
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Anvil Athens 
=================== 

Στην Αθήνα σήµερα 10 Δεκεµβρίου του έτους 2020, οι : 
1. Κουλοχέρας Νικόλαος   
2. Μαντά Μαρία 
3. Μαντάς Παναγιώτης 
4. Μαντά Ελένη 
5. Erika Ojala 
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής 
Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  ́
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισµός Κοινωνικού Σκοπού περιορισµένης 
ευθύνης, µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Anvil Athens» και το διακριτι-
κό τίτλο «Anvil Athens ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φο-
ρέων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήµερα. 
2. Η συνιστώµενη µε το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου, µε περιορισµένη ευθύνη των µελών του, εµπορική ιδιότητα και 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΕΔΡΑ 

1. Έδρα του συνεταιρισµού ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων της Περιφερειακής 
Ενότητας Αττικής.  
2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ο συνεταιρισµός µπορεί, για 
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκα-
ταστήµατα ή γραφεία οπουδήποτε. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΣΚΟΠΟΣ 

1. Σκοπός του συνεταιρισµού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια 
όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/
31.10.2016) .  
2. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισµού είναι: 
 i) Nα αναπτύξουµε δράσεις για την προώθηση του πολιτισµού 



 ii) Στόχος µας είναι η ανάδειξη µίας πόλης όπως η Αθήνα, η   
 επικοινωνία µε τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, η    
 δηµιουργική έκφραση µέσω της τέχνης καθώς και η προώθηση του  
 δηµιουργικού δυναµικού της πόλης µέσα από την ανταλλαγή ιδεών  
 και τη σύµπραξη στα πλαίσια ενός δικτύου συνεργασιών. 
 iii) η βιώσιµη ανάπτυξη και  
 iv) η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.  
  Α. Βιώσιµη ανάπτυξη 
Ειδικότερα, ο Συνεταιρισµός στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιµης ανά-
πτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες: 
 α) συµβάλλουν στην κοινωνική και οικονοµική ισότητα, 
 β) προωθούν την ισότητα των φύλων, 
 γ) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά 
Συγκεκριµένα οι σκοποί του Συνεταιρισµού ως προς την βιώσιµη ανάπτυξη 
εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων  
 α. Δίκαιο και αλληλέγγυο εµπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εµπό-
ριο ορίζεται η βασισµένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβα-
σµό εµπορική σύµπραξη, που επιδιώκει µεγαλύτερη ισοτιµία στο διεθνές 
και εγχώριο εµπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιµη ανάπτυξη, προσφέροντας 
καλύτερους όρους εµπορίας των προϊόντων και διασφαλίζοντας τα δικαιώ-
µατα των περιθωριοποιηµένων παραγωγών και εργαζοµένων.  
 β. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και µεταφορά τεχνογνωσίας. Σχεδιασµό 
και διάθεση καινοτόµων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρε-
σιών ή κάθε µορφή τεχνολογίας που προωθεί την οµότιµη και βασισµένη 
στα κοινά παραγωγή.  
 γ. Παραγωγή, µεταποίηση, προώθηση ή  διατήρηση της παραγωγι-
κής ή πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε τόπου.  
 δ. Παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισµικής δηµιουρ-
γίας.  
  B. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος 
Ειδικότερα, ο Συνεταιρισµός στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρε-
σιών γενικού ενδιαφέροντος θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες  προά-
γουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε οµάδες 
όπως:  

• ηλικιωµένοι,  
• παιδιά, 
• άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις  

και περιλαµβάνουν υπηρεσίες:  
• εκπαίδευσης,  
• κοινωνικής αρωγής 

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τις γενι-
κές υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. 
Πιο αναλυτικά, οι δραστηριότητες που θα ασκεί η επιχείρηση αφορούν τα 
εξής: 
  
• Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριµµάτων σε τοπικό επίπεδο, 

µε συµµετοχή των πολιτών, µέσα από την επαναχρησιµοποίηση, αξιοποί-
ηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή µέσα από τον επανασχεδιασµό του 
τρόπου παραγωγής και διανοµής των προϊόντων. 

