ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Μέλη του Συνεταιρισμού είναι κατ'
αρχήν όσα είναι εγγεγραμμένα στο
Μητρώο μελών του κατά το χρόνο της
παρούσας αναμόρφωσης του
καταστατικού του
2. Ως νέα μέλη μπορεί να γίνουν δεκτοί
εν ενεργεία ανθυπασπιστές,
αξιωματικοί και κληρονόμοι συνεταίρων
που έχουν αποβιώσει ή αγοραστές
οικοπέδων συνεταίρων..

3. Για να γίνει κάποιος μέλος του
συνεταιρισμού απαιτείται να υποβάλει
γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό
Συμβούλιο που αποφασίζει για την
αποδοχή
της στην πρώτη μετά την αίτηση
συνεδρίαση. 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 το προηγούμενο εδάφιο. Η
συμμετοχή των νέων μελών στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η
δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα
του
Συνεταιρισμού 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

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Μέλη του Συνεταιρισμού είναι όσα
είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο μελών
του κατά το χρόνο της παρούσας
τροποποίησης του καταστατικού του.
2. Ως νέα μέλη μπορεί να γίνουν δεκτά
εν ενεργεία και εν αποστρατεία
ανθυπασπιστές, αξιωματικοί του Π.Ν,
κληρονόμοι συνεταίρων που έχουν
αποβιώσει, και νέοι ιδιοκτήτες από
αγοροπωλησία οικοπέδου ήδη
εγγεγραμμένου συνεταίρου, με τις ίδιες
ακριβώς υποχρεώσεις έναντι του
Συνεταιρισμού και με την προϋπόθεση
ότι είναι ενήλικες, δεν τελούν υπό
απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
δε συμμετέχουν σε άλλο συνεταιρισμό
με την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό.
3. Για να γίνει κάποιος μέλος του
συνεταιρισμού απαιτείται να υποβάλει
γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό
Συμβούλιο στην οποία αναφέρει ότι δεν
μετέχει σε άλλο συνεταιρισμό που έχει
την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό , δεν
υπήρξε μέλος άλλου συνεταιρισμού από
όπου εξήλθε ή διαγράφηκε χωρίς να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, δεν
έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη
απόφαση ποινικού δικαστηρίου για
απιστία, κλοπή, υπεξαίρεση,
πλαστογραφία, παραχάραξη
σφραγίδων, απάτη σε βάρος της
περιουσίας του Δημοσίου και ότι
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις
υποχρεώσεις του όπως ορίζονται στο
καταστατικό του συνεταιρισμού και τις
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ
αποφασίζει για την αποδοχή της στην
πρώτη μετά την αίτηση τακτική
συνεδρίαση. Η εγγραφή των νέων
μελών εγκρίνεται από την επόμενη
Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του
μέλους καθώς και τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή
την ιδιότητα αποκτάται από την
απόφαση αποδοχής της αίτησης από το

4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης
κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο
εντός εικοσαημέρου από τη λήξη των
εργασιών της. Αυτός έχει δικαίωμα
προσφυγής, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 2 παρ.6 Ν.1667/86.

5. Οι αποστρατευόμενοι συνεταίροι
διατηρούν τη συνεταιρική τους ιδιότητα.
6. Για να εγγράφει ενδιαφερόμενος ως
συνεταίρος απαιτείται να μην είναι
μέλος άλλου οικοδομικού Συνεταιρισμού
με την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό, να
μην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική
αντίληψη και να αποδεχθεί
ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος

4. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
κοινοποιείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες
από τη λήξη των εργασιών της στον
ενδιαφερόμενο. Κατά της απόφασης
επιτρέπεται προσφυγή στο
Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του
οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός, μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την
κοινοποίησή της. Το Ειρηνοδικείο
δικάζει κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του
Ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση
που ασκείται στο Μονομελές
Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου
εδρεύει ο Συνεταιρισμός μέσα σε δέκα(
10) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης απόφασης και
εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν
υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. (αρθρ.
2 παρ. 6 Ν.1667/1986 ).
5. Σε περίπτωση αποκλεισμού
συνεταίρου ισχύουν τα αναφερόμενα
στο άρθρο 8 .
6. Οι αποστρατευόμενοι συνεταίροι
διατηρούν την ιδιότητα του μέλους.

