ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚO
και µε διακριτικό τίτλο
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ;»

KEΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ–Ε∆ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1º
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται αστικός µη κερδοσκοπικός
συνεταιρισµός περιορισµένης ευθύνης µε την
επωνυµία «ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ» και µε διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ;» σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνεταιριστικής νοµοθεσίας
(Ν. 1667/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα ) και τους ορισµούς του
καταστατικού αυτού.
ΑΡΘΡΟ 2º
E∆ΡA
1. Ο Συνεταιρισµός έχει την έδρα του στο ∆ήµο Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας
Βορείου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
2. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού ορίζεται η ακριβής
διεύθυνση (οδός, αριθµός και οίκηµα των γραφείων του Συνεταιρισµού).
3. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο Συνεταιρισµός µπορεί για την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήµατα, παραρτήµατα και σε άλλες
περιοχές της Ελλάδας ή του Εξωτερικού είτε µόνος του, είτε σε συνεργασία µε άλλους
Συνεταιρισµούς ή νοµικά πρόσωπα που έχουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3º
ΣΚΟΠΟΣ
Α. Ο συνεταιρισµός δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχει οικονοµικούς σκοπούς που
εξυπηρετούν απλώς την πραγµάτωση των µη κερδοσκοπικών επιδιώξεων του και
αποβλέπει, κυρίως µέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των µελών του,
στη διάδοση, ανάπτυξη και εφαρµογή της ιδέας της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονοµίας ,
των αξιών και των αρχών της, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των µελών του.
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Ειδικότερα, ο συνεταιρισµός επιδιώκει την οργάνωση ενός ανθρώπινου δικτύου το οποίο
θα συµµετέχει ενεργά στην επιλογή, δηµιουργία
και τον έλεγχο της προσφοράς
διατροφικών προϊόντων .
Επίσης ο συνεταιρισµός βοηθά τα µέλη του να συµµετέχουν ενεργά στο σχεδιασµό των
προδιαγραφών που ορίζουν τα χαρακτηριστικά κοινωνικής ωφέλειας (κοινωνικές,
περιβαλλοντικές, ηθικές ή οικονοµικές) των
προϊόντων και των υπηρεσιών που
προσδοκούν καθώς και στον έλεγχο τήρησης αυτών των προδιαγραφών και της επίδρασης
των τρόπων κατανάλωσης και παραγωγής.
Β. Για την επίτευξη του σκοπού του ο Συνεταιρισµός µπορεί να χρησιµοποιεί κάθε
πρόσφορο µέσο και ενδεικτικά µπορεί:
•

Να παρέχει προς τα µέλη του συνεχείς υπηρεσίες.

•

Να συµµετέχει σε κάθε είδους επιχείρηση κοινωνικής ωφέλειας, εφόσον η συµµετοχή
αυτή επιτρέπεται από τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις νόµων, όπως ενδεικτικά
σε Εθνικές και Ευρωπαϊκές Οργανώσεις του ιδίου Σκοπού, Ενώσεις Συνεταιρισµών,
Οµοσπονδίες και ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις.

•

Να συµµετέχει σε αναπτυξιακά προγράµµατα, σε επιδοτούµενα προγράµµατα ή να
συµµετέχει µε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην πραγµατοποίηση ταυτόσηµων ή
οµοειδών σκοπών και να συνεργάζεται µέσω κοινοπραξιών ή προγραµµατικών
συµβάσεων µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
εταιρείες ή άλλες ενώσεις κάθε τύπου, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων συναφών µε αυτές του παρόντος συνεταιρισµού.

•

Να αναπτύσσει στα πλαίσια της κάθε φορά ισχύουσας νοµοθεσίας κάθε
δραστηριότητα, η οποία µπορεί να ανταποκριθεί και συντελεί στην ωφέλεια των
µελών του.

•

Να υποστηρίζει άτοµα ή οµάδες σε δύσκολες καταστάσεις, κυρίως λόγω οικονοµικής
ή κοινωνικής κατάστασης.

•

Να οργανώνει συναντήσεις, σεµινάρια, δηµόσιες συζητήσεις µε θέµα την κοινωνική
οικονοµία και τις παραµέτρου της.

•

Να ενηµερώνει το κοινό για τη φύση και τις δυνατότητες του συνεργατισµού, της
κοινωνικής οικονοµίας και τα ωφελήµατα που προσφέρουν.

•

Να εκδίδει έντυπα και περιοδικά και να προωθεί τους σκοπούς του µέσω
ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης και του internet.

ΑΡΘΡΟ 4º
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Συνεταιρισµού είναι απεριόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
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ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ- ΕΓΓΡΑΦΗ - ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 5º
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Μέλη του Συνεταιρισµού µπορούν να γίνουν :
1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως επαγγελµατικών, εθνικών, φυλετικών, πολιτικών
ή θρησκευτικών διακρίσεων , εφόσον όµως δεν τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική
αντίληψη και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του καταστατικού.
2. ∆ήµοι, Κοινότητες ή άλλα Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού ∆ικαίου, που οι
ανάγκες µπορούν να ικανοποιηθούν από τις δραστηριότητες του Συνεταιρισµού.
3. Μέλη του Συνεταιρισµού δεν µπορούν να γίνουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία
µετέχουν σε άλλο Συνεταιρισµό, ο οποίος έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο ή παρεµφερή
σκοπό µε τον παρόντα.
ΑΡΘΡΟ 6º
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1. Για την εγγραφή µέλους στο Συνεταιρισµό, µετά τη σύσταση του, πρέπει ο
ενδιαφερόµενος να υποβάλλει προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γραπτή αίτηση. Η παραπάνω
αίτηση µπορεί να υποβληθεί προς το ∆.Σ. και µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του συντεταιρισµού..
Η αποδοχή του αιτούντα ως συνεταίρου λαµβάνεται υποχρεωτικά στην πρώτη µετά την
υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η εγγραφή των νέων µελών εγκρίνεται από την εποµένη γενική συνέλευση.
2. Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται µε την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το
διοικητικό συµβούλιο.
3. Η συµµετοχή των νέων µελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η δυνατότητα
ανάδειξής τους σε όργανα µπορεί να γίνει µόνο µετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής
από τη Γενική Συνέλευση και την καταβολή εκ µέρους τους της συνεταιριστικής µερίδας.
4. Στην περίπτωση µη αποδοχής από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αίτησης εγγραφής µέλους,
αποφασίζει επί του θέµατος της εγγραφής ή µη η Γενική Συνέλευση.
5. Τα ιδρυτικά µέλη αποχτούν την ιδιότητα του µέλους από την καταχώρηση του
καταστατικού στο οικείο µητρώο που τηρείται στο αρµόδιο δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 7º
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
1. Το µέλος του Συνεταιρισµού µπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να αποχωρήσει από το
συνεταιρισµό µε γραπτή δήλωσή του προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τρεις µήνες τουλάχιστον
πριν από το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. . Η παραπάνω αίτηση µπορεί να υποβληθεί
προς το ∆.Σ. και µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) τρείς µήνες τουλάχιστον πριν
από το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.
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2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία και
πλειοψηφία του άρθρου 5 παρ.4 και 6 εδ.2. του Νόµου 1667/1986, συνεταίρος µπορεί να
αποκλειστεί από το συνεταιρισµό στις περιπτώσεις που συστηµατικά παραβαίνει τις
υποχρεώσεις του και µε τις πράξεις ή παραλείψεις του βλάπτονται τα συµφέροντα του
συνεταιρισµού. Ο αποκλεισµός του γνωστοποιείται µε κοινοποίηση αποσπάσµατος της
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει και τους λόγους αποκλεισµού. Μέσα σε
δυο (2) µήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ο συνεταίρος µπορεί να
προσφύγει στο ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια της έδρας του συνεταιρισµού. Η απώλεια της
ιδιότητας του µέλους επέρχεται από την ηµέρα που δηµοσιεύεται η τελεσίδικη απόφαση
που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ηµέρα που έληξε άπρακτη η προθεσµία.
3. Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται, αποδίδεται η συνεταιριστική µερίδα που
εισέφερε στην ονοµαστική της αξία ή στην πραγµατική της αξία, όποια εκ των δύο είναι
µικρότερη, το αργότερο τρεις (3) µήνες από την έγκριση του ισολογισµού της χρήσης µέσα
στην οποία γίνεται η αποχώρηση ή ο αποκλεισµός.

