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          Στη Λαμία, σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 42417/138/ 22.02.2019 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Γεώργιου Ψυχογιού, στη 2η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. 
Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα 2ο 

E.H.Δ. 
Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον  Αστικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης 
Ευθύνης «Ενεργειακή Κοινότητα Αυλίδας» 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Φάνης Σπανός 

 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Δημήτριο Κυρίτση,  Περιφερειακό Σύμβουλο 
με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας», να αναπληρώσει 
τη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου   κ. Αφροδίτη Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από 
την τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την 
τρέχουσα συνεδρίαση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας 
του Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος Κανονισµός 
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το 
οποίο  αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από 
τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο 
κ. Δημήτριος Κυρίτσης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα 
του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 2η Τακτική Συνεδρίαση. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 
Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  

 
Παρόντες 

➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
➢ Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
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Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα 
Α/Α 

«Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  

2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  

3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Σύρου Ελένη √  

4 Αργύρης Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  

5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  

6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  

7 Βουρδάνος Δημήτριος   √ 7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  

8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  

9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  

10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 

11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 

12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος  √ 12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης  √ 

14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  

15 Κοντζιάς Ιωάννης   √ 14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  

16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 

17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  

18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  

19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 

20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  

21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  

22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 

23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  

24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 

25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Μέτσιος Μιλτιάδης- Αναστάσιος   √ 

26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  

 

27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  

28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  

29 Φακίτσας Βασίλειος  √  

30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  

31 Ψυχογιός Γεώργιος √  

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 24 7 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 17 3 

 

       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα 
(51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα ένας (41), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνα 
Μπακάρα. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης 
Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός , έδωσε το λόγο στον 
εισηγητή του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης , Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας, κ. Φάνη Σπανό, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με αριθμ πρωτ. 
44892/ 253/ 26.02.2019 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

Έχοντας υπόψη : 
 
 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως έχει συμπληρωθεί, 
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 241/Α΄/2010, ΦΕΚ 380/Β΄/2016, ΦΕΚ 3847/Β΄/2016, ΦΕΚ 
4401/Β΄/2016 και ΦΕΚ 
2201/Β΄/28-6-2017). 
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του 3852/10 «Αρμοδιότητες Περιφερειακού Συμβουλίου». 
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 4. Την με αριθμ. οικ. 161836/2629/2016 (ΦΕΚ Β’ 3568/04.11.2016) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί της «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4513/2018 ΦΕΚ Α’ 9/23.01.2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και 
άλλες διατάξεις». 
 
 
Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφέρω ότι: 
 
Σκοπός του Αστικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης «Ενεργειακή Κοινότητα Αυλίδας». είναι 
η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ηλεκτρικής 
ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, οι 
οποίοι θα είναι εγκατεστημένοι εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η  προτεινόμενη συμμετοχή της ΠΕ.Ευβοίας κρίνεται σημαντική διότι εκτός των άλλων 
διασφαλίζεται η σωστή   ενημέρωση των πολιτών για θέματα ενεργειακής αειφορίας, θα 
πραγματοποιηθούν  δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση 
της ενεργειακής ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και θα εξασφαλιστεί η  
δωρεάν διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας  σε νοσοκομεία, σχολεία, κέντρα ημερήσιας φροντίδας 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και άλλα κοινωφελή ιδρύματα. 
 

Εισηγούμαι: 
 
α. Την Συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον  
Αστικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης «Ενεργειακή Κοινότητα Αυλίδας».  
β. την αποδοχή του υποβληθέντος καταστατικού 
γ. να εξουσιοδοτηθεί εκπρόσωπος της Περιφέρειας για την υπογραφή του καταστατικού και κάθε 
άλλου απαραίτητου  εγγράφου για την νόμιμη ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΙΔΑΣ» 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Με την από .................... ιδρυτική συνέλευση συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
4513/2018, όπως σήμερα ισχύουν, Αστικός Συνεταιρισμός Ενεργειακής Κοινότητας με την 
επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΙΔΑΣ», το καταστατικό του οποίου καταχωρήθηκε 
στο Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γενικό Εμπορικό Μητρώο.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΕΔΡΑ 

Έδρα του Συνεταιρισμού ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Χαλκιδέων της Δημοτικής Ενότητας 
Χαλκιδέων του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. Ο Συνεταιρισμός δύναται, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να 
ιδρύει υποκαταστήματα ή παραρτήματα, σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεταίρων του. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. 
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΚΟΠΟΣ 

1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι: 
α) η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ηλεκτρικής 
ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, οι 
οποίοι θα είναι εγκατεστημένοι εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
β) η διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας όπου ευρίσκεται η έδρα της, 
γ) ………………… 
2. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, ο Συνεταιρισμός δύναται να ασκεί και τις ακόλουθες 
δραστηριότητες: 
α) προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  
 ανάθεση σύνταξης μελετών αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
 διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού και  
 δράση για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής 
ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας εντός της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ανεξάρτητα από το εάν είναι μέλη του Συνεταιρισμού 
β)  συμμετοχή ή/και διαχείριση σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της,  
γ)  ενημέρωση των πολιτών για θέματα ενεργειακής αειφορίας 
δ) δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής 
ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.  
3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στους σκοπούς του Συνεταιρισμού εμπίπτουν και τα 
ακόλουθα: 
α) Η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ηλεκτρικής, 
θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εγκατεστημένους 
εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
β) Η διαχείριση (ενδεικτικά, συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση) ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ή άλλα συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
γ) Η προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων και λοιπών απαραίτητων (ενδεικτικά, 
συσκευών, εγκαταστάσεων) για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με στόχο τη 
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων καθώς και τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
δ) η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
ε) η δωρεάν διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας  σε νοσοκομεία, σχολεία, κέντρα ημερήσιας 
φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και άλλα κοινωφελή 
ιδρύματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  
Μέλη του Συνεταιρισμού είναι: α) η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ποσοστό συμμετοχής 
σαράντα τοις εκατό (40%), β) η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.” με ποσοστό 
συμμετοχής σαράντα τοις εκατό (40%) και γ) ο Δήμος Χαλκιδέων με ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%). 
Νέα μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να εισέλθουν μόνον με ομόφωνη απόφαση των μελών. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ 

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον νόμο και το παρόν 
καταστατικό. Επίσης έχουν και τις εξής υποχρεώσεις: 
2. Να εναρμονίζονται με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και να μετέχουν σε 
όλες τις συλλογικές συνεταιριστικές δραστηριότητες  και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή του. 
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3. Τα μέλη ευθύνονται για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού αλληλέγγυα μέχρι του ποσού της 
ευθύνης τους όπως αυτό καθορίζεται από το άρθρο 29 του παρόντος, μη ισχυούσης αντιθέτου 
συμφωνίας, καθώς και για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν νόμιμα έστω 
και εάν απουσίαζαν ή διαφωνούσαν. Δεν ευθύνονται όμως για τα χρέη που δημιουργήθηκαν 
μετά την έξοδό τους σύμφωνα και με το άρθρο 4 παρ. 4 του Νόμου 1667/86. Σύμφωνα με την 
προαναφερόμενη διάταξη του Νόμου 1667/86, η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την 
παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του συνεταίρου ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της 
εκκαθάρισης. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν το δικαίωμα να μετέχουν αυτοπροσώπως στις Γενικές 
Συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους σχετικά με 
τη λήψη των αποφάσεων προς το συμφέρον του Συνεταιρισμού 
Επίσης τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών της 
Γενικής Συνέλευσης οποτεδήποτε και να παίρνουν με δαπάνες τους αντίγραφα των οικονομικών 
καταστάσεων και άλλων εγγράφουν που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση 
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την υποβολή τους στη Γενική Συνέλευση. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-  

