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                 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ   KΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ    

 ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

                                                    ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

΄ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ                

                    ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ΄ 

                                               ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ 

                                   ‘ΓΕΝΙΚΗ   ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ   ΣΥΝ. Π. Ε’ 

                                                    ----------------        

                                                   Α Ρ Θ Ρ Ο    1Ο  

                    ΊΔΡΥΣΗ  -  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  -  ΈΔΡΑ  -  ΣΦΡΑΓΙΔΑ                                                  

        Σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 1667 / 1986, Ν. 2166 / 1993, Ν. 2515 / 1997,         

Ν. 2744 / 1999, Ν. 2716 / 1999, Ν. 3109 / 2003, Ν. 3156 / 2003 και Ν. 3283 / 2004 περί 

Αστικών Συνεταιρισμών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.Δ 400 / 1970 περί ιδιωτικής 

επιχειρήσεως ασφαλίσεως και άλλων διατάξεων, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί απ’ 

τους Ν. 761 / 1978, Ν. 1380 / 1983,  Π.Δ 118 / 1985, Ν. 1569 / 1985 περί διαμεσολαβήσεως 

ιδιωτικής ασφαλίσεως, Ν. 1875 / 1990, Π.Δ 103 / 1990, Π.Δ 459 / 1990, Π.Δ 325 / 1991, Π.Δ 

239 / 1993, Ν. 2170 / 1993, Π.Δ 252 / 1996, Ν. 2496 / 1997 και το Νόμο 3557 / 2007 περί 

ασφαλιστικής συμβάσεως, τροποποιήσεων της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και 

άλλων διατάξεων, αλλά και εν συνδυασμώ με το Ν.Δ 102 / 1973 περί οργανώσεως των δια 

λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελουμένων επιβατικών συγκοινωνιών, του άρθρου 13 του Β.Δ 

249 / 1958, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Νόμου 1080 / 1980, του Νόμου 489 / 1976 

περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ αυτοκινητικών ατυχημάτων αστικής ευθύνης, του 

Νόμου 2696 / 1999, αλλά και του Νόμου 3542 / 2007 για την κύρωση του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ), όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, τροποποιείται, κωδικοποιείται και 

προσαρμόζεται προς τις διατάξεις των ανωτέρω νομοθετημάτων το καταστατικό του 

αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού με την επωνυμία ‘ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ   

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ’ και με διακριτικό τίτλο ΄ ΓΕΝΙΚΗ   ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ   ΣΥΝ. Π. Ε΄ και στην 

αγγλική γλώσσα ΄΄GENIKI PANELLADIKI MUTUAL INSURANCE LTD.΄ με έδρα την 

Αθήνα, του οποίου το καταστατικό έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 57437 / 1978 απόφαση του 

Νομάρχου Αττικής (Διεύθυνση Εργασίας).  
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                                                    Α Ρ Θ Ρ Ο    2Ο 

1.  O Συνεταιρισμός έχει έδρα την πόλη της Αθήνας (τα γραφεία αυτού είναι επί της 

οδού Βουλής, αριθμ. 7), οι δε σχέσεις αυτού και των μελών του διέπονται υπό του παρόντος 

καταστατικού, των ανωτέρω στο 1ο άρθρο αναφερομένων νομοθετημάτων, των διατάξεων του 

Αστικού Κώδικα, του εγκρηθησόμενου Ειδικού Κανονισμού, των εκάστοτε ισχυόντων μεταξύ 

του Συνεταιρισμού και των μελών του γενικών και ειδικών όρων περί υποχρεωτικής 

ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατύχημα οχημάτων, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων 

περί λοιπών προαιρετικά καλυπτομένων ασφαλιστικών κινδύνων ασφαλισμένου οχήματος, 

αλλά και των λοιπών νόμων συμπληρωματικώς.     

2. Η σφραγίδα του Συνεταιρισμού είναι στρόγγυλη και φέρει κυκλοτερώς 

αναγεγραμμένη την επωνυμία αυτού και στο μέσο το έτος ιδρύσεως (1978). 

3. Ο Συνεταιρισμός δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες  ή γραφεία 

στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, καθώς και να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου. 

                                                  Α Ρ Θ Ρ Ο   3Ο 

                                                 Σ Κ Ο Π Ο Σ 
Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση αμοιβαίας ασφάλισης ή αλληλασφάλισης 

των οχημάτων των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις των νομοθετημάτων που 

αναφέρονται στο πρώτο άρθρο του παρόντος καταστατικού, καθώς και των κατωτέρω άρθρων 

αυτού. 

Για την επίτευξη του σκοπού του ο Συνεταιρισμός: 

Α΄ Παρέχει κάλυψη κινδύνων των τουριστικών λεωφορείων πούλμαν των μελών του, 

σαν αποκλειστικός ασφαλιστικός φορέας, τουλάχιστον μέχρι του ύψους των ορίων που 

καθορίζονται κάθε φορά απ’ την αρμόδια Αρχή δια Νόμου.  

Β΄ Δύναται να συνάπτει με άλλο αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό σύμβαση είτε 

πλήρους αντασφάλισης των συναπτομένων απ’ αυτόν ασφαλίσεων, είτε συνασφάλισης και    

Γ΄ Αντασφαλίζει κινδύνους, τους οποίους και αναλαμβάνει δυνάμει του παρόντος 

καταστατικού, σε εδρεύουσες στην Ελλάδα ή και σε χώρα του εξωτερικού που είναι νόμιμα 

εγκατεστημένες στην Ελλάδα αντασφαλιστικές εταιρίες.  

Ο Συνεταιρισμός δύναται να παρέχει στα μέλη του προαιρετικώς κάλυψη για τους 

κινδύνους ολικής η και μερικής κλοπής του οχήματος, καταστροφής από πυρκαγιά, επελεύ-

σεως ζημιάς από τρομοκρατικές ή / και κακόβουλες πράξεις, θραύσεως υαλοπινάκων, ζημιών 

από ανασφάλιστο όχημα, παροχής αποζημιώσεως στον οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος σε 

περίπτωση τραυματισμού ή θανατώσεως αυτού σε αυτοκινητικό ατύχημα, πρόκλησης ζημιών 

στο  ασφαλισμένο  όχημα  εξαιτίας  φυσικών  φαινομένων,  παροχής  αποζημιώσεως  λόγω 
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καταστροφής ή απώλειας αποσκευών που μεταφέρονται με ασφαλισμένο όχημα, σύμφωνα με 

τους εκάστοτε ισχύοντες μεταξύ του Συνεταιρισμού και των μελών του ειδικούς όρους των 

προαιρετικώς καλυπτομένων ασφαλιστικών κινδύνων και μέχρι του ποσού ανά κάλυψη που 

αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.    

Για όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεως και συνασφαλίσεως ο Συνεταιρισμός τηρεί 

απαραιτήτως ιδίους λογαριασμούς ασφαλίστρων και ζημιών (χρήσεως και εκκρεμών), 

κεχωρισμένα για κάθε περίπτωση κατά τρόπο, ώστε τα εισπραττόμενα σε κάθε χρήση 

ασφάλιστρα (εισφορές) απ’ τα ασφαλιζόμενα αυτοκίνητα των μελών του να καλύπτουν 

τουλάχιστον τις αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις απ’ τις ασφαλιζόμενες ζημίες που προξενούν 

σ’ αυτά.      

Οι λογαριασμοί που θα τηρούνται είναι:  

1.  Aσφάλιστρα (εισφορές) για κάλυψη κινδύνων θανατώσεως, σωματικών βλαβών 

επιβαινόντων και μη, υλικών ζημιών τρίτων και προαιρετικώς καλυπτομένων κινδύνων.  

2.   Αποζημιώσεις που καταβάλλονται χωριστά για τις παραπάνω περιπτώσεις.                                                        

3.   Τεχνικά αποθέματα για κάλυψη εκκρεμών ζημιών που θα καταβληθούν ή βαρύνουν 

τη χρήση, χωριστά για τις πρώτες παραπάνω περιπτώσεις.  