ΑΡΘΡΟ 8º
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Οι συνεταίροι έχουν δικαίωµα:
• Να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να ψηφίζουν σ΄ αυτές
µε δικαίωµα µίας (1) ψήφου, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της
διοίκησης.
• Να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισµού και να
λαµβάνουν µε δικές του δαπάνες αντίγραφα ή αποσπάσµατα του καταστατικού, των
πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου καθώς και αντίγραφα των Ισολογισµών και λογαριασµών
αποτελεσµάτων χρήσεων.
ΑΡΘΡΟ 9º
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Τα µέλη του Συνεταιρισµού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α. Να συµµετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του
Συνεταιρισµού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συµφέροντά του.
β. Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης και των άλλων οργάνων του Συνεταιρισµού και να προστατεύουν τα
συµφέροντά του.
2. Τα µέλη ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων για τις υποχρεώσεις του
Συνεταιρισµού προς τρίτους µόνο µέχρι το ποσό της συνεταιριστικής τους µερίδας
(συνεταιρισµός περιορισµένης ευθύνης) και είναι ίσο της αξίας κάθε συνεταιριστικής
µερίδας. Η ευθύνη του συνεταίρου υφίσταται και για τα χρέη που είχαν δηµιουργηθεί πριν
γίνει µέλος και δεν περιλαµβάνει τα χρέη που δηµιουργήθηκαν µετά την έξοδό του. Η
σχετική αξίωση παραγράφεται µετά την παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του
συνεταίρου ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης.
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3. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών, η οποία λαµβάνεται µε
αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, δύναται να προβλέπεται ειδική ή έκτακτη εισφορά των
µελών για την κάλυψη ζηµιών του συνεταιρισµού, όταν το αποθεµατικό είναι ανεπαρκές
προς κάλυψη τους.
4. Να γνωστοποιούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την αληθή διεύθυνση του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου τους που θα χρησιµοποιείται για την επίσηµη επικοινωνία τους µε το
συνεταιρισµό καθώς και κάθε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας τους.
5. Να συναινούν στην καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων επικοινωνίας τους σε
κατάλογο που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεταιρισµού και θα είναι προσβάσιµος
µόνο από τα µέλη προκειµένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία και η δικτύωση µεταξύ των
µελών.
.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 10º
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Το κεφάλαιο του Συνεταιρισµού σύµφωνα µε αυτά που αναφέρονται σε επόµενα άρθρα
αποτελείται από :
α. Τις συνεταιριστικές µερίδες.
β. Το τακτικό και το έκτακτο αποθεµατικό.
γ. Το ειδικό αποθεµατικό κεφάλαιο.
δ. Κάθε έσοδο που αποκτάται µε νόµιµo τρόπο.
ΑΡΘΡO 11º
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Συνεταιρισµού προέρχονται από οποιαδήποτε νόµιµη πηγή και
δραστηριότητα, στα πλαίσια όµως της µη κερδοσκοπικής δράσης του και ενδεικτικά δύναται
να είναι:
α. Επιχορηγήσεις από Κρατικούς Φορείς και Οργανισµούς ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
∆ιεθνείς Οργανισµούς, εφόσον δεν περιορίζουν την αυτόνοµη λειτουργία του και την
επίτευξη των σκοπών του.
β. Κληροδοτήµατα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, εφόσον
δεν περιορίζουν την αυτόνοµη λειτουργία του και την επίτευξη των σκοπών του.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει δικαίωµα να αρνηθεί την αποδοχή δωρεάς ή περιουσιακού
στοιχείου ή πόρου, αν µε αιτιολογηµένη απόφασή του κρίνει ότι τυχόν αποδοχή της
περιορίζει ή δεσµεύει την ανεξαρτησία του Συνεταιρισµού.

ΑΡΘΡΟ 12º
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙ∆Α
1. Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για µία υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα το ύψος της
οποίας ορίζεται σε ένα ευρώ (1.€). Ο συνέταιρος υποχρεούται να καταβάλλει την αξία της
από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής στο συνεταιρισµό.
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Η καταβολή της αξίας της συνεταιριστικής µερίδας γίνεται σε τραπεζικό λογαριασµό ή σε
άλλο ηλεκτρονικό µέσο που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό και θα υποδειχθεί από το ∆.Σ.
2. Η συνεταιριστική µερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα µέλη του συνεταιρισµού.
3. Τα µέλη του Συνεταιρισµού έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις µε
δικαίωµα µιας (1) ψήφου που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα που
κατέχουν.
4. Η µεταβίβαση συνεταιριστικής µερίδας γίνεται µόνο σε συνεταίρο. Η µεταβίβαση της
συνεταιριστικής µερίδας σε τρίτο – µη συνεταίρο - γίνεται µόνο µε γραπτή συµφωνία και
ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να
αρνηθεί την µεταβίβαση, εφόσον στο πρόσωπο του τρίτου δεν συντρέχουν οι όροι που
απαιτούνται για την είσοδο του συνεταίρου (άρθρο 2 Ν.1667/1986).
5. ∆εν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των µελών προς τρίτους, η συνεταιριστική µερίδα
καθώς και δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του Συνεταιρισµού ως τρίτου, χρηµάτων
που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ως δάνειο για λογαριασµό µέλους του και
απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισµού προς τα µέλη του.
6. Η Συνεταιριστική µερίδα δεν κληρονοµείται ούτε κληροδοτείται. Σε περίπτωση θανάτου
συνεταίρου αυτός διαγράφεται στο τέλος της χρήσης κατά την οποία επήλθε ο θάνατος. Στο
χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία του θανάτου, µέχρι το τέλος της χρήσης, η
συνεταιριστική ιδιότητα του θανόντος συνεχίζεται στο πρόσωπο των κληρονόµων του, οι
οποίοι υποκαθίστανται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του κληρονοµούµενου. Σε
περίπτωση που οι κληρονόµοι δεν αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου, τους αποδίδεται
η συνεταιριστική µερίδα που είχε εισφέρει ο κληρονοµούµενος στην ονοµαστική της αξία ή
στην πραγµατική της αξία, όποια εκ των δύο είναι µικρότερη .
∆εν επιτρέπεται η καταβολή των συνεταιριστικών µερίδων στους κληρονόµους του
αποθανόντος συνεταίρου αν δεν εξοφληθούν όλα τα χρέη του, από οποιαδήποτε αιτία,
προς το συνεταιρισµό, ο οποίος δικαιούται να προβαίνει σε συµψηφισµό των χρεών µε τις
οφειλόµενες συνεταιριστικές µερίδες.
7. Σε περίπτωση ύπαρξης πολλαπλών κληρονόµων ή ανηλίκων, το δικαίωµα ψήφου στις
Γενικές Συνελεύσεις ασκείται από τον αντιπρόσωπο των κληρονόµων, νόµιµα οριζόµενο.
8. Απαγορεύεται, επίσης στο συνεταιρισµό να αγοράζει ή να δέχεται ως ενέχυρο τις
συνεταιριστικές µερίδες των µελών του.