1. Μέλος του Συνεταιρισμού μπορεί να αποχωρήσει στο τέλος της χρήσης και αφού τηρηθούν οι 
διατάξεις του άρθρου 2 παρ.7 του Νόμου 1667/86, δηλαδή κατόπιν σχετικής έγγραφης δήλωσής 
του προς το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από το τέλος της χρήσης. 
2. Στον συνέταιρο που αποχωρεί αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε το αργότερο 
εντός τριών μηνών από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης, κατά την οποία έλαβε χώρα η 
αποχώρηση. 
3.Συνέταιρος μπορεί να αποχωρήσει από τον Συνεταιρισμό στο τέλος της χρήσης χωρίς να 
τηρήσει οποιαδήποτε προϋπόθεση ή προθεσμία, εάν μεταβλήθηκε ο κύριος σκοπός του 
συνεταιρισμού. 
4. Η ανωτέρω δυνατότητα οικειοθελούς αποχώρησης δεν ισχύει (εκτός από την περίπτωση 
μεταβολής του κύριου σκοπού) παρά μόνον εάν έχει ήδη εισέλθει τέταρτο μέλος με ομόφωνη 
απόφαση των τριών ιδρυτικών μελών. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΛΥΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ 

1. Σε περίπτωση που συνέταιρος παύσει για οποιονδήποτε λόγο να υφίσταται, η συνεταιριστική 
ιδιότητα συνεχίζεται “οιονεί” από τον διάδοχο ή τους διαδόχους του, οι οποίοι υποκαθίστανται 
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αρχικού συνεταίρου. 
2. Σε περίπτωση που ο διάδοχος ή οι διάδοχοι δεν επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του 
συνεταίρου, του ή τους αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που είχε εισφέρει ο αρχικός 
συνέταιρος εάν ο αριθμός των υπολοίπων μελών ανέρχεται τουλάχιστον σε τρία, εφαρμόζεται το 
άρθρο περί οικειοθελούς αποχώρησης. Σε περίπτωση που τα εναπομένοντα μέλη είναι λιγότερα 
των τριών, λύεται η Ενεργειακή κοινότητα και ακολουθεί εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 35. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 10 
Ο Συνεταιρισμός ασκείται από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό 
Συμβούλιο. 
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ΑΡΘΡΟ 11 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Τα δικαιώματα των συνεταίρων για τις υποθέσεις και τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού 
ασκούνται δια της Γενικής Συνελεύσεως των συνεταίρων. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το 
ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και αποφασίζει για όλα τα θέματα. 
2. Τα νομικά πρόσωπα, μέλη του Συνεταιρισμού εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπό 
τους, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό ή τον οργανισμό τους. Τα σχετικά νομιμοποιητικά 
έγγραφα αυτών κατατίθενται στον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης πριν από την έναρξη των 
εργασιών της. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα. 
2. Τακτικά συγκαλείται η Γενική Συνέλευση το αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Ιουλίου κάθε 
έτους, έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν το 
ζητήσει το Εποπτικό Συμβούλιο. 
3. Η πρόσκληση των μελών στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, γνωστοποιείται στους 
συνεταίρους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης 
μέσω ταχυδρομείου ή φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ......................... 
4. Προκειμένου περί διάλυσης του Συνεταιρισμού, η πρόσκληση πρέπει να αποσταλεί 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης. 
5. Η πρόσκληση θα πρέπει να ορίζει τον χρόνο, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης παρευρίσκονται και οι τρεις συνέταιροι και σε περίπτωση που οι συνέταιροι είναι 
περισσότεροι των τριών, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται ο 
μισός αριθμός των συνεταίρων πλέον ενός. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία όσων 
συμμετέχουν στην ψηφοφορία (με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένη 
πλειοψηφία ή ομοφωνία) και καταχωρίζονται  με περίληψη των εισηγήσεων και των προτάσεων, 
στο βιβλίο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο είναι ελεύθερα προσιτό σε όλους 
τους συνεταίρους. 
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλους τους συνεταίρους, 
παρόντες ή διαφωνήσαντες ή απόντες. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού που δεν ανήκουν στην 
αρμοδιότητα άλλων οργάνων. Ενδεικτικά η Γενική Συνέλευση: 
 α) Ασκεί την ανώτατη εποπτεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού 
 β) Εκλέγει και ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου  
 γ) Ελέγχει τη δράση του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου 
 δ) Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τη διανομή κερδών και την κατανομή ζημιών 
και αποφασίζει για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων καθώς και για τον προϋπολογισμό  
 ε) Απαλλάσσει το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο από τις ευθύνες τους 
 στ) Αποφασίζει να διεκδικήσει αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού 
Συμβουλίου και εκλέγει πληρεξουσίους για να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες και να 
διεξάγουν τις απαραίτητες διαδικασίες κατά των μελών των Συμβουλίων αυτών 
 ζ) Τροποποιεί και συμπληρώνει το καταστατικό και αποφασίζει επί των διαφορών για την 
ερμηνεία αυτού καθώς και για την ερμηνεία προηγουμένων αποφάσεών της 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
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1. Κάθε συνεταίρος διαθέτει στη Γενική Συνέλευση μόνο μια ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των συνεταιριστικών του μερίδων. 
2. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στα 
θέματα απαλλαγής από την ευθύνη καθενός από αυτά. Επίσης δεν δικαιούται ψήφου μέλος του 
Συνεταιρισμού, στην περίπτωση κατά την οποία επιδιώκεται να ληφθεί απόφαση που αφορά 
δικαιοπραξία ή έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Συνεταιρισμού αφενός και του 
συγκεκριμένου μέλους αφετέρου. 
3. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διενεργείται με ψηφοδέλτια. 
4. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη με τον Νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη. 
5. Την ακυρότητα κηρύσσει το Δικαστήριο, εάν εγερθεί αγωγή από μέλος που δεν συμφώνησε ή 
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 
6. Η αγωγή αποκλείεται εάν περάσει ένας μήνας από τη λήψη της απόφασης. 
7. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων όταν καταστεί τελεσίδικη. 
8. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται από τον Γραμματέα και καταχωρούνται στο 
οικείο βιβλίο πρακτικών,  υπογράφονται δε από τον τελευταίο και από τον προεδρεύοντα της 
Συνέλευσης. 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  ορίζονται σε πέντε (5) και εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση των συνεταίρων ως εξής: 
 α) Η εκ των συνεταίρων “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας” (Ο.Τ.Α.) ορίζει δυο (2) μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
 β) Η εκ των συνεταίρων “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.” ορίζει δυο (2) 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
 γ) Η εκ των συνεταίρων  “Δήμος Χαλκιδέων” (Ο.Τ.Α.) ορίζει ένα (1) μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. 
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα. 
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του  και εκλέγει 
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. 
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα από την εκλογή του οφείλει να υποβάλει στο 
Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων του ΓΕ.ΜΗ. του Ν.3419/2005 την ανακοίνωση των στοιχείων 
και αρμοδιοτήτων των μελών του κατά τα προβλεπόμενα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία 
αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα, τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν υπάρχει 
ανάγκη και το συγκαλέσει ή το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον των μελών του, με έγγραφη αίτηση, 
στην οποία πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι της σύγκλησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και 
συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση 
μελών δεν επιτρέπεται. 
2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται, κατά πλειοψηφία των παρόντων, διατυπώνονται δε με σαφήνεια 
και καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. 
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, 
όταν πρόκειται να συζητηθούν θέματα που αφορούν άμεσα αυτό. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν 
στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και είναι 
αλληλέγγυα, υπεύθυνα για τις ζημίες που τυχόν προέλθουν από πράξεις ή παραλείψεις τους 
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καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες πηγάζουν από τον νόμο, το 
παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη 
διοίκηση του Συνεταιρισμού, στη διαχείριση της περιουσίας του και στην εν γένει επιδίωξη του 
σκοπού του. 
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ενδεικτικά για τα παρακάτω: 
 α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των συνεταίρων, καθορίζει την ημερησία τους 
διάταξη και αποστέλλει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο νόμος και 
το καταστατικό ορίζουν 
 β) Εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, 
δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, φυσικών ή νομικών 
προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάθε βαθμού και 
δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας 
 γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας του Συνεταιρισμού και προσδιορίζει κάθε 
δαπάνη 
 δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού του Συνεταιρισμού 
 ε) Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαθεσίμων κεφαλαίων του 
Συνεταιρισμού και αναθέτει μελέτες και την εκτέλεση έργων για την κατασκευή σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σύμφωνα με τον νόμο για 
τις Ενεργειακές Κοινότητες και το παρόν καταστατικό 
 στ) Εγείρει αγωγές, προσφυγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και 
έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επάγει και αντεπάγει όρκους, 
προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και 
εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές του Συνεταιρισμού και με οποιουσδήποτε 
όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και 
ακίνητα, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων 
 ζ) Διαθέτει για λογαριασμό του Συνεταιρισμού ηλεκτρικό ρεύμα από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας στους συνεταίρους του Συνεταιρισμού για τις δικές τους ανάγκες και σκοπούς 
 η) Διαθέτει για λογαριασμό του Συνεταιρισμού άνευ ανταλλάγματος ηλεκτρικό ρεύμα από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο παρέμεινε αδιάθετο, αφού πρώτα καλύφθηκαν οι υπό 
(ζ) προαναφερόμενες ανάγκες για κοινωφελείς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, ενδεικτικά για 
την κάλυψη των αναγκών για τη λειτουργία δημοσίων κοινωφελών ιδρυμάτων και οργανισμών, 
δημόσιων νοσοκομείων, δημόσιων σχολείων, νηπιαγωγείων, βρεφονηπιακών σκοπών κέντρων 
φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες, γηροκομείων, κέντρων απασχόλησης και φροντίδας 
ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων κ.α. 
 θ) Αποφασίζει για τη διάθεση, κινητών και ακινήτων του Συνεταιρισμού, αγορά, πώληση, 
μίσθωση, εκμίσθωση, εμπράγματες ασφάλειες κάθε φύσεως επί κινητών ή ακινήτων 
 ι) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών και έκδοση εγγυητικών 
επιστολών  
ια) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή 
ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια 
ιγ) Παραλαμβάνει κάθε είδους έγγραφα και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με 
τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την επίτευξη του σκοπού του 
Συνεταιρισμού 
ιδ) Αποφασίζει το πλαίσιο της υλοποίησης του σκοπού του τη συμμετοχή του συνεταιρισμού σε 
υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες όμοιες επιχειρήσεις ή και οργανώσεις, την ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων εντός των προβλεπομένων από τον νόμο περί συνεταιρισμών και ενεργειακών 
κοινοτήτων 
ιε) Προσλαμβάνει και απολύει διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Συνεταιρισμού και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους με εξαίρεση 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευσης 
ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού 
ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών για τη διενέργεια οποιασδήποτε 
από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Συνεταιρισμού 
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ιζ) Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία 
συναλλάσσεται ο Συνεταιρισμός, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ευόδωση του σκοπού 
του 
ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε 
φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει 
δραστηριότητα του Συνεταιρισμού 
ιθ) Αποφασίζει τη συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το 
Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διαχειρίζεται για την επίτευξη των σκοπών 
του Συνεταιρισμού 
κ) Έχει την ευθύνη της τήρησης των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων του 
Συνεταιρισμού και προτείνει τα μερίσματα προς διανομή, αφού τηρηθούν οι υποχρεώσεις για τον 
σχηματισμό αποθεματικών 
κα) Έχει την ευθύνη της τήρησης της νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας 
Η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς 
ενδεικτική  και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις 
αρμοδιότητες διοίκησης και εκπροσώπησης του Συνεταιρισμού καθώς και όλες τις αρμοδιότητες 
που του επιτρέπουν την επίτευξη του σκοπού του 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα 
πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, να 
μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του εν όλω ή εν μέρει ή να αναθέτει τη διενέργεια συγκεκριμένων 
πράξεων της αρμοδιότητάς του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντή ή υπάλληλο του 
Συνεταιρισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: 
 α) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες και 
εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισμού και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές 
Συνελεύσεις 
 β) Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και ύστερα από απόφαση αυτού, τη 
Γενική Συνέλευση και αποστέλλει στις σχετικές προσκλήσεις 
 γ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  
 δ) Εποπτεύει την καλή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Γενικής Συνέλευσης, την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και την τήρηση του 
νόμου 
 ε) Υπογράφει τα έγγραφα μετά του Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα του 
Συνεταιρισμού και μετά του Ταμία τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών. 
2. Ο Πρόεδρος δύναται να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων ή παραστατικών σε 
άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού. 
3. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία 
καταχωρίζει στο οικείο βιβλίο, διεξάγει την αλληλογραφία και επιμελείται της καλής λειτουργίας 
των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού, υπογράφει δε μετά του Προέδρου τα εξερχόμενα έγγραφα. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 24 
ΤΑΜΙΑΣ 

1. Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές με βάση τα παραστατικά είσπραξης και 
πληρωμής, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους 
νόμιμους αναπληρωτές τους. Εάν η διεξαγωγή της ταμιακής υπηρεσίες λόγω τους εύρους της 
ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε υπαλληλικό προσωπικό ο Ταμίας έχει την ευθύνη της 
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παρακολούθηση και συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού, τις 
αποφάσεις τη Γενικής Συνέλευσης και τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Τυχόν υπαλληλικό προσωπικό, εντεταλμένο για τη διεξαγωγή της ταμειακής υπηρεσίας, είναι 
συνυπόλογο και συνυπεύθυνο με τον Ταμία για κάθε ταμειακή ανωμαλία. 
3. Ο Ταμίας επιμελείται της τήρησης του βιβλίου Ταμείου, της διαφύλαξης των χρηματογράφων, 
των δικαιολογητικών των εισπράξεων και πληρωμών καθώς και της σύνταξης μηνιαίων 
καταστάσεων ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου επί της 
οικονομικής καταστάσεως το Συνεταιρισμού. 
4. Ο Ταμίας μεριμνά για την κατάθεση των εισπράξεων του Συνεταιρισμού στην Τράπεζα στο 
όνομα και στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνεταιρισμού. Επίσης μεριμνά για τις απαιτούμενες 
πληρωμές των τρεχουσών υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού. 
5. Ο Ταμίας μεριμνά ώστε η ανάληψη καταθέσεων από τον ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς 
του Συνεταιρισμού να γίνεται είτε με έκδοση επιταγών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και τον ίδιο είτε από ειδικά εξουσιοδοτημένο με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπο. Εισπράξεις στο όνομα του Συνεταιρισμού εμβασμάτων, 
εντολών, επιταγών κλπ γίνεται με υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. ή με υπογραφή του ειδικά 
εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου. 
6. Ο Ταμίας καταρτίζει ή επιμελείται την κατάρτιση του ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης, 
του λογαριασμού κερδών και ζημιών και του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, τους 
οποίους υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση. 
7. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο 
αναπληρωτής Ταμίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 25 
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ – ΘΗΤΕΙΑ 

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον 
Αντιπρόεδρο και έναν Σύμβουλο.  
2. Η εκλογή του Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται από τη Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση 
με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, με μυστική ψηφοφορία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο 
οποίο καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μελών του. 
3. Κατά την εκλογή των τριών (3) τακτικών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται 
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. 
4. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο. 
5. Η θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 26 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΠΑΡΤΙΑ –ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
1. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 
του ή όταν αυτός κωλύεται από τον αναπληρωτή του, τακτικά μεν ανά τρίμηνο, έκτακτα δε, όταν 
παρίσταται ανάγκη. 
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, κατά τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του, 
όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται 
διατυπώνονται με σαφήνεια και καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του 
Εποπτικού Συμβουλίου. 
3. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου ή εξόδου αυτού για 
οποιονδήποτε λόγο, αντικαθίσταται από το εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος, το οποίου η 
θητεία ταυτίζεται με το υπόλοιπο της θητείας του Εποπτικού Συμβουλίου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
1. Το Εποπτικό Συμβούλιο ευθύνεται για την παρακολούθηση και επιτήρηση των πράξεων και 
παραλείψεων του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υποχρεωμένο να υποβάλει κάθε φορά 
έκθεση στη Γενική Συνέλευση ή να προτείνει, κατά την κρίση του, τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
προώθησης των εργασιών του Συνεταιρισμού. 
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2. Το Εποπτικό Συμβούλιο ευθύνεται επίσης για τον έλεγχο του επίσημου ισολογισμού, του 
λογαριασμού κερδών και ζημιών και της απογραφής, επιθεωρεί τα βιβλία και έγγραφα του 
Συνεταιρισμού, ελέγχει τις δαπάνες και τα παραστατικά τους στοιχεία και ενεργεί κάθε πράξη, η 
οποία, κατά την κρίση του, επιβάλλεται για την περιφρούρηση των συμφερόντων του 
Συνεταιρισμού,  υποχρεούται δε να υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση έκθεση επί του ετησίου 
ισολογισμού και του διαχειριστικού ελέγχου, τον οποίο διενεργεί. 
3. Το Εποπτικό Συμβούλιο και κάθε μέλος αυτού ευθύνεται έναντι των συνεταίρων και του 
Συνεταιρισμού για κάθε πράξη ή/και παράλειψή του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ή σε 
περίπτωση υπέρβασης αυτών. 
4. Προκειμένου για τη διενέργεια του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, το Εποπτικό 
Συμβούλιο δύναται να διορίσει έως τρεις (3) ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Το 
Εποπτικό Συμβούλιο υποδεικνύει προς το Διοικητικό Συμβούλιο παραβάσεις του Νόμου, των 
διατάξεων του καταστατικού, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων ή παρατυπίες ως προς 
τη διαχείριση με σκοπό την επανόρθωσή τους. 
5. Το Εποπτικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες το 
Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη αυτού είναι συμβαλλόμενοι ή διάδικοι σε δίκη έναντι του 
Συνεταιρισμού. 
6. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, τακτικών και 
αναπληρωματικών, όπως και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργούνται από διμελή 
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. 
 