• Παραγωγή φυσικών και ηλεκτρονικών προίωντων  
• Πώληση προϊόντων φυσικών και ηλεκτρονικών προίωντων από µέλη και 

µη µέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.. 



• Δηµιουργία εκθετηρίου για την διάθεση προϊόντων από τα µέλη και µη 
µέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.. 

• Διατήρηση ηλεκτρονικού καταστήµατος για την προώθησει των προιώ-
ντων από τα µέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

• Δηµιουργία και διάθεση του όποιου ενηµερωτικού υλικού που αφορά την 
τέχνη 

• Ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών – ιδεών και η εφαρµογή τους. Ειδικό-
τερα στον τοµέα του τέχνης, λύσεις που να προωθούν, µέσα από την 
εξυπηρέτηση καλιτεχνών και πολιτών.  

• Οργάνωση εκθέσεων, µουσικών, πολιτιστικών και άλλων (µη πολιτικών) 
εκδηλώσεων, αλλά και η εκπροσώπηση καλλιτεχνών. 

• Επαγγελµατική εκπαίδευση και διεξαγωγή σεµιναρίων. 
• Εργασίας και τη διενέργεια ενεργειών δηµοσιότητας/ενηµέρωσης για την 
τέχνη ανάµεσα στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:  
α. η διοργάνωση ηµερίδων και η συµµετοχή σε συνέργειες και κοινές 
δράσεις µε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., 
β. η διοργάνωση θεµατικών εργαστηρίων, 
γ. οι εκδηλώσεις παρουσίασης και προβολής καλών πρακτικών. 

• Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριµµάτων σε τοπικό επίπεδο, 
µε συµµετοχή των πολιτών, µέσα από την επαναχρησιµοποίηση, αξιοποί-
ηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή µέσα από τον επανασχεδιασµό του 
τρόπου παραγωγής και διανοµής των προϊόντων. 

• η προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας µέσω της παροχής υπηρεσιών εκ-
παιδευτικού, ερευνητικού, πολιτιστικού, συλλογικού και κοινωνικού χα-
ρακτήρα. 

• η πρόταξη του ανθρώπου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου, Η δι-
κτύωση µε άλλους φορείς του οικοσυστήµατος Κ.ΑΛ.Ο., όπως και η υπο-
στήριξη άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. 

• Εθελοντισµό κοινωνικού σκοπού σε ευάλωτες και ευπαθή οµάδες πολιτών 
µε µαθήµατα και εθελοντική συµβολή. 

• Η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίες προς όφελος των σκοπών της Επιχείρη-
σης. 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια του Συνεταιρισµού είναι απεριόριστη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  ́
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΜΕΛΗ 

1. Μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ µπορούν να γίνουν : 
 α) Φυσικά πρόσωπα, που έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος 
τησ ηλικίας τους, δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση και αποδέχο-
νται τις αρχές και τουσ σκοπούς της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
 β) Κάθε Νοµικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες αρχές και επι-
θυµεί να συνδυάσει την κοινωνική του δράση µε τους σκοπούς του Συνε-



ταιρισµού, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισµών που τίθενται 
από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4430/2016, όπως ισχύει σήµερα.  
2. Δεν µπορούν να γίνουν µέλη του Συνεταιρισµού οι Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου και Νοµικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση ή υπάγονται σε 
Φορέα Γενικής Κυβέρνησης.  
3. Δεν µπορούν να γίνουν µέλη του Συνεταιρισµού νοµικά ή φυσικά πρό-
σωπα τα οποία µετέχουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση µε 
ίδια δραστηριότητα. 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

1. Για την εγγραφή µέλους στο Συνεταιρισµό, µετά τη σύστασή του, απαι-
τείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόµενο προς τη Διοικούσα 
Επιτροπή, στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο αιτών δεν µετέχει σε 
άλλη ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ µε ίδια δραστηριότητα και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα 
τισ διατάξεις του παρόντος καταστατικού, η οποία αποφασίζει για την απο-
δοχή της στην πρώτη, µετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή της. 
2. Η εγγραφή των νέων µελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευ-
ση που λαµβάνει χώρα µετά την αίτηση του ενδιαφερόµενου. Η ιδιότητα 
του µέλους του Συνεταιρισµού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της από-
φασης της Διοικούσας Επιτροπής για την αποδοχή της αίτησης.  
3. Η συµµετοχή των νέων µελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων 
και η ανάδειξή τους στα όργανα µπορεί να γίνει µόνο µετά την αποδοχή 
έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση 
αποφασίζει και για την αποδοχή ή µη των αιτήσεων εγγραφής των νέων 
µελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.  

ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

1.  Τα µέλη του Συνεταιρισµού έχουν δικαίωµα να αποχωρήσουν, εφόσον 
υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη Διοικούσα Επιτροπή. 
2. Μέλος του Συνεταιρισµού διαγράφεται µετά από απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των µε-
λών της Κοιν.Σ.Επ, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των 
υποχρεώσεών που προκύπτουν από το Ν. 4430/2016, όπως ισχύει, και το 
καταστατικό και η συµπεριφορά του βλάπτει τα συµφέροντα του Συνεται-
ρισµού. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του µέλους από τις εργασί-
ες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται µε την κοινοποίηση προς αυτό 
αποσπάσµατος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υπο-
χρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµε-
ρών από την καταχώριση της σχετικής απόφασης στο µητρώο κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας και εφόσον το µέλος έλαβε γνώση της απόφασης της 
γενικής συνέλευσης περί διαγραφής του, µπορεί να προσβάλει την απόφα-
ση ενώπιον του αρµόδιου κατά τόπον µονοµελούς πρωτοδικείου. Η απώ-
λεια της συνεταιριστικής ιδιότητας ισχύει από την αρχή του επόµενου λογι-
στικού έτους. 
3. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόµενα, κατά τα ανωτέρω, µέλη αποδίδεται 
η συνεταιριστική µερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) µη-
νών από την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης, µέσα 
στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή, ενώ µε την επιστροφή εκκα-
θαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισµού µε το µέλος χωρίς αυτό να έχει αξίω-
ση επί της περιουσίας που έχει σχηµατιστεί. 



ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

1. Τα µέλη του Συνεταιρισµού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
α) Να συµµετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λει-
τουργία του Συνεταιρισµού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα 
συµφέροντά του. 
β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισµού, να ακο-
λουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτρο-
πής και να προστατεύουν τα συµφέροντά του. 
2. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η Κοιν.Σ.Επ. µε την πε-
ριουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δηµόσιο ο διαχειριστής ή 
ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο µε την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της προς το Δηµόσιο, σύµφωνα 
µε το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), το άρθρο 115 του ν. 
2238/1994 (Α΄151) και το άρθρο 4 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) και διατη-
ρεί δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών της Κοιν.Σ.Επ.. Για τις 
οφειλές προς το Δηµόσιο διατηρεί δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών 
µελών της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούµενου εδαφίου, 
ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολόκληρον. 
3. Τα µέλη του Συνεταιρισµού, µετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν την αναλογία τους στο χρηµατικό 
ποσό που τυχόν απαιτείται για την κάλυψη ζηµιών του Συνεταιρισµού. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

1. Τα µέλη του Συνεταιρισµού έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις Γενικές 
Συνελεύσεις µε δικαίωµα µίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
συνεταιριστικών µερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωµα να εκλέγουν 
και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νό-
µου. 
2. Κάθε µέλος έχει δικαίωµα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των 
υποθέσεων του Συνεταιρισµού και να λαµβάνει αντίγραφα πρακτικών της 
Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, κα-
θώς και των Οικονοµικών Καταστάσεων του Συνεταιρισµού.   
3. Τα µέλη του Συνεταιρισµού µπορεί να είναι εργαζόµενοι  του µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας, να αµείβονται για την παρεχόµενη εργασία και να 
έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική 
νοµοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ.  
4. Τα µέλη του Συνεταιρισµού που είναι εργαζόµενοι σ΄ αυτόν έχουν δι-
καίωµα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονοµικής χρήσης, λαµβανοµένων 
υπόψη των περιορισµών της παραγράφου 2  του άρθρου 21 του Ν. 
4430/2016 περί διανοµής των κερδών.  
5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από 
µέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση µε αυτήν, θεωρείται µη 
αµειβόµενη σύµβαση εντολής κατ’ εφαρµογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η 
σύµβαση εντολής που συνάπτεται µεταξύ µελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να 
γίνεται εγγράφως, να περιγράφει µε σαφήνεια την παρεχόµενη υπηρεσία 
και σε καµία περίπτωση δε µπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως. 



ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΜΕ ΜΗ ΜΕΛΗ 

1. Ο αριθµός των εργαζοµένων µη µελών δε µπορεί να υπερβαίνει σε πο-
σοστό το 40% του συνόλου των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. Το ποσοστό 
αυτό µπορεί να αυξάνεται µέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των 
εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Τµήµα-
τος Μητρώου επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιµετώπιση έκτακτων 
εποχικών αναγκών για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τους έξι (6) µήνες ανά ηµερολογιακό έτος. 
2. Η Κοιν.Σ.Επ  δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα µη µέλη που 
λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άµεσα έσοδα 
για το Φορέα. β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή 
του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραµµα της δράσης που 
θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προδηµο-
σιεύεται στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισµού ή σε ιστότοπο που διατίθεται 
για αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. γ. Οι εθελοντές έχουν καταγραφεί στο Μη-
τρώο Εθελοντών της παρ.3 του αρθρου 3 του Ν.4430/2016.  
3 Η Κοιν.Σ.Επ ευθύνεται για τυχόν ζηµίες που προξενήθηκαν στον εθελο-
ντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στο Φορέα. Σε πε-
ρίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, η Κοιν.Σ.Επ αναλα-
µβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύµατος, επαναπατρι-
σµού και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαµονής του εθελοντή  
στο εξωτερικό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΠΟΡΟΙ 

Οι πόροι του Συνεταιρισµού αποτελούνται από: 
1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση 
νέων συνεταιριστικών µερίδων.   
2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκµετάλλευση 
των περιουσιακών του στοιχείων. 
3. Επιχορηγήσεις από  το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, την Ευρω-
παϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισµούς, ή Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθµού και έσοδα από άλλα προγράµµατα. 
4. Κεφάλαια από κληροδοτήµατα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της 
χρήσης περιουσιακών στοιχείων. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ 



1. Κάθε µέλος εγγράφεται τουλάχιστον µε µία υποχρεωτική συνεταιριστική 
µερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε εκατό ευρώ (100 
€). 
2. Τα ιδρυτικά µέλη και όσα στο µέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να ει-
σφέρουν, µε την καταβολή µετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υπο-
χρεωτική συνεταιριστική µερίδα τους µέσα σε ένα (1) µήνα από την κατά 
νόµο καταχώριση του συνεταιρισµού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.  
3. Η συνεταιριστική µερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα µέλη του συ-
νεταιρισµού. 
4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα της παραγρ. 1 του 
παρόντος άρθρου, κάθε µέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) 
προαιρετικές συνεταιριστικές µερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωµα ψή-
φου. Η αξία κάθε προαιρετικής µερίδας είναι ίση µε την αξία της υποχρεω-
τικής, (ήτοι εκατό ευρώ) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα µέλη 
µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στη  
Διοικούσα  Επιτροπή ότι επιθυµούν την απόκτηση προαιρετικών µερίδων. 
5. Η µεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής µερίδας µέλους γίνεται 
µόνο σε νέο µέλος και εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή.  
6. Σε περίπτωση που µέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει η αξία της συνε-
ταιριστικής µερίδας του µέλους αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό 
ή καθολικό του διάδοχο. Σε περίπτωση που µέλος νοµικό πρόσωπο τεθεί σε 
εκκαθάριση λόγω λύσης ή πτώχευσής του, η αξία της συνεταιριστικής µε-
ρίδας καταβάλλεται σε αυτό. 
7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των µελών προς τρίτους, η συνε-
ταιριστική µερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των µελών από την πα-
ράδοσή τους στο Συνεταιρισµό για πώληση, διάθεση, µεταποίηση και επε-
ξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρι-
σµού 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. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση των µελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρι-
σµού, δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το Συνεταιρι-
σµό και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης.  
Οι νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν και τα µέλη που απουσιάζουν ή δια-
φωνούν. 
2. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται: 
 α) Η τροποποίηση του Καταστατικού. 
 β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η ανα-
βίωση του Συνεταιρισµού. 
 γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λει-
τουργίας. 
 δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισµού. 
 ε) Η έγκριση του Ισολογισµού και του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 
Χρήσης. 
 στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επι-
τροπής και των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύ-
ση των µελών της Διοικούσας Επιτροπής. 