ΑΡΘΡΟ 13º
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
1. Για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού παρακρατείται τουλάχιστον το ένα δέκατο των
καθαρών κερδών της χρήσης.
12

Η παρακράτηση για τακτικό αποθεµατικό δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος αυτού έχει
εξισωθεί µε την συνολική αξία των συνεταιριστικών µερίδων.
2. Το τακτικό αποθεµατικό κεφάλαιο χρησιµοποιείται για τις δραστηριότητες του
Συνεταιρισµού, καθώς και για την κάλυψη ενδεχοµένως ζηµιών του και δεν διανέµεται
µεταξύ των συνεταίρων.
3. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη του Συνεταιρισµού παρακρατείται ποσοστό τουλάχιστον
πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηµατισµό έκτακτου αποθεµατικού, που χρησιµοποιείται για
την πληρωµή της αποζηµίωσης των εξερχόµενων συνεταίρων. Η Γενική Συνέλευση µπορεί
να αποφασίσει για σχηµατισµό ειδικών αποθεµατικών και για άλλους λόγους,
συγκεκριµένους πάντοτε σκοπούς, οριζόµενων µε την ίδια απόφαση των όρων και των
προϋποθέσεων χρησιµοποίησής τους .
ΑΡΘΡΟ 14º
ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Τα ειδικά αποθεµατικά κεφάλαια σχηµατίζονται τουλάχιστον από:
α. Τις έκτακτες εισφορές
β. Πόρους από κάθε πηγή του παρόντος άρθρου 11.
2. Τα ειδικά αποθεµατικά κεφάλαια χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση έκτακτων ή/και
ενδεχόµενων κινδύνων, εξαιρετικών καταστάσεων, καθώς και για την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων του Συνεταιρισµού.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και λήγει την 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η
πρώτη διαχειριστική χρήση λήγει την 31 ∆εκεµβρίου του επόµενου έτους.
2. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συντάσσει τον Ισολογισµό
και το Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσης και τους υποβάλλει στην τακτική Γενική
Συνέλευση για έγκριση, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει τον ισολογισµό και το λογαριασµό αποτελεσµάτων
χρήσης στο Εποπτικό Συµβούλιο για έλεγχο τριάντα (30) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την
ηµέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Εποπτικό Συµβούλιο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή των
παραπάνω στοιχείων συντάσσει αναλυτική έκθεση ελέγχου.
4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει τον ελεγχθέντα από το Εποπτικό Συµβούλιο,
Ισολογισµό, Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσης, µε την αναλυτική έκθεση του Εποπτικού
Συµβουλίου για έγκριση στην Γενική Συνέλευση, υποχρεούµενο να έχει στη διάθεση των
µελών αντίγραφά τους, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία σύγκλησής
της συνέλευσης.
5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να δηµοσιεύσει περίληψη του Ισολογισµού και του
λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την έγκρισή τους από την
τακτική Γενική Συνέλευση στην επίσηµη ιστοσελίδα του Συνεταιρισµού και σε µια (1)
τουλάχιστον ηµερήσια πολιτική ή οικονοµική εφηµερίδα του νοµού της έδρας του.
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ΑΡΘΡΟ 16º
∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ
Μετά την αφαίρεση των αποθεµατικών, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών δεν θα
διανέµεται στους συνεταίρους αλλά µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα διανέµεται
προς την κατεύθυνση της υποστήριξης κοινωνικού έργου και στήριξης των ευπαθών
κοινωνικών οµάδων.
ΑΡΘΡΟ 17º
ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Ο συνεταιρισµός τηρεί τα βιβλία (φυσικά ή ηλεκτρονικά) που προβλέπει η φορολογική
νοµοθεσία και επιπλέον:
α) Βιβλίο µητρώου µελών του συνεταιρισµού στο οποίο καταχωρούνται µε χρονολογική
σειρά, η ηµεροµηνία εγγραφής, το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, η διεύθυνση κατοικίας,
ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των φυσικών προσώπων – µελών του καθώς και
η Επωνυµία, η έδρα, ΑΦΜ και εφόσον υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η. , τον
αριθµό Γ.Ε.Μ.Η. των νοµικών προσώπων – µελών του καθώς και ο αριθµός και η αξία των
µερίδων, η κάθε µεταβολή και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των µελών µε µνεία των
σχετικών αποφάσεων.
Στην περίπτωση που ο Συνεταιρισµός έχει περισσότερα από χίλια (1000) µέλη, το µητρώο
πρέπει να τηρείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Η τήρηση του ηλεκτρονικού µητρώου
ελέγχεται από την Επιτροπή Ελέγχου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
δ) Βιβλίο πρακτικών του Εποπτικού Συµβουλίου
2. Τα βιβλία υπό στοιχεία α’ ως δ΄ θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από τον ειρηνοδίκη
στην περιφέρεια που εδρεύει ο Συνεταιρισµός.
3. Σε κάθε περίπτωση που επιτρέπεται από το νόµο και κρίνεται απαραίτητο από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο αλλά ειδικότερα στις εξ αποστάσεως συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, έγγραφα του συνεταιρισµού είναι δυνατόν να
λαµβάνουν υπογραφές και δια περιφοράς. Μέχρι να καταστεί δυνατή η θέση της ιδιόγραφης
χειρόγραφης υπογραφής επί του πρωτοτύπου ή επισήµου εγγράφου ή βιβλίου, το ∆.Σ.
δύναται να απαιτεί την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου απεικόνισης χειρόγραφα
υπογεγραµµένου εγγράφου από οποιοδήποτε µέλος αυτού ή του συνεταιρισµού, επί του
οποίου το µέλος αυτό θα υπέγραφε επί φυσικής αυτοπρόσωπης παρουσίας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
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Η ∆ιοίκηση του συνεταιρισµού ασκείται από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
και το Εποπτικό Συµβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 18º
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισµού απαρτίζεται από όλα τα µέλη του και αποφασίζει για
όλα τα θέµατα του Συνεταιρισµού και πάντως για κάθε θέµα που δεν υπάγεται στην
αρµοδιότητα άλλου οργάνου και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της
∆ιοίκησης.
Τα νοµικά πρόσωπα, µέλη του συνεταιρισµού, εκπροσωπούνται από το νόµιµο εκπρόσωπό
τους, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό ή στον οργανισµό τους. Τα νοµιµοποιητικά τους
έγγραφα κατατίθενται στη Γραµµατεία της Συνέλευσης, πριν από την έναρξη των εργασιών
της.
Στην περίπτωση που ο συνεταιρισµός έχει περισσότερα από χίλια µέλη, µπορεί στη Γενική
Συνέλευση να µετέχουν και ψηφίζουν αντιπρόσωποι - µέλη του συνεταιρισµού, που
εκλέγονται από περιφερειακές συνελεύσεις, ανάλογα µε τον αριθµό των συνεταίρων της
περιφέρειας.
ΑΡΘΡΟ 19º
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική συνέλευση συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα.
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µια φορά το χρόνο, ύστερα από
πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µέσα σε έξη (6) µήνες από τη λήξη της
διαχειριστικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο ή όταν το ζητήσει ορίζοντας συγχρόνως και το θέµα για συζήτηση, το
Εποπτικό Συµβούλιο ή το 1/10 των µελών του συνεταιρισµού, αλλά όχι λιγότερα από τρία
µέλη.
2. Αν το διοικητικό συµβούλιο δε συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση µέσα σε δεκαπέντε
ηµέρες από την υποβολή της αίτησης του εποπτικού συµβουλίου ή των συνεταίρων, τη
σύγκληση διατάζει το ειρηνοδικείο ύστερα από αίτηση τους, εκτός αν κρίνει ότι δεν
συντρέχει λόγος.
3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συγκαλείται, οργανώνεται και διεξάγεται µερικώς ή
συνολικά εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε πρόσφορα τεχνολογικά µέσα ή
συνδυασµό αυτών.
Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζεται να διεξαχθεί και σε τόπο διαφορετικό της
έδρας του Συνεταιρισµού.
.
ΑΡΘΡΟ 20º
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
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Η πρόσκληση των µελών στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη γνωστοποιείται στους
συνεταίρους επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη µέρα της γενικής συνέλευσης µε
προσωπικές επιστολές ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µε άλλο πρόσφορο µέσο
(ανάρτηση στον ιστότοπο του συνεταιρισµού).
Προκειµένου περί διάλυσης του
συνεταιρισµού, η πρόσκληση στέλνεται , τουλάχιστον, πριν από τριάντα ηµέρες.
Η πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφει τον τόπο, την ηµεροµηνία, την ώρα και τον
τρόπο (ήτοι µε φυσική προέλευση ή/και εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα) µε κριτήριο τη
διευκόλυνση της συµµετοχής των µελών.
ΑΡΘΡΟ 21º
ΑΠΑΡΤΙΑ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη
της συνεδρίασης παρίστανται µε φυσική παρουσία ή και µε ηλεκτρονική παρουσία,
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, τα µισά τουλάχιστον µέλη του
Συνεταιρισµού.
Αφού βεβαιωθεί η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης αυτή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία
µέχρι το τέλος των εργασιών της.