Για την κάλυψη των κινδύνων κατά τρίτων και των εν γένει υποχρεώσεών του ο 

Συνεταιρισμός υποχρεούται σε συγκρότηση αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας, εγγυητικού 

κεφαλαίου και τεχνικών αποθεμάτων ασφαλίσεων ζημιών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 

Ν. Δ. 400 / 1970.   

Για την εξυπηρέτηση των αναλαμβανομένων απ’ το Συνεταιρισμό κινδύνων 

ασφαλίσεως και εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων του ο Συνεταιρισμός εισπράττει απ’ 

τους συνεταίρους του για λογαριασμό των ασφαλιζομένων αυτοκινήτων ασφάλιστρο που 

διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος των αναγκών των παραπάνω λογαριασμών και 

υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού κατά τρόπο, ώστε μηδέποτε να παρουσιάζεται έλλειμμα ή 

αδυναμία καλύψεως των κινδύνων που αναλαμβάνει αυτός ή αδυναμία να ανταποκριθεί ο 

Συνεταιρισμός στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του.  

                                                 Α Ρ Θ Ρ Ο   4Ο 

                                           Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α  

Η διάρκεια του παρόντος ορίζεται 60ετής, αρχόμενη απ’ της εγκρίσεως του και λήγου-

σα την αντίστοιχη ημερομηνία μετά εξήντα (60) έτη, δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση της 

γενικής συνελεύσεως, λαμβανόμενη ένα έτος προ της λήξεως της διάρκειας αυτού.   
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                                                  Α Ρ Θ Ρ Ο   5Ο  

     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   ΚΑΙ   ΠΡΟΣΟΝΤΑ   ΕΓΓΡΑΦΗΣ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 

1. Μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν ενήλικοι, εφ’ όσον δεν τελούν υπό 

απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του παρόντος 

καταστατικού.  

2. Συνεταίροι μπορούν να γίνουν μόνο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν στην 

κυριότητά τους λεωφορεία ή/και  που έχουν τη χρήση και εκμετάλλευση λεωφορείων δυνάμει 

συμβολαιογραφικού προσυμφώνου πώλησης και αγοράς ή δυνάμει συμφωνητικού μίσθωσης ή 

δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.     

3.  Απαγορεύεται στους συνεταίρους να είναι μέλη άλλου Συνεταιρισμού που έχει τον 

ίδιο σκοπό αναφορικά με το όχημα που εγγράφεται.  

4.  Για να γίνει κάποιος μέλος του συνεταιρισμού μετά τη σύστασή του απαιτείται να 

υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού, γραπτή αίτηση προς το 

διοικητικό συμβούλιο που αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση.  

5. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη γενική συνέλευση. Η 

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

συμβούλιο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η συμμετοχή των νέων μελών στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα που προβλέπει ο 

Νόμος 1667 / 1986 επιτρέπεται μετά την έγκριση εγγραφής από τη γενική συνέλευση. Η ίδια 

γενική συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των μελών που δεν έγιναν δεκτές από 

το διοικητικό συμβούλιο.  

6.  Η απόφαση της γενικής συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε 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 ημέρες από 

την κοινοποίηση της. Το Ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται σε έφεση που ασκείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

της περιφέρειας, όπου εδρεύει ο συνεταιρισμός μέσα σε δέκα 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.       

7.  Ο συνεταίρος μπορεί να αποχωρήσει απ’ το συνεταιρισμό με γραπτή δήλωσή του 

που υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της 

οικονομικής χρήσης. Η αποχώρηση δύναται να γίνει μόνο μετά από παραμονή του συνεταίρου 

στο συνεταιρισμό για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.  

                                                        

                                                 

 



 5 

                                                          Α Ρ Θ Ρ Ο   6Ο  

                                        ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ                                               

Οι συνεταίροι έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 

1. Nα συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των Νόμων, των υπουργικών αποφάσεων, 

των νομοθετικών διαταγμάτων, του Αστικού Κώδικα, του καταστατικού και του 

εγκρηθησόμενου Ειδικού Κανονισμού, τους εκάστοτε ισχύοντες μεταξύ του Συνεταιρισμού 

και αυτών γενικούς και ειδικούς όρους περί υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από 

ατύχημα οχημάτων, καθώς και τους γενικούς και ειδικούς όρους περί λοιπών προαιρετικά 

καλυπτομένων ασφαλιστικών κινδύνων ασφαλισμένου οχήματος, τις αποφάσεις της γενικής 

συνελεύσεως, του διοικητικού συμβουλίου και των άλλων οργάνων του Συνεταιρισμού, 

εργαζόμενοι για την ευόδωση των σκοπών τούτου. 

2. Κάθε συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλει, εκτός από το ποσό της υποχρεωτικής 

και των τυχόν προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων του, εισφορά ανάλογη προς την καθαρή 

περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας 

χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό. Επίσης οι συνεταίροι υποχρεούνται 

να καταβάλλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των ζημιών του Συνεταιρισμού, 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.1667/1986. Το ποσό αυτό καταβάλλεται, όταν το 

αποθεματικό είναι ανεπαρκές για την κάλυψη των ζημιών και ύστερα από απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης.   

3. Να ευθύνονται έναντι του Συνεταιρισμού και των πιστωτών αυτού μέχρι του 

τριπλασίου της συνεταιρικής τους μερίδας. Η ευθύνη του συνεταίρου υφίσταται και για τα 

χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν γίνει μέλος και δεν περιλαμβάνει τα χρέη που 

δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό του. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά παρέλευση ενός 

έτους απ’ την έξοδο του συνεταίρου ή απ’ την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης.  

4. Να καταβάλουν στο ταμείο του Συνεταιρισμού τις εισφορές και τις λοιπές 

υποχρεώσεις τους, όπως καθορίζονται κάθε φορά απ’ τη γενική συνέλευση, καθώς επίσης και 

τις δόσεις για την εξόφληση των συνεταιρικών μερίδων.  

5. Να καταβάλουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ήθελε αποφασιστεί, κατόπιν 

αποφάσεως γενικής συνελεύσεως, για την κάλυψη ζημιών του συνεταιρισμού που προέκυψαν 

εντός της χρήσεως και εφόσον το αποθεματικό είναι ανεπαρκές για την κάλυψη αυτών. 

         6.  Να συμμετέχουν και να συνεργάζονται στη λειτουργία του συνεταιρισμού και για 

την επίτευξη των σκοπών αυτού και να μη προβαίνουν σε ενέργειες που βλάπτουν τα 

συμφέροντα του συνεταιρισμού.           
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                                                    Α Ρ Θ Ρ Ο  7Ο  

 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   –   ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ   –   ΔΙΑΓΡΑΦΗ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ                                                  

1.  Εκτός της οικειοθελούς αποχωρήσεως του συνεταίρου που γίνεται, όπως ορίζεται 

στην παράγραφο 7 του 5ου άρθρου του παρόντος καταστατικού, με απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου διαγράφεται του συνεταιρισμού αυτός που απώλεσε τις για την εγγραφή του 

απαιτούμενες ιδιότητες ή καταδικάστηκε για αδικήματα που επισύρουν τη διαγραφή του, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1667 / 1986.  

2. Επίσης, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη 

απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 5, παρ. 4 και του άρθρου 6, εδαφ. 2 του Νόμου           

1667 / 1986 ο συνεταίρος μπορεί να αποκλειστεί απ’ το συνεταιρισμό, όταν δεν εκπληρώνει 

τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς αυτόν και εν γένει τις υποχρεώσεις του ή όταν από 

παράβαση των υποχρεώσεών του βλάπτονται τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Ο 

αποκλεισμός γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος της απόφασης της γενικής 

συνέλευσης που περιέχει και τους λόγους αποκλεισμού. Μέσα σε 2 μήνες από την 

κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ο συνεταίρος μπορεί να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο,  

στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι 

διατάξεις της παρ. 6 του 5ου άρθρου του παρόντος καταστατικού. 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.  

3. Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το συνεταιρισμό αποδίδεται η 

συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε το αργότερο τρεις μήνες από την έγκριση του 

ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή ο αποκλεισμός. Η απόδοση τα 

αξίας της συνεταιριστικής μερίδας,  κατά την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό συνεταίρου, 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων του συνεταιρισμού, τα οποία 

μπορούν να επιμερίζουν σε όλους τους συνεταίρους που έχουν σχετικό δικαίωμα και ανάλογα 

με  τις  μερίδες  του  καθενός το ποσό που  θα  διατεθεί  για  την  εξόφληση  της αξίας της. 

Υπό την επιφύλαξη όσων  προβλέπονται  στο  δεύτερο  (2ο)  εδάφιο της παρούσας 

παραγράφου, όταν εξοφλείται απ’ το συνεταιρισμό συνεταιριστική μερίδα, αποδίδεται 

ποσοστό ογδόντα εκατοστιαίων ποσοστιαίων (80%) μονάδων επί της αξίας αυτής που 

αναλογεί στην καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει απ’ τον ελεγμένο 

από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο ισολογισμό της τελευταίας χρήσης, του 

εναπομείναντος ποσοστού των είκοσι εκατοστιαίων ποσοστιαίων (20%) μονάδων επί της αξίας 

αυτής παρακρατουμένων  απ’ το  Συνεταιρισμό  για  την  κάλυψη  εκκρεμών ζημιών που  

προκλήθηκαν απ’ το ασφαλισμένο όχημα ή ενδέχεται κατά τον επακολουθήσαντα του από-

κλεισμού  ή  της  αποχώρησης  του  συνεταίρου  χρόνο  να  προκύψει  ότι  προκλήθηκαν  όσο 
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 ούτος είχε την ιδιότητα του συνεταίρου. Η κατά τα ανωτέρω απόδοση της αξίας της 

συνεταιριστικής μερίδας τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι υποχρεώσεις του 

συνεταιρισμού που συναρτώνται με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του βάσει των εκάστοτε 

ισχυόντων κανόνων εποπτείας και υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου 

της παρούσας παραγράφου. 

4. Ο διαγραφείς ως άνω συνεταίρος δεν δύναται να λαμβάνει μέρος στις γενικές 

συνελεύσεις, δεν δικαιούται να ζητήσει την εκκαθάριση του συνεταιρισμού και υποχρεούται 

να επιστρέψει και παραδώσει το χορηγηθέν σήμα ασφαλίσεως.  

5. Ο αποχωρών ή διαγραφόμενος συνεταίρος ουδέν δικαίωμα έχει επί της περιουσίας 

του Συνεταιρισμού και ευθύνεται, ως ανωτέρω, για τις βαρύνουσες το Συνεταιρισμό 

υποχρεώσεις. 

6. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως του λεωφορείου με πράξη εν ζωή, επιτρεπόμενη απ’ 

τους ισχύοντες Νόμους, ή αιτία θανάτου, μεταβιβάζεται υποχρεωτικά και η ιδιότητα του 

μέλους του Συνεταιρισμού στο νέο ιδιοκτήτη που συνεχίζει την υποχρεωτική ή τις τυχόν 

προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, δικαιούμενος να ζητήσει την αποχώρηση του απ’ το 

Συνεταιρισμό.      

7.  Εάν ο αποχωρήσας ή διαγραφείς συνεταίρος δεν προσέλθει για να του αποδοθεί η 

συνεταιριστική μερίδα εντός τριών (3) μηνών απ’ το τέλος του έτους, εντός του οποίου 

εγένετο η έγκριση του ισολογισμού της χρήσης, με βάση την οποία υπολογίστηκε η αξία της 

συνεταιριστικής μερίδας του, αυτή ενσωματώνεται αυτοδικαίως στο τακτικό αποθεματικό 

κεφάλαιο του Συνεταιρισμού.    

                                                 Α Ρ Θ Ρ Ο   8Ο  

                                    ΘΑΝΑΤΟΣ    ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ                                                  

1. Η υποχρεωτική και οι τυχόν προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες δεν 

κληρονομούνται, ούτε κληροδοτούνται. Ο συνεταίρος που πέθανε διαγράφεται στο τέλος της 

χρήσης. Έως τότε, οι κληρονόμοι του υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  που 

ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 του Νόμου 1667 / 1986. 

2. Στους κληρονόμους που δεν αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου, αποδίδεται η 

αξία των υποχρεωτικών και τυχόν προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων που είχε εισφέρει ο 

κληρονομούμενος, υπολογιζομένης της αξίας αυτών σε πραγματικούς όρους, σύμφωνα με τα 

όσα αναφέρονται στο παρόν καταστατικό και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου  7 

αυτού.  

3.  Πλείονες κληρονόμοι ασκούν το δικαίωμα της ψήφου δι’ ενός εξ αυτών και, εάν 

είναι ανήλικοι, υπό του Επιτρόπου τους. Η εκπροσώπηση γίνεται με έγγραφη δήλωση, 

θεωρημένη απ’ την Δημοτική, Κοινοτική ή Αστυνομική Αρχή, η οποία κατατίθεται προ της 

ενάρξεως της συνεδριάσεως. 
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4.  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται η υποχρεωτική και οι τυχόν 

προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες θανόντος συνεταίρου να εκχωρηθούν και άνευ 

εκκαθαρίσεως αυτών σε έναν απ’ τους κληρονόμους που διαθέτει τα απ’ το Νόμο και το 

Καταστατικό οριζόμενα προσόντα, καθιστώντας αυτόν συνεταίρο. Αυτός ορίζεται απ’ τους 

λοιπούς κληρονόμους με έγγραφη δήλωση που κατατίθεται στο Συνεταιρισμό.                                  

                                                    

                                                   ΑΡΘΡΟ   9Ο                                                                                 

1. Ιδιοκτήτης ενός λεωφορείου αυτοκινήτου ή πλείονες συνιδιοκτήτες αυτού 

εγγράφονται ως συνεταίροι για μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα με δυνατότητα 

απόκτησης έως πέντε (5) προαιρετικών μερίδων, πέραν της υποχρεωτικής. Η εισφορά της 

υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας γίνεται, όπως ορίζει απόφαση της γενικής συνέλευσης, 

μέσα σε τρεις (3) μήνες από την εγγραφή του συνεταίρου.  Κατ’ εξαίρεση, η αποπληρωμή της 

αξίας της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας δύναται, με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, να λάβει χώρα τμηματικά και μέχρι την συμπλήρωση 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) μηνών απ’ την εγγραφή του συνεταίρου, ενώ η 

αποπληρωμή του αθροίσματος της αξίας τυχόν προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων 

δύναται να λάβει χώρα το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών αφ’ ότου το 

Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την εγγραφή του συνεταίρου και το αίτημα για κτήση 

προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων.  

Η υποχρεωτική, καθώς και οι τυχόν προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες που ανήκουν 

σε έκαστο των μελών του συνεταιρισμού είναι αδιαίρετες μεταξύ τους, οι δε αξία έκαστης 

υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας είναι ίση με την αξία έκαστης απ’ τις προαιρετικές 

συνεταιριστικές μερίδες. 

2. Η υποχρεωτική, καθώς και οι τυχόν προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες 

ακολουθούν το λεωφορείο και δεν επιτρέπεται να είναι κάποιος συνεταίρος χωρίς αυτοκίνητο. 

Η υποχρεωτική, καθώς και οι τυχόν προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες σε καμία περίπτωση 

μεταβιβάζονται χωρίς το λεωφορείο. Εάν μεταβιβαστεί το λεωφορείο χωρίς την υποχρεωτική 

και, εάν τυχόν υπάρχουν, τις προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, ο μεταβιβάσας το 

λεωφορείο διατηρεί αυτές και λογίζεται ότι αποχωρεί του συνεταιρισμού, έστω και εάν δεν 

υποβάλει γραπτή δήλωση. Ο αγοραστής ή αυτός, στον οποίο περιήλθε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

το λεωφορείο, δικαιούται να υποβάλλει αίτηση εγγραφής και να καταστεί συνεταίρος.     