ΑΡΘΡΟ 28 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Ως ελάχιστο κεφάλαιο ορίζεται το ποσό των χιλίων (1.000,00) Ευρώ  υποδιαιρούμενο σε δέκα 
(10) ισόποσες συνεταιριστικές μερίδες αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία. Τα κεφάλαια του 
Συνεταιρισμού απαρτίζονται από τα παρακάτω: 
α) Τις συνεταιριστικές μερίδες  
β) Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο 
γ) Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο 
δ) Το ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο 
ε) Τυχόν δωρεές και έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία, ενδεικτικά χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα εθνικά ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.α. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 29 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ 

1. Κάθε συνέταιρος συμμετέχει υποχρεωτικά στο κεφάλαιο του Συνεταιρισμού με μία 
τουλάχιστον συνεταιριστική μερίδα . 
2. Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ . 
Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους του συνεταίρους και δεν υπόκειται σε 
κατάσχεση για οφειλές των συνεταίρων προς τρίτους. 
Τα ιδρυτικά μέλη συμμετέχουν με επιπλέον προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες ως εξής: 
Α)  η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τρεις (3) επί πλέον προαιρετικές μερίδες ήτοι συνολικά 
τέσσερις (4) συνεταιριστικές μερίδες, β) η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.” με 
τρεις (3) επί πλέον προαιρετικές μερίδες ήτοι συνολικά τέσσερις (4) συνεταιριστικές μερίδες και 
γ) ο Δήμος Χαλκιδέων με μία (1) επί πλέον προαιρετική μερίδα ήτοι συνολικά δύο (2) 
συνεταιριστικές μερίδες . 
  

ΑΡΘΡΟ 30 
ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 

Κάθε συνέταιρος ευθύνεται απέναντι του Συνεταιρισμού, των άλλων συνεταίρων και των 
πιστωτών του αλληλέγγυα και εις ολόκληρο κατ' ανώτατο για ποσό ίσο προς την αξία των 
μερίδων του σύμφωνα και με το άρθρο 4 παρ.4 του Νόμου 1667/86 (συνεταιρισμός 
περιορισμένης ευθύνης). Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παρ..3 του άρθρου 6 του παρόντος 
καταστατικού (“Υποχρεώσεις Συνεταίρων”). 
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ΑΡΘΡΟ 31 
ΤΑΚΤΙΚΟ - ΕΚΤΑΚΤΟ – ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

1. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο σχηματίζεται τουλάχιστον από τα παρακάτω: 
 α) το δέκα τοις εκατό (10%) των ετησίων καθαρών κερδών του Συνεταιρισμού και μέχρις 
ότου φθάσει στο ποσό του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων, 
 β)  τα εκ χαριστικής αιτίας έσοδα, εφόσον δεν ορίσθηκε ειδικότερος προορισμός αυτών. 
Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται για τις εργασίες του Συνεταιρισμού και για την 
κάλυψη ενδεχομένων ζημιών του . 
2. Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο σχηματίζεται από τα παρακάτω: 
 α) το δέκα κατ' ανώτατο τοις εκατό (10%) εκ των ετησίων καθαρών κερδών κατά τα 
πρώτα πέντε (5) έτη της λειτουργίας του Συνεταιρισμού, εάν τυχόν αυτό κριθεί αναγκαίο και 
κατόπιν ειδικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, 
 β) τα έσοδα που αποκτώνται από δωρεές ή χαριστική αιτία υπέρ ειδικότερων σκοπών 
του Συνεταιρισμού. 
3.  Το ειδικό αποθεματικό σχηματίζεται από απρόβλεπτα ή άλλα οριζόμενα από απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης έσοδα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των εργασιών του 
Συνεταιρισμού ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό κρίνει αυτή με απόφασή της. 
 

ΑΡΘΡΟ 32 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ 

1. Τα πλεονάσματα εκάστης διαχειριστικής χρήσης διατίθενται για το σχηματισμό τακτικού, 
εκτάκτου ή ειδικού αποθεματικού. 
Ειδικότερα: 
 α) Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον δέκα (10) τοις εκατό για το σχηματισμό του κατά 
νόμο τακτικού αποθεματικού. Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το ύψος 
του αποθεματικού είναι τουλάχιστον ίσο με το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου. 

 β) Τα πλεονάσματα της χρήσης δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά παραμένουν στην 
Ε.Κοιν. υπό τη μορφή αποθεματικών και διατίθενται για τους σκοπούς της με απόφαση της 
γενικής συνέλευσης. (Αρθρο 6 παρ.2 Ν.4513/18) 

 

 
ΑΡΘΡΟ 33 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η  Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η  Δεκεμβρίου 
του ιδίου έτους Ειδικά η πρώτη διαχειριστική περίοδος λήγει την ................................................  
2. Κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μετά το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων, 
διενεργείται απογραφή, καταρτίζεται ο ισολογισμός προς υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο το 
αργότερο εντός διμήνου από το τέλος της χρήσης. 
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει με προτάσεις περί διανομής κερδών ή κάλυψης ζημιών 
στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη σύγκληση της 
τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο αφού ελέγξει τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, του λογαριασμούς και τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει την 
έκθεσή του, η οποία διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική 
Συνέλευση στην έδρα του Συνεταιρισμού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 
4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού προσκαλούνται για τη Γενική Συνέλευση και ειδοποιούνται για την 
κατάθεση των ανωτέρω εγγράφων και δικαιούνται να λάβουν γνώση. 
 

ΑΡΘΡΟ 34 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν όλους τους λογαριασμούς του Καθολικού και 
συνοδεύονται από πίνακες αναλυτικών των λογαριασμών αυτών καθώς και από ανάλυση του 
Λογαριασμού Κερδών και Ζημιών. 
2. Ο προϋπολογισμός πρέπει να περιέχει τα βέβαια έσοδα αναλυτικά καθώς και τα 
προϋπολογισμένα έξοδα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 
προϋπολογισθέντα έσοδα. 
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3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσης 
δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, σε ημερήσια 
εφημερίδα ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο, επιτρεπτό από τη νομοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 35 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Ο Συνεταιρισμός θα τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία καθώς και α) Βιβλίο 
Μητρώου των μελών, β) Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, γ) Βιβλίο Πρακτικών 
Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και δ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του 
Εποπτικού Συμβουλίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 36 
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

Η λύση και εκκαθάριση του Συνεταιρισμού θα γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Νόμου 
4513/2018. 
 

