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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κοινωνία χωρίς προβλήµατα είναι µια ουτοπία που υφίσταται µόνο στο  

χώρο της εικονικής πραγµατικότητας. Έτσι και στις σηµερινές πολιτισµένες ή  

µη κοινωνίες η ύπαρξη προβληµάτων είναι µέσα στην ίδια την φύση τους. 

Τα κοινωνικά προβλήµατα αποτελούν κοινωνικές καταστάσεις που α. θεωρούνται από  

µεγάλες κοινωνικές οµάδες που διαθέτουν κοινωνική επιρροή ότι τις απειλούν, β. η απειλή  

αυτή στρέφεται εναντίον των παραδεδεγµένων αξιών των οµάδων αυτών, γ. οφείλονται σε 

ανθρώπινη συµπεριφορά, δ. η αντιµετώπιση τους προϋποθέτει συλλογική ανθρώπινη δράση. 

Ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι η αδυναµία και η παρεµπόδιση ατόµων και οµάδων να 

συµµετέχουν στις διαδικασίες κοινωνικής ανάπτυξης µε συνέπεια την ελλιπή απορρόφηση των 

κοινωνικών αγαθών. Συνεπάγεται λοιπόν την περιθωριοποίηση ατόµων ή οµάδων και συνδέεται  

άµεσα µε την φτώχεια, την ανεργία και τα χαµηλά εισοδήµατα, την υγεία, το επίπεδο 

εκπαίδευσης και ευκαιριών, τη δυνατότητα συµµετοχής στις κοινωνικές λειτουργίες, διαδικασίες 

και εξελίξεις, την προσβασιµότητα σε κοινωνικά αγαθά, την κοινωνική ένταξη. 

Παρά το γεγονός ότι η ανθρωπότητα έχει προοδεύσει  σε πολλά επίπεδα, το πρόβληµα του 

κοινωνικού αποκλεισµού ευάλωτων οµάδων παραµένει αναλλοίωτο. Είναι -θα σκεφτόταν 

κανείς- αντιφατικό στις µέρες µας που καυχιόµαστε πως απολαµβάνουµε τ’αγαθά µιας 

σύγχρονης και εξελιγµένης κοινωνίας -όπου όλοι θεωρητικά ζουν µε ισότητα και ελευθερία- να 

γίνεται λόγος για την ύπαρξη κοινωνικών µελών που στερούνται αγαθών που για άλλους 

θεωρούνται αυτονόητα και σαφή.  Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν απαλλαγεί από κοινωνικά 

στερεότυπα µε αποτέλεσµα να διατηρούν µια στάση που εµπεριέχει προκατάληψη και που 

αναπαράγει εν τέλει τον κοινωνικό αποκλεισµό. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το µερίδιο των ανθρώπων που είναι διαθέσιµο να προσφέρει 

στήριξη και βοήθεια στις ευάλωτες οµάδες µε αποτέλεσµα να υπάρχει δραστηριοποίηση, η 

οποία στοχεύει στην αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων. 

Η αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων προϋποθέτει: 

Την προσπάθεια αλλαγών στην νοοτροπία των ατόµων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η 

εκπαίδευση, η κατάρτιση και η ενηµέρωση των ατόµων σε θέµατα π.χ οδικής ασφάλειας, 

επαγγελµατικού προσανατολισµού, θέµατα υγείας, ώστε τα άτοµα να µπορούν να 

αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα, ξεπερνώντας αρνητικές νοοτροπίες. 

Την προσπάθεια αλλαγών στην κοινωνική οργάνωση. Αυτό γίνεται κυρίως µε την ανάπτυξη 

κοινωνικών φορέων που προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν όλο και µεγαλύτερο µερίδιο 

πληθυσµού. 
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Σήµερα η αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων απαιτεί το συνδυασµό και των δύο 

παραπάνω προσεγγίσεων. Εξάλλου, η µελέτη και ο σχεδιασµός λύσεων στα κοινωνικά 

προβλήµατα πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία επιστηµόνων διάφορων κλάδων. Ψυχολόγοι, 

κοινωνιολόγοι, αρχιτέκτονες κ.α µελετούν π.χ τα προβλήµατα βίας και κοινωνικού αποκλεισµού 

στις σύγχρονες µεγαλουπόλεις και προτείνουν νέες µορφές σχεδιασµού των πόλεων. 
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Κεφάλαιο  1 

 

Τι είναι η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση» (Κοιν.Σ.Επ.); 

Σύµφωνα µε τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονοµία ορίζεται: "το σύνολο των οικονοµικών, 

επιχειρηµατικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαµβάνονται από 

νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του 

συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συµφερόντων". 

 

Ως φορέας της Κοινωνικής Οικονοµίας, θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

(Κοιν.Σ.Επ.). Είναι αστικός συνεταιρισµός µε κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόµου την 

εµπορική ιδιότητα. Ανάλογα µε τον ειδικότερο σκοπό τους, µπορούν να δηµιουργηθούν 3 είδη 

Κοιν.Σ.Επ.: 

 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, αφορούν στην ένταξη στην οικονοµική και 

κοινωνική ζωή των ατόµων που ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού. Ποσοστό 40% 

κατ' ελάχιστον των εργαζοµένων σε αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να ανήκουν υποχρεωτικά 

στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης 

(Κοι.Σ.Π.Ε.), θεωρούνται αυτοδικαίως Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπάγονται στις διατάξεις του 

Νόµου 4019/2011. 

 

Ένταξη είναι η διαδικασία κοινωνικής ενσωµάτωσης ατόµων που ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες 

του πληθυσµού, κυρίως µέσω της προώθησής τους στην απασχόληση. 

 

Ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού είναι οι κοινωνικές οµάδες πληθυσµού  

των οποίων η συµµετοχή στην κοινωνική και οικονοµική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας   

κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων, είτε εξ' αιτίας σωµατικής ή ψυχικής ή νοητικής  

ή αισθητηριακής αναπηρίας, είτε εξ' αιτίας απρόβλεπτων γεγονότων τα οποία επηρεάζουν 

την εύρυθµη λειτουργία της τοπικής ή και ευρύτερα περιφερειακής οικονοµίας. 

            

 

Οι ευπαθείς οµάδες πληθυσµού χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

 

α)Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού: είναι εκείνες οι οµάδες του πληθυσµού που  
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η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή εµποδίζεται από σωµατικά και ψυχικά αίτια ή 

λόγω παραβατικής συµπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτοµα µε αναπηρίες (σωµατικές ή ψυχικές 

ή νοητικές ή αισθητηριακές),εξαρτηµένα ή απεξαρτηµένα από ουσίες άτοµα, οροθετικοί, 

φυλακισµένοι/αποφυλακισµένοι, ανήλικοι παραβάτες. 

 

β)Ειδικές Οµάδες Πληθυσµού: είναι οι οµάδες εκείνες του πληθυσµού οι οποίες βρίσκονται 

 σε µειονεκτική θέση ως προς την οµαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας,  

από οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ενδεικτικά οι  

άνεργοι νέοι, οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών , οι µακροχρόνια 

άνεργοι, οι αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών και τα µέλη πολύτεκνων οικογενειών,  

γυναίκες θύµατα κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι αποµακρυσµένων  

ορεινών και νησιωτικών περιοχών, τα άτοµα µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες, οι  

µετανάστες και οι πρόσφυγες. Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον 7 άτοµα. 

 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις φροντίδας, οι οποίες αφορούν στην παραγωγή  

και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού– προνοµιακού χαρακτήρα σε  

συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού όπως: ηλικιωµένοι, βρέφη, παιδιά, άτοµα µε  

αναπηρία, άτοµα µε χρόνιες παθήσεις. Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον 5 άτοµα. 

 

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες 

αποσκοπούν  στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συµφέροντος, στην προώθηση  

της απασχόλησης, στην ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή  

περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών  

σε τοµείς όπως: Ο πολιτισµός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές  

κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών 

δραστηριοτήτων και επαγγελµάτων κ.α. Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον 5 άτοµα. 