3. Η υποχρεωτική, καθώς και οι τυχόν προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες 

μεταβιβάζονται μόνο σε συνεταίρο. Η μεταβίβαση αυτών σε τρίτο γίνεται μόνο ύστερα από 

συναίνεση του διοικητικού συμβουλίου και εφ’ όσον στο πρόσωπο του τρίτου συντρέχουν οι 

όροι που απαιτούνται για την είσοδο του συνεταίρου κατά το άρθρο 2, παρ. 1 του Νόμου         
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1667 / 1986. Η μεταβίβαση γίνεται με γραπτή συμφωνία και συντελείται με την καταχώρησή 

της στο μητρώο κατά το άρθρο 1 παρ. 3 του Νόμου 1667 / 1986.  

        4. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη του συνεταίρου προς τρίτους η υποχρεωτική, 

καθώς και οι τυχόν προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, ούτε επιτρέπεται κατάσχεση εις 

χείρας του συνεταιρισμού ως τρίτου, σύμφωνα  με το άρθρο 3 του Νόμου 1667 / 1986. 

 

                                                  Α Ρ Θ Ρ Ο   10Ο  

            ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΚΑΙ   ΟΡΓΑΝΑ   ΤΟΥ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ                                                  

Τα όργανα του Συνεταιρισμού είναι:  

Η Γενική Συνέλευση των συνεταίρων, το διοικητικό συμβούλιο και το εποπτικό 

συμβούλιο.  

     

                                                 Α Ρ Θ Ρ Ο   11Ο  

Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου εκλέγονται ιδιαιτέρως για κάθε  

όργανο απ’ τη γενική συνέλευση κατόπιν μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας μεταξύ των 

συνεταίρων κατά την τακτική σύνοδο επί τριετή θητεία.  

Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να παραμείνουν στο διοικητικό συμβούλιο ή το 

εποπτικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού πρόσωπα που καθυστερούν πέραν του διμήνου τις 

προς τον Συνεταιρισμό οποιεσδήποτε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.  

Απαγορεύονται να εκλεγούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού 

συμβουλίου, της εκλογής τους θεωρούμενης άκυρης, οι καταδικασθέντες τελεσιδίκως:  

Α) Για αδικήματα του άρθρου 15 του Ν. 1667 / 1986, 

Β) Για αδικήματα των άρθρων 216, 222, 224, 299, 372, 380, 386 και 375 του Ποινικού 

Κώδικα. Εάν για τις ανωτέρω πράξεις έχει εκδοθεί παραπεμπτικό βούλευμα, απέχουν της 

ασκήσεως των καθηκόντων τους, αναπληρούμενοι νομίμως, μέχρις εκδόσεως δικαστικής 

αποφάσεως.  

Γ) Για διαχειριστικές ανωμαλίες γενικώς σε βάρος του Συνεταιρισμού, όπως και οι 

μηνυθέντες για παραβάσεις, συνιστώσες τα αδικήματα της απάτης και της υπεξαιρέσεως, εάν 

απαλλάχθηκαν δι’ αποσβέσεως του αδικήματος λόγω εμπράκτου μετανοίας.  

Απαγορεύεται να εκλεγούν μέλη του εποπτικού συμβουλίου πρόσωπα συνδεόμενα με 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου με συγγένεια εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του 

δευτέρου βαθμού, της εκλογής αυτών μη λαμβανομένης υπ’ όψιν. Εξερχόμενα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου δεν δύνανται να εκλεγούν στο εποπτικό συμβούλιο προ της 

εκκαθαρίσεως της διαχειρίσεώς τους.  
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                                               Α Ρ Θ Ρ Ο   12Ο  

Τα έξοδα παραστάσεως ή κινήσεως των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του 

Διευθυντή και του Νομικού Συμβούλου καθορίζονται απ’ τη γενική συνέλευση κατ’ ανάλογη 

εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1667 / 1986.  

       

                                               Α Ρ Θ Ρ Ο   13Ο  

Σε περίπτωση αποχωρήσεως, διαγραφής, διαρκούς κωλύματος ή θανάτου μέλους του 

διοικητικού συμβουλίου, τη θέση αυτού καταλαμβάνει αναπληρωματικό μέλος κατά σειρά 

επιτυχίας.  

        

                                               Α Ρ Θ Ρ Ο   14Ο   

                    ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ   ΤΟΥ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ                                                  

Ο Συνεταιρισμός εκπροσωπείται στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του από το 

διοικητικό συμβούλιο και αναλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις δια των υπ’ αυτού, εν 

ονόματι του Συνεταιρισμού και εντός των διατάξεων του Νόμου και του καταστατικού, 

συναφθεισών δικαιοπραξιών.  

Τα έγγραφα του Συνεταιρισμού υπογράφουν ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος, 

κωλυόμενου του προέδρου, μετά του γενικού γραμματέως ή του Γενικού Διευθυντή ή του 

Οικονομικού Διευθυντή ή του Νομικού Συμβούλου ή ενός μέλους του διοικητικού 

συμβουλίου, οριζομένου υπό τούτου, όταν κωλύεται ο γενικός γραμματέας.  

Τα επ’ ονόματι του Συνεταιρισμού απευθυνόμενα δικόγραφα επιδίδονται προς τον 

πρόεδρο του Συνεταιρισμού ή το Γενικό Διευθυντή ή τον Οικονομικό Διευθυντή ή το Νομικό 

Σύμβουλο ή εξουσιοδοτημένο υπάλληλο αυτού για την παραλαβή δικογράφων. Τα 

αναπληρωματικά μέλη εξακολουθούν να κατέχουν το αξίωμά τους μέχρι λήξεως της θητείας 

του οργάνου που μετέχουν.  

Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου που παραβαίνουν τα απ’ τους 

κείμενους Νόμους, τις υπουργικές αποφάσεις, τα νομοθετικά διατάγματα, το καταστατικό, τον 

εγκρηθησόμενο Ειδικό Κανονισμό, τους εκάστοτε ισχύοντες μεταξύ του Συνεταιρισμού και 

των μελών αυτού γενικούς και ειδικούς όρους περί υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης 

από ατύχημα οχημάτων, τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς και ειδικούς όρους περί λοιπών 

προαιρετικά καλυπτομένων ασφαλιστικών κινδύνων ασφαλισμένου οχήματος και τις 

αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων διαγραφόμενα καθήκοντά τους ευθύνονται αλληλεγγύως 

προς το Συνεταιρισμό, τους συνεταίρους και τους δανειστές για κάθε προκύπτουσα απ’ τις 

παραβάσεις αυτών ζημία.                                      
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                                                  Α Ρ Θ Ρ Ο   15Ο 

                              ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                  

1.  Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη που εκλέγονται από τη γενική 

συνέλευση και, επιπλέον, αυτοδικαίως απ’ το Γενικό Διευθυντή και το Νομικό Σύμβουλο. Η 

γενική συνέλευση εκλέγει επίσης και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, ώστε σε περίπτωση 

αποχωρήσεως, διαγραφής, έκπτωσης, διαρκούς κωλύματος ή θανάτου μέλους του διοικητικού 

συμβουλίου το πρώτο κατά  σειρά εκλογής στις αρχαιρεσίες αναπληρωματικό μέλος να 

καταλαμβάνει τη θέση του αποχωρήσαντος, διαγραφέντος, κηρυχθέντος ως έκπτωτου, 

αποκτήσαντος διαρκές κώλυμα ή θανατωθέντος τοιούτου και ούτω καθ΄ εξής, τα δε 

αναπληρωματικά μέλη προβλέπεται να παραμένουν στη  θέση των μελών που αναπληρώνουν 

μέχρι τη λήξη της θητείας αυτών . Ο Γενικός Διευθυντής και ο Νομικός Σύμβουλος δεν έχουν 

δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, ούτε προσμετρώνται κατά τον 

υπολογισμό περί υπάρξεως απαρτίας. Με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφισε το 

διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον 

αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία. Το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα πρέπει 

να δηλώσει την εκλογή του για καταχώρηση στο αρμόδιο μητρώο των συνεταιρισμών. Η 

διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται τριετής. 

2.  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 

αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) μέλη του. 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.  

3.  Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει 

δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή 

πρώτου βαθμού.  

4.  Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του καταστατικού και μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε ένα ή 

περισσότερα μέλη και στο Γενικό Διευθυντή, στο Νομικό Σύμβουλο ή σε άλλον υπάλληλο του 

συνεταιρισμού. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να καταβάλουν την επιμέλεια 

που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του 

συνεταιρισμού.  