7. Τα μέλη του Συνεταιρισμού
διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:
α) Τα "Απλά Μέλη" τα οποία δεν
συμμετέχουν σε κανένα ενεργό
πρόγραμμα του Συνεταιρισμού και
οικονομικά καταβάλουν την μηνιαία
τακτική εισφορά.
β) Τα «Μέλη Προγράμματος» τα οποία
ανήκουν σε ενεργό πρόγραμμα του
Συνεταιρισμού. Τα «Μέλη
Προγράμματος» πέραν της μηνιαίας
τακτικής εισφοράς συμμετέχουν και με
το ποσό της μηνιαίας τακτικής εισφοράς
ανά πρόγραμμα στο οποίο
συμμετέχουν, που έχει καθοριστεί ή θα
καθοριστεί στο μέλλον, με τη διαδικασία
που προβλέπεται από το παρόν και με

εφάπαξ έκτακτη εισφορά ,(εφόσον
(απαιτηθεί) για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών, και μόνο για το πρόγραμμα,
στο οποίο συμμετέχουν, σύμφωνα με
άρθρο 13 παρόντος.
8. Σε περίπτωση ενεργοποίησης νέων
προγραμμάτων προτεραιότητα
συμμετοχής έχουν τα Απλά Μέλη
σύμφωνα με την ημερομηνία εγγραφής
των και όσον αφορά τη συμμετοχή
συνεταίρων στη διάθεση-κλήρωση
οικοπέδων τηρούνται οι διαδικασίες που
καθορίζονται από τις σχετικές
αποφάσεις του Δ.Σ. και τα ισχύοντα
θεσμικά κείμενα.
9. Τα μέλη, Απλά ή Προγράμματος,
οφείλουν να αποδεχτούν ανεπιφύλακτα
τους όρους του παρόντος καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ,
ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
1. Όροι αποχώρησης :
Ο συνέταιρος μπορεί να αποχωρήσει
από το συνεταιρισμό με γραπτή του
δήλωση που υποβάλλεται στο
Διοικητικό Συμβούλιο 3 μήνες
τουλάχιστον πριν από το τέλος της
οικονομικής χρήσης. Ο αποχωρών
πρέπει να έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του απέναντι στο
Συνεταιρισμό και στους τρίτους για τις
οποίες
ευθύνεται ο Συνεταιρισμός. Το μέλος
που εξέρχεται έχει το δικαίωμα να
ζητήσει
την επιστροφή της συνεταιριστικής του
μερίδας άτοκα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ,
ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
1. Όροι αποχώρησης :
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης
τροποποίησης ισχύει ότι:
α) Το «απλό μέλος» μπορεί να
αποχωρήσει οικειοθελώς από το
συνεταιρισμό με γραπτή του δήλωση
που υποβάλλεται στο Διοικητικό
Συμβούλιο τρείς (3) μήνες τουλάχιστον
πριν από το τέλος της οικονομικής
χρήσης και εφόσον έχουν συμπληρωθεί
δυο (2) χρόνια από την έγκριση της
εγγραφής του από τη Γενική Συνέλευση
.
β) Τα «Μέλη Προγράμματος» που
συμμετέχουν σε ενεργό πρόγραμμα του
συνεταιρισμού, δεν έχουν δικαίωμα
αποχώρησης μέχρι την ολοκλήρωση του
προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν..
γ) Ο αποχωρών πρέπει να έχει
εκπληρώσει τις οικονομικές του
υποχρεώσεις του απέναντι στο
Συνεταιρισμό και στους τρίτους, για τις
οποίες ο Συνεταιρισμός φέρει την
ευθύνη.
δ) Ο συνεταίρος που εξέρχεται λαμβάνει
τα χρήματα που του αναλογούν μετά τη
λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο

οποίο εγκρίθηκε η αποχώρησή του και
συγκεκριμένα:
δ.1 Απλό Μέλος, την άτοκη επιστροφή
των καταβληθεισών τακτικών εισφορών,
όπως καθορίζεται στο άρθρο 13.
δ.2 Μέλος Προγράμματος, την άτοκη
αναλογική επιστροφή τυχόν
υπολειπόμενου αποθεματικού του
προγράμματος που συμμετείχε , καθώς
και την άτοκη επιστροφή των τακτικών
καταβληθεισών εισφορών του , όπως
καθορίζεται στο άρθρο 13
2. Διαγραφή μέλους:
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης
που λαμβάνεται με την αυξημένη
απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 5
παρ. 4 και 6 εδ. 2 του ν. 1667/86, ο
συνέταιρος μπορεί να αποκλειστεί από
το συνεταιρισμό, αν καθυστερεί για
περισσότερο του ενός (1) έτους την
καταβολή της συνεταιριστικής μερίδας ή
άλλης εισφοράς που ψήφισε η Γ.Σ. ή
μέρος αυτής ή αν από παράβαση των
υποχρεώσεών του βλάπτονται τα
συμφέροντα του συνεταιρισμού. Ο
αποκλεισμός κοινοποιείται με
κοινοποίηση αποσπάσματος της
απόφασης της
γενικής συνέλευσης που περιέχει και
τους λόγους του αποκλεισμού. Μέσα σε
δύο μήνες από την κοινοποίηση της
απόφασης ο συνέταιρος 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.