 

Στο παραπάνω πλαίσιο, έχει συσταθεί Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας, το οποίο 

αποτελεί βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή. Το µητρώο τηρείται στο Τµήµα Μητρώου 

Κοινωνικής Οικονοµίας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο 

και αποτελείται από τα εξής επιµέρους µητρώα: 

 

 

α) Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας: σε αυτό εγγράφονται υποχρεωτικά οι Κοιν.Σ.Επ., 

οι οποίες συστήνονται µε βάση το Νόµο 4019/2011 και οι Κοι.Σ.Π.Ε. του Νόµου 2716/1999. 
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β) Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονοµίας: εγγράφονται προαιρετικά οι 

υφιστάµενες νοµικές µορφές, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: έχουν ως 

αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την κοινωνική ωφέλεια µέσω της παραγωγής αγαθών ή της 

παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα, αποδίδουν προτεραιότητα στα 

άτοµα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου, εφαρµόζουν δηµοκρατικό σύστηµα λήψης 

αποφάσεων, έχουν αυτονοµία στη διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων τους, 

προβλέπουν τη χρησιµοποίηση των κερδών τους για τους καταστατικούς σκοπούς τους και 

δευτερευόντως τη δυνατότητα περιορισµένης διανοµής κερδών αυτών, λειτουργούν µε βάση την 

αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, οι δραστηριότητές τους εντάσσονται αποκλειστικά σε µία από τις 

τρεις κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ., ήτοι Ένταξης, Κοινωνικής φροντίδας ή Συλλογικού και 

Παραγωγικού Σκοπού, αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους τουλάχιστον επί µία τριετία πριν 

από την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο. 

Οι Φορείς Κοινωνικής Οικονοµίας που εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο, µπορούν να 

χρηµατοδοτούνται από το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης και  εντάσσονται 

στο Νόµο 3908/2001 που αφορά στην "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική 

Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". 

Οι Κοιν.Σ.Επ. καθώς και οι Κοι.Σ.Π.Ε. έχουν πρόσβαση στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας, 

καθώς και στο Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης. 

� Βασικές αρχές λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.): 

� Έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την κοινωνική ωφέλεια, µέσω της 

παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα. 

� ∆ίνεται προτεραιότητα στην αύξηση της απασχόλησης, µε έµφαση στις ευπαθείς οµάδες 

πληθυσµού και όχι στη συσσώρευση κεφαλαίου. 

� Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφαρµόζεται η αρχή ένα πρόσωπο - µια ψήφος, 

ανεξάρτητα από τον αριθµό των µερίδων που κατέχει το κάθε µέλος. 

� Το κέρδος των ΚοινΣΕΠ προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν κυρίως το  

κοινωνικό συµφέρον και η διανοµή του γίνεται για την εξυπηρέτηση των 

 καταστατικών σκοπών και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 

 

 

 

Γενικά χαρακτηριστικά των Κοιν.Σ.Επ: 

� ένα µέλος - µια ψήφος ανεξάρτητα από τον αριθµό συνεταιριστικών µερίδων 
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� κάθε µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και µέλος της επιχείρησης. 

� γίνεται περιορισµένη διανοµή κερδών µόνο στους εργαζόµενους και όχι στα µέλη που 

δεν είναι εργαζόµενοι. 

 

 

 

 

Κοινωνικός Σκοπός: 

 

� Κέρδος είναι µέσο για την επίτευξη του Κοινωνικού Σκοπού και όχι σκοπός της 

Κοιν.Σ.Επ 

� Για την ικανοποίηση του Κοινωνικού Σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. χρησιµοποιούνται: 

� Η πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που επιτελούν κοινωνικό όφελος και παράλληλα 

επιφέρουν κέρδη. 

� Η διάθεση των κερδών για παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που επιτελούν κοινωνικό 

όφελος χωρίς έσοδα. 
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Κεφάλαιο 2 

α. Σύλληψη ιδέας - Στοχεύσεις: 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, τα τελευταία χρόνια, η δραστηριοποίηση για την ανάπτυξη 

βοηθητικών  φορέων  έχει αυξηθεί. Οι φορείς αυτοί αποτέλεσαν την έµπνευσή µας  για την 

έναρξη ενός συναιτερισµού που θα έχει ως επίκεντρο τα παιδιά. Για την ακρίβεια η σύλληψη της 

ιδέας προήλθε όταν σε δύο από τα µέλη -και συγκεκριµένα στις εµψυχώτριες-  ζητήθηκε  να 

διοργανώσουν µία εκδήλωση για το «Εργαστήρι Λίλιαν Βουδούρη», το οποίο είναι ένα Κέντρο 

Απασχόλησης και Ηµερήσιας Φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες και νοητική υστέρηση. Το 

κέντρο αυτό διοικείται αποκλειστικά από γονείς παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Ήθελαν λοιπόν 

γιορτάζοντας τα 29 χρόνια λειτουργία τους, τον Ιανουάριο του 2015 να κάνουν κάτι διαφορετικό 

για τα παιδιά. Σε συνεννόηση µε τις ανιµατέρ έκαναν παιχνίδια, ένα εργαστήριο οπού τα παιδιά 

έφτιαχναν µία κάρτα για τον καινούριο χρόνο και µία µικρή θεατρική παράσταση.  

Οι εµψυχώτριες µετά την εκδήλωση άρχισαν να σκέφτονται πως θα µπορούσαν να ασχοληθούν 

µε την απασχόληση παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Ενηµερώθηκαν για την ίδρυση του 

συνεταιρισµού και µαζί µε φίλους οι οποίοι δέχτηκαν να γίνουν και αυτοί µέλη, λόγω 

ενδιαφέροντος για το αντικείµενο, ξεκίνησαν να υλοποιούν την ιδέα.  Βρήκαν τα υπόλοιπα µέλη 

-είτε µέσω φίλων, είτε µέσω αγγελιών-  και έκαναν όλες τις ενέργειες για την έναρξη του 

συνεταιρισµού. 

Στόχος µας είναι να προσφέρουµε κοινωνικό έργο, σε οµάδες παιδιών που θεωρούνται 

αποκλεισµένες όπως σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες, σε παιδιά µε χρόνιες παθήσεις, σε παιδιά που 

ζουν σε ιδρύµατα και σε παιδιά µε οποιαδήποτε µορφή αναπηρίας. Μέσω της ίδρυσης του 

συνεταιρισµού βέβαια ο οποίος θα παρέχει ως υπηρεσίες τις εκδηλώσεις σε παιδιά από ευπαθείς 

και µη κοινωνικές οµάδες, στοχεύουµε στην ψυχική ανάταση όλων των παιδιών. Επίσης µέσω 

των δηµιουργικών εργαστηρίων, σκοπός µας είναι τα παιδιά να γνωρίσουν καινούρια πράγµατα 

και να δηµιουργήσουν. 

 

β. Υπηρεσίες:   

Ο συνεταιρισµός µας θα παρέχει στο χώρο του παιδικές εκδηλώσεις για οικογένειες, σχολεία, 

φροντιστήρια ξένων γλωσσών, σχολεία για παιδιά µε ειδικές ανάγκες, κοινωνικούς φορείς 

στήριξης παιδιών µε ειδικές ανάγκες και άλλες χρόνιες παθήσεις κτλ. Επίσης στο χώρο µας θα 

υπάρχει µία αίθουσα παιδότοπου όπου τα παιδιά θα µπορούν να απασχοληθούν ανεξάρτητα από 

κάποια εκδήλωση ή πάρτυ . Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε πολύ µικρό κόστος. 
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Επιπλέον µετά τα πρόσφατα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Συρία και είχαν ως αποτέλεσµα την 

εισροή µεγάλου αριθµού προσφύγων στην Ευρώπη και στη χώρα µας, η πόλη µας επιλέχθηκε να 

φιλοξενήσει µια οµάδα προσφύγων στον οικισµό Γεννηµατά. Ο συνεταιρισµός µας µε σκοπό να 

συµπαρασταθεί σε αυτήν την προσπάθεια αποφάσισε να παρέχει ψυχαγωγία και ψυχολογική 

υποστήριξη στα παιδιά των προσφύγων. 

