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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 

Προµηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισµού Υπαλλήλων 

Του Υπουργείου Πολιτισµού 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Επωνυµία – Έδρα – Σφραγίς – Σκοπός. 

Σύµφωνα µε το Ν. 1667/5-12-1986 «Αστικοί Συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις», 

τροποποιείται το καταστατικό του Προµηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισµού, 

περιορισµένης ευθύνης, των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού υπό την επωνυµία 

«Προµηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισµός Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισµού» 

και διατυπώνεται συνολικά ως κατωτέρω:  
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Επωνυµία – Έδρα – Σφραγίδα 

Ο Συνεταιρισµός, έχει εµπορική ιδιότητα και έδρα την Αθήνα. Έχει επίσης σφραγίδα 

κυκλικού σχήµατος που θα φέρει στο κέντρο του κύκλου παράσταση κεντρικού ακρωτηρίου 

αρχαίου αετώµατος, κάτωθεν δε το έτος ιδρύσεως 1976, και στην περιφέρειά του, την 

επωνυµία του Συνεταιρισµού. 
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Σκοπός 

1) Σκοπός του Συνεταιρισµού είναι να προµηθεύεται µετρητοίς ή επί πιστώσει πάσης 

φύσεως κινητά ή ακίνητα αγαθά (τρόφιµα, είδη ενδύσεως, υποδήσεως, οικιακής χρήσεως 

κ.λπ.) και να τα διαθέτει στα µέλη του. 

2) Γενικότερα, σκοπός του Συνεταιρισµού είναι να µεριµνά α) για την µε οποιονδήποτε 

τρόπο και µε τους πλέον συµφέροντες όρους για την παροχή υπηρεσιών από φυσικά 

πρόσωπα προς τους συνεταίρους µε συµβάσεις έργου ή µε αµοιβή µέσω του 

Συνεταιρισµού. 

3) Στις συνεδριάσεις του Συνεταιρισµού, δεν επιτρέπονται συζητήσεις πολιτικής φύσεως 

ούτε επιτρέπεται η ανάµιξη του Συνεταιρισµού στην πολιτική. 

4) Η χρονική διάρκεια του Συνεταιρισµού είναι απεριόριστος. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Περί Μελών 
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Μέλη 

1) Ως µέλος του Συνεταιρισµού, µπορεί να γίνει δεκτός οποιαδήποτε από τους µόνιµους, ή 

µε σύµβαση αορίστου χρόνου, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού και των 

Ν.Π.∆.∆. που εποπτεύονται από αυτό, εφόσον υπηρετεί σε Υπηρεσία του Υπουργείου και 

των Ν.Π.∆.∆., που λειτουργεί εντός της Περιφέρειας και της τέως ∆ιοικήσεως 

Πρωτευούσης και εφόσον υπάρχουν, ως προς αυτόν, οι απαιτούµενες από τον Νόµο 

προϋποθέσεις συµµετοχής του στο Συνεταιρισµό. 

2) ∆εν µπορούν να γίνουν δεκτοί ως µέλη του Συνεταιρισµού, υπάλληλοι που υπηρετούν µε 

απόσπαση στην περιφέρεια της τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης. 

3) Υπάλληλοι αποσπώµενοι εκτός της περιφέρειας της τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης, δεν 

διαγράφονται, όπως οι µετατιθέµενοι, από µέλη του Συνεταιρισµού αλλά αναστέλλεται η 

δυνατότητα συναλλαγής τους µε το Συνεταιρισµό µέχρις ότου επανέλθουν στην ανωτέρω 

περιφέρεια. 

4) Υπάλληλοι µετατιθέµενοι εκτός της περιφέρειας της τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης, 

αυτοδικαίως διαγράφονται, εισπράττοντας τη συνεταιριστική τους µερίδα. ∆ιατηρούν 

όµως το δικαίωµα της επανεγγραφής, εφόσον επανέλθουν σε Υπηρεσία της ανωτέρω 

περιφέρειας, καταβάλλοντας κατά την επανεγγραφή: α) την αξία της συνεταιριστικής 

µερίδας, β) της εγγραφής και γ) το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στη τυχόν αύξηση 

της ειδικής εισφοράς που προέκυψε κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ των ετών 

διαγραφής και επανεγγραφής τους. 

5) Μέλη επίσης του Συνεταιρισµού, µπορούν να είναι και οι συνταξιοδοτούµενοι τέως 

υπάλληλοι του ΥΠΠΟ, η/ο σύζυγος ή τα τέκνα των εν ενεργεία ή συνταξιούχων 

υπαλλήλων σε περίπτωση θανάτου των, εφόσον κατοικούν στην ανωτέρω περιφέρεια, 

και διαθέτουν προσωπικά περιουσιακά στοιχεία. 

6) Άτοµα που είναι ήδη µέλη του Συνεταιρισµού και δεν πληρούν τις απαιτούµενες 

προϋποθέσεις προς τούτο βάσει του παρόντος άρθρου, συνεχίζουν να διατηρούν την 

ιδιότητα του µέλους. 
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∆ιαδικασία εγγραφής νέων µελών 

 

1-Για να γραφτεί κάποιος σαν µέλος του Συνεταιρισµού, απαιτείται να υποβάλει γραπτή 

αίτηση εγγραφής του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο – που αποφασίζει για την αποδοχή της στην 

πρώτη του συνεδρίαση – και στην οποία να δηλώνει ότι: 



α) Έχει ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του. 