 ζ) Η επιβολή εισφοράς στα µέλη για την αντιµετώπιση εκτάκτων ζη-
µιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων. 
 η) Η έγκριση συµµετοχής του Συνεταιρισµού σε Κοινοπραξίες, ή 
Ενώσεις Συνεταιρισµών ανώτερου βαθµού και η αποχώρησή του. 
3. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισµού απαρτίζεται από όλα τα µέλη 
του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα µέλη µετέχουν 
και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα µέλη µετέ-
χουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν µε µία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρ-
τητα από τον αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων που διαθέτουν. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία 
(1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας 
φορολογικής δήλωσης, µε σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που 
απευθύνεται προς τα µέλη, προ τουλάχιστον τριών (3) ηµερών.  
2. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτάκτως µε πρόσκληση που 
απευθύνεται προς τα µέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ηµερών, είτε µε από-
φαση της Διοικούσας Επιτροπής, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε 
συγκεκριµένο θέµα προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το 1/3 των µελών της 
Γ.Σ.. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση αυτή, τα µέλη αυτά 
δικαιούνται να τη συγκαλέσουν αυτοβούλως.  
3. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης 
παρά το αίτηµα του ενός τρίτου (1/3) των µελών, τα µέλη αυτά έχουν το 
δικαίωµα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση. 
4. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ηµέ-
ρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα µέλη επτά (7) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης, µε προσωπικές επιστολές 
και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΑΠΑΡΤΙΑ 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των 
µελών της. Επί µη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός δύο 
(2) µέχρι επτά (7) ηµερών, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω απαρ-
τία. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρό-
ντων µελών της. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 
και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.  

ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, που αντίκεινται στην Εθνική Νο-
µοθεσία ή στο καταστατικό τησ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., προσβάλλονται από τα 2/5 
των µελών της, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρι-
σή τους στο µητρώο κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, ενώπιον του Μονο-



µελούς Πρωτοδικείου της Περιφέρειας που εδρεύει η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., κατά την 
τακτική διαδικασία.. 
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται από τα 2/5 των 
µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κα-
ταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της 
περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισµού ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή η οποία 
αποτελείται από τρία (3) τακτικά µέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέ-
λευση. 
2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής είναι δύο έτοι.  
3. Η Διοικούσα Επιτροπή µετά την εκλογή της συνέρχεται µε πρόσκληση 
του συµβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει µε µυστική  ψηφοφορία 
Πρόεδρο, Ταµία και Γραµµατέα.  
4. Η Διοικούσα Επιτροπή µέσα σε ένα (1) µήνα πρέπει να δηλώσει την 
εκλογή της για καταχώριση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας. 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Η Διοικούσα Επιτροπή  του Συνεταιρισµού εκλέγεται, µετά από µυστική 
ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το 
τρίτο (3ο) έτος από την εκλογή της προηγουµένης. 
2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριµελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγε-
ται από τη Συνέλευση.  
3. Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, µέλη του Συνεταιρισµού, είναι πά-
ντοτε επανεκλέξιµα και ελεύθερα ανακλητά 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να εκλέγει µέλη της Διοικούσας Επιτροπής 
σε αντικατάσταση µελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την 
ιδιότητα τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από τη Γε-
νική Συνέλευση γίνεται µε απόφαση πλειοψηφίας, και ισχύει για το υπόλοι-
πο της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής 
υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα για καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο 
Κοινωνικής Οικονοµίας. Η ανωτέρω εκλογή από τη διοικούσα επιτροπή γί-
νεται µε απόφαση των εναποµενόντων µελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία 
(3), και ισχύει για το υπόλοιπο τησ θητείας του µέλους που αντικαθίσταται. 
η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα για καταχώριση 
στο µητρώο κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και ανακοινώνεται από τη 
διοικούσα επιτροπή στην αµέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία µπο-
ρεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί 
σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη, εφόσον παρίσταται το σύνολο των 
µελών. 