 

Με τα έσοδα που θα έχουµε, θα προσφέρουµε δωρεάν εκδηλώσεις σε ιδρύµατα και άλλους 

κοινωνικούς φορείς που ασχολούνται µε παιδιά από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Οι εκδηλώσεις 

αυτές θα γίνονται στον εκάστοτε χώρο για να νιώθουν τα παιδιά µεγαλύτερη οικειότητα. 

 

Μία εκδήλωση µπορεί να περιέχει: 

� ∆ιαδραστικά  και οµαδικά παιχνίδια 

Αυτή η κατηγορία παιχνιδιών έχεις ως στόχο να «διδάξει» στα παιδιά την οµαδικότητα, το πώς 

συνεργαζόµαστε έτσι ώστε να καταφέρουµε ένα στόχο-να κερδίσει η οµάδα µας. Επίσης τους 

µαθαίνει την ευγενή άµιλλα, δηλαδή την καλή ανταγωνιστικότητα.  

� Τα οµαδικά παιχνίδια κρατάνε σε διαρκή εγρήγορση τα παιδιά διότι είναι παιχνίδια µε 

ένταση, χορό και τρέξιµο και είναι τα εξής : 

 

∆ιελκυστίνδα 

Limbo 

Σαρανταποδαρούσα 

Παπουτσάκια τουρλού 

Μini µπάσκετ 

Mini Ποδόσφαιρο 

Μαντηλάκι 

Ξεπέρνα το εµπόδιο   

Μονοµάχος 

Σκοποβολή 
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Γιγάντια πόδια 

Και άλλα 

 

  

� δηµιουργικά εργαστήρια -κατασκευή χειροποίητων 

αντικειµένων 

� εργαστήριο κηπουρικής: τα παιδιά θα έρχονται κοντά στη φύση, φυτεύοντας λουλούδια σε 

γλαστράκια τα οποία έχουν διακοσµήσει µόνα τους.  

� εργαστήριο ανακύκλωσης: το εργαστήριο αυτό έχει οικολογικό χαρακτήρα και τα παιδιά θα 

µαθαίνουν την σηµασία της ανακύκλωσης. Από ανακυκλώσιµα υλικά θα φτιάχνουµε 

διάφορα αντικείµενα (διακοσµητικά, µολυβοθήκες κτλ.) 

� εργαστήριο κοσµήµατος και µπρελόκ: θα στοχεύει στην καλλιτεχνική φύση των παιδιών. 

� εργαστήριο ζωγραφικής στο χαρτί και ζωγραφικής σε καµβά: το οποίο κατά πολλούς 

επιστήµονες ψυχολόγους λειτουργεί και ως ψυχοθεραπεία για τα παιδιά. 

� εργαστήριο κατασκευής κάρτας: για τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, για τη γιορτή της µητέρας 

κτλ.  

� Επιπλέον, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πηλού και διακόσµησης κούπας. 

� θεατρικό παιχνίδι 

Τα παιδιά θα αναλαµβάνουν ρόλους, θα κάνουν µιµήσεις, παντοµίµα, θα τραγουδάνε αλλά και 

θα χορεύουν. 

� θεατρικές παραστάσεις- κουκλοθέατρο 

Οι δύο αυτές δραστηριότητες θα γίνονται από τους ανιµατέρ. Θα επιλέγονται κλασσικά έργα της 

παιδικής λογοτεχνίας, κλασσικά θεατρικά για παιδιά καθώς και ιστορίες γραµµένες από τους 

ίδιους τους εµψυχωτές. Μέσα από τους ρόλους των παραστάσεων θα περνιούνται µηνύµατα στα 

παιδιά  

� εµψύχωση κούκλας  

Με διάφορα υλικά( πατάτες, εφηµερίδες, υφάσµατα κτλ), τα κάθε παιδί θα κατασκευάζει τη δική 

του κούκλα. Στη συνέχεια θα πλάθει µια ιστορία για την κούκλα του και την µοιράζονται µε τα 

υπόλοιπα παιδιά. Αυτή είναι µία δραστηριότητα η οποία οξύνει την φαντασία τους αλλά και την 

δηµιουργικότητα τους. 
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� αφήγηση παραµυθιού 

Αυτή η δραστηριότητα γίνεται για παιδιά µικρότερων ηλικιών τα οποία δεν  µπορούν  να 

ακολουθήσουν  τους ρυθµούς των µεγαλύτερων. Όπως και στις θεατρικές παραστάσεις, έτσι κι 

εδώ επιλέγονται κλασσικά παραµύθια αλλά και µύθοι από την ελληνική µυθολογία. 

 

� face painting 

Οι ανιµατέρ θα ζωγραφίζουν διάφορα σχέδια (λουλούδια, ψάρια κτλ) στα χέρια ή το πρόσωπο 

των παιδιών.  

� Μπαλονοκατασκευές 

Τα παιδιά στο τέλος του πάρτυ θα παίρνουν δώρο ένα µπαλόνι σε σχήµα σκύλου , γάτας, 

σπαθιού κτλ. 

 

Εκτός από τις εκδηλώσεις, θα διαθέτουµε και µία αίθουσα η οποία θα λειτουργεί ως παιδότοπος. 

Με φουσκωτά, τραµπολίνο, τοίχους αναρρίχησης και διάφορα παιχνίδια , η αίθουσα θα 

διατίθεται για όλα τα παιδιά, τις απογευµατινές ώρες ανεξάρτητα από τις εκδηλώσεις.  
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Κεφάλαιο 3 

 

α. Ιδρυτικά µέλη. 

 

Κοπαλίδου Μαγδαληνή : Ιδιωτική υπάλληλος, 29 ετών 

 

Κυριακοπούλου Μαρία : Παιδαγωγός ειδικής αγωγής, 28 ετών 

 

Κυριακοπούλου Αικατερίνη : Λογίστρια, 28 ετών 

 

Παγιάτη Ελένη : Εµψυχώτρια - animateur, 29 ετών 

 

Σιψάς Νικόλαος : Ψυχολόγος, 36 ετών 

 

Τρικαλινός Παναγιώτης : Τραπεζικός υπάλληλος, 25 ετών 

 

Πιλτικάκη Μαρία : Εµψυχώτρια-animateur, 27 ετών  

 

 

 

β. Κατανοµή καθηκόντων. 

 

Η κατανοµή καθηκόντων θα γίνει σύµφωνα µε την επαγγελµατική µας ειδίκευση  

καθώς και µε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του καθενός. 

 

Η Κοπαλίδου Μαγδαληνή θα αναλάβει  κυρίως την προώθηση του συνεταιρισµού. 

Αναλυτικότερα, θα ενηµερώνει την ιστοσελίδα ("http://www.avlitonefxon.gr/"gr)  και θα είναι 

υπεύθυνη για το διαφηµιστικό υλικό (έντυπα, κάρτες) τα οποία διανέµονται σε σχολεία, 

φροντιστήρια, πάρκα, παιδικές χαρές και σε χώρους εστίασης γονέων. Τα έντυπα και οι κάρτες 

του συνεταιρισµού θα σχεδιάζονται µε δύο τρόπους. Άλλοτε µε τη βοήθεια επαγγελµατία 

γραφίστα, ο οποίος θα αναλάβει εθελοντικά το σχεδιασµό και την εκτύπωση αυτών και άλλοτε 
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µε ζωγραφιές και ιδέες των ίδιων των παιδιών. Στα δευτερεύοντα καθήκοντα της θα ανήκει η 

επίβλεψη για την κατάσταση των κτιρίων και σε πιθανές φθορές, όπου θα έρχεται σε 

επικοινωνία µε τον εκάστοτε ειδικό. 

 

 

Η Κυριακοπούλου Μαρία θα έχει βοηθητικό ρόλο στην διοργάνωση των εκδηλώσεων, σε  

συνεργασία µε τις εµψυχώτριες. Ως ειδικός σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες για την οµαλή εξέλιξη 

των παιχνιδιών και των υπόλοιπων υπηρεσιών που αφορούν τα παιδιά.  

 

 

Η Κυριακοπούλου Αικατερίνη θα αναλάβει την διαχείριση των οικονοµικών του συνεταιρισµού. 