2. Αν δεν υπάρχει απαρτία η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ηµέρες,
χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για τα θέµατα της
αρχικής ηµερήσιας διάταξης εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται µε
φυσική παρουσία ή και µε ηλεκτρονική παρουσία, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία, το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των µελών του συνεταιρισµού.
3. Αν δεν υπάρξει πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7)
ηµέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα
θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης όσα µέλη και αν παρίστανται µε φυσική παρουσία ή
και µε ηλεκτρονική παρουσία, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, ο αριθµός
των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά (7).
4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη µεταβολή του σκοπού ή της έδρας του
συνεταιρισµού, τη µεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής µερίδας ή της ευθύνης των
συνεταίρων, τον αποκλεισµό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη
συγχώνευση του συνεταιρισµού ή τη µεταβολή του τρόπου διανοµής των κερδών και την
ανάκληση και αντικατάσταση µελών του διοικητικού ή του εποπτικού συµβουλίου και των
κατά το άρθρο 12 του Ν.1667/1986, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ΄
αυτήν µε φυσική παρουσία ή και µε ηλεκτρονική παρουσία, σύµφωνα µε την εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία τα δύο τρίτα (2/3) των µελών. Η επαναληπτική συνέλευση, για θέµατα
αυτής της παραγράφου βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν µε φυσική παρουσία ή και
µε ηλεκτρονική παρουσία, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία τα µισά συν ένα
(½ +1), τουλάχιστον µέλη.
Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, για θέµατα αυτής της
παραγράφου βρίσκεται σε απαρτία µε φυσική παρουσία ή µε ηλεκτρονική παρουσία
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, το ένα τέταρτο (¼) των µελών.
5. Η Γενική Συνέλευση συζητάει και αποφασίζει για τα θέµατα που είναι γραµµένα στη
ηµερήσια διάταξη.
Αν παρίσταται µε φυσική παρουσία ή και µε ηλεκτρονική παρουσία, σύµφωνα µε την
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση µπορεί να
αποφασίζει και για θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση
αυτή η συζήτηση για τα θέµατα αυτά αναβάλλεται αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των
µελών αλλά όχι λιγότερα από τρία.
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ΑΡΘΡΟ 22ο
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα µέλη ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο
Γραµµατέας της συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί ο
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού συµβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή µέλος του
∆ιοικητικού συµβουλίου ή, αν δεν παραβρίσκεται κανένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
ένα µέλος του συνεταιρισµού που υποδεικνύεται από τη συνέλευση. Ο Πρόεδρος διευθύνει
τις εργασίες της συνέλευσης και ο Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από
τον πρόεδρο και από τον ίδιο. Στη συνέλευση µπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος της
συνεταιριστικής οργάνωσης ανώτερου βαθµού.
ΑΡΘΡΟ 23º
.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1. Οι ανοιχτές- φανερές ψηφοφορίες γίνονται µε ανάταση του χεριού ή µε ονοµαστική κλήση
εκτός αν το ένα τρίτο (1/3) των παρόντων µελών ζητήσει να γίνει ψηφοφορία µε ψηφοδέλτια
(έντυπα ή ηλεκτρονικά).Ποτέ δεν λαµβάνεται απόφαση “δια βοής”. Σε περιπτώσεις λήψεως
αποφάσεων για θέµατα για τα οποία επιτρέπεται ανοιχτή – φανερή ψηφοφορία, τα µέλη
δύναται να ψηφίζουν και δια ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όµως οφείλουν να έχουν
γνωστοποιήσει προηγουµένως προς το ∆.Σ. την ακριβή ηλεκτρονική τους διεύθυνση από
την οποία θα αποσταλεί η ψήφος τος.
2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν αρχαιρεσίες, παροχή εµπιστοσύνης , απαλλαγή
από ευθύνη, έγκριση απολογισµού και ισολογισµού και για προσωπικά θέµατα ως και κάθε
άλλο θέµα για το οποίο ο νόµος απαιτεί ψηφοφορία, είναι µυστική και ενεργείται µε
ψηφοδέλτια, έντυπα ή ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και
διεξάγεται την ίδια µέρα της Γενικής συνέλευσης και µετά το τέλος των συζητήσεων των
θεµάτων.
3. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και εποπτικού συµβουλίου δεν έχουν δικαίωµα να
ψηφίζουν στα θέµατα απαλλαγής από την ευθύνη τους.
ΑΡΘΡΟ 24º
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού
των ψηφισάντων µελών. Στα θέµατα του άρθρου 5 παρ. 4 απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των µελών. Οι αποφάσεις µε περίληψη των εισηγήσεων και των προτάσεων
καταχωρίζονται στο βιβλίο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο είναι ελεύθερα
προσιτό σε όλους τους συνεταίρους.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλους τους συνεταίρους
παρόντες ή διαφωνούντες στη λήψη των ή και απόντες.
Απόφαση της γενικής συνέλευσης αντίθετη στο νόµο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την
ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή ένα µέλος που δε συµφώνησε
ή οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας µήνας από
τότε που πάρθηκε η απόφαση. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι
όλων.
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ΑΡΘΡΟ 25º
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέµατα του
συνεταιρισµού.
2. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της γενικής συνέλευσης υπάγονται ιδίως:
α. Η τροποποίηση του καταστατικού.
β. Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας , η διάλυση και η αναβίωση του
Συνεταιρισµού.
γ. Η έγκριση των ειδικών κανονισµών εργασίας και προσωπικού.
δ. Η συµµετοχή σε εταιρία, σε Ένωση Συνεταιρισµών και η αποχώρηση από αυτή.
ε. Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισµού, ανάλογα µε τους σκοπούς τους.
στ. Η έγκριση του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης.
ζ. Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου καθώς
και η εκλογή των αντιπροσώπων του Συνεταιρισµού σε δευτεροβάθµιες συνεταιριστικές
οργανώσεις.
η. Η επιβολή εισφοράς στα µέλη για την αντιµετώπιση έκτακτων ζηµιών ή άλλων
εξαιρετικών καταστάσεων.
θ. Η απόφαση για σχηµατισµό ειδικών αποθεµατικών του παρόντος άρθρου 14.
ι. Η έγκριση της εγγραφής ή µη νέων µελών και η διαγραφή των µελών.
ια. Η έγκριση αιτήσεων συνεταίρων για την απόδοση της αξίας της συνεταιριστικής τους
µερίδας κατά την αποχώρησή τους από το συνεταιρισµό.
ιβ. Η απόφαση για κάθε θέµα το οποίο δεν ανήκει στην αρµοδιότητα άλλων οργάνων του
Συνεταιρισµού.
ιγ. Η απόφαση για κάθε άλλο θέµα που ειδικές διατάξεις του νόµου ή του παρόντος
καταστατικού ορίζουν τη Γενική Συνέλευση.
3. Η Γενική Συνέλευση µπορεί µε απόφαση της να µεταβιβάσει την αρµοδιότητα του εδ. ε΄
του άρθρου αυτού στο διοικητικό συµβούλιο.
4. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση διεξάγεται κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 του
Νόµου 1667/1986 όπως αυτό ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 26º
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον τακτικά µέλη και
ισάριθµα αναπληρωµατικά που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και συγκροτείται από
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραµµατέα, το Ταµία και ένα Σύµβουλο.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να καθορίσει, µε απόφασή του και άλλα αξιώµατα που
εκείνο κρίνει σκόπιµα για τη καλύτερη προώθηση των δραστηριοτήτων του.
ΑΡΘΡΟ 27Ο
ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το διοικητικό συµβούλιο του Συνεταιρισµού εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση,
µετά από µυστική ψηφοφορία και µε ενιαίο ψηφοδέλτιο έντυπο ή ηλεκτρονικό σύµφωνα µε
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονοµατεπώνυµα των
υποψηφίων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατ΄ αλφαβητική σειρά.
2. Κατά την εκλογή των τακτικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται, επίσης και
ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται εντός 10 ηµερών από
την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση του Συµβούλου που πλειοψήφησε σε ειδική
συνεδρίαση και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία τους αξιωµατούχους όπως αυτοί
αναφέρονται στο άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού.
3. Η εκλογή των αξιωµατούχων γίνεται, κατά πλειοψηφία, των παριστάµενων τακτικών
µελών και δεν µπορεί να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε περίπτωση ισοψηφίας για
οποιοδήποτε από τα αξιώµατα ενεργείται κλήρωση.
4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε ένα µήνα (1) από την εκλογή του πρέπει να δηλώσει
την εκλογή του για καταχώριση στο οικείο Μητρώο Συνεταιρισµών.
ΑΡΘΡΟ 28º
ΘΗΤΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τετραετής (4 έτη).