ΑΡΘΡΟ 37 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση ειδικά προς το σκοπό αυτό 
συγκαλούμενης Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που 
προβλέπονται στο άρθρο 19 του παρόντος και στο άρθρο 5 του Νόμου 1667/86, όπως αυτός 
ισχύει ή βάσει της ισχύουσας κατά το χρόνο της τροποποίησης νομοθεσίας. 
2. Αν μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης κριθεί αναγκαία η τροποποίηση του 
παρόντος καταστατικού, η τροποποίηση αυτή θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών 
μελών. 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4513/2018 και 
1667/1986 “περί Αστικών Συνεταιρισμών” όπως ισχύουν σήμερα. 
Το παρόν καταστατικό αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε από την ιδρυτική συνέλευση των μελών, που 
συνήλθε, στ..     ..................., στις .....       ......... ... και θα ισχύει από τη νόμιμη έγκρισή του και 
την καταχώρησή του στο Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γενικού Μητρώου του Νόμου 
3419/2005. Η ιδρυτική συνέλευση των μελών εξέλεξε τα παρακάτω πέντε (5) μέλη ως 
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα μεριμνήσει για την έγκριση του παρόντος 
καταστατικού και τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συγκροτηθεί από τα 
ιδρυτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει το σύνολο της υποχρέωσης της συνεταιριστικής τους 
μερίδας. Επίσης εξέλεξε και τους παρακάτω ελεγκτές της πρώτης διαχειριστικής χρήσης. 
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, μέχρι την εκλογή αιρετής Διοίκησης από την πρώτη Γενική 
Συνέλευση των μελών, θα εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό και θα επιμεληθεί των τρεχουσών 
υποθέσεων του Συνεταιρισμού. 
 
Η ΕΚΛΕΓΕΙΣΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. 
2. 
και αναπληρωτές αυτών: 
1. 
2. 
 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
Επωνυμία, Έδρα, Α,Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., εκπρόσωπος/-οι 
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1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 
 
.............................................................. 
 
2. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.” 
 
 
..................................................................... 
 
3. Δήμος Χαλκιδέων 
 
 
 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία,  α. εγκρίνει  τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον  Αστικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης 
Ευθύνης «Ενεργειακή Κοινότητα Αυλίδας».  β. αποδέχεται το υποβληθέν καταστατικό 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης και  γ. 
εξουσιοδοτεί τον κ. Φάνη Σπανό ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας για την υπογραφή 
του καταστατικού και κάθε άλλου απαραίτητου  εγγράφου για την νόμιμη 
ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας» . 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ                                                   

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΙΔΑΣ» 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Με την από .................... ιδρυτική συνέλευση συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
4513/2018, όπως σήμερα ισχύουν, Αστικός Συνεταιρισμός Ενεργειακής Κοινότητας με την 
επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΙΔΑΣ», το καταστατικό του οποίου καταχωρήθηκε 
στο Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γενικό Εμπορικό Μητρώο.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΕΔΡΑ 

Έδρα του Συνεταιρισμού ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Χαλκιδέων της Δημοτικής Ενότητας 
Χαλκιδέων του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. Ο Συνεταιρισμός δύναται, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να 
ιδρύει υποκαταστήματα ή παραρτήματα, σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεταίρων του. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΚΟΠΟΣ 

1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι: 
α) η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ηλεκτρικής 
ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων, οι 
οποίοι θα είναι εγκατεστημένοι εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
β) η διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας όπου ευρίσκεται η έδρα της, 
γ) ………………… 
2. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, ο Συνεταιρισμός δύναται να ασκεί και τις ακόλουθες 
δραστηριότητες: 
α) προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  
 ανάθεση σύνταξης μελετών αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
 διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού και  
 δράση για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής 
ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας εντός της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ανεξάρτητα από το εάν είναι μέλη του Συνεταιρισμού 
β)  συμμετοχή ή/και διαχείριση σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της,  
γ)  ενημέρωση των πολιτών για θέματα ενεργειακής αειφορίας 
δ) δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής 
ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.  
3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στους σκοπούς του Συνεταιρισμού εμπίπτουν και τα 
ακόλουθα: 
α) Η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ηλεκτρικής, 
θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εγκατεστημένους 
εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
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β) Η διαχείριση (ενδεικτικά, συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση) ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ή άλλα συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
γ) Η προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων και λοιπών απαραίτητων (ενδεικτικά, 
συσκευών, εγκαταστάσεων) για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με στόχο τη 
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων καθώς και τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
δ) η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
ε) η δωρεάν διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας  σε νοσοκομεία, σχολεία, κέντρα ημερήσιας 
φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και άλλα κοινωφελή 
ιδρύματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  
Μέλη του Συνεταιρισμού είναι: α) η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ποσοστό συμμετοχής 
σαράντα τοις εκατό (40%), β) η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.” με ποσοστό 
συμμετοχής σαράντα τοις εκατό (40%) και γ) ο Δήμος Χαλκιδέων με ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%). 
Νέα μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να εισέλθουν μόνον με ομόφωνη απόφαση των μελών. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ 

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον νόμο και το παρόν 
καταστατικό. Επίσης έχουν και τις εξής υποχρεώσεις: 
2. Να εναρμονίζονται με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και να μετέχουν σε 
όλες τις συλλογικές συνεταιριστικές δραστηριότητες  και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή του. 
3. Τα μέλη ευθύνονται για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού αλληλέγγυα μέχρι του ποσού της 
ευθύνης τους όπως αυτό καθορίζεται από το άρθρο 29 του παρόντος, μη ισχυούσης αντιθέτου 
συμφωνίας, καθώς και για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν νόμιμα έστω 
και εάν απουσίαζαν ή διαφωνούσαν. Δεν ευθύνονται όμως για τα χρέη που δημιουργήθηκαν 
μετά την έξοδό τους σύμφωνα και με το άρθρο 4 παρ. 4 του Νόμου 1667/86. Σύμφωνα με την 
προαναφερόμενη διάταξη του Νόμου 1667/86, η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την 
παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του συνεταίρου ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της 
εκκαθάρισης. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν το δικαίωμα να μετέχουν αυτοπροσώπως στις Γενικές 
Συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους σχετικά με 
τη λήψη των αποφάσεων προς το συμφέρον του Συνεταιρισμού 
Επίσης τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών της 
Γενικής Συνέλευσης οποτεδήποτε και να παίρνουν με δαπάνες τους αντίγραφα των οικονομικών 
καταστάσεων και άλλων εγγράφουν που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση 
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την υποβολή τους στη Γενική Συνέλευση. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-  

1. Μέλος του Συνεταιρισμού μπορεί να αποχωρήσει στο τέλος της χρήσης και αφού τηρηθούν οι 
διατάξεις του άρθρου 2 παρ.7 του Νόμου 1667/86, δηλαδή κατόπιν σχετικής έγγραφης δήλωσής 
του προς το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από το τέλος της χρήσης. 
2. Στον συνέταιρο που αποχωρεί αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε το αργότερο 
εντός τριών μηνών από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης, κατά την οποία έλαβε χώρα η 
αποχώρηση. 
3.Συνέταιρος μπορεί να αποχωρήσει από τον Συνεταιρισμό στο τέλος της χρήσης χωρίς να 
τηρήσει οποιαδήποτε προϋπόθεση ή προθεσμία, εάν μεταβλήθηκε ο κύριος σκοπός του 
συνεταιρισμού. 

ΑΔΑ: ΡΠ307ΛΗ-0Ρ8



4. Η ανωτέρω δυνατότητα οικειοθελούς αποχώρησης δεν ισχύει (εκτός από την περίπτωση 
μεταβολής του κύριου σκοπού) παρά μόνον εάν έχει ήδη εισέλθει τέταρτο μέλος με ομόφωνη 
απόφαση των τριών ιδρυτικών μελών. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΛΥΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ 