Ειδικότερα τα καθήκοντα της περιλαµβάνουν  τις εξής δραστηριότητες: 
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Καταχώρηση οικονοµικών πράξεων στα λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε τα τιµολόγια, τα 

κοστολόγια κτλ. 

Την ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων του συνεταιρισµού 

Την έκδοση ενταλµάτων για πληρωµές 

Τη σύνταξη µηνιαίων µισθοδοτικών καταστάσεων των εργαζοµένων 

Τη συγκέντρωση στοιχείων και τη σύνταξη δηλώσεων για την εφορία 

Τη διαµόρφωση λογιστικού συστήµατος 

Την έκδοση και υπογραφή του ισολογισµού και την καθοδήγηση του συνεταιρισµού σε θέµατα 

οικονοµικής πολιτικής. 

 

Επίσης, θα έρχεται σε επικοινωνία µε τους χρηµατοδότες για το ποσό το οποίο προτίθενται να 

διαθέσουν καθώς και τον τρόπο κατάθεσης του ποσού αυτού.  

 

 

Οι Παγιάτη Ελένη και Πιλτικάκη Μαρία θα είναι υπεύθυνες για  την οργάνωση των 

εκδηλώσεων και την υλοποίηση αυτών ως εµψυχώτριες. Συγκεκριµένα, θα φτιάχνουν το 

πρόγραµµα των εκδηλώσεων, αναφέροντας αναλυτικά όλες τις δραστηριότητες που θα 

εµπεριέχουν και αυτό θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε το γκρουπ των παιδιών στο οποίο θα 

απευθύνονται. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε περίπτωση όπου η εκδήλωση θα γίνεται σε 

κάποιο ίδρυµα (παιδιών µε κινητικά προβλήµατα, παιδιών µε ειδικές ανάγκες, παιδιών µε χρόνια 

προβλήµατα υγείας), η διοργάνωση θα γίνεται µε τη βοήθεια της ειδικού, Κυριακοπούλου 

Μαρίας. Εκτός από την οργάνωση, θα αναλάβουν και  την διεξαγωγή παιχνιδιών, θεατρικών 

παραστάσεων-παιχνιδιών, κουκλοθέατρου κτλ. Επιπλέον η Πιλτικάκη Μαρία θα αναλάβει την 

επικοινωνία µε τους γονείς, ύστερα από την πρώτη επικοινωνία που θα έχουν µε την 

γραµµατεία. 

 

 

Ο Σιψάς Νικόλαος θα έχει ως βασική δραστηριότητα, το συµβουλευτικό µέρος των 

 υπόλοιπων µελών που θα έρχονται σε επαφή µε τα παιδιά και τους γονείς, για  

την σωστή αντιµετώπιση αυτών. Σε κάθε νέα πρόσληψη, ο εργαζόµενος  θα υποχρεούται να 

παρακολουθήσει τρεις ώρες συµβουλευτικής ψυχολογίας. 

 

Ο Παναγιώτης Τρικαλινός  είναι απλά ιδρυτικό µέλος, χωρίς παραπάνω καθήκοντα. 
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Υποχρεώσεις 

 

Οι υποχρεώσεις των µελών θα οροθετηθούν σύµφωνα µε έναν ισχύον κανονισµό για τις 

Κοιν.Σ.Επ. Μετά από Γενική Συνέλευση όλα τα µέλη θα συµφωνήσουν στην τήρηση του. 

 

Τα µέλη του Συνεταιρισµού υποχρεούνται : 

 

Να συµµετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισµού. 

Να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συµφέροντα του. 

Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού. 

Να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης και της ∆ιοικούσας Επιτροπής και να 

προστατεύουν τα συµφέροντα του. 

Τα µέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισµού έναντι των τρίτων ,ο καθένας εις ολόκληρων 

και µέχρι του ποσού της συνεταιριστικής του µερίδας. 

Τα µέλη του Συνεταιρισµού, µετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούνται 

να καταβάλλουν την αναλογία τους στο χρηµατικό ποσό που τυχόν απαιτείται για την κάλυψη 

ζηµιών του Συνεταιρισµού. 

 

γ. Καθήκοντα εργαζοµένων. 

 

Οι θέσεις εργαζοµένων για τον συνεταιρισµό µας θα είναι οι εξής: 

Γραµµατέας : ο οποίος θα έχει την πρώτη επικοινωνία µε τους γονείς. Θα παίρνει πληροφορίες 

για το πόσα παιδιά θα παρευρεθούν στο πάρτυ, τις ηλικίες αυτών, τη διάρκεια του πάρτυ, καθώς 

και για τις προτιµήσεις των γονέων ως προς τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Κατόπιν θα 

τους  ενηµερώνει για τις τιµές του συνεταιρισµού. Στη συνέχεια θα τους παραπέµπει στην 

Πιλτικάκη Μαρία-ιδρυτικό µέλος, που θα κανονίζει τις λεπτοµέρειες για την εκδήλωση. 

 

Ανιµατέρ : θα παρευρίσκονται στα πάρτυ όταν είναι απαραίτητο. Συνήθως θα αναλαµβάνουν το 

ρόλο των βοηθητικών ανιµατέρ αλλά και των βασικών όταν µια από τις δύο ανιµατέρ-µέλη δεν 

θα µπορεί να βρίσκεται στο πάρτυ.  
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Καθαρίστρια: θα διατηρεί το χώρο καθαρό κάτι που είναι απαραίτητο στον συνεταιρισµό µας ο 

οποίος θα ασχολείται µε παιδιά.  

 

Υπεύθυνο για τον παιδότοπο: θα επιβλέπει το χώρο µε τα παιχνίδια στα οποία τα παιδιά θα είναι 

ελεύθερα, για την αποφυγή τραυµατισµού ή διαπληκτισµού µεταξύ των παιδιών.   
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δ. Κτιριακές υποδοµές. 

 

Θα διαθέσουµε ένα κτίριο µε δύο ορόφους και ένα υπόγειο στην οδό Ι. Τσαρούχη 25, Άνω 

Λιόσια . Στο υπόγειο υπάρχει η αποθήκη του συνεταιρισµού οπού θα φυλάσσουµε τα υλικά µας. 

Στον πρώτο όροφο βρίσκεται η γραµµατεία και η αίθουσα στην οποία  θα στεγάζεται ο 

παιδότοπος. Επίσης υπάρχει ένας µικρός χώρος αναµονής για τους γονείς όπου θα µπορούν να 

πιούνε καφέ. Στον δεύτερο όροφο υπάρχουν δύο µεγάλες αίθουσες στις οποίες θα 

πραγµατοποιούνται οι εκδηλώσεις. Ο σχεδιασµός τους και η κατανοµή τους επιτρέπουν την 

οµαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. 

Κάθε όροφος είναι 110 m² και  κάθε αίθουσα έχει 3 m ύψος.  

Ακόµα υπάρχει µία εξωτερική αυλή, οπού τα καλοκαίρια θα πραγµατοποιούνται οι εκδηλώσεις. 
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Κεφάλαιο 4  

 

α. Πηγές Εσόδων 

 

Εισφορές µελών : κάθε µήνα όλα τα µέλη θα προσφέρουν ένα ποσό που θα συµφωνηθεί στην 

πρώτη Γενική Συνέλευση, περίπου από 20 έως 50 ευρώ. 

Υπηρεσίες : κάποια από τα έσοδα του συνεταιρισµού θα προέρχονται από τις υπηρεσίες που θα 

προσφέρει. Η τιµή για µια εκδήλωση που θα περιέχει παιχνίδια, εργαστήρια, θεατρικό παιχνίδι, 

face painting και µπαλονοκατασκευές θα ανέρχεται στα 50 ευρώ. Για εκδήλωση που θα 

περιλαµβάνει λιγότερες υπηρεσίες η τιµή θα είναι µικρότερη από 50 ευρώ και θα καθορίζεται 

από το τι θέλει κάθε οικογένεια. 

Μηνιαίες εκδηλώσεις : δύο φορές το µήνα θα πραγµατοποιούµε εκδηλώσεις για µεγαλύτερο 

αριθµό παιδιών µε µια συµβολική συµµετοχή, 5 ευρώ ανά οικογένεια. 