β) Αποδέχεται, χωρίς επιφύλαξη, το Καταστατικό και τον Κανονισµό του Συνεταιρισµού 

καθώς και τις νόµιµες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

γ) ∆εν ανήκει σε άλλο Συνεταιρισµό που να επιδιώκει τον ίδιο σκοπό µε τον Προµηθευτικό 

και Καταναλωτικό Συνεταιρισµό των υπαλλήλων του ΥΠΠΟ και να έχει την ίδια έδρα. 

δ) ∆εν υπήρξε µέλος οιουδήποτε Συνεταιρισµού από τον οποίο να αποχώρησε χωρίς να 

εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς αυτόν. 

ε) ∆εν διαγράφηκε από άλλο Συνεταιρισµό για παράβαση του άρθρου 15 του Ν. 1667/1986 ή 

καταδικάστηκε για κακούργηµα ή πληµµέληµα σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 24 του 

Ποινικού  Νόµου. 

στ) Επιβεβαιώνει την ακρίβεια των αναγραφοµένων στην αίτησή του και αναλαµβάνει τη 

σχετική ευθύνη, βάσει των διατάξεων του Ν.105/69. 

2-Επίσης,, κάθε Συνεταίρος υποχρεούται να υποβάλει στο Συνεταιρισµό επίσηµη έγγραφη 

βεβαίωση της Προϊσταµένης του Αρχής, βεβαιούσα την υπαλληλική του ιδιότητα στο ΥΠΠΟ 

και τις ακαθάριστες µηνιαίες του αποδοχές. 

3-Μη αποδεχόµενο το ∆.Σ. του Συνεταιρισµού την αίτηση εγγραφής νέου µέλους, 

υποχρεούται να θέσει την αίτηση αυτή στην κρίση της επόµενης Γενικής Συνέλευσης, η 

οποία αποφασίζει αµετάκλητα. Στην περίπτωση που το ∆.Σ. δεν περιλάβει το θέµα αυτό στην 

ηµερήσια διάταξη της Γ.Σ., µπορεί ο αιτών να υποβάλει την αίτησή του αυτοπροσώπως ή 

µέσω κάποιου από τους συνεταίρους στη Γ.Σ., η οποία οφείλει να την συζητήσει πριν από 

οποιοδήποτε άλλο θέµα, έστω και αν η Γ.Σ. είναι επαναληπτική. 

4-Η εγγραφή των νέων µελών εγκρίνεται από την επόµενη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του 

µέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η 

συµµετοχή των νέων µελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής 

τους σε όργανα, επιτρέπεται µετά την έγκριση της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η 

ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των µελών, που δεν έγιναν 

δεκτές από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

5-Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται µέσα σε είκοσι (20) µέρες από τη λήξη 

των εργασιών της στον ενδιαφερόµενο. Κατά της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο 

Ειρηνοδικείο Αθήνας µέσα σε δέκα µέρες από την κοινοποίησή της . Το Ειρηνοδικείο δικάζει 

κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται 

µόνο σε έφεση που ασκείται στο µονοµελές Πρωτοδικείο Αθήνας µέσα σε δέκα µέρες από 

την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης απόφασης και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των 

ασφαλιστικών µέτρων. Η απόφαση του µονοµελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα 

ένδικο µέσο. 

6-Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία και 

πλειοψηφία του άρθρου 11, παράγραφοι 4 και 6, ο συνεταίρος µπορεί να αποκλειστεί από το 



Συνεταιρισµό στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 5 ή αν, από παράβαση των 

υποχρεώσεών του, βλάπτονται τα συµφέροντα του Συνεταιρισµού. Ο αποκλεισµός 

γνωστοποιείται µε κοινοποίηση αποσπάσµατος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που 

περιέχει και τους λόγους αποκλεισµού. Μέσα σε δύο (2) µήνες από την κοινοποίηση της 

σχετικής απόφασης, ο συνεταίρος µπορεί να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο Αθήνας. 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 ασκήσεώς 

της. 

7-Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το Συνεταιρισµό αποδίδεται η 

συνεταιριστική µερίδα που εισέφερε το αργότερο τρεις µήνες από την έγκριση του 

ισολογισµού της χρήσης µέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή ο αποκλεισµός. 

Στο ∆.Σ. παρέχεται στην περίπτωση αυτή το δικαίωµα παρακρατήσεως από τη 

συνεταιριστική µερίδα του συνεταίρου χρεών και οφειλών προερχοµένων από συναλλαγή ή 

εισφορά του µε το Συνεταιρισµό. 
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∆ιαγραφή συνεταίρου 

 

Η διαγραφή παντός συνεταίρου πραγµατοποιείται (µε κοινή απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και του Εποπτικού Συµβουλίου) ύστερα από εξουσιοδότηση της Γ.Σ. στις 

περιπτώσεις που ο συνεταίρος: 

α) ασκεί επιχείρηση όµοια µε τον επιδιωκόµενο από το Συνεταιρισµό σκοπό. 

β) καθυστερεί τις προς το Συνεταιρισµό οποιεσδήποτε οικονοµικές του υποχρεώσεις µηδέ 

εξαιρουµένων και των ειδικών εισφορών. 

γ) απώλεσε τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την εγγραφή του.  

δ) καταδικάστηκε για κακούργηµα ή πληµµέληµα σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 24 του 

Ποινικού Νόµου ή το άρθρο 15 του Ν. 1667/86. 

ε) εµφανώς αντιστρατεύεται ή προσκαλούµενος δεν συµµορφώνεται προς τις διατάξεις του 

Καταστατικού και τις νόµιµες αποφάσεις της Γ.Σ. και του ∆.Σ. κυρίως δε προς εκείνες που 

έχουν άµεση σχέση προς το σκοπό της ίδρυσης και λειτουργίας του Συνεταιρισµού. 