5.  Το αξίωμα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ’ 

εξαίρεση, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης   
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να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησής τους. Η αποζημίωσή αυτή δεν 

αποτελεί μισθό, ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή 

ασφαλιστικής νομοθεσίας.  

6. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού 

συμβουλίου του συνεταιρισμού πρόσωπο το οποίο εμπίπτει στα κωλύματα του νόμου, καθώς 

και φυσικό πρόσωπο που έχει ή συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο που έχει ληξιπρόθεσμες 

οφειλές προς το Συνεταιρισμό, οπότε εκπίπτει αυτοδίκαια του αξιώματός του ως μέλους του 

διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου πρόσωπο, το οποίο κατέχει δικαιώματα 

διοίκησης (μέλος διοικητικού συμβουλίου ή άλλως), εκπροσώπησης ή διεύθυνσης 

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής ένωσης προσώπων για λόγους σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

                                                 AΡΘΡΟ  16Ο    

Το διοικητικό συμβούλιο έχει καθήκον να επιβλέπει τον Συνεταιρισμό και να 

εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου, των υπουργικών αποφάσεων, του καταστατικού, των 

τυχόν ψηφιζομένων από τη γενική συνέλευση Κανονισμών και των αποφάσεων αυτής, του 

εγκρηθησόμενου Ειδικού Κανονισμού, των εκάστοτε ισχυόντων μεταξύ του Συνεταιρισμού 

και των μελών του γενικών και ειδικών όρων περί υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης 

από ατύχημα οχημάτων, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων περί λοιπών προαιρετικά 

καλυπτομένων ασφαλιστικών κινδύνων ασφαλισμένου οχήματος, γενικώς δε να παρακολουθεί 

την πορεία και οικονομική εξέλιξη του Συνεταιρισμού, ενεργόν προσηκόντως δια την ευόδωση 

του σκοπού αυτού. Ενδεικτικά:  

Α) Να αποφασίζει περί ενεργείας καταθέσεως και αναλήψεως σε Τράπεζες και άλλα 

πιστωτικά ιδρύματα, εξουσιοδοτώντας προς τούτο τον Πρόεδρο ή τον Ταμία ή τον Γενικό 

Διευθυντή ή τον Οικονομικό Διευθυντή ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου. 

Β)  Να προσλαμβάνει Γενικό Διευθυντή ή Οικονομικό Διευθυντή επί παγία αντιμισθία. 

Γ)  Να προσλαμβάνει Νομικό Σύμβουλο επί παγία αντιμισθία και να αναθέτει σ’ αυτόν 

ή και σε δικηγόρους κατ’ αποκοπήν υποθέσεις του Συνεταιρισμού.  

Δ) Να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό του Συνεταιρισμού βάσει των εκάστοτε 

αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως.  

Ε)   Να αποφασίζει περί της εγγραφής ή μη των υποψηφίων συνεταίρων.   

 ΣΤ) Να αποφασίζει περί διαγραφής συνεταίρων ή να προτείνει αυτή στην γενική 

συνέλευση.   
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   Ζ)  Να υποβάλει στις αρμόδιες Αρχές ό,τι ορίζεται από το Νόμο 1667 / 1986, όπως 

αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, καθώς και στις λοιπές διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.  

Η) Να επιβλέπει την τακτική τήρηση των βιβλίων και πρακτικών ως και των 

προβλεπόμενων αποθεματικών και όλων εν γένει των υποχρεώσεων, τις οποίες ορίζει η 

κειμένη νομοθεσία για την αλληλασφάλιση των συνεταιρισμών.  

Θ)  Να μεριμνά για τη σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού, του λογαριασμού κερδών και 

ζημιών, να υποβάλει αυτόν στις κατά Νόμο Αρχές και να επιμελείται της δημοσιεύσεώς του.    

 Ι)  Να συντάσσει εμπρόθεσμα πριν τη λήξη της χρήσεως τον προϋπολογισμό εσόδων 

και εξόδων και να υποβάλει αυτόν προς έγκριση στη γενική συνέλευση.  

Κ)  Να μισθώνει ακίνητα προς κάλυψη των αναγκών του Συνεταιρισμού. 

     ΙΑ) Να αποφασίζει για την αγορά ακινήτων προς κάλυψη των αναγκών του Συν-

εταιρισμού, αξίας μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.   

  ΙΒ) Να προσλαμβάνει το αναγκαίο για τη λειτουργία του Συνεταιρισμού προσωπικό 

καθορίζοντας την αντιμισθία του, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του. 

  ΙΓ) Να αποφασίζει τη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων.  

     ΙΔ) Να αναθέτει ορισμένες απ’ τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του ή τη διεξαγωγή 

ορισμένων εργασιών και την υπογραφή ορισμένων εγγράφων σε ένα ή περισσότερα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου  ή στο Γενικό Διευθυντή ή σε άλλο Διευθυντή ή σε υπάλληλο του 

Συνεταιρισμού.  

                                                 Α Ρ Θ Ρ Ο   17Ο 

     ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ   ΠΡΟΕΔΡΟΥ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού συγκαλεί το διοικητικό 

συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, εισηγείται σε αυτό τα συζητητέα θέματα & 

διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων, σύμφωνα με το 

καταστατικό και τον τυχόν εγκριθέντα Κανονισμό. Υπογράφει μετά του γενικού γραμματέα τα 

έγγραφα του Συνεταιρισμού και τις διάφορες γνωστοποιήσεις – προσκλήσεις. Επιβλέπει την 

ταμειακή & λογιστική διαχείριση. Υπογράφει τις προς πληρωμή ή είσπραξη εντολές προς τον 

Ταμία. Εκθέτει τον απολογισμό της δράσεως και εν γένει τα πεπραγμένα του διοικητικού 

συμβουλίου ως και την εν γένει κατάσταση του Συνεταιρισμού στη γενική συνέλευση. Δίνει 

στις Αρχές τις ζητούμενες πληροφορίες & τα προβλεπόμενα υπό της κειμένης νομοθεσίας στοι 

χεία & ενεργεί γενικώς οτιδήποτε ήθελε κριθεί αναγκαίο δια την ευόδωση του σκοπού του Συ-

νεταιρισμού. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει ορισμένα εκ των  
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ανωτέρω καθηκόντων και αρμοδιοτήτων και σε άλλος μέλος του διοικητικού συμβουλίου 

ή/και σε Διευθυντή ή/και σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού. 

 

                                                 Α Ρ Θ Ρ Ο   18Ο  

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                        

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα αυτού τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται με απόφασή του να 

αναθέσει ορισμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες στον αντιπρόεδρο ή/και ορισμένα εξ αυτών 

και σε άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε Διευθυντή ή/και σε υπάλληλο του 

Συνεταιρισμού. 

                          

                                                                        Α Ρ Θ Ρ Ο   19Ο  

                ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ   ΓΕΝΙΚΟΥ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                       

Ο γενικός γραμματέας επιμελείται της τηρήσεως των πρακτικών του διοικητικού 

συμβουλίου, διεξάγει την αλληλογραφία του Συνεταιρισμού, φυλάσσει τη σφραγίδα και 

υπογράφει μετά του προέδρου όλα τα έγγραφα, εντολές και προσκλήσεις. Το διοικητικό 

συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέσει ορισμένα εκ των ανωτέρω καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων και σε άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε Διευθυντή ή/και σε 

υπάλληλο του Συνεταιρισμού. 

 

                                                Α Ρ Θ Ρ Ο   20Ο   

        ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ   ΤΑΜΙΑ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ                                             

Ο ταμίας επιμελείται της εισπράξεως παντός εσόδου του Συνεταιρισμού, διενεργεί τις 

πληρωμές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, και παρακολουθεί την 

πορεία του ταμείου του Συνεταιρισμού, ενημερώνοντας περί τούτου τακτικά το διοικητικό 

συμβούλιο, εισηγούμενος τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων επί των οικονομικών θεμάτων 

του Συνεταιρισμού. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέσει ορισμένα 

εκ των ανωτέρω καθηκόντων και αρμοδιοτήτων και σε άλλο μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου ή/και σε Διευθυντή ή/και σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού. 