Χρηµατοδοτήσεις : υπάρχει ένα πρόγραµµα επιδότησης νέων επιχειρηµατιών από το υπουργείο 

Εργασίας στο όποιο θα ενταχθούµε κατά την έναρξη της επιχείρησης  µε χρηµατοδότηση   

15.000 ευρώ για ένα έτος. Αυτό το ποσό προβλέπεται να καλύψει δαπάνες για πληροφόρηση, 

αρχική συµβουλευτική, coaching, mentoring στους υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηµατίες, την 

εκπόνηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, αλλά και την κατάρτιση στο αντικείµενο 

δραστηριότητας της επιχείρησης. 

Υλική υποστήριξη από ιδιώτες : η υλική υποστήριξη έχει συµφωνηθεί να γίνεται από τα 

καταστήµατα παιχνιδιών ΄΄Μουστάκας΄΄, µε ειδικές προσφορές σε όλα τα είδη. Επίσης, τα 

΄΄Festival Balloons΄΄ θα µας προµηθεύουν µε µπαλόνια σε χαµηλότερες απ΄τις κανονικές τιµές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ‘Αυλή των ευχών’ 

 

 

                                                                                         

Κεφάλαιο Α 

                 

Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-∆ιάρκεια 

 

                               

Άρθρο 1
ο
 : Ίδρυση-Επωνυµία 

 

 

Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισµός Συλλογικού και Κοινωνικού Σκοπού  

Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία  ‘Αυλή των ευχών’, ο οποίος πρόκειται να  

ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2016  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4019/2011. 

 

 

Άρθρο 2
ο
 : Έδρα 

 

 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση θα έχει την έδρα της στο ∆ήµο Αθηναίων. 

 

 

Άρθρο3ο:Σκοπός 

 

 

α. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση θα έχει σκοπό την επιδίωξη του συλλογικού 

οφέλους και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συµφερόντων. Θα αποτελεί αστικό 

συνεταιρισµό µε κοινωνικό σκοπό και δεν θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Θα έχει 

οικονοµικούς σκοπούς που εξυπηρετούν απλώς την πραγµάτωση των µη κερδοσκοπικών 

σκοπών της και θα αποβλέπει, κυρίως µέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας 

των µελών της στην  ψυχική ανάταση παιδιών που θα προέρχονται από ευπαθείς  και µη 

κοινωνικές οµάδες. 
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β. Ειδικότερα η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  διέπεται από τις πιο κάτω βασικές 

αρχές: 

Την αρχή της αλληλέγγυας οικονοµίας, δηλαδή της συνεργασίας και της έµπρακτης 

στήριξης προς όλους τους εργαζοµένους που θα συγκροτούν κοινότητες και  

συλλογικότητες και θα αναπτύσσουν παραγωγικές και εργασιακές σχέσεις συµµετοχικές, 

βασισµένες στην αλληλεγγύη µεταξύ των µελών τους και ιδιαίτερα προς εκείνους που θα 

συµµετέχουν ενεργά στους κοινωνικούς αγώνες των περιοχών που θα ζουν και εργάζονται. Την 

αρχή της συλλογικής δράσης, της συµµετοχικής και µη καταπιεστικής εργασίας και της 

συνεταιριστικής οργάνωσης ως µέσων διάδοσης των ιδεών και επιδίωξης των στόχων  

των ανθρώπινων κοινοτήτων, ως µέσο ενδυνάµωσης της κοινωνικής συνοχής και της  

τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Την χρησιµοποίηση των κερδών για την  

ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του Συνεταιρισµού.  

 

 

γ. Με βάση αυτές τις αρχές ο Συνεταιρισµός θα επιδιώκει : 1) Nα δηµιουργήσει ένα ανθρώπινο 

δίκτυο, όσο γίνεται περισσότερο οριζόντιο, ώστε να αναδεικνύει την ανθρώπινη εργασία µέσα 

από τη συλλογικότητα, την αξιοπρέπεια και την ισοτιµία, απαλλαγµένη από κάθε είδους 

εκµετάλλευση, ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να φτάνουν στους χρήστες σε τιµές 

αξιοπρεπείς για τους εργαζόµενους και συγχρόνως συµφέρουσες για τους χρήστες- 

καταναλωτές. Για την εκπλήρωση και εξυπηρέτηση αυτών των αρχών και των  

σκοπών της η Συνεταιριστική Κοινωνική Επιχείρηση µπορεί να αναπτύσσει κάθε είδους 

δραστηριότητες µεσολάβησης αυτής της σχέσης εργαζοµένου µε τον χρήστη- 

καταναλωτή. Σε καµία όµως περίπτωση δεν θα επιδιώκει την επίτευξη εµπορικού κέρδους για τα 

µέλη της. Κάθε οικονοµική δραστηριότητά της θα τείνει στην εκπλήρωση και εξυπηρέτηση 

των άνω µη κερδοσκοπικών φυσιογνωµικών της χαρακτηριστικών και επιδιώξεων. 

 

 

δ. Για το λόγο αυτό η Συνεταιριστική Κοινωνική Επιχείρηση µπορεί να αναπτύσσει κάθε είδους 

οικονοµικές δραστηριότητες εµπορικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, 

πολιτιστικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Κοιν.Σ.Επ. µπορεί στα πλαίσια του 

σκοπού της: 

 

Να συνεργάζεται µε φορείς και οργανισµούς δηµόσιους ή ιδιωτικούς, συλλογικότητες, σωµατεία 

και οργανώσεις, συνεταιρισµούς και συνεταιριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο Εξωτερικό για την από κοινού διενέργεια δραστηριοτήτων όµοιων ή συναφών µε το δικό 

της σκοπό ή δραστηριοτήτων που θα εξυπηρετούν την ανάπτυξη του σκοπού της. 
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Να συνεργάζεται µε άλλες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις µε αντικείµενο, ενδεικτικά 

την ανταλλαγή υπηρεσιών ή την υλοποίηση προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς, 

ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς, συνάπτοντας τις σχετικές συµβάσεις συνεργασίας.                               

 

 

Άρθρο 4
ο
  : ∆ιάρκεια 

 

Η διάρκεια της Κοιν.Σ.Επ είναι ενός (1) έτους. 

 

  

Κεφάλαιο Β 

  

  

Μέλη-Εγγραφή-∆ιαγραφή-Υποχρεώσεις-∆ικαιώµατα-Συνεταιριστική µερίδα 

        

                     

Άρθρο 5
ο  

: Μέλη 

 

Μέλη της Κοιν.Σ.Επ (συνέταιροι) µπορούν να γίνουν φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα που 

εµπνέονται και συµφωνούν µε τις αρχές, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της συνεταιριστικής 

επιχείρησης. 

 

∆εν µπορεί να γίνει µέλος του Συνεταιρισµού όποιος είναι ανήλικος ή τελεί υπό δικαστική 

απαγόρευση ή αντίληψη. Ειδικά τα νοµικά πρόσωπα µπορούν να γίνουν µέλη του 

Συνεταιρισµού υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισµών των διατάξεων του άρθρου 3 του 

Ν.4019/2011. 

 

 

Άρθρο 6
ο
  : Εγγραφή Συνεταίρου 

 

 

Για να γίνει κάποιος µέλος του Συνεταιρισµού µετά τη σύστασή του πρέπει να υποβάλει προς 

την ∆ιοικούσα Επιτροπή . Η αποδοχή του αιτούντα ως συνεταίρου γίνεται µε απόφαση της 

∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που λαµβάνεται υποχρεωτικά  

στην πρώτη µετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή της. Η εγγραφή των νέων µελών  

εγκρίνεται από την επόµενη Γενική Συνέλευση που λαµβάνει χώρα µετά την αίτηση του  
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ενδιαφεροµένου. Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται µε την απόφαση αποδοχής της αίτησης από 

την ∆ιοικούσα Επιτροπή. Η συµµετοχή των νέων µελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων 

και η ανάδειξή τους στα όργανα µπορεί να γίνεται µόνο µετά την έγκριση της εγγραφής από τη 

Γενική Συνέλευση και την καταβολή εκ µέρους τους της συνεταιριστικής µερίδας.  

Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή µη των αιτήσεων  

εγγραφής νέων µελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από την ∆ιοικούσα Επιτροπή. 

 

  

Άρθρο 7
ο
  : ∆ιαγραφή Συνεταίρου 

 

 

Η διαγραφή και αποβολή συνεταίρου  γίνεται για τους λόγους και µε τον τρόπο που προβλέπεται 

στο καταστατικό και το Νόµο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε την 

αυξηµένη πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος διαγράφεται κάθε συνεταίρος που από 

παράβαση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Ν.4019/2011 και το καταστατικό 

βλάπτει τα συµφέροντα του Συνεταιρισµού και καθίσταται µη ανεκτή η παραµονή του στην 

Κ.Σ.Ε   . Η διαγραφή συνεταίρου, εάν αυτός απουσιάζει από την ΓΣ , γνωστοποιείται µε 

κοινοποίηση αποσπάσµατος της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει και τους λόγους της 

διαγραφής. 

 

Η απόφαση της Γ.Σ. προσβάλλεται µε την διαδικασία των άρθρων 682 επ.ΚΠολ∆ ενώπιον του 

αρµόδιου κατά τόπον Μονοµελούς Πρωτοδικείου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός έτους 

που αρχίζει από την γνωστοποίηση στο µέλος της απόφασης αποβολής. Κατά τα λοιπά 

εφαρµόζεται η παράγραφος 9 του άρθρου 2 του ν.1667/1986 . 

 

 

Άρθρο 8ο  : Αποχώρηση Συνεταίρου  

 

 

Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους επέρχεται µε αποχώρηση, αποβολή ή µεταβίβαση της 

συνεταιριστικής µερίδας του και προκαλεί την τροποποίηση του καταστατικού. Κάθε 

συνεταίρος µπορεί να αποχωρήσει από την Κ.Σ.Ε. µε γραπτή δήλωσή του που υποβάλλεται  

προς την Κ.Σ.Ε. τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει από 

την αρχή του επόµενου λογιστικού έτους. Η αξία της συνεταιριστικής µερίδας του 

αποχωρούντος µέλους επιστρέφεται σε αυτό εντός τριών µηνών από την έγκριση του 
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ισολογισµού της χρήσης µέσα στην οποία δηλώθηκε η αποχώρηση, ενώ µε την επιστροφή 

εκκαθαρίζεται η σχέση της Κοιν.Σ.Επ. µε το µέλος , χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της 

περιουσίας που έχει σχηµατιστεί. Η αποχώρηση του µέλους ολοκληρώνεται µε την περιέλευση 

της δήλωσης αποχώρησης στην Κοιν.Σ.Επ. Σε περίπτωση που µέλος φυσικό πρόσωπο  

αποβιώσει ή αν είναι νοµικό πρόσωπο λυθεί και εκκαθαρισθεί, η αξία της συνεταιριστικής 

µερίδας του περιέρχεται αυτοδικαίως στον καθολικό ή ειδικό του διάδοχο 

 

 

Άρθρο 9ο   : Υποχρεώσεις Συνεταίρων 

 

 

Οι συνέταιροι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις : 

Ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισµού έναντι των τρίτων, ο καθένας µέχρι του ποσού που 

έχει καταβάλει για την απόκτηση της συνεταιριστικής του µερίδας. 

Υποχρεούνται να καταβάλουν στο ταµείο του Συνεταιρισµού τις εισφορές και τις συνδροµές 

τους καθώς και τα ποσά που τυχόν αποφασίζονται σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό για 

την κάλυψη ζηµιών ή άλλων εξαιρετικών περιπτώσεων. 

Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις των οργάνων της διοίκησης του 

Συνεταιρισµού, να απέχουν από κάθε ενέργεια που µπορεί να βλάψει το Συνεταιρισµό και να 

προστατεύουν µε κάθε νόµιµο µέσο τα συµφέροντα του Συνεταιρισµού. 

 

 

Άρθρο 10
ο
  :  ∆ικαιώµατα Συνεταίρων 

 

 

Οι συνεταίροι έχουν δικαίωµα :  

Να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να ψηφίζουν σ’ αυτές µε δικαίωµα 

µίας (1) ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων που κατέχουν, να 

εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης. 

Να απολαµβάνουν µε ίσους όρους τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Συνεταιρισµό σύµφωνα 

µε το σκοπό του.  

Να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισµού και να λαµβάνουν 

αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και της ∆ιοικούσας Επιτροπής καθώς και του 

ισολογισµού και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεων, δέκα πέντε (15) ηµέρες πριν την 

υποβολή τους στη Γενική Συνέλευση κατά το νόµο. 
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Τα µέλη του Συνεταιρισµού µπορεί να είναι και εργαζόµενοι σ’αυτόν , οι οποίοι αµείβονται για 

την παρεχόµενη εργασία και έχουν τα δικαιώµατα που απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία. 

ε) Τα µέλη του Συνεταιρισµού µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες προς αυτόν , προς εξυπηρέτηση 

των σκοπών του, χωρίς να βρίσκονται σε εργασιακή σχέση µε τον Συνεταιρισµό κατ’εφαρµογή 

των άρθρων 713 επ.ΑΚ, χωρίς αυτό να δηµιουργεί δικαιώµατα ή υποχρεώσεις κατά τις διατάξεις 

της εργατικής ή ασφαλιστικής νοµοθεσίας.  

 

Με απόφαση της Γ.Σ. µπορεί να αποφασιστεί ετήσια εφάπαξ αποζηµίωσή τους για την άµισθη 

παροχή των υπηρεσιών τους.  

Τα µέλη του Συνεταιρισµού δεν έχουν δικαίωµα επί των κερδών του εκτός αν τα µέλη αυτά είναι 

και εργαζόµενοι στον Συνεταιρισµό , οπότε εφαρµόζεται η επόµενη παράγραφος.  

Τα µέλη του Συνεταιρισµού που είναι και εργαζόµενοι σ’αυτόν έχουν δικαίωµα σε ποσοστό 

µέχρι 35% συνολικά επί των καθαρών κερδών κάθε οικονοµικής χρήσης, µετά την αφαίρεση 

ποσοστού 5% για τον σχηµατισµό αποθεµατικού κατά τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου 7 

του Ν.4019/2011. Το ποσοστό του κάθε εργαζοµένου-µέλους επί του άνω συνολικού ποσοστού 

35% καθορίζεται µε την απόφαση της τακτικής Γ.Σ. που εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις (ισολογισµός και λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης). 

 

 

Άρθρο 11ο  : Κεφάλαιο-Συνεταιριστική µερίδα 

 

 

Η συνεταιριστική µερίδα ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ η καθεµία. Κάθε συνεταίρος 

εγγράφεται µε µία υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα. Η µερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για 

όλους τους συνεταίρους. Τα ιδρυτικά µέλη και όσα εγγραφούν στο µέλλον υποχρεούνται να 

εισφέρουν µε την καταβολή µετρητών το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική 

συνεταιριστική του µερίδα µέσα σε ένα  µήνα από την κατά νόµο καταχώρηση  

του συνεταιρισµού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως. Μεταβίβαση µπορεί να γίνει  

µόνο σε νέο µέλος και µόνο µε τη διαδικασία εισόδου νέου συνεταίρου όπως  

προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος και εγκρίνεται υποχρεωτικά από την  

∆ιοικούσα Επιτροπή. Όλες οι µεταβιβάσεις συνεταιριστικών µερίδων καταχωρούνται  

στο οικείο µητρώο συνεταιρισµών του Ειρηνοδικείου της έδρας του Συνεταιρισµού. 
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Κεφάλαιο Γ 

 

Γενική Συνέλευση-∆ιοικούσα Επιτροπή 

 

                                  

Άρθρο 12
ο
  :Αρµοδιότητα Γ.Σ 

 

 

Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισµού απαρτίζεται από όλα τα µέλη του Συνεταιρισµού που 

µετέχουν και ψηφίζουν σ’ αυτή αυτοπροσώπως. Κάθε συνεταίρος συµµετέχει στη Γενική 

Συνέλευση µε µία µόνο ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων που 

διαθέτουν. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Συνεταιρισµού και 

αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα που τον αφορούν. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής 

Συνέλευσης υπάγονται : 

Η τροποποίηση του καταστατικού. 