1. Σε περίπτωση που συνέταιρος παύσει για οποιονδήποτε λόγο να υφίσταται, η συνεταιριστική 
ιδιότητα συνεχίζεται “οιονεί” από τον διάδοχο ή τους διαδόχους του, οι οποίοι υποκαθίστανται 
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αρχικού συνεταίρου. 
2. Σε περίπτωση που ο διάδοχος ή οι διάδοχοι δεν επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του 
συνεταίρου, του ή τους αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που είχε εισφέρει ο αρχικός 
συνέταιρος εάν ο αριθμός των υπολοίπων μελών ανέρχεται τουλάχιστον σε τρία, εφαρμόζεται το 
άρθρο περί οικειοθελούς αποχώρησης. Σε περίπτωση που τα εναπομένοντα μέλη είναι λιγότερα 
των τριών, λύεται η Ενεργειακή κοινότητα και ακολουθεί εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 35. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 10 
Ο Συνεταιρισμός ασκείται από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό 
Συμβούλιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Τα δικαιώματα των συνεταίρων για τις υποθέσεις και τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού 
ασκούνται δια της Γενικής Συνελεύσεως των συνεταίρων. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το 
ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και αποφασίζει για όλα τα θέματα. 
2. Τα νομικά πρόσωπα, μέλη του Συνεταιρισμού εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπό 
τους, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό ή τον οργανισμό τους. Τα σχετικά νομιμοποιητικά 
έγγραφα αυτών κατατίθενται στον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης πριν από την έναρξη των 
εργασιών της. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα. 
2. Τακτικά συγκαλείται η Γενική Συνέλευση το αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Ιουλίου κάθε 
έτους, έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν το 
ζητήσει το Εποπτικό Συμβούλιο. 
3. Η πρόσκληση των μελών στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, γνωστοποιείται στους 
συνεταίρους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης 
μέσω ταχυδρομείου ή φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ......................... 
4. Προκειμένου περί διάλυσης του Συνεταιρισμού, η πρόσκληση πρέπει να αποσταλεί 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης. 
5. Η πρόσκληση θα πρέπει να ορίζει τον χρόνο, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης παρευρίσκονται και οι τρεις συνέταιροι και σε περίπτωση που οι συνέταιροι είναι 
περισσότεροι των τριών, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται ο 
μισός αριθμός των συνεταίρων πλέον ενός. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία όσων 
συμμετέχουν στην ψηφοφορία (με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένη 
πλειοψηφία ή ομοφωνία) και καταχωρίζονται  με περίληψη των εισηγήσεων και των προτάσεων, 
στο βιβλίο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο είναι ελεύθερα προσιτό σε όλους 
τους συνεταίρους. 
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2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλους τους συνεταίρους, 
παρόντες ή διαφωνήσαντες ή απόντες. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού που δεν ανήκουν στην 
αρμοδιότητα άλλων οργάνων. Ενδεικτικά η Γενική Συνέλευση: 
 α) Ασκεί την ανώτατη εποπτεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού 
 β) Εκλέγει και ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου  
 γ) Ελέγχει τη δράση του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου 
 δ) Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τη διανομή κερδών και την κατανομή ζημιών 
και αποφασίζει για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων καθώς και για τον προϋπολογισμό  
 ε) Απαλλάσσει το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο από τις ευθύνες τους 
 στ) Αποφασίζει να διεκδικήσει αξιώσεις κατά των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού 
Συμβουλίου και εκλέγει πληρεξουσίους για να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες και να 
διεξάγουν τις απαραίτητες διαδικασίες κατά των μελών των Συμβουλίων αυτών 
 ζ) Τροποποιεί και συμπληρώνει το καταστατικό και αποφασίζει επί των διαφορών για την 
ερμηνεία αυτού καθώς και για την ερμηνεία προηγουμένων αποφάσεών της 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Κάθε συνεταίρος διαθέτει στη Γενική Συνέλευση μόνο μια ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των συνεταιριστικών του μερίδων. 
2. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στα 
θέματα απαλλαγής από την ευθύνη καθενός από αυτά. Επίσης δεν δικαιούται ψήφου μέλος του 
Συνεταιρισμού, στην περίπτωση κατά την οποία επιδιώκεται να ληφθεί απόφαση που αφορά 
δικαιοπραξία ή έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Συνεταιρισμού αφενός και του 
συγκεκριμένου μέλους αφετέρου. 
3. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διενεργείται με ψηφοδέλτια. 
4. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη με τον Νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη. 
5. Την ακυρότητα κηρύσσει το Δικαστήριο, εάν εγερθεί αγωγή από μέλος που δεν συμφώνησε ή 
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 
6. Η αγωγή αποκλείεται εάν περάσει ένας μήνας από τη λήψη της απόφασης. 
7. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων όταν καταστεί τελεσίδικη. 
8. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται από τον Γραμματέα και καταχωρούνται στο 
οικείο βιβλίο πρακτικών,  υπογράφονται δε από τον τελευταίο και από τον προεδρεύοντα της 
Συνέλευσης. 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  ορίζονται σε πέντε (5) και εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση των συνεταίρων ως εξής: 
 α) Η εκ των συνεταίρων “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας” (Ο.Τ.Α.) ορίζει δυο (2) μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
 β) Η εκ των συνεταίρων “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.” ορίζει δυο (2) 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
 γ) Η εκ των συνεταίρων  “Δήμος Χαλκιδέων” (Ο.Τ.Α.) ορίζει ένα (1) μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. 
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα. 
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του  και εκλέγει 
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. 
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα από την εκλογή του οφείλει να υποβάλει στο 
Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων του ΓΕ.ΜΗ. του Ν.3419/2005 την ανακοίνωση των στοιχείων 
και αρμοδιοτήτων των μελών του κατά τα προβλεπόμενα. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία 
αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα, τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν υπάρχει 
ανάγκη και το συγκαλέσει ή το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον των μελών του, με έγγραφη αίτηση, 
στην οποία πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι της σύγκλησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και 
συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση 
μελών δεν επιτρέπεται. 
2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται, κατά πλειοψηφία των παρόντων, διατυπώνονται δε με σαφήνεια 
και καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. 
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, 
όταν πρόκειται να συζητηθούν θέματα που αφορούν άμεσα αυτό. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν 
στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και είναι 
αλληλέγγυα, υπεύθυνα για τις ζημίες που τυχόν προέλθουν από πράξεις ή παραλείψεις τους 
καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες πηγάζουν από τον νόμο, το 
παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη 
διοίκηση του Συνεταιρισμού, στη διαχείριση της περιουσίας του και στην εν γένει επιδίωξη του 
σκοπού του. 
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ενδεικτικά για τα παρακάτω: 
 α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των συνεταίρων, καθορίζει την ημερησία τους 
διάταξη και αποστέλλει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο νόμος και 
το καταστατικό ορίζουν 
 β) Εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, 
δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, φυσικών ή νομικών 
προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάθε βαθμού και 
δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας 
 γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας του Συνεταιρισμού και προσδιορίζει κάθε 
δαπάνη 
 δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού του Συνεταιρισμού 
 ε) Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποίησης των διαθεσίμων κεφαλαίων του 
Συνεταιρισμού και αναθέτει μελέτες και την εκτέλεση έργων για την κατασκευή σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σύμφωνα με τον νόμο για 
τις Ενεργειακές Κοινότητες και το παρόν καταστατικό 
 στ) Εγείρει αγωγές, προσφυγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά και 
έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επάγει και αντεπάγει όρκους, 
προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και 
εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές του Συνεταιρισμού και με οποιουσδήποτε 
όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και 
ακίνητα, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων 
 ζ) Διαθέτει για λογαριασμό του Συνεταιρισμού ηλεκτρικό ρεύμα από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας στους συνεταίρους του Συνεταιρισμού για τις δικές τους ανάγκες και σκοπούς 
 η) Διαθέτει για λογαριασμό του Συνεταιρισμού άνευ ανταλλάγματος ηλεκτρικό ρεύμα από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο παρέμεινε αδιάθετο, αφού πρώτα καλύφθηκαν οι υπό 
(ζ) προαναφερόμενες ανάγκες για κοινωφελείς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, ενδεικτικά για 
την κάλυψη των αναγκών για τη λειτουργία δημοσίων κοινωφελών ιδρυμάτων και οργανισμών, 
δημόσιων νοσοκομείων, δημόσιων σχολείων, νηπιαγωγείων, βρεφονηπιακών σκοπών κέντρων 
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φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες, γηροκομείων, κέντρων απασχόλησης και φροντίδας 
ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων κ.α. 
 θ) Αποφασίζει για τη διάθεση, κινητών και ακινήτων του Συνεταιρισμού, αγορά, πώληση, 
μίσθωση, εκμίσθωση, εμπράγματες ασφάλειες κάθε φύσεως επί κινητών ή ακινήτων 
 ι) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών και έκδοση εγγυητικών 
επιστολών  
ια) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή 
ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια 
ιγ) Παραλαμβάνει κάθε είδους έγγραφα και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με 
τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την επίτευξη του σκοπού του 
Συνεταιρισμού 
ιδ) Αποφασίζει το πλαίσιο της υλοποίησης του σκοπού του τη συμμετοχή του συνεταιρισμού σε 
υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες όμοιες επιχειρήσεις ή και οργανώσεις, την ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων εντός των προβλεπομένων από τον νόμο περί συνεταιρισμών και ενεργειακών 
κοινοτήτων 
ιε) Προσλαμβάνει και απολύει διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Συνεταιρισμού και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους με εξαίρεση 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευσης 
ιστ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού 
ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών για τη διενέργεια οποιασδήποτε 
από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Συνεταιρισμού 
ιζ) Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία 
συναλλάσσεται ο Συνεταιρισμός, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ευόδωση του σκοπού 
του 
ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε 
φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει 
δραστηριότητα του Συνεταιρισμού 
ιθ) Αποφασίζει τη συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το 
Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διαχειρίζεται για την επίτευξη των σκοπών 
του Συνεταιρισμού 
κ) Έχει την ευθύνη της τήρησης των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων του 
Συνεταιρισμού και προτείνει τα μερίσματα προς διανομή, αφού τηρηθούν οι υποχρεώσεις για τον 
σχηματισμό αποθεματικών 
κα) Έχει την ευθύνη της τήρησης της νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας 
Η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς 
ενδεικτική  και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις 
αρμοδιότητες διοίκησης και εκπροσώπησης του Συνεταιρισμού καθώς και όλες τις αρμοδιότητες 
που του επιτρέπουν την επίτευξη του σκοπού του 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα 
πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, να 
μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του εν όλω ή εν μέρει ή να αναθέτει τη διενέργεια συγκεκριμένων 
πράξεων της αρμοδιότητάς του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντή ή υπάλληλο του 
Συνεταιρισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: 
 α) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες και 
εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισμού και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές 
Συνελεύσεις 
 β) Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και ύστερα από απόφαση αυτού, τη 
Γενική Συνέλευση και αποστέλλει στις σχετικές προσκλήσεις 
 γ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  
 δ) Εποπτεύει την καλή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Γενικής Συνέλευσης, την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και την τήρηση του 
νόμου 
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 ε) Υπογράφει τα έγγραφα μετά του Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα του 
Συνεταιρισμού και μετά του Ταμία τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών. 
2. Ο Πρόεδρος δύναται να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων ή παραστατικών σε 
άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού. 
3. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία 
καταχωρίζει στο οικείο βιβλίο, διεξάγει την αλληλογραφία και επιμελείται της καλής λειτουργίας 
των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού, υπογράφει δε μετά του Προέδρου τα εξερχόμενα έγγραφα. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 
ΤΑΜΙΑΣ 

1. Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές με βάση τα παραστατικά είσπραξης και 
πληρωμής, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους 
νόμιμους αναπληρωτές τους. Εάν η διεξαγωγή της ταμιακής υπηρεσίες λόγω τους εύρους της 
ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε υπαλληλικό προσωπικό ο Ταμίας έχει την ευθύνη της 
παρακολούθηση και συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού, τις 
αποφάσεις τη Γενικής Συνέλευσης και τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Τυχόν υπαλληλικό προσωπικό, εντεταλμένο για τη διεξαγωγή της ταμειακής υπηρεσίας, είναι 
συνυπόλογο και συνυπεύθυνο με τον Ταμία για κάθε ταμειακή ανωμαλία. 
3. Ο Ταμίας επιμελείται της τήρησης του βιβλίου Ταμείου, της διαφύλαξης των χρηματογράφων, 
των δικαιολογητικών των εισπράξεων και πληρωμών καθώς και της σύνταξης μηνιαίων 
καταστάσεων ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου επί της 
οικονομικής καταστάσεως το Συνεταιρισμού. 
4. Ο Ταμίας μεριμνά για την κατάθεση των εισπράξεων του Συνεταιρισμού στην Τράπεζα στο 
όνομα και στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνεταιρισμού. Επίσης μεριμνά για τις απαιτούμενες 
πληρωμές των τρεχουσών υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού. 
5. Ο Ταμίας μεριμνά ώστε η ανάληψη καταθέσεων από τον ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς 
του Συνεταιρισμού να γίνεται είτε με έκδοση επιταγών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και τον ίδιο είτε από ειδικά εξουσιοδοτημένο με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπο. Εισπράξεις στο όνομα του Συνεταιρισμού εμβασμάτων, 
εντολών, επιταγών κλπ γίνεται με υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. ή με υπογραφή του ειδικά 
εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου. 
6. Ο Ταμίας καταρτίζει ή επιμελείται την κατάρτιση του ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης, 
του λογαριασμού κερδών και ζημιών και του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, τους 
οποίους υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση. 
7. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο 
αναπληρωτής Ταμίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 25 
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ – ΘΗΤΕΙΑ 

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον 
Αντιπρόεδρο και έναν Σύμβουλο.  
2. Η εκλογή του Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται από τη Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση 
με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, με μυστική ψηφοφορία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο 
οποίο καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μελών του. 
3. Κατά την εκλογή των τριών (3) τακτικών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται 
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. 
4. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο. 
5. Η θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 26 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΠΑΡΤΙΑ –ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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1. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 
του ή όταν αυτός κωλύεται από τον αναπληρωτή του, τακτικά μεν ανά τρίμηνο, έκτακτα δε, όταν 
παρίσταται ανάγκη. 
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, κατά τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του, 
όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται 
διατυπώνονται με σαφήνεια και καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του 
Εποπτικού Συμβουλίου. 
3. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου ή εξόδου αυτού για 
οποιονδήποτε λόγο, αντικαθίσταται από το εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος, το οποίου η 
θητεία ταυτίζεται με το υπόλοιπο της θητείας του Εποπτικού Συμβουλίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
1. Το Εποπτικό Συμβούλιο ευθύνεται για την παρακολούθηση και επιτήρηση των πράξεων και 
παραλείψεων του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υποχρεωμένο να υποβάλει κάθε φορά 
έκθεση στη Γενική Συνέλευση ή να προτείνει, κατά την κρίση του, τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
προώθησης των εργασιών του Συνεταιρισμού. 
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο ευθύνεται επίσης για τον έλεγχο του επίσημου ισολογισμού, του 
λογαριασμού κερδών και ζημιών και της απογραφής, επιθεωρεί τα βιβλία και έγγραφα του 
Συνεταιρισμού, ελέγχει τις δαπάνες και τα παραστατικά τους στοιχεία και ενεργεί κάθε πράξη, η 
οποία, κατά την κρίση του, επιβάλλεται για την περιφρούρηση των συμφερόντων του 
Συνεταιρισμού,  υποχρεούται δε να υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση έκθεση επί του ετησίου 
ισολογισμού και του διαχειριστικού ελέγχου, τον οποίο διενεργεί. 
3. Το Εποπτικό Συμβούλιο και κάθε μέλος αυτού ευθύνεται έναντι των συνεταίρων και του 
Συνεταιρισμού για κάθε πράξη ή/και παράλειψή του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ή σε 
περίπτωση υπέρβασης αυτών. 
4. Προκειμένου για τη διενέργεια του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, το Εποπτικό 
Συμβούλιο δύναται να διορίσει έως τρεις (3) ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Το 
Εποπτικό Συμβούλιο υποδεικνύει προς το Διοικητικό Συμβούλιο παραβάσεις του Νόμου, των 
διατάξεων του καταστατικού, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων ή παρατυπίες ως προς 
τη διαχείριση με σκοπό την επανόρθωσή τους. 
5. Το Εποπτικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες το 
Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη αυτού είναι συμβαλλόμενοι ή διάδικοι σε δίκη έναντι του 
Συνεταιρισμού. 
6. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, τακτικών και 
αναπληρωματικών, όπως και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργούνται από διμελή 
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. 
 

ΑΡΘΡΟ 28 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Ως ελάχιστο κεφάλαιο ορίζεται το ποσό των χιλίων (1.000,00) Ευρώ  υποδιαιρούμενο σε δέκα 
(10) ισόποσες συνεταιριστικές μερίδες αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία. Τα κεφάλαια του 
Συνεταιρισμού απαρτίζονται από τα παρακάτω: 
α) Τις συνεταιριστικές μερίδες  
β) Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο 
γ) Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο 
δ) Το ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο 
ε) Τυχόν δωρεές και έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία, ενδεικτικά χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα εθνικά ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.α. 
 