 

                                              Α Ρ Θ Ρ Ο   21Ο   

                                   ΕΠΟΠΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                          

1. Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη που εκλέγονται 

απ’ τη γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση εκλέγει & δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, ώστε 

σε περίπτωση αποχωρήσεως, διαγραφής, έκπτωσης, διαρκούς κωλύματος, θανάτου μέλους του 
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εποπτικού συμβουλίου το πρώτο κατά σειρά εκλογής στις αρχαιρεσίες αναπληρωματικό 

μέλος να καταλαμβάνει τη θέση του αποχωρήσαντος, διαγραφέντος, κηρυχθέντος ως 

έκπτωτου, αποκτήσαντος διαρκές κώλυμα ή θανατωθέντος τοιούτου και ούτω καθ΄ εξής, τα δε 

αναπληρωματικά μέλη παραμένουν στη  θέση των μελών που αναπληρώνουν μέχρι τη λήξη 

της θητείας τους. 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 δευτέρου βαθμού, της παρούσας διατάξεως ούσας 

επικρατέστερης κάθε άλλης διατάξεως του παρόντος.   

2. 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 ή να διορίσει δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές, αναγνωρισμένους 

απ’ το Σώμα Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Λ). 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 

επανόρθωσή 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.  

3. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου εκλέγονται, όπως τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, μετά δε την εκλογή τους στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγουν μεταξύ τους τον 

προϊστάμενο και αναπληρωτή αυτού.  

4. Οι κοινές συνεδριάσεις εποπτικού και διοικητικού συμβουλίου συγκαλούνται από 

τον Προϊστάμενο του εποπτικού συμβουλίου ο οποίος προεδρεύει του μικτού συμβουλίου, οι 

δε αποφάσεις του οργάνου αυτού καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του εποπτικού 

συμβουλίου, επιμελεία του Προϊσταμένου τούτου.  

     

                                            Α Ρ Θ Ρ Ο    22Ο  

             ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ   ΒΙΒΛΙΑ  -  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ   ΧΡΗΣΗ  -  ΚΕΡΔΗ    

1. Ο συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία, επί πλέον 

α) Βιβλίο μητρώου των μελών στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία 

εγγραφής, το  ονοματεπώνυμο,  το  πατρώνυμο,  η  διεύθυνση  κατοικίας,  ο  αριθμός  των  
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μερίδων και η αξία τους, ο αριθμός κυκλοφορίας του λεωφορείου που αντιστοιχεί η μερίδα 

του και η χρονολογία τυχόν διαγραφής ή αποχωρήσεως των μελών, β) Βιβλίο πρακτικών της 

γενικής συνέλευσης, γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, δ) 

Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του εποπτικού συμβουλίου.  

 Τα βιβλία υπό στοιχεία α΄ έως δ΄ θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από τον 

Ειρηνοδίκη στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός. Το διοικητικό συμβούλιο 

μπορεί να προβλέψει την τήρηση και άλλων βιβλίων.  

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

διαχειριστική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους. Στο τέλος της 

διαχειριστικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει τον ισολογισμό αποτελεσμάτων  

χρήσης και τους υποβάλει στην τακτική γενική συνέλευση για έγκριση. Στη γενική συνέλευση 

υποβάλλεται και η έκθεση του εποπτικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλει 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 των 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 της έδρας του  παρόντος Συνεταιρισμού.        

 3.Τα καθαρά κέρδη του συνεταιρισμού διατίθενται για το σχηματισμό τακτικού, 

έκτακτων ή ειδικών αποθεματικών και 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 υποχρεωτικών και των τυχόν προαιρετικών 

συνεταιριστικών μερίδων. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για το σχηματισμό 

ειδικών και έκτακτων αποθεματικών. Τυχόν υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την 

αφαίρεση τακτικού, εκτάκτων ή  / και ειδικών αποθεματικών, θα διανέμονται στους 

συνεταίρους κατά μεν το ήμισυ αυτού συμφώνως προς το λόγο συμμετοχής εκάστου 

συνεταίρου στο σύνολο των υποχρεωτικών και των προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, 

κατά δε το έτερο ήμισυ αυτού συμφώνως προς την ποσοστιαία συμμετοχή έκαστου 

συνεταίρου στη συνολική αξία της ετήσιας παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων. 
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                                                   Α Ρ Θ Ρ Ο   23Ο  

Η   ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ   ΜΕΛΩΝ   ΤΟΥ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ                                                                                                     

1. Η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που 

συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση ως κατωτέρω ορίζεται. Τα μέλη μετέχουν και 

ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως. Επί πλείονων συνιδιοκτητών λεωφορείου, 

εχόντων μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, εκπροσωπούνται στην ψηφοφορία με μία (1) 

ψήφο υπό ενός των συνιδιοκτητών, οριζομένου με κοινή δήλωση που κατατίθεται στον 

Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει η πλειοψηφία και 

ελλείψει πλειοψηφίας ο εκπρόσωπος ορίζεται με κλήρωση. Οι λοιποί συνεταίροι παρίστανται 

στη Συνέλευση άνευ ψήφου.   Επίσης δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση τα 

μέλη του συνεταιρισμού που δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως την αξία των υποχρεωτικών και των 

τυχόν προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων τους, τις τακτικές και έκτακτες εισφορές τους, 

τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα και όσα μέλη έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το 

Συνεταιρισμό. 

         2. 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.  

             3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όποτε τη συγκαλέσει το διοικητικό 

συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το εποπτικό 

συμβούλιο ή το ένα δέκατο (1 / 10) των μελών του συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από τρία 

(3) μέλη. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η 

συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους 

συνεταίρους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα της γενικής συνέλευσης με 

προσωπικές επιστολές (προσκλήσεις) ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, όπως τηλεομοιοτυπία 

(φαξ) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Η πρόσκληση αναρτάται σε περίοπτη θέση των 

γραφείων του Συνεταιρισμού, μπορεί δε το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει τη 

δημοσίευση της εν περιλήψει σε μία εφημερίδα των Αθηνών. Αν το διοικητικό συμβούλιο δε 

συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της 

αίτησης του εποπτικού συμβουλίου ή των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάσσει το 

Ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος. Η γενική 

συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνδριάζει 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, εφόσον  κατά  την  έναρξη  της συνεδριάσεως παρίσταται 

τουλάχιστον το ένα πέμπτο  (1 / 5)  των  μελών  του  Συνεταιρισμού.  Αν  δεν  υπάρξει  και  
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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 

ημερησίας διατάξεως, όσα μέλη και αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων στην περίπτωση 

αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά (7).  

        4.  Για τη λήψη των αποφάσεων που  αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας 

του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των 

συνεταίρων, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη 

συγχώνευση του συνεταιρισμού ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών και την 

ανάκληση και αντικατάσταση μελών του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και των 

τυχόν κατά το άρθρ. 12 του Νόμου 1667 / 1986 αντιπροσώπων του συνεταιρισμού, η γενική  

συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα (2 / 3) των μελών. 

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας για λήψη αποφάσεων αυτής της παραγράφου, η 

συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη του 

Συνεταιρισμού. 

             5.  Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο πρόεδρος και ο γραμματέας 

της γενικής συνέλευσης. Έως την εκλογή του προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί ο πρόεδρος 

του διοικητικού συμβουλίου ή, όταν αυτός απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος ή μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου ή, αν δεν παρευρίσκεται κανένα, 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. Η γενική 

συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία 

διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει 

και για θέματα που 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). Η ψηφοφορία γίνεται δια ονομαστικής κλήσεως των 

συνεταίρων κατ’ αλφαβητική σειρά. 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.  