στ) ∆εν προσέρχεται, αδικαιολόγητα, σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις της Γ.Σ. 
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Αποχώρηση Μελών 

 

Ο συνεταίρος µπορεί να αποχωρήσει από το Συνεταιρισµό, µετά από τρία χρόνια από της 

εγγραφής του, µε γραπτή αίτηση που υποβάλλεται στο ∆.Σ. τρεις µήνες τουλάχιστον πριν από 



το τέλος της οικονοµικής χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, οι παραιτούµενοι συνεταίροι 

δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή της µερίδας τους κατά τα οριζόµενα, στο άρθρο 4 

παρ. 7 του παρόντος Καταστατικού. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  7 

Περί συνεταιριστικής µερίδας 

 

1-Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για µία συνεταιριστική µερίδα. 

2-Η συνεταιριστική µερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους. 

3-∆εν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς τρίτους: 

α) η συνεταιριστική µερίδα και 

β) τα προϊόντα της παραγωγής των µελών από την παράδοσή τους στο συνεταιρισµό για 

πώληση ή διάθεση στην αγορά αυτούσια ή µετά από µεταποίηση ή επεξεργασία. 

4-∆εν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του συνεταιρισµού ως τρίτους: 

α) χρηµάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ως δάνειο για λογαριασµό µέλους 

του και 

β) απαιτήσεων για παροχές σε είδος του συνεταιρισµού προς τα µέλη του. 

5-Ο συνεταίρος που πέθανε διαγράφεται στο τέλος της χρήσης. Έως τότε οι κληρονόµοι του 

υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του των παραγράφων 6 & 7 του άρθρου 

αυτού. Σε περίπτωση που οι κληρονόµοι δεν αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου, τους 

αποδίδεται η συνεταιριστική µερίδα που είχε εισφέρει ο κληρονοµούµενος υπολογιζόµενης 

της αξίας της σε πραγµατικούς όρους. Σε περίπτωση ανηλίκων ή περισσοτέρων του ενός 

κληρονόµων, το δικαίωµα της ψήφου µπορεί να ασκηθεί µε αντιπρόσωπο συνεταίρο που θα 

οριστεί είτε από τον επίτροπο του ανήλικου είτε από τους κληρονόµους, µε έγγραφη δήλωση 

που θα κατατεθεί πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 

6-Ο συνεταίρος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση µε µία µόνο ψήφο. Ο συνεταίρος έχει 

δικαίωµα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισµού και να 

παίρνει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του ισολογισµού και του 

λογαριασµού κερδών και ζηµιών. Ο συνεταίρος έχει δικαίωµα στα καθαρά κέρδη της χρήσης 

σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ.2. 

7-Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλει, εκτός από το ποσό της µερίδας του και 

εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του Συνεταιρισµού, όπως αυτή προκύπτει από 

τον ισολογισµό της τελευταίας χρήσης. Προκειµένου για Καταναλωτικούς Συνεταιρισµούς, η 

εισφορά αυτή µπορεί να είναι µικρότερη µε απόφαση του ∆.Σ. Η εισφορά αυτή φέρεται σε 

ειδικό αποθεµατικό. 

Οι συνεταίροι υποχρεούνται να καταβάλουν ορισµένο χρηµατικό ποσό για την κάλυψη 

ζηµιών του Συνεταιρισµού. Το ποσό αυτό καταβάλλεται όταν το αποθεµατικό είναι 



ανεπαρκές για την κάλυψη ζηµιών και ύστερα  από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο 

συνεταίρος έχει υποχρέωση να συµµετέχει και να συνεργάζεται στη λειτουργία του 

Συνεταιρισµού και να µην προβαίνει σε ενέργειες που βλάπτουν τα συµφέροντα του 

Συνεταιρισµού. 

8-Ο συνεταίρος ευθύνεται για τα χρέη του Συνεταιρισµού έναντι των τρίτων µέχρι του ποσού 

της συνεταιριστικής του 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 παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του συνεταίρου ή από την 

περίπτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Κεφάλαια και Οικονοµική ∆ιαχείριση. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  8 

Κεφάλαια του Συνεταιρισµού 

 

1)Τα κεφάλαια του Συνεταιρισµού απαρτίζονται από το µετοχικό, το αποθεµατικό, και το 

ειδικό αποθεµατικό. Το µετοχικό, αποτελείται από τις συνεταιριστικές µερίδες, και τις 

συνδροµές. Το αποθεµατικό, από τα καθαρά κέρδη, από τα δικαιώµατα εγγραφής, από έσοδα 

που περιέρχονται στο Συνεταιρισµό από χαριστική αιτία, το ειδικό αποθεµατικό της ειδικής 

προσφοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσοδο µη περιλαµβανόµενη στην παράγραφο αυτή. 

Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. µπορεί να σχηµατιστεί ειδικό ή έκτακτο αποθεµατικό 

κεφάλαιο για συγκεκριµένους σκοπούς από καθαρά κέρδη, εισφορές-συνδροµές, ειδικές 

εκδηλώσεις, χαριστικές αιτίες, και από άλλα έσοδα που θα αποφασίσει η ανωτέρω Γ.Σ. 

2)Η συνεταιριστική µερίδα καθορίστηκε σε δραχµές δέκα χιλιάδες (10.000), το δε δικαίωµα 

εγγραφής σε τρακόσες δραχµές (300) και µπορούν αµφότερα να αυξηθούν µε απόφαση της 

Γ.Σ., η οποία και θα καθορίζει και τον τρόπο πληρωµής. 