ΑΡΘΡΟ 29º
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το διοικητικό συµβούλιο συνέρχεται σε Τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον µία φορά το
µήνα και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει o πρόεδρος ή το ζητήσουν το 1/3 τουλάχιστον των
µελών του, µε έγγραφη αίτηση (έγχαρτη ή ηλεκτρονική) στην οποία πρέπει να
αναγράφονται οι λόγοι της σύγκλησης.
2.Τα µέλη του ∆.Σ. προσκαλούνται µε γραπτή έγχαρτη ή ηλεκτρονική κοινοποίηση που
περιέχει την ηµεροµηνία, την ώρα , τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής καθώς και την
ηµερήσια διάταξη. Η πρόσκληση κοινοποιείται τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία σύγκλησης.
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3. Η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να διεξάγεται και εξ αποστάσεως ως
τηλεδιάσκεψη µε ηλεκτρονικά µέσα, πρόσφορα για τη διεξαγωγή της και µε τη δυνατότητα
καταγραφής των συζητήσεων. Ο Γραµµατέας τηρεί το σχετικό αρχείο, κρατάει και
ενηµερώνει τα βιβλία του Συνεταιρισµού.
4. Σε έκτακτες περιπτώσεις τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καλούνται έως και την ίδια
ηµέρα της συνεδρίασης και µε οποιοδήποτε µέσο.

