
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

1. Συνέταιροι µπορεί να γίνουν όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισµού 
και των εποπτευοµένων φορέων (µόνιµοι & αορίστου χρόνου) που 
υπηρετούν, µετά από αίτηση που εγκρίνεται από το ∆.Σ. Μαζί µε την αίτηση 
καταβάλλονται και 90 € για συνεταιριστική µερίδα 29,35€ δικαίωµα 
εισφοράς, 0,88€ και ειδική εισφορά 59,77€. 

2. Για τις αγορές τοις µετρητοίς κάνετε χρήση κάνετε χρήση της ταυτότητας 
µέλους του συνεταιρισµού, για να σας παρασχεθεί σχετική έκπτωση. Κατά 
την περίοδο εκπτώσεων ή προσφορών δεν παρέχεται έκπτωση. 

3.  Για αγορά µε δόσεις εκδίδονται διατακτικές στο όνοµα σας κατόπιν αίτηση 
σας στην γραµµατεία συνεταιρισµού µε την εποπτεία του ∆.Σ. 

4. Οι συνέταιροι, εφόσον κάνουην χρήση της διατακτικής, οφείλουν να 
συµπληρώσουν τα στοιχεία της αστυνοµικής ταυτότητάς τους επί αυτής. 

5. ∆ιατακτική που δεν χρησιµοποιείται πρέπει να επιστρέφεται στον 
συνεταιρισµό για ακύρωση. 

6. Τυχόν απώλεια διατακτικής δηλώνεται υποχρεωτικά µε υπεύθυνη δήλωση 
στο ∆Σ. 

7. Σε κάθε διατακτική δίνατε να γίνει υπέρβαση στο ποσό των αγορών µέχρι 
10% του εγκεκριµένου ποσού που αναφέρεται σε αυτή. 

8. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση πολλών διατακτικών από ένα κατάστηµα 
την ίδια ηµέρα. 

9. Οι αγορές πρέπει να γίνονται βάσει των αναγραφόµενων τιµών, σύµφωνα 
µε την σύµβαση καταστήµατος συνεταιρισµού. 

10. Ο αριθµός των δόσεων εξοφλήσεως των διατακτικών είναι 6 µήνες για 
αγορές έως ξκαι 500,00€ και 12 µήνες για αγορές πάνω από 500,00€ ανά 
διατακτική. 

11. Οι κκ συνέταιροι να αναφέρουν στο ∆Σ του συνεταιρισµού, οποιουδήποτε 
κατάστηµα δεν τηρεί τους όρους συνεργασίας. 

12. Τα κέρδη προς διανοµή θα διανέµονται στα µέλη υπό µορφή µερίσµατος 
που θα υπολογίζονται µε βάση τις αγορές των. 

13. Το µέρισµα θα αποδίδεται στους συνέταιρους µε την αποχώρηση τους από 
τον συνεταιρισµό. 

14. Η παρακράτηση των υποχρεώσεων των εν ενεργεία συνεταίρων προς τον 
συνεταιρισµό γίνεται µέσω της µισθοδοσίας υποχρεωτικά.  

15. Κατά την αποχώρηση του µέλους από τον Συνεταιρισµό, αποδίδεται σε αυτό 
η αξία της συνεταιριστικής µερίδας και το τυχόν µέρισµα που δικαιούται. 

 