3)Ο Συνεταιρισµός µπορεί να συνάπτει δάνεια για την ασφάλεια των οποίων το ∆.Σ. µπορεί 

να παρέχει ενέχυρο τα ανήκοντα στο Συνεταιρισµό εµπορεύµατα, χρεώγραφα και λοιπά 

περιουσιακά του στοιχεία κατόπιν εγκρίσεως της Γ.Σ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9 

∆ιασφάλιση περιουσίας 

 

1)Τα έσοδα από κάθε πηγή του Συνεταιρισµού, κατατίθενται σε οποιαδήποτε Τράπεζα της 

Αθήνας ή σε κατάστηµα του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. 



Για την αντιµετώπιση τρεχουσών δαπανών ο Ταµίας κρατεί σε µετρητά ποσό µέχρι εκατό 

χιλιάδων δραχµών (100.000) µεταβαλλόµενα µε απόφαση του ∆.Σ. 

Το ποσό αυτό, µπορεί να προσαυξάνεται, διαρκούσης της διαχειριστικής χρήσης, µέχρι 

πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχµές χωρίς να τις υπερβεί. 

2)Η ανάληψη των κατατιθεµένων εσόδων του Συνεταιρισµού ενεργείται από τον Πρόεδρο 

και το Γενικό Γραµµατέα εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  10 

Οικονοµική διαχείριση 

 

Με τη λήξη του οικονοµικού έτους συντάσσεται ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως, ο 

ετήσιος τακτικός προϋπολογισµός, ο απολογισµός και ο ισολογισµός του λήξαντος 

οικονοµικού έτους και υποβάλλονται µέχρι και της 28ης Φεβρουαρίου µε όλα τα 

δικαιολογητικά στο ∆.Σ. για έγκριση. Αν κατά το τέλος του έτους παρουσιαστεί ζηµιά που 

δεν µπορεί να καλυφθεί από την έκτακτη εισφορά, τότε η Γ.Σ. θα το καλύψει κατά πρώτον 

από τα αποθεµατικά και αν δεν επαρκεί, από το κεφάλαιο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

Όργανα του Συνεταιρισµού 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  11 

Γενική Συνέλευση 

 

1)Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισµού, απαρτίζεται από όλα τα µέλη του, που 

συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση όπως ορίζει ο νόµος. Αποτελεί το ανώτατο 

όργανο του Συνεταιρισµού που αποφασίζει για οποιοδήποτε θέµα και οι αποφάσεις της είναι 

υποχρεωτικές για τα απόντα ή διαφωνούντα µέλη. Τα µέλη µετέχουν και ψηφίζουν στη 

Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Η Γ.Σ. µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητές της στο ∆.Σ. 

κατά την κρίση της, προκειµένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του Συνεταιρισµού και να 

εξυπηρετηθούν γενικότερα τα συµφέροντα των συνεταίρων. 

2)Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µία φορά το έτος ύστερα από 

πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µέσα σε τέσσερις µήνες από τη λήξη της 

διαχειριστικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση στο χρονικό αυτό διάστηµα, πρέπει να έχει 

αντιµετωπίσει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και να έχει λάβει τις αποφάσεις της 

υπολογιζόµενων και των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων. 



3)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. 

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 µέρες πριν από τη µέρα της Γενικής Συνέλευσης µε προσωπικές επιστολές ή µε 

άλλο πρόσφορο µέσο, που αποφασίζει το ∆.Σ. 

Αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δε συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση µέσα σε δεκαπέντε µέρες 

από την υποβολή της αίτησης του Εποπτικού Συµβουλίου ή των συνεταίρων, τη σύγκληση 

διατάζει το Ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δε συντρέχει λόγος. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, ακόµα και στην 

περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης 

παρίστανται τα µισά τουλάχιστον µέλη του Συνεταιρισµού. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική 

Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά µέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και 

την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, εφ’ όσον 

κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέµπτο τουλάχιστον των µελών του 

Συνεταιρισµού. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα 

από επτά µέρες 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, ο αριθµός των 

οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερος των επτά, οπότε 

υποχρεωτικά πραγµατοποιείται η Συνέλευση. 

4)Για την 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 ∆ιοικητικού ή του Εποπτικού Συµβουλίου και των 

κατά το άρθρο 12 του Ν. 1667/86 αντιπρόσωπων του Συνεταιρισµού, η Συνέλευση βρίσκεται 

σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα των µελών. Προκειµένου για 

καταναλωτικούς Συνεταιρισµούς καθώς και σε περιπτώσεις επαναληπτικής ψηφοφορίας σε 

συνεταιρισµό οποιουδήποτε είδους για λήψη αποφάσεως αυτής της παραγράφου, η 

Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα µισά τουλάχιστον µέλη. 

5)Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα µέλη ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας της 

Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή αν δεν παραβρίσκεται κανένα, 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. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέµατα που περιλαµβάνονται 

στην ηµερήσια διάταξη. Αν παρίσταται 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 υποχρεωτικά αν το ζητήσει το 

ένα εικοστό των µελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία. Για αρχαιρεσίες, παροχή εµπιστοσύνης, 

απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισµού και ισολογισµού και για προσωπικά θέµατα, η 

ψηφοφορία είναι µυστική. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εποπτικού Συµβουλίου 

δεν έχουν δικαίωµα να ψηφίσουν στα θέµατα απαλλαγής από την ευθύνη τους. 

6-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού 

των ψηφισάντων µελών. Στα θέµατα του άρθρου 11 παρ.4 απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 

του συνόλου των µελών του Συνεταιρισµού. 