Η συγχώνευση, η σύντµηση ή παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του 

Συνεταιρισµού. 

Η έγκριση ή τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας. 

Η έγκριση συµµετοχής σε Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Συνεταιρισµών και η αποχώρησή του. 

Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισµού, ανάλογα µε τους σκοπούς του ή η 

ανάθεση της αρµοδιότητας αυτής στη ∆ιοικούσα Επιτροπή. 

Η έγκριση του ισολογισµού και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης.  

Η εκλογή και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη της ∆ιοικούσας Επιτροπής καθώς και των 

αντιπροσώπων του Συνεταιρισµού σε Ενώσεις ή Κοινοπραξίες καθώς και η οποιαδήποτε παύση 

των µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

Η επιβολή εισφοράς στα µέλη για την αντιµετώπιση εκτάκτων ζηµιών ή άλλων εξαιρετικών 

καταστάσεων. Τον καθορισµό του ύψους της επιβαλλόµενης εισφοράς µπορεί η Γ.Σ. να τον 

αναθέσει στη ∆ιοικούσα Επιτροπή. 

Ο καθορισµός του ποσοστού επί των κερδών (µέχρι 35%) που µπορεί να διανέµεται κάθε χρόνο 

στους εργαζοµένους-µέλη του Συνεταιρισµού ως κίνητρο παραγωγικότητας σύµφωνα µε την 

παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.4019/2011 καθώς και το ποσοστό του κάθε εργαζοµένου-µέλους επί 

του καθορισθέντος συνολικού ποσοστού. 
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Ο καθορισµός της τυχόν εφάπαξ ετήσιας αποζηµίωσης προς τα µέλη του Συνεταιρισµού που 

παρέχουν αµισθί τις υπηρεσίες τους στον Συνεταιρισµό προς εξυπηρέτηση των σκοπών του και 

δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση µε αυτόν, κατ’εφαρµογή των άρθρων 713 επ.ΑΚ. 

 

 

Άρθρο 13
ο
 : Σύγκληση Γ.Σ 

 

 

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µία φορά το χρόνο, ύστερα από 

πρόσκληση της ∆ιοικούσας Επιτροπής και µέσα σε τρεις  µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής 

χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε την συγκαλέσει η ∆ιοικούσα Επιτροπή 

ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέµα για συζήτηση το 1/3 των µελών του 

Συνεταιρισµού. Αν παρά το αίτηµα του 1/3 των µελών η ∆ιοικούσα Επιτροπή αρνείται την 

σύγκληση , τα µέλη αυτά έχουν δικαίωµα να συγκαλέσουν Γ.Σ. Η πρόσκληση αναγράφει τον 

τόπο, την ηµέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέµατα που θα συζητηθούν. Η 

πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά  τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα 

της γενικής συνέλευσης µε προσωπικές επιστολές που αποστέλλονται µέσω του κλασικού ή του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή κάθε άλλο µέσο που θα αποφασίσει η ∆ιοικούσα Επιτροπή. 

 

  

Άρθρο 14
ο
  

 

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης παρίστανται τουλάχιστον τα µισά µέλη του Συνεταιρισµού και πάντως όχι λιγότερα 

από τρία. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ηµέρες 

χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον κατά 

την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον των µελών του Συνεταιρισµού και 

πάντως όχι λιγότερα από δύο . Αν πάλι δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε 

επτά ηµέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη πρόσκληση και συνεδριάζει έγκυρα, 

όσα µέλη και αν παρίστανται, πάντως όχι λιγότερα από τρία.  

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού 

των µελών που ψήφισαν πλην των θεµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος. 
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Άρθρο 15
ο
    

 

 

Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την µεταβολή του σκοπού ή της έδρας του 

Συνεταιρισµού, τη µεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής µερίδας, τον αποκλεισµό 

συνεταίρου, την σύντµηση ή παράταση της διάρκειας του Συνεταιρισµού, τη διάλυση ή την 

αναβίωση ή τη συγχώνευσή του, τη µεταβολή του τρόπου διανοµής των κερδών, την ανάκληση 

ή αντικατάσταση µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής, τον καθορισµό του ποσοστού επί των 

κερδών (µέχρι 35%) που µπορεί να διανέµεται κάθε χρόνο προς τους εργαζοµένους-µέλη του 

Συνεταιρισµού τόσο συνολικά όσο και ειδικά προς τον καθένα ως κίνητρο παραγωγικότητας, η 

Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 2/3 των µελών του Συνεταιρισµού 

και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα από τέσσερα  και σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης 

όταν είναι παρόντα τα µισά συν ένα τουλάχιστον µέλη και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα από 

τρία . Για τη λήψη απόφασης σχετικά µε τα θέµατα του άρθρου αυτού απαιτείται απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των µελών του Συνεταιρισµού. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση 

διεξάγεται κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 παρ. 5, 6 του Ν. 1667/1986 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει µέχρι σήµερα. 

 

 

Άρθρο 16
ο
   

 

 

Η εκλογή της ∆ιοικούσας Επιτροπής γίνεται από την Γενική Συνέλευση µε µυστική ψηφοφορία 

µε ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο καταρτίζεται µε υποψηφιότητες που υποβάλλονται στην ίδια τη 

Γενική Συνέλευση. Υποψήφιοι µπορούν να είναι µόνο µέλη του Συνεταιρισµού. Εκλέγονται οι 

υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους µέχρι τον αριθµό πλήρωσης των 

εκλόγιµων θέσεων και οι υπόλοιποι καταλαµβάνουν θέση αναπληρωµατικού κατά σειρά 

αριθµού ψήφων που έλαβαν. 

 

Άρθρο 17
ο
    

 

 

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποτελείται υποχρεωτικά από µονό αριθµό µελών που µπορεί να 

κυµανθεί (µε απόφαση της Γ.Σ.) τουλάχιστον από τρία έως πέντε µέλη τα οποία εκλέγονται για 
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θητεία τριών ετών. Η θητεία παρατείνεται µέχρι τη λήξη της προθεσµίας τριών µηνών από την 

λήξη της οικονοµικής χρήσης, εντός της οποίας προθεσµίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως 

επόµενη Γενική Συνέλευση των µελών. Με πρόσκληση του συµβούλου που έλαβε τις 

περισσότερες ψήφους η ∆ιοικούσα Επιτροπή συνέρχεται το συντοµότερο σε συνεδρίαση και  

συγκροτείται σε σώµα ορίζοντας τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του κάθε µέλους. Μέσα σε 

ένα µήνα από την εκλογή της πρέπει να δηλώσει την εκλογή της στο αρµόδιο µητρώο . Η 

∆ιοικούσα Επιτροπή, συγκαλούµενη από τον Πρόεδρο συνεδριάζει τακτικά µία φορά το µήνα 

και έκτακτα, όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή όποτε κριθεί αναγκαίο από το ένα τρίτο (1/3) 

των µελών της. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα η σύγκληση διενεργείται από 

οποιοδήποτε µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία 

όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και αποφασίζει έγκυρα µε απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων ενώ σε περίπτωση τριµελούς επιτροπής οι αποφάσεις λαµβάνονται µε 

πλειοψηφία δύο µελών. Αποκλείεται η εκπροσώπηση ή αναπλήρωση µέλους του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου από άλλο. Αποκλείεται επίσης η εκπροσώπηση µέλους του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου από τρίτο µη µέλος. ∆εν συµµετέχει στις συνεδριάσεις µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ούτε έχει δικαίωµα ψήφου όταν συζητείται θέµα που αφορά το ίδιο, σύζυγο ή 

συγγενή του πρώτου βαθµού. 