        6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του 

αριθμού των ψηφισάντων μελών. Στα θέματα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του Νόμου 1667/1986, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 

των μελών του συνεταιρισμού.  
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             7.  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 και, εφόσον στο Συνεταιρισμό κατά το χρόνο διεξαγωγής των 

εκλογών είναι εγγεγραμμένα πάνω από πεντακόσια (500) μέλη, παρίσταται δικαστικός 

αντιπρόσωπος, διοριζόμενος από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου της περιφέρειας της 

έδρας του Συνεταιρισμού. Η εκλογή των μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου 

γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι 

χωριστά για κάθε όργανο, εκλέγονται δε κατά σειρά για κάθε όργανο οι συγκεντρώσαντες τους 

περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως, ενώ κατά σειρά οι λοιποί είναι αναπληρωματικοί. Οι 

σταυροί προτίμησης σημειώνονται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Ο αριθμός των σταυρών 

προτίμησης που μπορεί να τεθούν για την εκλογή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού 

Συμβουλίου είναι μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40 %) του αριθμού των μελών του 

Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ποσοστό αυτό (40 %) 

αντιστοιχεί σε κλάσμα μεγαλύτερο ημίσεως, ο αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο 

ακέραιο. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν σταυρό προτίμησης ή έχουν σταυρούς περισσότερους απ’ 

το σαράντα τοις εκατό (40 %) του αριθμού των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού 

Συμβουλίου είναι άκυρα. Προκειμένου περί μελών φυσικών προσώπων του Συνεταιρισμού 

ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου 1667 / 1986, ενώ προκειμένου 

περί μελών που είναι νομικά πρόσωπα (ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινοπραξίες, 

Ε.Π.Ε, μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε, Α.Ε κ.λ.π) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 2 

του Νόμου 1667 / 1986 και κάθε νομικό πρόσωπο, ως μέλος του παρόντος συνεταιρισμού, 

συμμετέχει στη γενική συνέλευση δι’ αντιπροσώπων του, ως ορίζει το καταστατικό του, δια 

σχετικής βεβαιώσεως αυτού, αναλόγως του αριθμού των λεωφορείων πούλμαν που ασφαλίζει 

στον παρόντα Συνεταιρισμό, ισχύοντος ως μέτρου συμμετοχής ένας (1) αντιπρόσωπος ανά 

τρία (3) λεωφορεία, επ’ ουδενί περιπτώσει, όμως, μπορεί να αποστείλει και συμμετάσχει με 

περισσότερους των δέκα (10) εν συνόλω αντιπροσώπων ανεξαρτήτως του αριθμού των 

λεωφορείων που ασφαλίζει. Κάθε αντιπρόσωπος έχει μία (1) ψήφο και κατά τα λοιπά ισχύουν 

οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1667 / 1986. 

             8.  Απόφαση της γενικής συνέλευσης που είναι αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό 

είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή μέλος που δεν 

συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα 

ισχύει έναντι όλων. Η αγωγή αποκλείεται, όταν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός απ’ της 

λήψεως της απόφασης. 
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                                                Α Ρ Θ Ρ Ο   24Ο   

1.  Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του 

συνεταιρισμού.  

2. 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 και 

προσωπικού, δ) Η συμμετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή, ε) Οι γενικοί όροι της 

δραστηριότητας του συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του, ιδίως η αποτελεσματική 

κάλυψη των ζημιών τρίτων από λεωφορείο του Συνεταιρισμού, στ) Η έγκριση του 

ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, ζ) Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του 

διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου, η) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση 

έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.  

3. Η γενική συνέλευση μπορεί με απόφαση της να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του 

εδαφ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου αυτού στο διοικητικό συμβούλιο.  

                                             

                                                Α Ρ Θ Ρ Ο    25Ο  

                                 ΔΙΑΛΥΣΗ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ                                                

1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται: α) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των δέκα (10), β) 

Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του που ορίζει το παρόν καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η 

παράτασή του από τη γενική συνέλευση, γ) Αν αποφασίσει η γενική συνέλευση και δ) Εάν 

κηρυχτεί σε πτώχευση. Η διάλυση καταχωρίζεται στο μητρώο του Ειρηνοδικείου, στην 

περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός.  

2. Τη διάλυση του συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο συνεταιρισμός 

κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του εμπορικού νόμου. Την εκκαθάριση 

διενεργεί το εποπτικό συμβούλιο. 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.   

3. Αν ο Συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω της λήξης της διάρκειάς του ή κηρύχθηκε σε 

κατάσταση πτωχεύσεως, η οποία, όμως, ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι 

δυνατή η αναβίωσή του με απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο μητρώο 

της συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός. 

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού για το λόγο που αναφέρεται στην παράγραφο 1,  
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περίπτωση α΄ του παρόντος άρθρου, η αναβίωση είναι δυνατή, εάν εντός τριών (3) μηνών 

συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών και ακολουθήσει μέσα σε ένα μήνα 

απόφαση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται εκτάκτως για να αποφασίσει για την 

αναβίωση του Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο Συνεταιρισμός 

ουδέποτε διαλύθηκε. Η αναβίωση αποκλείεται, όταν έχει αρχίσει η διανομή υπολοίπου στους 

συνεταίρους.  

                                                     

                                                              Α Ρ Θ Ρ Ο    26Ο  

                     ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ  -   ΠΤΩΧΕΥΣΗ   -   ΕΚΤΑΚΤΗ   ΕΙΣΦΟΡΑ  

       1. Ο Συνεταιρισμός μπορεί να συγχωνευτεί με έτερο ή περισσότερους συνεταιρισμούς. 

Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων και καταχώρηση του νέου 

καταστατικού κατά το άρθρο 1, παράγραφος 6 στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου 

εκείνου, στην περιφερεία του οποίου θα έχει την έδρα του ο μετά τη συγχώνευση 

συνεταιρισμός. Από την καταχώρηση αυτή ο νέος συνεταιρισμός υπεισέρχεται σε όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεταιρισμών που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες 

συνεχίζονται απ’ αυτόν χωρίς διακοπή.  

            2. Εάν ο συνεταιρισμός αδυνατεί να εκπληρώσει της ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή εάν 

κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαιστωθεί 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 υποχρεωτικών και των τυχόν προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, 

αν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με την απαρτία του άρθρου 5 παρ. 4 του Νόμου 1667 / 

1986 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.  

       3. Ο Συνεταιρισμός κηρύσσεται σε πτώχευση στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου 

της προηγούμενης παραγράφου: α) Με αίτηση οποιουδήποτε δανειστή, αν το διοικητικό 

συμβούλιο  δεν  συγκαλεί  τη  γενική  συνέλευση  για  την  επιβολή έκτακτης εισφοράς ή β) με 

αίτηση του συνεταιρισμού ή οποιουδήποτε δανειστή, εάν η επιβολή έκτακτης εισφοράς αποτύ-

χει. Αρμόδιο για την πτώχευση δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεται-

ρισμού. Καθήκοντα εισηγητή δικαστή εκτελεί ο Ειρηνοδίκης. Σύνδικος διορίζεται αυτός που 

υποδεικνύει η πλειοψηφία των πιστωτών, εκτός εάν σπουδαίος λόγος δεν το επιτρέπει.    
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                                               Α Ρ Θ Ρ Ο    27Ο  

                                      ΠΟΙΝΙΚΕΣ   ΚΥΡΩΣΕΙΣ                                               

            1. Τιμωρούνται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος, εφ’ όσον από άλλες διατάξεις δεν 

προβλέπεται βαρύτερη, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι του 

Συνεταιρισμού, εάν α) Εν γνώσει παρέχουν στη γενική συνέλευση ή σε εκείνον που διενεργεί 

το διαχειριστικό έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνούνται ή αποκρύπτουν αληθή στοιχεία – 

γεγονότα ή περιστατικά που αφορούν την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού. β) Εν 

γνώσει τους προβαίνουν σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές του συνεταιρισμού ή συντάσσουν 

ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς του συνεταιρισμού. γ) Αρνούνται να παραδώσουν ή 

αποκρύπτουν από εκείνον που διενεργεί διαχειριστικό έλεγχο τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία 

ή παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη διενέργειά του.  