2. Διαγραφή μέλους:
Μετά από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου και με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης που λαμβάνεται με την
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του
άρθρου 5 παρ. 4 και 6 εδ. 2 του ν.
1667/86, ο συνέταιρος μπορεί να
αποκλειστεί από το συνεταιρισμό.
α) αν καθυστερεί για περισσότερο των
έξι (6) μηνών την καταβολή της
συνεταιριστικής μερίδας ή οιασδήποτε
εισφοράς ή μέρος αυτής.
β) αν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη
απόφαση ποινικού δικαστηρίου για
απιστία, κλοπή, υπεξαίρεση,
πλαστογραφία, παραχάραξη
σφραγίδων, απάτη σε βάρος της
περιουσίας του συνεταιρισμού ή του
Δημοσίου.
γ) αν απώλεσε κάποια από τις
απαιτούμενες ιδιότητες, βάσει των
οποίων απέκτησε την ιδιότητα του
μέλους.
δ) αν κατά παράβαση των
υποχρεώσεών του και με κακή πίστη
βλάπτονται τα συμφέροντα του
Συνεταιρισμού.
Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται με
κοινοποίηση αποσπάσματος της
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που
περιέχει και τους λόγους του
αποκλεισμού. Μέσα σε δύο μήνες από
την κοινοποίηση της απόφασης ο
συνέταιρος 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
προσβολής της. Στο συνεταίρο που
διαγράφεται από το συνεταιρισμό
ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 8,
παράγραφος 1.
3. Θάνατος μέλους:
3. Θάνατος μέλους:
Σε περίπτωση θανάτου, το μέλος
α) Σε περίπτωση θανάτου, το μέλος
θεωρείται ότι εξέρχεται από το
θεωρείται ότι εξέρχεται από το
Συνεταιρισμό στο τέλος της
Συνεταιρισμό στο τέλος της
διαχειριστικής περιόδου κατά την
διαχειριστικής περιόδου κατά την
διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος.
διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος.
Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η
Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η
συνεταιριστική ιδιότητα του θανόντος
συνεταιριστική ιδιότητα του θανόντος
συνεχίζεται στο πρόσωπο του
συνεχίζεται στο πρόσωπο του
κληρονόμου. Σε περίπτωση ανηλίκων ή κληρονόμου. Σε περίπτωση ανηλίκων ή
περισσοτέρων του ενός κληρονόμου η
περισσοτέρων του ενός κληρονόμου η
άσκηση των δικαιωμάτων ή εκπλήρωση άσκηση των δικαιωμάτων ή η
των υποχρεώσεων απέναντι στο
εκπλήρωση των υποχρεώσεων
Συνεταιρισμό γίνεται από το νόμιμα
απέναντι στο Συνεταιρισμό γίνεται από
οριζόμενο επίτροπο ανηλίκων ή τον
το νόμιμα οριζόμενο επίτροπο ανηλίκων
οριζόμενο εκπρόσωπο των κληρονόμων ή τον οριζόμενο εκπρόσωπο των
ή συγκληρονόμων μέχρι τη λήξη της
κληρονόμων ή συγκληρονόμων μέχρι τη
διαχειριστικής περιόδου. Μετά τη λήξη
λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
της διαχειριστικής περιόδου, η
συνεταιριστική μερίδα του θανόντος
β) Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του
μέλους και το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο λογαριασμού του στο Συνεταιρισμό,
του λογαριασμού του με το
περιέρχεται οριστικά σε έναν από τους
Συνεταιρισμό, περιέρχονται οριστικά σε
νόμιμους κληρονόμους που ορίζεται
έναν από τους νόμιμους κληρονόμους
από τους υπόλοιπους με έγγραφες
που ορίζεται από τους υπόλοιπους με
δηλώσεις που κατατίθεται στο Διοικητικό
έγγραφη δήλωση που κατατίθεται στο
Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μέσα σε
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού ένα χρόνο από το θάνατο του
μέσα σε ένα χρόνο από το θάνατο του
συνεταίρου. Μετά την λήξη της
Συνεταίρου. Μετά την λήξη της
προθεσμίας αυτής το δικαιούμενο
προθεσμίας αυτής, ο Συνεταιρισμός έχει ποσόν μεταφέρεται στο λογαριασμό
δικαίωμα να αντικαταστήσει το μέλος
λειτουργικών εξόδων του
που πέθανε. Σε περίπτωση που οι
Συνεταιρισμού.
κληρονόμοι δεν αποκτούν την ιδιότητα
γ) Σε περίπτωση θανάτου «απλού
του συνεταίρου, τους αποδίδεται η
μέλους» οι κληρονόμοι δεν αποκτούν
συνεταιριστική μερίδα που είχε εισφέρει αυτεπάγγελτα την ιδιότητα του
ο κληρονομούμενος υπολογιζόμενης της συνεταίρου, και τους αποδίδεται μέχρι
αξίας της σε πραγματικούς όρους.
την ημέρα θανάτου του, ποσό σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8
παράγραφος 1δ(1).
δ) Σε περίπτωση θανάτου «Μέλους
Προγράμματος» ο νόμιμος ή νόμιμοι
κληρονόμοι αναλαμβάνουν