 

 

Άρθρο 18
ο
   

 

 

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισµό κατά τις διατάξεις του 

καταστατικού και του Νόµου Η ∆ιοικούσα Επιτροπή µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητες και 

εξουσίες προς τον Πρόεδρο ή άλλο µέλος της ή µέλος του Συνεταιρισµού ή υπάλληλο του 

Συνεταιρισµού. Ο µε τον τρόπο αυτόν εξουσιοδοτηµένος, είναι κατά πάντα χρόνο ανακλητός 

από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή µέσα στα πλαίσια των αποφάσεων και των κατευθύνσεων που η 

τελευταία καθορίζει και λογοδοτεί σ’ αυτήν. Τα µέλη της ∆.Ε. οφείλουν να καταβάλουν στη 

διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισµού την επιµέλεια που καταβάλουν στις προσωπικές 

τους υποθέσεις. Το αξίωµα του µέλους της ∆ιοικούσας Επιτροπής είναι τιµητικό και άµισθο. 

Κατ’εξαίρεση, µε απόφαση της Γ.Σ., µπορεί να παρέχεται εφάπαξ ετήσια αποζηµίωση στα µέλη 

της ∆.Ε. όπως και στα υπόλοιπα µέλη του Συνεταιρισµού, για την άµισθη παροχή των 

υπηρεσιών που προσφέρουν προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνεταιρισµού χωρίς να 

βρίσκονται σε εργασιακή σχέση µ’αυτόν, κατ’εφαρµογή των άρθρων 713 επ.ΕΚ, χωρίς αυτό να 

δηµιουργεί δικαιώµατα ή υποχρεώσεις κατά τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής 

νοµοθεσίας. Ιδιαίτερα η ∆ιοικούσα Επιτροπή έχει καθήκον και αρµοδιότητα να αποφασίζει για 
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κάθε γενικά θέµα που αφορά στον Συνεταιρισµό και δεν αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα 

της Γ.Σ και ειδικότερα ενδεικτικά: 

1) Nα αποφασίζει κάθε φορά για τις τρέχουσες συναλλαγές. 

2) Να ορίζει τις τιµές πώλησης των προϊόντων .  

 

3) Να προσλαµβάνει υπαλλήλους και συνεργάτες του Συνεταιρισµού µέλη ή µη µέλη του και να 

καθορίζει τους µισθούς και τις αµοιβές τους. 4) Να ιδρύει και µισθώνει καταστήµατα και 

υποκαταστήµατα του Συνεταιρισµού. 

 

 

Κεφάλαιο ∆ 

 

Γενικές ∆ιατάξεις  

 

 

Άρθρο 19ο  : Βιβλία Συνεταιρισµού 

 

 

Ο Γραµµατέας της ∆ιοικούσας Επιτροπής τηρεί το βιβλίο Μητρώου των µελών και το βιβλίο 

Πρακτικών Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το βιβλίο Πρακτικών των Γενικών 

Συνελεύσεων φυλάσσεται υπό την ευθύνη του Γραµµατέα της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Τα βιβλία 

και στοιχεία που προβλέπει η φορολογική νοµοθεσία τηρούνται από τον οικονοµικό υπεύθυνο 

που θα οριστεί, χωρίς να αποκλείεται η πρόσληψη λογιστή ή άλλου βοηθητικού προσωπικού. 

 

Άρθρο 20
ο
  : ∆ιαχειριστική Χρήση  

 

 

Η διαχειριστική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας , αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 

31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη διαχειριστική χρήση είναι υπερδωδεκάµηνη, 

αρχίζει από τη νόµιµη σύσταση του συνεταιρισµού και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του επόµενου 

έτους. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συντάσσει τον Ισολογισµό 

και το Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσης και τους υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση 

προς έγκριση. Στη Γενική Συνέλευση επίσης υποβάλλεται και η έκθεση διαχείρισης της 

∆ιοικούσας Επιτροπής Ο Ισολογισµός, ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης και η Έκθεση 
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∆ιαχείρισης πρέπει να είναι στη διάθεση των µελών του Συνεταιρισµού δεκαπέντε (15) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ο 

Ισολογισµός και ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης δηµοσιεύονται µε ευθύνη της 

∆ιοικούσας Επιτροπής µέσα σε ένα µήνα από την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση σε 

µία τουλάχιστον εφηµερίδα που κυκλοφορεί στην Αθήνα. 

 

 

Άρθρο 21ο   

  

 

Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από το κεφάλαιο της επιχείρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα 

από την αξιοποίηση της περιουσίας της, έσοδα από την επιχειρηµατική της δραστηριότητα, 

επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή 

εθνικούς οργανισµούς ή ΟΤΑ Α' και Β΄βαθµού, έσοδα από άλλα προγράµµατα, κεφάλαια, 

κληροδοτήµατα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων καθώς και κάθε 

άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύµφωνα µε το καταστατικό της. 

 

 

Άρθρο 22
ο
   

 

 

Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ δεν διανέµονται στα µέλη της , εκτός και αν αυτά είναι και εργαζόµενοι 

σε αυτή οπότε εφαρµόζεται η κατωτέρω παράγραφος 2.  

Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό 

αποθεµατικού, κατά ποσοστό έως 35% συνολικά διανέµονται στους εργαζοµένους της 

επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. στ του άρθρου 

10 του παρόντος και το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και την 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζηµία, αυτή καλύπτεται από το υπόλοιπο των 

αδιανέµητων κερδών των προηγούµενων χρήσεων εφόσον δεν έχουν αναλωθεί και αν αυτό δεν 

επαρκεί από το αποθεµατικό. Αν και πάλι δεν καλύπτεται η προκύπτουσα ζηµία, η ∆ιοικούσα 

Επιτροπή συγκαλεί την Γενική Συνέλευση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα µέλη του 

Συνεταιρισµού. 
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Άρθρο 23ο: Λύση Συνεταιρισµού 

 

 

Ο Συνεταιρισµός λύεται: 

Αν λήξει η διάρκειά του. 

Με απόφαση της Γ.Σ. που λαµβάνεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία του άρθρου 15 του 

παρόντος. 

 

Αν διαγραφεί από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας µετά από απόφαση του Υπουργού 

Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Αν τα µέλη του µειωθούν κάτω των πέντε (5) .  

Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.  

Λόγω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του αρµόδιου ∆ικαστηρίου, η οποία εκδίδεται ύστερα 

από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, αν διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του 

Ν.4019/2011 σχετική µε την σύσταση και την εγγραφή του Συνεταιρισµού στο οικείο Μητρώο.  

Τη λύση του Συνεταιρισµού, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί εκκαθάριση, 

την οποία διενεργεί η ∆ιοικούσα Επιτροπή ή σε περίπτωση που αυτή κρίνει αναγκαίο από δύο 

εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση. Το τυχόν θετικό υπόλοιπο της 

εκκαθάρισης (ενεργητικό) δεν διανέµεται αλλά διατίθεται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας. 

Στην περίπτωση αυτή ο Συνεταιρισµός αναβιώνει αυτοδίκαια και ως υπό εκκαθάριση 

εγγράφεται στα οικεία Μητρώα βάσει του άρθρου 791 ΚΠολ∆. 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 24ο   

 

Για κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από τους όρους του παρόντος καταστατικού ισχύουν οι 

διατάξεις των νόµων 1667/1986 και 4019/2011 όπως ισχύουν. 
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Μεταβατικές ∆ιατάξεις 

 

 

Άρθρο 25
ο
   

 

 

∆ιοικούσα Επιτροπή 

 

Με το καταστατικό αυτό ορίζεται η πρώτη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισµού µε θητεία 

µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των µελών που θα συγκληθεί µέσα  

στο πρώτο τρίµηνο του έτους 2017 και η οποία ∆ιοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τους: 

 

 

- Κοπαλίδου Μαγδαληνή 

- Παγιάτη Ελένη 

- Πιλτικάκη Μαρία 

  

 

Εξουσιοδότηση 

 

Οι συµβαλλόµενοι δηλώνουν ότι δίνουν µε τον παρόν την ανέκκλητη εντολή και 

πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθηνών Ευγενία Καντόλα του Νικολάου,  

Ακαδηµίας  62, ΑΜ ∆ΣΑ 14753 να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση  

στην αρµόδια Υπηρεσία του Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας και εκπροσωπεί  

αυτούς στην συγκεκριµένη Αρχή µέχρι την έγκριση του παρόντος Καταστατικού. 
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