       2. Με φυλάκιση έως ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται 

βαρύτερη ποινή, τιμωρούνται τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ή εκείνου που διενεργεί 

διαχειριστικό έλεγχο, εάν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρέχουν εν γνώσει τους 

στοιχεία ή αποκρύπτουν ή αρνούνται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν διαχείριση 

ή την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού και περιήλθαν σε γνώση τους από την 

εποπτεία ή τον έλεγχο που έκαναν.  

       3. Τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο 

ποινές, εφ’ όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεμποδίζει 

τις συνεδριάσεις του διοικητικού ή του μεικτού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των 

μελών του Συνεταιρισμού, χρησιμοποιώντας σωματική βία ή απειλή σωματικής βίας ή άλλης 

παράνομης πράξης ή παράλειψης.  

       4. Τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος, εφ’ όσον από άλλες διατάξεις δεν 

προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος: α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή εποπτείας 

ή ελέγχου μετά τη λήξη της θητείας του, β) Ψηφίζει χωρίς διακίωμα ή ψηφίζει πολλές φορές ή 

δίνει πολλαπλή ψήφο ή νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσμα εκλογής για την ανάδειξη διοικητικών 

συμβουλίων, εποπτικών συμβουλίων και αντιπροσώπων των συνεταιριστικών οργανώσεων.       

                                              

                                                        Α Ρ Θ Ρ Ο  28Ο   

                                            ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ   ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ     

         Τα κεφάλαια του Συνεταιρισμού καταρτίζονται:  

         α)  απ’ τις υποχρεωτικές και τις τυχόν προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, 

         β) απ΄ την έκδοση συνεταιριστικών μερίδων υπερ το άρτιο,  

        γ) απ’ τις εισφορές και δικαιώματα εγγραφής και κάθε νόμιμης εισφοράς, 
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         δ)   απ’ το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο, 

         ε)   απ’ το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο, 

         στ) απ’ το τυχόν ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και             

         η)   από κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.  

         Τα αποθεματικά κεφάλαια σχηματίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. Δ. 400 / 

1970 και του Νόμου 1667 / 1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και  βάσει 

της εν γένει κείμενης νομοθεσίας.      

 Για την κάλυψη των κινδύνων κατά τρίτων και των εν γένει υποχρεώσεών του ο 

Συνεταιρισμός υποχρεούται σε συγκρότηση αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας, εγγυητικού 

κεφαλαίου και τεχνικών αποθεμάτων ασφαλίσεων ζημιών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 

Ν. Δ. 400 / 1970.   

                                                            Α Ρ Θ Ρ Ο  29Ο  

                                            ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ   ΜΕΡΙΔΑ                                                

          Η συνεταιριστική μερίδα ορίζεται σε χίλια επτακόσια δέκα εννέα (719,00) ευρώ. Σε 

ολόκληρο λεωφορείο όχημα αντιστοιχεί μία συνεταιριστική μερίδα. Κάθε συνεταίρος που 

κατέχει ολόκληρο λεωφορείο όχημα αποκτά μία (1) συνεταιριστική μερίδα.      

          Περισσότεροι κάτοχοι κατ’ ιδανικά μερίδια ενός λεωφορείου αποκτούν από κοινού 

μία συνεταιριστική μερίδα, υποχρεούμενοι έκαστος απ’ αυτούς στο αναλογούν μέρος της 

συνεταιριστικής μερίδας αναλόγως του ιδανικού μεριδίου του.    

 Η αξία του συνόλου των υποχρεωτικών και τυχόν προαιρετικών συνεταιριστικών 

μερίδων πρέπει να ανέρχεται στο εκάστοτε ελάχιστο υποχρεωτικό όριο που τίθεται με πράξη 

της κατά Νόμον αρμόδιας Αρχής, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων 

εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000,00) ευρώ, ανεξάρτητα δε απ’ την υποχρέωση 

τηρήσεως του κατά Νόμον εκάστοτε ελάχιστου συνεταιριστικού κεφαλαίου ο Συνεταιρισμός 

υποχρεούται σε συγκρότηση αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας, εγγυητικού κεφαλαίου και 

τεχνικών αποθεμάτων ασφαλίσεων ζημιών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. Δ. 400 / 

1970.   

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Συνεταιρισμός, δύναται να συνάπτει 

συμβάσεις αντασφαλίσεως των υπ’ αυτού καλυπτομένων κινδύνων που επέρχονται ένεκα 

ζημιών των λεωφορείων των μελών του με οποιαδήποτε αναγνωρισμένη εδρεύουσα στην 

Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία. 
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                                                        Α Ρ Θ Ρ Ο  30Ο 

                                      ΣΥΝΤΑΞΗ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

          1. Για τη συνεταιριστική χρήση που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου κάθε έτους η οικονομική διαχείριση ενεργείται βάσει προυπολογισμού που 

εγκρίνεται απ’ τη γενική συνέλευση.                     

          2. Ο προυπολογισμός της προηγούμενης χρήσεως εφαρμόζεται και για το μέχρι της 

ψηφίσεως του νέου προυπολογισμού χρονικό διάστημα, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η 

γενική συνέλευση κατά το χρόνο έγκρισης του προυπολογισμού.  

          3. Κατά τη σύνταξη του προυπολογισμού κάθε έτους πρέπει να εκτιμώνται ιδιαιτέρως 

ο ισολογισμός του προηγούμενου έτους και οι ζημιές που προεκλήθησαν απ’ τα ασφαλιζόμενα 

αυτοκίνητα, ώστε να προυπολογίζεται η ασφαλής κάλυψη κάθε ζημιάς τρίτου προσώπου, 

χωρίς να δημιουργείται έλλειμμα.                                                                                         

 

                                               Α Ρ Θ Ρ Ο    31Ο 

                                        ΛΟΙΠΕΣ   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ                                         

             Για την αντιμετώπιση κάθε θέματος που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό 

εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των Νόμων 1667 / 1986, Ν. 2166 / 1993, Ν. 2515 / 1997,  Ν. 

2744 / 1999, Ν. 2716 / 1999, Ν. 3109 / 2003, Ν. 3156 / 2003 και Ν. 3283 / 2004 περί Αστικών 

Συνεταιρισμών, όπως αυτοί, τροποποιηθέντες, ισχύουν σήμερα και, εάν δεν γίνεται ρητή 

ρύθμιση απ’ αυτούς, οι διατάξεις των λοιπών νομοθετημάτων, όπως διαλαμβάνονται στο 1ο 

άρθρο του παρόντος.  

                                               

                                               Α Ρ Θ Ρ Ο    32Ο  

 Με ειδικό κανονισμό, εγκρινόμενο από τη γενική συνέλευση, ρυθμίζονται 

συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του παρόντος ζητήματα καλύψεως των ζημιών και της  

αστικής ευθύνης των μελών του Συνεταιρισμού. 

             

                                               Α Ρ Θ Ρ Ο   33Ο  

 Το παρόν καταστατικό, όπως έχει μετά γενόμενη τροποποίηση και κωδικοποίηση των 

διατάξεων του αρχικώς εγκριθέντος τοιούτου, αφ’ ενός δια της με αριθμό 1 / 1998 πράξεως 

της κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών, αφ’ ετέρου δια της με αριθμό 12 / 29.10.2007 πράξεως του κ. 

Ειρηνοδίκη Αθηνών και τρίτον, διά της με αριθμό 12/24.09.2010 πράξεως της κ. Ειρηνοδίκη 

Αθηνών περί τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων αυτού, εξουσιοδοτούνται ο 

Πρόεδρος  και  ο  Γενικός  Γραμματέας  με  απόφαση  της  γενικής  συνελεύσεως της εικοστής 
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 εβδόμης (27ης) Ιουνίου 2013, να υποβάλουν προς έγκριση στο κατά τόπο και Νόμο αρμόδιο 

Ειρηνοδικείο Αθηνών. Ο Ειδικός Κανονισμός του προηγούμενου καταστατικού διατηρείται σε 

ισχύ μέχρι τροποποιήσεώς του απ’ τη Γενική Συνέλευση.  

                    Γ Ι Α   Τ Η   Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η  

        Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

    

 

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  

 

 

                Γ Ι Α   Τ Ο   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο 

      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ                            ΧΡΗΣΤΟΣ   ΙΩΑΝΝΟΥ  