αυτεπάγγελτα τις υποχρεώσεις του
αποθανόντος που απορρέουν από το
παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις
του Δ.Σ και της Γενικής Συνέλευσης. Με
την ολοκλήρωση του προγράμματος
που συμμετέχουν, εφόσον έχουν
εγγραφεί δύνανται να αιτηθούν τη
διαγραφή τους από τον συνεταιρισμό.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΟΡΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Ο Συνεταιρισμός είναι μη
κερδοσκοπικός συνεταιρισμός,
λειτουργεί ως θεματοφύλακας των
εισφορών των Συνεταίρων και δεν
επιτρέπεται σε οποιονδήποτε Συνέταιρο
να διεκδικήσει αποζημίωση για
οποιονδήποτε λόγο από
εισφορές/συνδρομές άλλου Συνεταίρου.
1. Πόροι –Κεφάλαια του Συνεταιρισμού
είναι οι εξής:
Α) Συνεταιριστικές μερίδες
Β) Εισφορές συνεταίρων :
(1). Τακτικές (μηνιαίες) Η μηνιαία
εισφορά αρχικά ορίζεται σε πέντε (5)
ευρώ, για όλους τους συνεταίρους
(Λειτουργικό Κεφάλαιο Συνεταιρισμού)
εκ των οποίων τρία (3) ευρώ θα
καλύπτουν λειτουργικά έξοδα
συνεταιρισμού και δυο (2) ευρώ θα
σχηματίζουν άτοκα το δικαιούμενο ποσό
επιστροφής σε περίπτωση αποχώρησής
του. Επιπλέον καταβάλλουν πέντε (5)
ευρώ για τη συμμετοχή τους σε κάθε
πρόγραμμα του Συνεταιρισμού (Τακτικό
Αποθεματικό Προγράμματος) και μέχρι
την ολοκλήρωσή του.. (2). Έκτακτες
εισφορές , (3). Τόκοι καταθέσεων και
δανείων, (4). Mισθώματα ακινήτων, (5).
Πωλήσεις αδιάθετων οικοπέδων, (6).
Κάθε έσοδο από τυχόν δικαιώματα και
ενισχύσεις της κείμενης νομοθεσίας, (7)
Δωρεές κάθε είδους και κληροδοτήματα,
(8) Εισπράξεις και Διάφορες
Προμήθειες, Πρόστιμα και
προσαυξήσεις εισφορών, (9). Κάθε άλλη
πρόσοδος μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα από οποιαδήποτε εργασία
ενεργείται από τον Συνεταιρισμό, (10)
Τυχόν επιδικαζόμενες υπέρ αυτού
δικαστικές δαπάνες σε δικαστικές
διενέξεις με μέλη του ή/και τρίτους και
τυχόν επιδικαζόμενους τόκους και
γενικά, κάθε έσοδο εξ οιασδήποτε
πηγής. (11) Δάνεια τα οποία μπορεί να
συνάπτει ο Συνεταιρισμός με Ελληνικές
Τράπεζες στο πλαίσιο εκπλήρωσης των
σκοπών του, των οποίων οι όροι και το

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΟΡΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Ο Συνεταιρισμός είναι μη
κερδοσκοπικός συνεταιρισμός,
λειτουργεί ως θεματοφύλακας των
εισφορών των Συνεταίρων και δεν
επιτρέπεται σε οποιονδήποτε Συνέταιρο
να διεκδικήσει αποζημίωση για
οποιονδήποτε λόγο από
εισφορές/συνδρομές άλλου Συνεταίρου.
1. Πόροι –Κεφάλαια του Συνεταιρισμού
είναι οι εξής:
Α) Συνεταιριστικές μερίδες
Β) Εισφορές συνεταίρων :
(1). Τακτικές (μηνιαίες) Η μηνιαία
εισφορά αρχικά ορίζεται σε πέντε (5)
ευρώ, για όλους τους συνεταίρους
(Λειτουργικό Κεφάλαιο Συνεταιρισμού)
εκ των οποίων τρία (3) ευρώ θα
καλύπτουν λειτουργικά έξοδα
συνεταιρισμού και δύο (2) ευρώ θα
σχηματίζουν άτοκα το δικαιούμενο ποσό
επιστροφής σε περίπτωση αποχώρησής
του. Η ανωτέρω εισφορά δύναται να
ανακατανέμεται με απόφαση Δ. Σ.
ανάλογα με το ύψος των λειτουργικών
εξόδων.
Τα μέλη προγραμμάτων καταβάλλουν
επιπλέον πέντε (5) ευρώ για τη
συμμετοχή τους σε κάθε πρόγραμμα του
Συνεταιρισμού (Τακτικό Αποθεματικό
Προγράμματος) και μέχρι την
ολοκλήρωσή του,(2). Έκτακτες εισφορές
, (3). Τόκοι καταθέσεων και δανείων, (4).
Mισθώματα ακινήτων, (5). Πωλήσεις
αδιάθετων οικοπέδων, (6). Κάθε έσοδο
από τυχόν δικαιώματα και ενισχύσεις
της κείμενης νομοθεσίας, (7) Δωρεές
κάθε είδους και κληροδοτήματα, (8)
Εισπράξεις και Διάφορες Προμήθειες,
Πρόστιμα και προσαυξήσεις εισφορών,
(9). Κάθε άλλη πρόσοδος μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα από
οποιαδήποτε εργασία ενεργείται από
τον Συνεταιρισμό, (10) Τυχόν
επιδικαζόμενες υπέρ αυτού δικαστικές
δαπάνες σε δικαστικές διενέξεις με μέλη
του ή/και τρίτους και τυχόν
επιδικαζόμενους τόκους και γενικά, κάθε