7-Οι εκλογές γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά οι 

υποψήφιοι χωριστά για κάθε όργανο. 

Κάθε µέλος του Συνεταιρισµού ψηφίζει όσους υποψήφιους επιθυµεί µέχρι τη συµπλήρωση 

του αριθµού των µελών του εκλεγόµενου οργάνου, µε σταυρό που σηµειώνεται δίπλα στο 

όνοµα κάθε υποψήφιου. 

8-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.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  12 

Αρµοδιότητες της Γ.Σ. 

 

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 εταιρεία και η αποχώρηση από αυτή. 

ε) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισµού, ανάλογα µε τους σκοπούς τους, 

ιδίως της συγκέντρωσης και της από κοινού πώλησης των προϊόντων τους.  

στ) Η έγκριση του ισολογισµού, των αποτελεσµάτων χρήσης του τακτικού προϋπολογισµού 

και του απολογισµού. 



ζ) Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του ∆ιοικητικού και Εποπτικού Συµβουλίου 

καθώς και 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 το σχηµατισµό ειδικών και έκτακτων αποθεµατικών. 

ι) Η έγκριση για τη σύναψη δανείων από το ∆.Σ. 

κ) Η αύξηση της συνεταιριστικής µερίδας. 

κα) Η επιβολή συνδροµών, ο καθορισµός του ύψους αυτών, ο τρόπος είσπραξής τους κ.λπ. 

3. Η Γενική Συνέλευση µπορεί µε απόφασή της να µεταβιβάζει την αρµοδιότητα του εδ. ε΄ 

της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  13 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

1)Η ∆ιοίκηση του Συνεταιρισµού ασκείται από το ∆.Σ. το οποίο αποτελείται από επτά µέλη 

που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν στο Συνεταιρισµό εργάζονται περισσότερα από 

είκοσι µη µέλη του Συνεταιρισµού, το ένα τουλάχιστον από τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου εκλέγεται από τους εργαζόµενους αυτούς. Το µέλος αυτό χάνει τη θέση του στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο όταν πάψει να εργάζεται στο Συνεταιρισµό. Με πρόσκληση του 

συµβούλου που πλειοψήφησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται και εκλέγει µε µυστική 

ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γ. Γραµµατέα και τον Ταµία. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µέσα σ’ ένα µήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώρηση στο 

αρµόδιο µητρώο Συνεταιρισµών. Η διάρκεια της θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 

2ετής και µπορεί να παραταθεί µέχρι την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου το πολύ για 

έξι µήνες. 

2)Το ∆.Σ. εκπροσωπεί το Συνεταιρισµό στις δικαστικές και εξώδικους σχέσεις και 

αναλαµβάνει υποχρεώσεις για τις δικαιοπραξίες που έχουν συναφθεί από τους εκπροσώπους 

του. Κάθε πράξη ή δήλωση της ∆ιοίκησης και κάθε έγγραφο πρέπει να φέρει την υπογραφή 

του Προέδρου και του Γ. Γραµµατέα. Το ∆.Σ. µπορεί να αναθέσει τη διεξαγωγή ορισµένων 

εργασιών στα µέλη του Συνεταιρισµού ή άλλα πρόσωπα. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ή ο 

αναπληρωτής του αντιπροσωπεύει το Συνεταιρισµό ενώπιον των ∆ικαστηρίων ή άλλης 

Αρχής. Το εκλεγέν ∆. Σ. αναλαµβάνει την ∆ιοίκηση του Συνεταιρισµού µέσα σε δεκαπέντε 

µέρες από της εκλογής και εφόσον δεν έχει προσβληθεί το κύρος της εκλογής µέσα στις 15 

αυτές µέρες. 

3)Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστο µία φορά το µήνα 

και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος, ή το ζητήσει το ένα τρίτο των µελών αλλά 



όχι λιγότερα από δύο (2) µέλη. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα 

παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση µέλους δεν επιτρέπεται. Οι 

αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

4)Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δε συµµετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωµα 

ψήφου όταν πρόκειται για θέµατα που αφορούν άµεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου 

βαθµού. 

5)Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισµό, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να µεταβιβάζει 

αρµοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα µέλη, στο ∆ιευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του 

Συνεταιρισµού. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την 

επιµέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά την διαχείριση των υποθέσεων 

του συνεταιρισµού. 

6)Το αξίωµα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τιµητικό και άµισθο. Κατ’ 

εξαίρεση στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

να παρέχεται αποζηµίωση ανάλογη µε το χρόνο απασχόλησής τους. Η αποζηµίωση αυτή δεν 

αποτελεί µισθό ούτε δηµιουργεί δικαιώµατα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή 

ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 

7)Για κάθε συνεδρίαση, οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραιτήτως τα θέµατα που 

θα συζητηθούν και να κοινοποιούνται στα µέλη µια µέρα πριν από την ηµεροµηνία 

συνεδρίασης. 

8)Σε περίπτωση αποχώρησης τακτικού µέλους του ∆. Σ. πριν από την λήξη της θητείας του, 

το ∆. Σ. µε εισήγηση του Προέδρου καλεί το πρώτο κατά σειρά αναπληρωµατικό µέλος να 

καταλάβει τη θέση. Η επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολόγητη απουσία µέλους του ∆ 

.Σ. θεωρείται σαν παραίτηση και αποχώρηση από το ∆. Σ. οπότε εφαρµόζονται οι παραπάνω 

διατάξεις σχετικά µε την αντικατάστασή του. 