2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών της Διοικούσας Επιτροπής, τα υπό-
λοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση 
του Συνεταιρισµού και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών, 
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθ-
µός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την επέ-
λευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επι-
τρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).  
3. Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη της Διοικούσας Επιτροπής, 
ανεξάρτητα από τον αριθµό τους, µπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενι-
κής Συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας Επι-
τροπής.   

ΑΡΘΡΟ 20ο 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισµό σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του καταστατικού και του νόµου και αποφασίζει για όλα τα 
θέµατα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που υπά-
γονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.  
2. Τα µέλη της Διοικούσας Επιτροπής οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη 
διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισµού την ίδια επιµέλεια που κατα-
βάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρη-
ση των περιορισµών, του προς εκπροσώπηση δικαιώµατος, που θέτει το 
καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 
3. Η Διοικούσα Επιτροπή µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητες του σε ένα ή 
περισσότερα µέλη του ή και σε υπαλλήλους του Συνεταιρισµού. 
4. Το αξίωµα του µέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιµητικό και άµι-
σθο.  

ΑΡΘΡΟ 21ο 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά µία (1) τουλάχιστον φορά 
κάθε τρεις (3) µήνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3 των µελών της, 
αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) άτοµα. Η σύγκλησή της γίνεται από τον 
Πρόεδρό της µε γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριµένη ηµέρα και συγκεκρι-
µένα θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Θέµατα ηµερήσιας διάταξης µπορούν να 
προταθούν και από τα µέλη της Διοικούσας Επιτροπής.  
2. Η Διοικούσα Επιτροπή µπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη συγκα-
λέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 των 
µελών της, αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) µέλη. 
3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύ-
γκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε µέλος της Διοικούσας Επιτροπής. 

ΑΡΘΡΟ 22ο 
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Η Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των µελών της 
και οι αποφάσεις της λαµβάνονται πάντα µε την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων µελών της Δ.Ε.. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων µελών, 
υπερτερεί η ψήφος του προέδρου της.  



Εκπροσώπηση µέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται από 
το Γραµµατέα στο βιβλίο Πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής. 
2. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δε συµµετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε 
έχει δικαίωµα ψήφου όταν πρόκειται για θέµατα που αφορούν άµεσα αυτό, 
σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθµού. 
3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής προσβάλλονται από τα 2/5 των 
µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κα-
ταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της 
περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.  
4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 7 του N.1667/1986. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 23ο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ια-
νουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη Διαχειριστι-
κή Χρήση αρχίζει από τη νόµιµη σύσταση του Συνεταιρισµού και λήγει στις 
31 Δεκεµβρίου του ιδίου έτους. 

ΑΡΘΡΟ 24ο 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Διοικούσα Επιτροπή συντάσσει τις 
Οικονοµικές Καταστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική 
νοµοθεσία και την Έκθεση Διαχείρισης, και τις υποβάλλει στην Τακτική Γε-
νική Συνέλευση για έγκριση.  
2. Οι οικονοµικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης της Διοικούσας 
Επιτροπής πρέπει να είναι στη διάθεση των µελών του Συνεταιρισµού δε-
καπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία σύγκλισης της Τα-
κτικής Γενικής Συνέλευσης. 
3. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να αποστείλει τις Οικονοµικές Κατα-
στάσεις εντός προθεσµίας τριάντα  (30) ηµερών από την ηµεροµηνία 
έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.  