ύψος θα προτείνονται από το Δ.Σ και θα
εγκρίνονται από την επόμενη τακτική
Γενική Συνέλευση ή έκτακτη αν
συγκληθεί για το σκοπό αυτό.
2. Τα κεφάλαια και οι πόροι του
Συνεταιρισμού αποτυπώνονται
κατάλληλα, στο πληροφοριακό,
λογιστικό και χρηματοοικονομικό
σύστημα του Συνεταιρισμού και
αποτελούνται από:

έσοδο εξ οιασδήποτε πηγής. (11)
Δάνεια τα οποία μπορεί να συνάπτει ο
Συνεταιρισμός με Ελληνικές Τράπεζες
στο πλαίσιο εκπλήρωσης των σκοπών
του, των οποίων οι όροι και το ύψος θα
προτείνονται από το Δ.Σ και θα
εγκρίνονται από την επόμενη τακτική
Γενική Συνέλευση ή έκτακτη αν
συγκληθεί για το σκοπό αυτό.
2. Τα κεφάλαια και οι πόροι του
Συνεταιρισμού αποτυπώνονται
κατάλληλα, στο πληροφοριακό,
λογιστικό και χρηματοοικονομικό
σύστημα του Συνεταιρισμού και
αποτελούνται από:

Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ – ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
(1) Το μετοχικό/ίδιο κεφάλαιο του
Συνεταιρισμού αποτελείται μόνο από την
αξία των συνεταιριστικών μερίδων.
(2) Οι τόκοι από τα πιο πάνω ποσά, που
κατατίθενται υποχρεωτικά σε
αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες,
σε ιδιαίτερους λογαριασμούς μετρητών
ή προθεσμιακές καταθέσεις,
μεταφέρονται στην αρχή της επόμενης
διαχειριστικής χρήσης στο λειτουργικό
κεφάλαιο του Συνεταιρισμού.
(3) Στην περίπτωση αποχώρησης ή
αποκλεισμού συνεταίρου η αξία της
συνεταιριστικής του μερίδας μεταφέρεται
στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης στο
λειτουργικό κεφάλαιο του
Συνεταιρισμού. Το αυτό διενεργείται και
στην περίπτωση ολοκλήρωσης,
ακύρωσης, πώλησης ενός
προγράμματος, εφόσον τα μέλη δεν
είναι εγγεγραμμένα και σε άλλο
πρόγραμμα.
(4) Σε περίπτωση λύσης του
Συνεταιρισμού τυχόν υπόλοιπο του
κεφαλαίου αυτού επιστρέφεται
αναλογικά στους συνεταίρους.

Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ – ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
(1) Το μετοχικό/ίδιο κεφάλαιο του
Συνεταιρισμού αποτελείται μόνο από την
αξία των συνεταιριστικών μερίδων.
(2) Οι τόκοι από τα πιο πάνω ποσά, που
κατατίθενται υποχρεωτικά σε
αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες,
σε ιδιαίτερους λογαριασμούς μετρητών
ή προθεσμιακές καταθέσεις,
μεταφέρονται στην αρχή της επόμενης
διαχειριστικής χρήσης στο λειτουργικό
κεφάλαιο του Συνεταιρισμού.
(3) Στην περίπτωση αποχώρησης ή
αποκλεισμού συνεταίρου η αξία της
συνεταιριστικής του μερίδας μεταφέρεται
στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης στο
λειτουργικό κεφάλαιο του
Συνεταιρισμού. Το αυτό διενεργείται και
στην περίπτωση ολοκλήρωσης,
ακύρωσης, πώλησης ενός
προγράμματος, εφόσον τα μέλη δεν
είναι εγγεγραμμένα και σε άλλο
πρόγραμμα.
(4) Σε περίπτωση λύσης του
Συνεταιρισμού τυχόν υπόλοιπο του
κεφαλαίου αυτού επιστρέφεται
αναλογικά στους συνεταίρους.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
(1) Το λειτουργικό κεφάλαιο του
Συνεταιρισμού κατατίθενται