9)Το ∆. Σ. οργανώνει τη λογιστική Υπηρεσία και καθορίζει τον τρόπο είσπραξης, 

αποθήκευσης και διανοµών µε προσωπικό που προσλαµβάνεται είτε από τους συνεταίρους 

είτε από ιδιώτες. 

10)Το ∆.Σ. µπορεί να καλεί σε κοινή συνεδρίαση το Ε.Σ. όταν κρίνει τούτο απαραίτητο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  14 

Αρµοδιότητες του ∆ .Σ. 

 

Στην αρµοδιότητα του ∆. Σ. υπάγονται:  

α) Η εγγραφή συνεταίρου και η εν συνεχεία παραποµπή της στη Γ.Σ. για έγκριση. 



β) Η υπογραφή συµβάσεων µε τους προµηθευτές. 

γ) Η τήρηση των προβλεποµένων από τη φορολογική νοµοθεσία βιβλίων καθώς και των 

αναφεροµένων στο άρθρο 17 του παρόντος. 

δ) Η έγκριση του ετήσιου ισολογισµού, του τακτικού προϋπολογισµού, του λογαριασµού 

αποτελεσµάτων χρήσεως και του απολογισµού. 

ε) Η σύναψη δανείων και η ενεχυρίαση των περιουσιακών στοιχείων του Συνεταιρισµού για 

την ασφάλειά τους. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  15 

Αρµοδιότητες µελών ∆.Σ. 

 

1-Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ∆.Σ. σε συνεδριάσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

∆.Σ., εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισµού και τη δράση του ∆.Σ. στη Γενική 

Συνέλευση. Υπογράφει κάθε έγγραφο και πράξη του Συνεταιρισµού, µαζί µε το Γενικό 

Γραµµατέα. Εκδίδει επίσης µαζί µε το Γ.Γ. κάθε εντολή προς τον Ταµία για πληρωµή ή 

είσπραξη. Επιβλέπει και ελέγχει δια µονογραφήσεως τουλάχιστον κατά µήνα την τακτική 

τήρηση των προβλεποµένων λογιστικών βιβλίων, τις τακτικές εισπράξεις, τα ευρισκόµενα 

στο Ταµείο χρήµατα. Τον Πρόεδρο απουσιάζοντα ή κωλυόµενο αναπληροί ο Αντιπρόεδρος 

του Συνεταιρισµού. 

2-Ο Γενικός Γραµµατέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ. που 

συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο, συντάσσει την αλληλογραφία και όλα τα έγγραφα του 

Συνεταιρισµού καθώς και τα εντάλµατα πληρωµών. Έχει την ∆ιεύθυνση των Γραφείων του 

Συνεταιρισµού και του Αρχείου. Προΐσταται του βοηθητικού προσωπικού του Συνεταιρισµού 

και ρυθµίζει τις εργασίες του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Γ.Γ., τον αναπληρεί 

ο Σύµβουλος που ορίζεται από το ∆.Σ. 

3-Ο Ταµίας φροντίζει για την είσπραξη των διαφόρων οφειλών των µελών του 

Συνεταιρισµού προς αυτόν, καθώς και των διαφόρων οφειλών προς το Συνεταιρισµό. Εκτελεί 

µε απόδειξη κάθε πληρωµή βάσει εντάλµατος υπογεγραµµένου από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. 

Τα χρήµατα που βρίσκονται στα χέρια του όταν υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες (100.000) 

δραχµές υποχρεούται να καταθέσει στο όνοµα του Συνεταιρισµού σε Τράπεζα ή στο 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. 

Ο Ταµίας εξοφλεί τις τακτικές δαπάνες, όπως αυτές καθορίζονται από το ∆.Σ., µε επιταγή 

εκδιδόµενη από αυτόν, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση του ∆.Σ. 

Ο Ταµίας συντάσσει τον ετήσιο ισολογισµό, τον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως και 

τον απολογισµό, τους οποίους υποβάλλει στο ∆.Σ. για έγκριση. Τον Ταµία απόντα ή 

κωλυόµενο αντικαθιστά άλλο µέλος του ∆.Σ. οριζόµενο από αυτό στην πρώτη του 

συνεδρίαση. 



 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  16 

Εποπτικό Συµβούλιο – Αρµοδιότητες 

 

1-Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται από τρία τουλάχιστον µέλη που εκλέγονται από τη 

Γενική Συνέλευση µε διετή θητεία. Κατ’αυτήν εκλέγονται και ισάριθµα αναπληρωµατικά 

µέλη εκ των οποίων κατά σειρά πλειοψηφίας και σε περίπτωση ισοψηφίας δια κληρώσεως, 

λαµβάνονται τα εισερχόµενα στο Ε.Σ. µέλη σε  αντικατάσταση άλλων µελών που 

παραιτήθηκαν ή πέθαναν ή αποχώρησαν λόγω διαγραφής ή αδικαιολόγητης αποχής από δύο 

(2) συνεδριάσεις του Ε.Σ. 

Το ίδιο πρόσωπο δεν µπορεί να µετέχει και στο ∆ιοικητικό και στο Εποπτικό Συµβούλιο. Τα 

µέλη του ∆ιοικητικού και Εποπτικού Συµβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν µεταξύ τους 

συγγένεια µέχρι δεύτερου βαθµού. Αν τα µέλη του Συνεταιρισµού είναι λιγότερα από είκοσι 

πέντε δεν απαιτείται η εκλογή Εποπτικού Συµβουλίου, οπότε ο ελάχιστος αριθµός των µελών 

µπορεί να είναι και δύο. 