ΑΡΘΡΟ 25ο 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

1. Τα κέρδη του Συνεταιρισµού δε διανέµονται στα µέλη της, εκτός αν τα 
µέλη αυτά είναι και εργαζόµενοι.  
2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:  
α. κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,  
β. κατά ποσοστό 35% διανέµονται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, 
εκτός αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασί-
σουν αιτιολογηµένα τη διάθεση µέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε 
δραστηριότητες του στοιχείου γ΄,  
γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη 
γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας. 
3. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζηµία, η οποία δεν καλύπτεται 
από το αποθεµατικό της Κοιν.Σ.Επ., οι συνέταιροι υποχρεούνται να κατα-



βάλουν ορισµένο χρηµατικό ποσό για την κάλυψη των ζηµιών του συνε-
ταιρισµού, µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

ΑΡΘΡΟ 26ο 
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

1. Ο Συνεταιρισµός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νοµοθεσία 
και επιπλέον τηρεί: 
 α) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισµού στο οποίο καταχωρί-
ζονται µε χρονολογική σειρά η ηµεροµηνία εγγραφής, το ονοµατεπώνυµο, 
το πατρώνυµο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθµός των µερίδων και η αξία 
τους καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των µελών.  
 β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.  
 γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄ 
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 27ο 
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

1. Ο Συνεταιρισµός διαλύεται: 
 α) Αν διαγραφεί από το Μητρώο  Κοινωνικής Οικονοµίας µετά από 
απόφαση της αρµόδιας Διοικητικής Αρχής, µε την επιφύλαξη της παρ.9 του 
αρ.11 του Ν.4430./2016.  
 β) Αν τα µέλη του µειωθούν κάτω των πέντε 
 γ) κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα προβλεπόµενα 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Ν.4430/2016 
  
 δ) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό 
αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προηγούµενα από τη Γενική Συνέλευση   η 
παράταση της διάρκειάς του. 
 ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε την αυ-
ξηµένη πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. 
 στ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση. 
2. Η διάλυση του Συνεταιρισµού καταχωρίζεται στο Γενικό Μητρώο Φορέ-
ων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας. 

ΑΡΘΡΟ 28ο 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

1.. Την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της Κοιν.Σ.Επ. ακολουθεί η θέση της 
σε εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο.  
2. Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη λύση 
της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. καθίστα-
νται συνεκκαθαριστές µετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση, εφόσον 
το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευση µπορεί να διο-
ρίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκ-
καθαριστές δεν αµείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την εκκα-
θάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι 
απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα χρέη. Αν απο-
µένει µόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκ-
καθάρισης. Αν αποµένει ενεργητικό, τα µέλη λαµβάνουν την ονοµαστική 
αξία των συνεταιριστικών τους µερίδων, ακέραιη ή αναλογικά εφόσον το 



ποσό που αποµένει δεν επαρκεί. Αν αποµένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό 
περιέρχεται στο στο Ταµειο Κοινωνικης Οικονοµιας του αρ. 10 του ν. 
4430/2016.  
3. Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών 
λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.  
4. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει 
έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κατα-
χώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της πε-
ριφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.  
5. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο Μητρώο  
6. Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική δια-
δικασία. 
7. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω πτώχευ-
σης, η οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή 
η αναβίωσή της µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέ-
σεις του παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο. Σε περίπτωση ανα-
βίωσης θεωρείται ότι η Κοιν.Σ.Επ. δεν λύθηκε ποτέ.  
8. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε επειδή τα µέλη της µειώθηκαν κάτω του ελαχί-
στου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις (3) µήνες συµπλη-
ρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µελών κατόπιν έγκρισης εισόδου 
νέων µελών από τη γενική συνέλευση.  
9. Η απόφαση της αναβίωσης λαµβάνεται από τα 3/5 του συνόλου των µε-
λών της Κοιν.Σ.Επ. και καταχωρίζεται στο Μητρώο.  
10. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή µετά την έναρξη διανοµής του αποµένο-
ντος ενεργητικού στα µέλη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 29ο 
Το Καταστατικό αυτό ρυθµίζει τα θέµατα εκείνα που αξιώνει ο Ν.
4430/2016, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέµατα ισχύουν οι ρυθµίσεις του 
Ν.1667/1986,  όπως ισχύει. 