ΑΡΘΡΟ 30º
ΑΠΑΡΤΙΑ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, στις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και
συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
Εκπροσώπηση των µελών δεν επιτρέπεται.
2. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, διατυπώνονται δε, µε
σαφήνεια και καταχωρίζονται στο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύµφωνα µε την εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία, πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Περιληπτικά καταχωρίζονται
επίσης και οι εκτεθείσες απόψεις του κάθε µέλους για κάθε θέµα. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.
3. Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωµα
ψήφου, όταν πρόκειται να συζητηθούν θέµατα που αφορούν άµεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή
του, µέχρι πρώτου βαθµού.
4. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις του
χωρίς δικαίωµα ψήφου, σύµβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι του Συνεταιρισµού, όταν
συζητούνται θέµατα που έχουν σχέση µε αρµοδιότητές τους και εφόσον δεν αντιτίθενται στο
σκοπό του Συνεταιρισµού.
ΑΡΘΡΟ 31º
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Σε περίπτωση παραίτησης αξιωµατούχου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή εξόδου του
από αυτό, για οποιοδήποτε λόγο, καλείται το, κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωµατικό µέλος,
του οποίου η θητεία ταυτίζεται µε το υπόλοιπο της θητείας των λοιπών µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 32º
ΕΥΘΥΝΕΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την επιµέλεια που
καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις, κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του
συνεταιρισµού.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να παρακολουθεί τις ειδικές επιτροπές ή
οµάδες εργασίας οι οποίες έχουν τυχόν συσταθεί από αυτό ή από τη Γενική Συνέλευση του
συνεταιρισµού, για την εκπλήρωση ορισµένου σκοπού ή ορισµένης εργασίας.
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ΑΡΘΡΟ 33Ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τα αξιώµατα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τιµητικά και οι υπηρεσίες τους
παρέχονται χωρίς αµοιβή.
Κατ΄ εξαίρεση στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης να παρέχεται αποζηµίωση ανάλογα µε το χρόνο της απασχόλησής τους, η
οποία δεν δηµιουργεί δικαιώµατα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής και
ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 34º
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το συνεταιρισµό , σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Αποφασίζει γενικά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν
το Συνεταιρισµό µέσα στα πλαίσια του Συνεταιριστικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που
σύµφωνα µε το νόµο ή και το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα
της Γενικής Συνέλευσης.
Ειδικότερα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο:
1.1 Αποστέλλει και δηµοσιεύει τις προσκλήσεις, για τη σύγκλησή τους, όπως ο νόµος και το
παρόν καταστατικό ορίζουν.
1.2 Εκπροσωπεί το συνεταιρισµό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον ∆ηµοσίων,
∆ηµοτικών Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισµών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή
νοµικών προσώπων, όλων εν γένει δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
1.3 Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας του συνεταιρισµού και προσδιορίζει κάθε
δαπάνη.
1.4 Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστηµάτων και γραφείων, όπου κρίνει
σκόπιµο.
1.5 Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιµοποίησης των διαθεσίµων κεφαλαίων του
συνεταιρισµού.
1.6 Εγείρει αγωγές, υποβάλλει µηνύσεις, ασκεί ένδικα µέσα παραιτείται από αυτά,
προσβάλλει έγγραφα σαν 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 και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και
προσηµειώσεων.
1.7 Χορηγεί εµπράγµατες ασφάλειες, κάθε φύσεως επί των ακινήτων και κινητών του
συνεταιρισµού.
1.8 Ανοίγει και διατηρεί τους τραπεζικούς λογαριασµούς του συνεταιρισµού.
Συνάπτει συµβάσεις µε τις τράπεζες για το άνοιγµα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών
επιστολών ή πιστώσεων µε ανοικτό λογαριασµό, µε οποιουδήποτε όρους εγκρίνει,
λαµβάνει δάνεια για λογαριασµό του συνεταιρισµού, παρέχει εντολές πληρωµής και
αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
1.9 Συνάπτει κάθε είδους συµβάσεις και συµφωνίες µε τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
ηµεδαπά ή αλλοδαπά, για την επίτευξη του σκοπού του συνεταιρισµού.
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1.10Αποφασίζει στα πλαίσια υλοποίησης του σκοπού του και τη συµµετοχή του
συνεταιρισµού σε υπάρχουσες ή νεο-ιδρυόµενες επιχειρήσεις και την ανάπτυξη νέων
δραστηριοτήτων µέσα στα πλαίσια του νόµου περί συνεταιρισµών.
1.11Προσλαµβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό
προσωπικό του συνεταιρισµού και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους.
1.12∆ιορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση του
συνεταιρισµού ενώπιον των ∆ικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισµών, για τη
διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται τη
περιουσία του συνεταιρισµού.
1.13 Έχει τη δυνατότητα να αναθέσει σε ειδικούς τεχνοκράτες, την οργάνωση και το management του συνεταιρισµού. Έχει τη δυνατότητα επίσης να αναθέτει τη σύνταξη ειδικών
µελετών για την καλύτερη οργάνωση του συνεταιρισµού, σε ειδικά γραφεία ή άτοµα.
Η παραπάνω απαρίθµηση των δικαιωµάτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι απλώς
ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει όλες εν γένει
τις δραστηριότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως του συνεταιρισµού, καθώς και της
διαχειρίσεως της περιουσίας του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος
άρθρου.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στα πλαίσια οργανώσεως της εσωτερικής λειτουργίας του
συνεταιρισµού είναι αρµόδιο:
- Να ορίσει την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του συνεταιρισµού.
- Να επιλέγει τα µέλη των επιτροπών και των διοικητικών οργάνων που θα επιλαµβάνονται
επί µέρους θεµάτων.
- Να εγκρίνει τους κανονισµούς λειτουργίας των υπηρεσιών του συνεταιρισµού.
- Να ρυθµίζει, µε κανονισµό ή µε εγκυκλίους διατάξεις κάθε άλλη διαδικασία για την
αποτελεσµατικότερη λειτουργία του συνεταιρισµού.
-Να τροποποιεί, όταν υπάρχει ανάγκη, όσα προηγουµένως έχουν θεσµοθετηθεί, από το
ίδιο.
3.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, δικαιούται µε απόφασή του, η οποία πρέπει να καταχωριστεί
στα πρακτικά του και να λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, που δεν
µπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3), 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 ∆ιευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του συνεταιρισµού, ορίζοντας
συγχρόνως αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύµατός τους.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί ή/και να παρέχει πληρεξουσιότητα ή/και
να ορίζει εκπροσώπους και ειδικούς εκπροσώπους και ειδικούς διαχειριστές έναντι
οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου, τρίτου φορέα ή αρχής, ιδιωτικού ή δηµοσίου,
ακόµη και έναντι οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύµατος, ή ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικής
υπηρεσίας ή τεχνολογικού µέσου και µπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να εξουσιοδοτεί
για την υπογραφή συµβάσεων, άνοιγµα και κίνηση κάθε είδους λογαριασµών ή και
τραπεζικών λογαριασµών, παραλαβή και χρήση καρτών αναλήψεων και καταθέσεων,
παραλαβή και ορισµό κωδικών ηλεκτρονικής τραπεζικής και διαχείριση αυτών,
πραγµατοποίηση πληρωµών, καταθέσεων και αναλήψεων, και γενικά για τη διενέργεια κάθε
πράξης και συναλλαγής ακόµη και προς πρόσωπα πέραν του νοµίµου εκπροσώπου του.
4. Οι παραιτήσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των ∆ιευθυντών ή εντεταλµένων
συµβούλων και των ∆ιευθυντών της εταιρείας, υποβάλλονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
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ΑΡΘΡΟ 35º.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
1. Φροντίζει για την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Συνεταιρισµού.
2. Προωθεί ή πραγµατοποιεί τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και φροντίζει για
την εκτέλεση των εργασιών του Συνεταιρισµού, σύµφωνα µε το Καταστατικό και τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακριβή τήρησή τους.
3. Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4. Επιβλέπει την ταµειακή και λογιστική υπηρεσία.
5. Επιβλέπει µαζί µε τον Ταµία και ελέγχει µε µονογραφή τη σύνταξη των µηνιαίων
καταστάσεων του Ταµείου, οι οποίες υποβάλλονται και στο Εποπτικό Συµβούλιο, καθώς και
του Ισολογισµού, του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων του έτους και την υποβολή τους στην
κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
6. Συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για
την αποστολή των προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις
7. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
8. Εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισµού και τη δράση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις
Γενικές Συνελεύσεις.
9. ∆ίνει προς την Εποπτεύουσα Αρχή, το Εποπτικό Συµβούλιο και τους Ελεγκτές όλες τις
πληροφορίες, που ζητούνται απ’ αυτούς.
Ο Πρόεδρος µπορεί να αναθέτει την υπογραφή ορισµένων εγγράφων ή παραστατικών σε
άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή σε υπάλληλο του συνεταιρισµού.
ΑΡΘΡΟ 36º
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλα τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις ο Αντιπρόεδρος του Συνεταιρισµού.
ΑΡΘΡΟ 37º
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γραµµατέας ενδεικτικά:
1. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία
καταχωρίζει στο οικείο βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία, διεξάγει την αλληλογραφία και επιµελείται της καλής λειτουργίας
των
υπηρεσιών του συνεταιρισµού, υπογράφει δε µετά του Προέδρου τα εξερχόµενα έγγραφα.
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2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφαση του, µπορεί να αναθέσει την τήρηση των
πρακτικών των συνεδριάσεων, σε υπάλληλο του Συνεταιρισµού.
ΑΡΘΡΟ 38º
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταµίας εκτελεί την ταµειακή εργασία σύµφωνα µε το Καταστατικό και τις αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:
1. Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωµές, µε βάση διπλότυπα γραµµάτια είσπραξης και
πληρωµής, τα οποία υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο ή τους νόµιµους
αναπληρωτές των. Αν η διεξαγωγή της ταµιακής υπηρεσίας ανατεθεί σε υπαλληλικό
προσωπικό του συνεταιρισµού, ο Ταµίας έχει ευθύνη της παρακολούθησης αυτών και τη
συµµόρφωση των µε τα οριζόµενα από το παρόν καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης, τον κανονισµό εργασιών και τις εντολές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Επιµελείται της τήρησης του βιβλίου Ταµείου, της διαφύλαξης των χρηµατογράφων, των
δικαιολογητικών των εισπράξεων και πληρωµών καθώς και της σύνταξης µηνιαίων
καταστάσεων ενηµερώσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Εποπτικού Συµβουλίου επί
της οικονοµικής καταστάσεως του συνεταιρισµού.
3. Εισπράξεις του συνεταιρισµού πέραν από τις απαιτούµενες για τη πληρωµή των
τρεχουσών υποχρεώσεων του, µε µέριµνα του Ταµία, κατατίθενται στο όνοµα του
συνεταιρισµού, σε µία ή περισσότερες Τράπεζες ή υποκαταστήµατα τους, µε τις οποίες
συναλλάσσεται ο συνεταιρισµός.
4. Η ανάληψη καταθέσεων από τις Τράπεζες γίνεται είτε µε έκδοση επιταγών σε διαταγή
οποιουδήποτε, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταµία, είτε από ειδικά
εξουσιοδοτηµένο, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πρόσωπο.
5. Η είσπραξη των, στο όνοµα του συνεταιρισµού, εµβασµάτων, εντολών, ταχυδροµικών
επιταγών κ.λ.π. γίνεται µε υπογραφή του Προέδρου και του Ταµία ή µε υπογραφή του
προσώπου ειδικά εξουσιοδοτηµένου από αυτούς.
6. Συντάσσει τις µηνιαίες καταστάσεις του Ταµείου και καταρτίζει µε τον Λογιστή ή τον
Γραµµατέα τον ετήσιο Ισολογισµό.
7. Σε περίπτωση που τα καθήκοντα του Ταµία ανατεθούν σε υπάλληλο του συνεταιρισµού,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, καθορίζει την εγγύηση που πρέπει να καταθέσει
ο υπάλληλος.
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορισµένα από τα καθήκοντα του Ταµία µπορούν
να ανατεθούν σε υπάλληλο του Συνεταιρισµού.
ΑΡΘΡΟ 39º
ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το εποπτικό συµβούλιο αποτελείται από τρία (3) µέλη και εκλέγονται ταυτόχρονα µε την
εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.
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2. Το ίδιο πρόσωπο δεν µπορεί να µετέχει και στο διοικητικό και στο εποπτικό συµβούλιο.
Τα µέλη του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν µεταξύ τους
συγγένεια µέχρι δεύτερου βαθµού.
3. Αν τα µέλη του συνεταιρισµού είναι λιγότερα από είκοσι πέντε (25) δεν απαιτείται η
εκλογή του Εποπτικού Συµβουλίου. Μείωση για οποιονδήποτε λόγο του αριθµού των µελών
κάτω των είκοσι πέντε (25) δε θίγει τη σύνθεση και λειτουργία του Εποπτικού Συµβουλίου
µέχρι τη λήξη της θητείας του.
4. Η θητεία των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου είναι τετραετής (4 έτη).
ΑΡΘΡΟ 40º
Με πρόσκληση του µέλους που πλειοψήφησε, το Εποπτικό Συµβούλιο συνέρχεται και
εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο.
ΑΡΘΡΟ 41º
1. Το εποπτικό συµβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συµβουλίου και την τήρηση
των διατάξεων του νόµου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.
2. Το Εποπτικό Συµβούλιο έχει δικαίωµα και καθήκον να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε
βιβλίου ή εγγράφου ή στοιχείων του συνεταιρισµού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό
έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισµού. Για τη
διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου µπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς
συµβούλους ή εµπειρογνώµονες. Το Εποπτικό Συµβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του
νόµου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ή παρατυπίες ως
προς τη
διαχείριση, υποδεικνύει στο διοικητικό συµβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί τη
Γενική Συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που
µπορεί να βλάψουν τα συµφέροντα του Συνεταιρισµού.
3. Τα µέλη του εποπτικού συµβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσµα.
ΑΡΘΡΟ 42º
1. Το Εποπτικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον µία (1) φορά ανά
τρίµηνο και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος.
2. Το Εποπτικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας του
συνεταιρισµού. Η συνεδρίαση του Εποπτικού Συµβουλίου µπορεί να διεξάγεται και εξ
αποστάσεως ως τηλεδιάσκεψη µε ηλεκτρονικά µέσα πρόσφορα για τη διεξαγωγή της και µε
τη δυνατότητα καταγραφής των συζητήσεων. Ο Γραµµατέας τηρεί το σχετικό αρχείο,
κρατάει πρακτικά και ενηµερώνει τα βιβλία του Συνεταιρισµού.
3. Το Εποπτικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, µε
γραπτή έγχαρτη ή ηλεκτρονική πρόσκληση που γνωστοποιείται στα µέλη του , δύο (2)
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να
αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη
αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται όλα τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου
και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Την έκτακτη σύγκληση του Εποπτικού Συµβουλίου µπορεί να τη ζητήσει το ένα τρίτο (1/3)
των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου µε αίτηση του προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον
αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Εποπτικό Συµβούλιο,
προκειµένου να συνέλθει εντός επτά (7) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση
πρέπει να αναφέρονται τα θέµατα που θα απασχολήσουν το Εποπτικό Συµβούλιο. Αν δεν
συγκληθεί το Εποπτικό Συµβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της
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ανωτέρω προθεσµίας, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν
αυτά το Εποπτικό Συµβούλιο εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω
προθεσµίας των επτά (7 ) ηµερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη
του Εποπτικού Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 43º
1. Το Εποπτικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα
µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Κανένα µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου δεν
µπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Εποπτικό Συµβούλιο.
2. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου λαµβάνεται µε πλειοψηφία των µελών που
παρίστανται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.
ΑΡΘΡΟ 44º
Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα
οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και µπορούν να τηρούνται και κατά το
µηχανογραφικό σύστηµα να υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τα µέλη που
παρίστανται στη συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του
Εποπτικού Συµβουλίου ισοδυναµεί µε απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου ακόµη και αν
δεν έχει προηγηθεί συνεδρίας
ΑΡΘΡΟ 45º
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1.Οι εκλογές για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και του Εποπτικού Συµβουλίου γίνονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια και
ενεργούνται από τριµελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την Εκλογική Γενική
Συνέλευση.
Η Εκλογική Γενική Συνέλευση µπορεί να συµπίπτει µε την Τακτική Γενική Συνέλευση του
συνεταιρισµού.
2.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει την ακριβή ηµεροµηνία, ώρα ,τόπο και τρόπο
διεξαγωγής των εκλογών (ήτοι φυσική προσέλευση ή/και εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά
µέσα ή/και παράλληλα ), καλεί τα ενδιαφερόµενα µέλη να θέσουν υποψηφιότητα εντός
προθεσµίας, ορίζει όλες τις διαδικαστικές λεπτοµέρειες και ενηµερώνει και προσκαλεί τα
µέλη µε προσωπικές επιστολές ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µε άλλο πρόσφορο
µέσο (ανάρτηση στον ιστότοπο του συνεταιρισµού). Η πρόσκληση κοινοποιείται σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα για τη Γενική Συνέλευση στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού.
Μαζί µε την πρόσκληση στην εκλογική Γενική Συνέλευση, το ∆.Σ. θα καλέσει για την
υποβολή υποψηφιοτήτων για την θέση του προέδρου και των µελών της Εφορευτικής
Επιτροπής
3.Τα ονόµατα όλων των υποψηφίων συµβούλων συµπεριλαµβάνονται σε ένα ενιαίο
έγχαρτο ή ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο, µε αλφαβητική σειρά, χωριστά για το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και χωριστά για το Εποπτικό Συµβούλιο. Άλλο ψηφοδέλτιο δεν γίνεται
παραδεκτό από την εφορευτική Επιτροπή.
4.Κάθε µέλος του συνεταιρισµού , κατά την ψηφοφορία, έχει δικαίωµα τόσων σταυρών
κατ΄ανώτατο όριο, όσο είναι και τα τακτικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του
Εποπτικού Συµβουλίου.
5.H Εφορευτική Επιτροπή, συντάσσει ενιαίο πρακτικό για τη διαλογή των ψήφων, για την
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ανακήρυξη των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆.Σ. και του Εποπτικού
Συµβουλίου που πέτυχαν και για τον καθορισµό της σειράς των επιλαχόντων.
6.Το απερχόµενο ∆.Σ. παραµένει ισχυρό µέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο ∆.Σ.
που προέρχεται από τις αρχαιρεσίες σύµφωνα µε τα παραπάνω
ΑΡΘΡΟ 46º
ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών του συνεταιρισµού και ανάλογα µε τις
αναπτυσσόµενες ανάγκες του προσλαµβάνεται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζεται η αµοιβή του.

