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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αξιότιμα Μέλη του Συνεταιρισμού ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, ενόψει λήξης της θητείας του, ανακοινώνει
την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών του για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής: Δ.Σ.) καθώς και νέου Εποπτικού Συμβουλίου (εφεξής:
Ε.Σ.) με 4ετή θητεία. Η ανάδειξη, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και οι λοιπές λεπτομέρειες
για τα δύο αυτά όργανα του Συνεταιρισμού, περιλαμβάνονται αναλυτικά στο
Καταστατικό του Συνεταιρισμού που είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του:
https://www.genikipanelladiki.gr.
Η Διοίκηση μεριμνά ώστε η Γενική Συνέλευση να λάβει χώρα με ηλεκτρονικά μέσα
τελευταίας τεχνολογίας, η δε σχετική ψηφοφορία να λάβει χώρα τόσο με ηλεκτρονικά
μέσα τελευταίας τεχνολογίας όσο και με φυσική παρουσία και έτσι να εξασφαλιστεί η
συμμετοχή όλων με ασφάλεια, όπως απαιτούν οι έκτακτες συνθήκες που έχει
δημιουργήσει η πανδημία του COVID-19.
Λεπτομέρειες επί της Γ.Σ. και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας καθώς και αναλυτικότερη
πληροφόρηση θα λάβετε με την επικείμενη Πρόσκληση, ενόψει της Γ.Σ.
Τα Μέλη του Συνεταιρισμού, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή
τους στο Δ.Σ ή το Ε.Σ πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις :
 να έχουν αποπληρώσει ολοσχερώς ως την 31.12.2020 την αξία όσων
υποχρεωτικών και τυχόν προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων αντιστοιχούν
στο μέτρο συμμετοχής του ενός αντιπροσώπου ανά τρία (3) ασφαλιζόμενα
λεωφορεία οχήματα, του οποίο ο συνεταίρος πρόκειται να κάνει τη χρήση,
εφόσον στο Συνεταιρισμό ασφαλίζει πλείονα του ενός οχήματα,

 να είναι απολύτως ενήμερα και να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους
διακανονισμού αποπληρωμής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως των
οικονομικής και οιασδήποτε άλλης φύσεως υποχρεώσεων έναντι του
Συνεταιρισμού,
 να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για αδικήματα του αρ. 15 του Ν.
1667/1986,
 να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για αδικήματα των άρθρων 216, 222,
224, 299, 372, 380, 386 και 375 ΠΚ
 να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για διαχειριστικές ανωμαλίες σε βάρος
του Συνεταιρισμού ή έχουν σε βάρος τους ασκηθεί μηνύσεις για παραβάσεις
που συνιστούν τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, ακόμα και στη
περίπτωση απαλλάχθηκαν με έμπρακτη μετάνοια.
Ειδικά για την εκλογή Μελών στο Ε.Σ, ισχύουν και οι κάτωθι επιπρόσθετες των ανωτέρω
προϋποθέσεις, καθόσον, δεν επιτρέπεται να εκλεγούν στο Ε.Σ του Συνεταιρισμού:
 πρόσωπα που συνδέονται με μέλη του Δ.Σ με συγγένεια εξ αίματος ή αγχιστείας
μέχρι και δεύτερου βαθμού,
 πρόσωπα που είναι μέλη των βασικών διοικητικών στελεχών μέλους του Δ.Σ, σε
περίπτωση που αυτό είναι νομικό πρόσωπο,
 πρόσωπα που έχουν τον έλεγχο ή ασκούν από κοινού έλεγχο ή ουσιώδη
επιρροή επ’ αυτού του νομικού προσώπου,
 εξερχόμενα μέλη του Δ.Σ εφόσον δεν έχει προηγηθεί παρέλευση 5ετίας από την
εκκαθάριση της διαχειρίσεώς τους.
Η Έκτακτη Γ.Σ. προγραμματίζεται να λάβει χώρα στην Αθήνα την 04.03.2021, σε
περίπτωση μη απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί την 11.03.2021, με καταληκτική
ημερομηνία για την σύγκληση της δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γ.Σ την
18.03.2021.
Συστήνεται σε όσα Μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο
Δ.Σ ή το Ε.Σ του Συνεταιρισμού, ως την 25.02.2021, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας
https://www.genikipanelladiki.gr, όπου είναι αναρτημένη η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
Υποψηφίου καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία στη συνέχεια μπορούν
να προσκομίσουν στην έδρα του Συνεταιρισμού (Βουλής 7 -Αθήνα, ΤΚ 10562 , Υπόψη
Γραμματείας Διοίκησης).

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού
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