Μείωση για οποιονδήποτε λόγο του αριθµού των µελών κάτω των είκοσι πέντε δε θίγει τη 

σύνθεση και λειτουργία του Εποπτικού Συµβουλίου µέχρι τη λήξη της θητείας του. 

2-Τα µέλη του Ε.Σ. κατά την πρώτη του συνεδρίαση µε πρόσκληση του συµβούλου που 

πλειοψήφησε εκλέγουν µεταξύ τους τον Πρόεδρο του Ε.Σ. 

Το Ε.Σ. συνεδριάζει τακτικά µεν µία φορά το µήνα, έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη 

καλούµενο για το σκοπό αυτό είτε από τον Πρόεδρο, είτε από δύο µέλη του. 

3-Το Ε.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, παρισταµένων δύο τουλάχιστον µελών του, αποφασίζει δε 

κατά πλειοψηφία και σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αυτού, συντάσσει 

πρακτικά συνεδριάσεων, ελέγχει τις πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την τήρηση 

των διατάξεων του νόµου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

Το Εποπτικό Συµβούλιο έχει δικαίωµα και καθήκον να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε 

βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του Συνεταιρισµού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό 

έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισµού. 

Για την 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 

∆ιοικητικό Συµβούλιο την επανόρθωσή τους και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, όταν θεωρεί 

ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που µπορεί να βλάψουν τα συµφέροντα 

του Συνεταιρισµού. Τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσµα. 



4-Το Ε.Σ. δικαιούται να συγκαλέσει οποτεδήποτε το ∆.Σ. του Συνεταιρισµού σε συνεδρίαση. 

Στη περίπτωση αυτή την προεδρία αναλαµβάνει ο Πρόεδρος του Ε.Σ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Τήρηση βιβλίων – ∆ιαχειριστική χρήση 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  17 

Τήρηση βιβλίων 

 

1-Ο Συνεταιρισµός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νοµοθεσία και επιπλέον: 

α) Βιβλίο µητρώου των µελών στο οποίο καταχωρίζονται µε χρονολογική σειρά η 

ηµεροµηνία εγγραφής, το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, η διεύθυνση κατοικίας, το 

ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, η διεύθυνση κατοικίας, η µερίδα τους και η αξία της καθώς 

και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των µελών. 

β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. 

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συµβουλίου. 

ε) Βιβλίο πρακτικών κοινών συνεδριάσεων ∆.Σ. και Ε.Σ. 

στ) Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων. 

Πέραν των ανωτέρω βιβλίων το ∆.Σ. µπορεί να τηρεί οποιαδήποτε βιβλία θεωρεί αναγκαία 

για την καλή λειτουργία του Συνεταιρισµού. 

2-Τα βιβλία υπό στοιχεία α΄ έως δ΄ θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από το Ειρηνοδικείο 

Αθήνας. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  18 

∆ιαχειριστική Χρήση 

 

1-Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και λήγει την 31
η
 ∆εκεµβρίου. Στο τέλος της 

διαχειριστικής χρήσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει τον ισολογισµό, τον λογαριασµό 

αποτελεσµάτων χρήσης, τον απολογισµό και τον προϋπολογισµό στην τακτική Γενική 

Συνέλευση για έγκριση. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται και η έκθεση του Εποπτικού 

Συµβουλίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει τον ισολογισµό και το λογαριασµό 

αποτελεσµάτων χρήσης στο Εποπτικό Συµβούλιο για έλεγχο τριάντα µέρες τουλάχιστον πριν 

από την µέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συµβούλιο 

συντάσσει έκθεση µέσα σε δεκαπέντε µέρες από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων. Ο 

ισολογισµός, ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης και η έκθεση των Συνεταίρων 

δεκαπέντε τουλάχιστον µέρες πριν από την µέρα σύγκλησης της Συνέλευσης. 



Ο ισολογισµός και ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης δηµοσιεύονται µέσα σε ένα µήνα 

από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση σε εφηµερίδα της Αθήνας. 

2-Τα καθαρά κέρδη του Συνεταιρισµού διατίθενται για το σχηµατισµό τακτικού, εκτάκτων ή 

ειδικών αποθεµατικών και για διανοµή στους συνεταίρους. Για το σχηµατισµό τακτικού 

αποθεµατικού παρακρατείται τουλάχιστον το ένα δέκατο των καθαρών κερδών της χρήσης. 

Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεµατικού έχει εξισωθεί µε τη 

συνολική αξία των συνεταιριστικών µερίδων. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να αποφασίζει για 

το σχηµατισµό ειδικών και εκτάκτων αποθεµατικών. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών µετά 

την αφαίρεση των αποθεµατικών διανέµεται στους συνεταίρους ανάλογα µε την ποσοστιαία 

συµµετοχή τους στις συναλλαγές του Συνεταιρισµού. 

Στα καθαρά κέρδη συνυπολογίζονται τα επιστρεφόµενα ποσά, εκπτώσεις ή άλλες µορφές 

παροχών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

∆ιάλυση Συνεταιρισµού – Αναβίωση 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  19 

∆ιάλυση Συνεταιρισµού – Αναβίωση 

 

Ο Συνεταιρισµός διαλύεται: 

α) Αν τα µέλη µειωθούν κάτω των δέκα. 

β) Αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

γ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση. 

Η διάλυση καταχωρείται στο µητρώο Συνεταιρισµών του Ειρηνοδικείου Αθήνας. 

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 ή ειδικοί εκκαθαριστές οριζόµενοι 

από αυτό. 

Ο Συνεταιρισµός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά την διάλυσή του, εφόσον 

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 στους συνεταίρους εξίσου. 