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
(1) Το λειτουργικό κεφάλαιο του
Συνεταιρισμού κατατίθενται

υποχρεωτικά σε αναγνωρισμένες
Ελληνικές Τράπεζες, σε ιδιαίτερους
λογαριασμούς μετρητών και
σχηματίζεται από:
α/ τακτικές μηνιαίες εισφορές των
συνεταίρων.
β/ όλους τους λοιπούς πόρους που δεν
αφορούν συγκεκριμένο πρόγραμμα.
γ/ τυχόν ετήσιες προσόδους του
Συνεταιρισμού.
δ/ τόκους του συγκεκριμένου
λογαριασμού μετρητών.
ε/ υπολειπόμενα ποσά των
προαναφερομένων περιπτώσεων και
τυχόν άλλα έσοδα.
(2) Από το λειτουργικό κεφάλαιο του
Συνεταιρισμού καλύπτονται ετησίως όλα
τα έξοδα διοίκησης και λειτουργίας του.
(3) Σε περίπτωση διάλυσης του
συνεταιρισμού τυχόν υπόλοιπο από το
λειτουργικό κεφάλαιο στο τέλος της
διαχειριστικής χρήσης, μεταφέρεται στο
ίδιο κεφάλαιο του Συνεταιρισμού.
Γ. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(1) Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να
σχηματίσει Τακτικό Αποθεματικό
Κεφάλαιο το οποίο συνίσταται σε
Τακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο διακριτό
για κάθε πρόγραμμα και αποτελείται
από α) τις τακτικές εισφορές των μελών
και β) τους τόκους από τις καταθέσεις,
που απορρέουν από τα πιο πάνω ποσά
και κατατίθενται υποχρεωτικά σε
αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες
για ποσά πάνω από 500,00 ευρώ.
(2) Το κεφάλαιο του τακτικού
αποθεματικού κάθε προγράμματος
κατατίθεται σε αναγνωρισμένες
Ελληνικές Τράπεζες και χρησιμοποιείται
για την αντιμετώπιση των εξόδων του
συγκεκριμένου προγράμματος του
Συνεταιρισμού.
(3) Για την ικανοποίηση επειγουσών
αναγκών, επιτρέπεται μετά από
απόφαση του ΔΣ, η προσωρινή κάλυψη
των εξόδων ενός ή περισσότερων
προγραμμάτων από άλλο ή άλλα
προγράμματα με μεταφορά κονδυλίων,
ωστόσο έως το τέλος της επόμενης

υποχρεωτικά σε αναγνωρισμένες
Ελληνικές Τράπεζες, σε ιδιαίτερους
λογαριασμούς μετρητών και
σχηματίζεται από:
α/ τακτικές μηνιαίες εισφορές των
συνεταίρων.
β/ όλους τους λοιπούς πόρους που δεν
αφορούν συγκεκριμένο πρόγραμμα.
γ/ τυχόν ετήσιες προσόδους του
Συνεταιρισμού.
δ/ τόκους του συγκεκριμένου
λογαριασμού μετρητών.
ε/ υπολειπόμενα ποσά των
προαναφερομένων περιπτώσεων και
τυχόν άλλα έσοδα.
(2) Από το λειτουργικό κεφάλαιο του
Συνεταιρισμού καλύπτονται ετησίως όλα
τα έξοδα διοίκησης και λειτουργίας του.
(3) Σε περίπτωση διάλυσης του
συνεταιρισμού τυχόν υπόλοιπο από το
λειτουργικό κεφάλαιο στο τέλος της
διαχειριστικής χρήσης, μεταφέρεται στο
ίδιο κεφάλαιο του Συνεταιρισμού.
Γ. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(1) Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να
σχηματίσει Τακτικό Αποθεματικό
Κεφάλαιο το οποίο συνίσταται σε
Τακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο διακριτό
για κάθε πρόγραμμα και αποτελείται
από α) τις τακτικές εισφορές των μελών
και β) τους τόκους των καταθέσεων,
που απορρέουν από τα πιο πάνω ποσά
και κατατίθενται υποχρεωτικά σε
αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες
για ποσά πάνω από πεντακόσια
(500,00) ευρώ.
(2) Το κεφάλαιο του τακτικού
αποθεματικού κάθε προγράμματος
κατατίθεται σε αναγνωρισμένες
Ελληνικές Τράπεζες και χρησιμοποιείται
για την αντιμετώπιση των εξόδων του
συγκεκριμένου προγράμματος του
Συνεταιρισμού.
(3) Για την ικανοποίηση επειγουσών
αναγκών, επιτρέπεται μετά από
απόφαση του ΔΣ, η προσωρινή κάλυψη
των εξόδων ενός ή περισσότερων
προγραμμάτων από άλλο ή άλλα
προγράμματα με μεταφορά κονδυλίων,