ΑΡΘΡΟ 29 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ 

1. Κάθε συνέταιρος συμμετέχει υποχρεωτικά στο κεφάλαιο του Συνεταιρισμού με μία 
τουλάχιστον συνεταιριστική μερίδα . 
2. Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ . 
Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους του συνεταίρους και δεν υπόκειται σε 
κατάσχεση για οφειλές των συνεταίρων προς τρίτους. 
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Τα ιδρυτικά μέλη συμμετέχουν με επιπλέον προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες ως εξής: 
Α)  η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τρεις (3) επί πλέον προαιρετικές μερίδες ήτοι συνολικά 
τέσσερις (4) συνεταιριστικές μερίδες, β) η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.” με 
τρεις (3) επί πλέον προαιρετικές μερίδες ήτοι συνολικά τέσσερις (4) συνεταιριστικές μερίδες και 
γ) ο Δήμος Χαλκιδέων με μία (1) επί πλέον προαιρετική μερίδα ήτοι συνολικά δύο (2) 
συνεταιριστικές μερίδες . 
  

ΑΡΘΡΟ 30 
ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 

Κάθε συνέταιρος ευθύνεται απέναντι του Συνεταιρισμού, των άλλων συνεταίρων και των 
πιστωτών του αλληλέγγυα και εις ολόκληρο κατ' ανώτατο για ποσό ίσο προς την αξία των 
μερίδων του σύμφωνα και με το άρθρο 4 παρ.4 του Νόμου 1667/86 (συνεταιρισμός 
περιορισμένης ευθύνης). Κατά τα λοιπά ισχύει η διάταξη της παρ..3 του άρθρου 6 του παρόντος 
καταστατικού (“Υποχρεώσεις Συνεταίρων”). 

 
ΑΡΘΡΟ 31 

ΤΑΚΤΙΚΟ - ΕΚΤΑΚΤΟ – ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
1. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο σχηματίζεται τουλάχιστον από τα παρακάτω: 
 α) το δέκα τοις εκατό (10%) των ετησίων καθαρών κερδών του Συνεταιρισμού και μέχρις 
ότου φθάσει στο ποσό του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων, 
 β)  τα εκ χαριστικής αιτίας έσοδα, εφόσον δεν ορίσθηκε ειδικότερος προορισμός αυτών. 
Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται για τις εργασίες του Συνεταιρισμού και για την 
κάλυψη ενδεχομένων ζημιών του . 
2. Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο σχηματίζεται από τα παρακάτω: 
 α) το δέκα κατ' ανώτατο τοις εκατό (10%) εκ των ετησίων καθαρών κερδών κατά τα 
πρώτα πέντε (5) έτη της λειτουργίας του Συνεταιρισμού, εάν τυχόν αυτό κριθεί αναγκαίο και 
κατόπιν ειδικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, 
 β) τα έσοδα που αποκτώνται από δωρεές ή χαριστική αιτία υπέρ ειδικότερων σκοπών 
του Συνεταιρισμού. 
3.  Το ειδικό αποθεματικό σχηματίζεται από απρόβλεπτα ή άλλα οριζόμενα από απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης έσοδα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των εργασιών του 
Συνεταιρισμού ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό κρίνει αυτή με απόφασή της. 
 

ΑΡΘΡΟ 32 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ 

1. Τα πλεονάσματα εκάστης διαχειριστικής χρήσης διατίθενται για το σχηματισμό τακτικού, 
εκτάκτου ή ειδικού αποθεματικού. 
Ειδικότερα: 
 α) Αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον δέκα (10) τοις εκατό για το σχηματισμό του κατά 
νόμο τακτικού αποθεματικού. Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το ύψος 
του αποθεματικού είναι τουλάχιστον ίσο με το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου. 

 β) Τα πλεονάσματα της χρήσης δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά παραμένουν στην 
Ε.Κοιν. υπό τη μορφή αποθεματικών και διατίθενται για τους σκοπούς της με απόφαση της 
γενικής συνέλευσης. (Αρθρο 6 παρ.2 Ν.4513/18) 

 
ΑΡΘΡΟ 33 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η  Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η  Δεκεμβρίου 
του ιδίου έτους Ειδικά η πρώτη διαχειριστική περίοδος λήγει την ................................................  
2. Κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μετά το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων, 
διενεργείται απογραφή, καταρτίζεται ο ισολογισμός προς υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο το 
αργότερο εντός διμήνου από το τέλος της χρήσης. 
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει με προτάσεις περί διανομής κερδών ή κάλυψης ζημιών 
στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη σύγκληση της 
τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο αφού ελέγξει τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, του λογαριασμούς και τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει την 
έκθεσή του, η οποία διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική 
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Συνέλευση στην έδρα του Συνεταιρισμού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 
4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού προσκαλούνται για τη Γενική Συνέλευση και ειδοποιούνται για την 
κατάθεση των ανωτέρω εγγράφων και δικαιούνται να λάβουν γνώση. 
 

ΑΡΘΡΟ 34 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν όλους τους λογαριασμούς του Καθολικού και 
συνοδεύονται από πίνακες αναλυτικών των λογαριασμών αυτών καθώς και από ανάλυση του 
Λογαριασμού Κερδών και Ζημιών. 
2. Ο προϋπολογισμός πρέπει να περιέχει τα βέβαια έσοδα αναλυτικά καθώς και τα 
προϋπολογισμένα έξοδα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 
προϋπολογισθέντα έσοδα. 
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσης 
δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, σε ημερήσια 
εφημερίδα ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο, επιτρεπτό από τη νομοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 35 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Ο Συνεταιρισμός θα τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία καθώς και α) Βιβλίο 
Μητρώου των μελών, β) Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, γ) Βιβλίο Πρακτικών 
Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και δ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του 
Εποπτικού Συμβουλίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 36 
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

Η λύση και εκκαθάριση του Συνεταιρισμού θα γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Νόμου 
4513/2018. 
 

ΑΡΘΡΟ 37 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση ειδικά προς το σκοπό αυτό 
συγκαλούμενης Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που 
προβλέπονται στο άρθρο 19 του παρόντος και στο άρθρο 5 του Νόμου 1667/86, όπως αυτός 
ισχύει ή βάσει της ισχύουσας κατά το χρόνο της τροποποίησης νομοθεσίας. 
2. Αν μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης κριθεί αναγκαία η τροποποίηση του 
παρόντος καταστατικού, η τροποποίηση αυτή θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών 
μελών. 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4513/2018 και 
1667/1986 “περί Αστικών Συνεταιρισμών” όπως ισχύουν σήμερα. 
Το παρόν καταστατικό αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε από την ιδρυτική συνέλευση των μελών, που 
συνήλθε, στ..     ..................., στις .....       ......... ... και θα ισχύει από τη νόμιμη έγκρισή του και 
την καταχώρησή του στο Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γενικού Μητρώου του Νόμου 
3419/2005. Η ιδρυτική συνέλευση των μελών εξέλεξε τα παρακάτω πέντε (5) μέλη ως 
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα μεριμνήσει για την έγκριση του παρόντος 
καταστατικού και τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συγκροτηθεί από τα 
ιδρυτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει το σύνολο της υποχρέωσης της συνεταιριστικής τους 
μερίδας. Επίσης εξέλεξε και τους παρακάτω ελεγκτές της πρώτης διαχειριστικής χρήσης. 
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, μέχρι την εκλογή αιρετής Διοίκησης από την πρώτη Γενική 
Συνέλευση των μελών, θα εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό και θα επιμεληθεί των τρεχουσών 
υποθέσεων του Συνεταιρισμού. 
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Η ΕΚΛΕΓΕΙΣΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. 
2. 
και αναπληρωτές αυτών: 
1. 
2. 
 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
Επωνυμία, Έδρα, Α,Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., εκπρόσωπος/-οι 
 
1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 
 
.............................................................. 
 
2. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.” 
 
 
..................................................................... 
 
3. Δήμος Χαλκιδέων 
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