Αν ο Συνεταιρισµός διαλύθηκε λόγω της πτώχευσής του, η οποία όµως ανακλήθηκε ή 

περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η αναβίωσή του µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης που καταχωρείται στο µητρώο Συνεταιρισµών του Ειρηνοδικείου Αθήνας. 

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισµού για το λόγο που αναφέρεται στην ανωτέρω υπό 

στοιχείο α΄ περίπτωση, η αναβίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις µήνες συµπληρωθεί ο 



απαιτούµενος ελάχιστος 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. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  20 

Έκτακτη εισφορά – Πτώχευση 

 

1-Αν ο Συνεταιρισµός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του ή αν κατά τη 

σύνταξη του ισολογισµού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα 

τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη Γενική Συνέλευση µε θέµα την 

επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους. Στην Γενική Συνέλευση υποβάλλεται 

ισολογισµός και έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του 

Συνεταιρισµού και την προτεινόµενη έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα 

µέλη, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση µε την απαρτία του άρθρου 11 παρ. 4 του 

παρόντος καταστατικού και την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του 

συνεταιρισµού. Πίνακας για τις έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν και τις τυχόν 

καθυστερούµενες τακτικές εισφορές υποβάλλεται αµέσως από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο 

Ειρηνοδικείο και κηρύσσεται απ’ αυτό εκτελεστός. 

2-Ο Συνεταιρισµός κηρύσσεται σε πτώχευση στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της 

προηγούµενης παραγράφου: 

α) Με αίτηση οιουδήποτε δανειστή, αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δε συγκαλεί τη Γενική 

Συνέλευση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς. 

β) Με αίτηση του Συνεταιρισµού ή οιουδήποτε δανειστή, αν η επιβολή έκτακτης εισφοράς 

αποτύχει. Αρµόδιο για την πτώχευση δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο Αθήνας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

Πειθαρχικές κυρώσεις 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  21 

Προβλεπόµενες ποινές για τα µέλη ∆.Σ., Ε.Σ. 

 

1-Τιµωρούνται µε φυλάκιση ως ένα έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται 

βαρύτερη ποινή, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αν: 



α) Εν γνώσει παρέχουν στη Γενική Συνέλευση ή σ’ εκείνον που διενεργεί το διαχειριστικό 

έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνούνται ή αποκρύπτουν αληθή στοιχεία – γεγονότα ή περιστατικά 

που αφορούν την οικονοµική κατάσταση του Συνεταιρισµού. 

β) Εν γνώσει τους προβαίνουν σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία του 

Συνεταιρισµού ή συντάσσουν ψευδείς ή εικονικούς ισολογισµούς του Συνεταιρισµού. 

γ) Αρνούνται να παραδώσουν ή αποκρύπτουν από εκείνον που διενεργεί διαχειριστικό έλεγχο 

τα τηρούµενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεµποδίζουν µε οποιοδήποτε τρόπο τη διενέργειά του. 

2-Με φυλάκιση ως ένα έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, 

τιµωρούνται τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου ή εκείνου που διενεργεί διαχειριστικό 

έλεγχο, αν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρέχουν εν γνώσει τους ψευδή στοιχεία 

ή αποκρύπτουν αληθή γεγονότα ή περιστατικά που αφορούν την διαχείριση ή την οικονοµική 

κατάσταση του Συνεταιρισµού και περιήλθαν σε γνώση τους από την εποπτεία ή τον έλεγχο 

που έκαναν.  

3-Τιµωρείται µε φυλάκιση ως ένα έτος ή µε χρηµατική ποινή ή και µε τις δύο ποινές, εφόσον 

από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν 

προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεµποδίζει τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης ή της Γενικής Συνέλευσης των µελών των 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων, χρησιµοποιώντας σωµατική βία ή απειλή σωµατικής βίας ή 

άλλης πράξης ή παράλειψης. 

4-Τιµωρείται µε φυλάκιση ως ένα έτος εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται 

βαρύτερη ποινή, όποιος: 

α) ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή εποπτείας ή ελέγχου µετά τη λήξη της θητείας 

του. 

β) ψηφίζει χωρίς δικαίωµα ή ψηφίζει πολλές φορές ή δίνει πολλαπλή ψήφο ή µε 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο µπορεί να προκαλέσει την παραγωγή µη γνήσιου αποτελέσµατος 

εκλογής ή νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσµα εκλογής για την ανάδειξη ∆ιοικητικών και 

Εποπτικών Συµβουλίων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

Μεταβατικές διατάξεις 
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Ιδρυτικά Μέλη 

 

1-Τα ιδρυτικά µέλη του Συνεταιρισµού είναι τα κάτωθι: 

 

α)  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ οδός:  Ευβοίας 23 Αγ. ∆ηµήτριος 



β)  ΤΣΟΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  όδος:  Ρέθυµνο Κρήτης 

γ)  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ όδος:  Παπαδιαµαντοπούλου 50, Ζωγράφου 

δ)  ΓΕΝΕΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  όδος: ∆αναϊδών 20, Β.Χαλάνδρι 

ε)  ΖΩΗΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  όδος: Μ.Ασίας 52, Αµπελόκηποι 

στ)ΤΖΟΥΒΕΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  όδος: Ι.Θεολόγου 100, Ζωγράφου 

ζ)  ΜΑΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Απεβίωσε 
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Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρµόζονται οι 

σχετικές διατάξεις του Ν. 1667/1986. 
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Το παρόν καταστατικό αποτελούµενο από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα και αφού ψηφίστηκε 

από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται αρµοδίως για έγκριση. 