διαχειριστικής χρήσης θα πρέπει να
υπάρξει αποκατάσταση των Τακτικών
Αποθεματικών Κεφαλαίων κάθε
προγράμματος.

ωστόσο έως το τέλος της επόμενης
διαχειριστικής χρήσης θα πρέπει να
υπάρξει αποκατάσταση των Τακτικών
Αποθεματικών Κεφαλαίων κάθε
προγράμματος.

Δ. ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(1) Το έκτακτο αποθεματικό κάθε
προγράμματος, σχηματίζεται από
έκτακτες εισφορές των Μελών
Προγράμματος καθώς και από όλους
τους λοιπούς πόρους κάθε
προγράμματος.
(2) Το κεφάλαιο του έκτακτου
αποθεματικού κάθε προγράμματος
κατατίθεται σε αναγνωρισμένες
Ελληνικές Τράπεζες και χρησιμοποιείται
για την αντιμετώπιση των εξόδων του
συγκεκριμένου προγράμματος του
Συνεταιρισμού.

Δ. ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(1) Το έκτακτο αποθεματικό κάθε
προγράμματος, σχηματίζεται από
έκτακτες εισφορές των Μελών
Προγράμματος καθώς και από όλους
τους λοιπούς πόρους κάθε
προγράμματος.
(2) Το κεφάλαιο του έκτακτου
αποθεματικού κάθε προγράμματος
κατατίθεται σε αναγνωρισμένες
Ελληνικές Τράπεζες και χρησιμοποιείται
για την αντιμετώπιση των εξόδων του
συγκεκριμένου προγράμματος του
Συνεταιρισμού.

(3) Πρόσθετα στο έκτακτο αποθεματικό
κάθε προγράμματος κατατίθενται οι
τόκοι από τις καταθέσεις, που
απορρέουν από τα πιο πάνω ποσά που
κατατίθενται υποχρεωτικά σε
αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες.
(4) Σε περίπτωση ολοκλήρωσης,
ακύρωσης, πώλησης ενός
προγράμματος τυχόν υπόλοιπο από το
έκτακτο αποθεματικό του κεφάλαιο
επιστρέφεται στα εξυπηρετούμενα μέλη
του προγράμματος.
(5) Σε περίπτωση λύσης-εκκαθάρισης
του Συνεταιρισμού τα τυχόν υπόλοιπα
τούτων επιστρέφονται στα μέλη των
προγραμμάτων.

(3) Πρόσθετα στο έκτακτο αποθεματικό
κάθε προγράμματος κατατίθενται οι
τόκοι από τις καταθέσεις, που
απορρέουν από τα πιο πάνω ποσά που
κατατίθενται υποχρεωτικά σε
αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες.
(4) Σε περίπτωση ολοκλήρωσης,
ακύρωσης, πώλησης ενός
προγράμματος τυχόν υπόλοιπο από το
έκτακτο αποθεματικό του κεφάλαιο
επιστρέφεται στα εξυπηρετούμενα μέλη
του προγράμματος.
(5) Σε περίπτωση λύσης-εκκαθάρισης
του Συνεταιρισμού τα τυχόν υπόλοιπα
τούτων επιστρέφονται στα μέλη των
προγραμμάτων.