ΑΡΘΡΟ 47º
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η διάρθρωση και η οργάνωση των υπηρεσιών του συνεταιρισµού, κατά τρόπο που να
εξασφαλίζεται η έγκαιρη και αποδοτική διεξαγωγή των εργασιών αυτού και η εύρυθµη
λειτουργία του, ρυθµίζονται µε εσωτερικό κανονισµό ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση.
Ο κανονισµός προβλέπει και περί των αρµοδιοτήτων των ∆ιευθυντικών στελεχών και
υπαλλήλων καθώς και των συµβούλων καθώς και των εξουσιοδοτήσεων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 48º
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
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 5 του Ν.1667/1986, όπως αυτό ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 49º
∆ΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
1. Ο Συνεταιρισµός διαλύεται:
α. Αν αποφασίσει η γενική συνέλευση.
β. Αν κηρυχτεί σε πτώχευση.
γ. Αν τα µέλη του µειωθούν κάτω των 10.
δ. Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειας του που ορίζει το καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η
παράτασή του από τη Γενική Συνέλευση.
Η διάλυση καταχωρίζεται στο µητρώο συνεταιρισµών του αρµόδιου Ειρηνοδικείου.
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2. Τη διάλυση του Συνεταιρισµού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο Συνεταιρισµός κηρυχθεί σε
πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του εµπορικού νόµου. Την εκκαθάριση διενεργεί το
εποπτικό συµβούλιο. Ο Συνεταιρισµός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη
διάλυσή του, εφ' όσον διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι
εκκρεµείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και
πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισµού. Το υπόλοιπο διανέµεται στα µέλη ανάλογα µε τις
µερίδες τους.
3. Αν ο Συνεταιρισµός διαλυθεί λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η
οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η αναβίωση του µε
απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο µητρώο του ειρηνοδικείου. Σε
περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισµού λόγω µειώσεως των µελών του, αυτός αναβιώνει
αν µέσα σε 3 µήνες συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός µελών και ακολουθήσει, µέσα
σε ένα µήνα απόφαση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται εκτάκτως για να
αποφασίσει για την αναβίωση του Συνεταιρισµού. Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο
συνεταιρισµός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανοµή
υπολοίπου στους συνεταίρους.
4. Ο Συνεταιρισµός µπορεί να συγχωνευτεί µε άλλο ή άλλους Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς,
υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος Συνεταιρισµός θα έχει το χαρακτήρα και τους σκοπούς του
Συνεταιρισµού. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων και
καταχώρηση του νέου καταστατικού, το οποίο δεν µπορεί να αναιρεί τις βασικές διατάξεις
του παρόντος, στο µητρώο συνεταιρισµών του ειρηνοδικείου εκείνου, στην περιφέρεια του
οποίου θα έχει την έδρα του ο µετά τη συγχώνευση συνεταιρισµός. Από την καταχώριση
αυτή ο νέος συνεταιρισµός υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συνεταιρισµών που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται απ' αυτόν χωρίς
διακοπή.
5. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 1667/86, όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει σήµερα.
ΑΡΘΡΟ 50º
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Ο Συνεταιρισµός αντιπροσωπεύει µια συνολική προσέγγιση στην ανάπτυξη των
συνεταιρισµών και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Γι’ αυτό προβλέπει και
ένα επιπλέον επίπεδο τους «δευτεροβάθµιους συνεταιρισµούς» που ασχολούνται µε την
έρευνα, την καινοτοµία, τη χρηµατοδότηση, την τεχνική υποστήριξη, την παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών, τις καταναλωτικές ανάγκες κλπ., οι οποίοι µπορούν να
αναπαράγουν
την
κουλτούρα
του συνεργατισµού-συνεταιρισµού
στις
βασικές
δραστηριότητες της καθηµερινότητας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να
συµµετέχει σε Ένωση Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του αυτού ή
παρεµφερούς σκοπού.
ΑΡΘΡΟ 51º
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Αν µέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης κριθεί αναγκαία η τροποποίηση του
παρόντος καταστατικού, η τροποποίηση θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών
µελών.
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Αρθρο 52ο
ΣΗΜΑ – ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α - ΣΦΡΑΓΙ∆Α
1.Ο δικαιούχος του σήµατος όπως έχει κατακυρωθεί και δηµοσιευτεί στο υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε τον αριθµό 4466411 καθώς και της ιστοσελίδας
https://www imarkatoukatanaloti.gr, διατηρεί όλα τα δικαιώµατα επί του σήµατος αυτού και
της ιστοσελίδας ακόµη και στην περίπτωση που χρησιµοποιήθηκαν από τα µέλη του
συνεταιρισµού πριν από τη σύστασή του.
3. Στην περίπτωση παραχώρησης άδειας χρήσης του σήµατος και της ιστοσελίδας από τον
δικαιούχο προς το συνεταιρισµό θα καταρτίζεται έγγραφη σύµβαση όπου, θα καθορίζονται
και οι ειδικότεροι όροι της παραχώρησης..
4. ∆ικαιώµατα επί οποιασδήποτε µορφής έργων των µελών, που θα χρησιµοποιηθούν κατά
τις δραστηριότητες του συνεταιρισµού για την επιδίωξη των σκοπών του, παραµένουν στην
αποκλειστική κυριότητα των δηµιουργών τους και τυχόν παραχώρηση της χρήσης αυτών
προς το συνεταιρισµό θα πραγµατοποιείται χωρίς την καταβολή του ανταλλάγµατος από το
συνεταιρισµό προς αυτούς.
5. Ο συνεταιρισµός έχει σφραγίδα κυκλική µε την επωνυµία του και το χρόνο ίδρυσής του.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ το άρθρο 53 του καταστατικού ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 53º
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
To καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 53 άρθρα, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν.1667/1986 «περί Αστικών Συνεταιρισµών» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
µέχρι σήµερα.
Η πρώτη προσωρινή διοικούσα επιτροπή αποτελείται από τα εξής πέντε (5) µέλη :
1.Aρχοντή Γαρυφαλλιά του Ιωάννη.
2.Πανούτσος Γεώργιος του Παναγιώτη
3.Γερακιός Γεώργιος του Θεµέλη
4.Φυτίλης ∆ηµήτριος του Λουκά
5.Σαµουήλ Χριστίνα του Λουκά
Η προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή µέχρι την ανάδειξη του πρώτου διοικητικού συµβουλίου
του συνεταιρισµού έχει τις εξής αρµοδιότητες :
α.Τη διεκπεραίωση των διαδικασιών ίδρυσης του συνεταιρισµού.
β.Τη σύγκληση της Α΄ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης µε σκοπό τη διενέργεια εκλογών για την
ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.
γ.Τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων που αφορούν στη διοικητική, οικονοµική και
διαχειριστική λειτουργία του συνεταιρισµού.
‘Εδρα της προσωρινής διοικούσας επιτροπής ορίζεται η Κηφισιά. Η θητεία της αρχίζει από
την ηµεροµηνία διορισµού των µελών της έως του αναδειχθούν τα πρώτα όργανα διοίκησης
του συνεταιρισµού.
Μετά την τροποποίηση του καταστατικού µε απόφαση της από 1ης Ιουνίου 2021 Γενικής
Συνέλευσης των Ιδρυτικών µελών, το καταστατικό που αποτελείται από πενήντα τρία (53)
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άρθρα ισχύει από τη δηµοσίευσή του στο Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η.
ΤΑ Ι∆ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, η ∆ιεύθυνση και η υπογραφή των ιδρυτικών µελών του
συνεταιρισµού που ενέκριναν τις τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού αυτό
εµφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα.
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