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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 

(ΦΕΚ 221/Β΄/09−02−2012) υπουργικής απόφασης «Τή−
ρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινω−
νικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) «Κοι−
νωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
και λοιπές διατάξεις. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2. 

2. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ. 243, Α΄) «Δι−
ορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 1.7723/οικ.4376 (ΦΕΚ 1403/Β΄/16−06−2011) 
κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση, συμπλήρωση 
και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 180691/7.2.2001/Γ΄ΚΠΣ/ 
(ΦΕΚ 148/Β΄/14.2.2001) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ−
σταση και Λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτο−
βουλίας «EQUAL»», στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

5. Την υπ’ αριθμ. 64698/5811/19−09−2008 Υ.Α. «Εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι−
κού» στην Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των 
Αρχών της Equal και για τη Διαχείριση Δράσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού»» (ΦΕΚ 2059/Β΄/6−10−2008), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 15980/Δ1.5 161/1−9−2011 (ΦΕΚ 295/1−9−2011) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί «ορισμού της 
Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων 
Πόρων».

7. Την υπ’ αριθμ. C/2007/5534/12−11−2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
2007−2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας.

8. Τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) «Κοινω−
νική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και 
λοιπές διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις της παρ. ΙΓ 
του άρθρου 138 του Ν. 4052/1.3.2012 (ΦΕΚ 41/Α΄).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 
(ΦΕΚ 221/Β΄/09−02−2012) υπουργικής απόφασης «Τήρηση 
και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οι−
κονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) «Κοινωνική Οι−
κονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές 
διατάξεις».

10. Την ανάγκη τροποποίησης της παραπάνω απόφα−
σης, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/
02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β΄/09−02−2012) υπουργικής από−
φασης «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου 
Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) 
«Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
και λοιπές διατάξεις», ως ακολούθως:

• Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3, προ−
στίθεται νέο εδάφιο ως εξής: ι) να μην συμμετέχει ως 
μέλος όποιος συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. που έχει 
έδρα στην ίδια περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο κα−
ταστατικό σκοπό.

• Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 4 ως εξής: «Σε διάστημα εξήντα (60) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγκρισης 
του καταστατικού και την εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο 
Μητρώο, πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία του Μητρώ−
ου τα κάτωθι στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τήρηση 
της συγκεκριμένης δέσμευσης, αλλιώς διαγράφεται από 
το Μητρώο:»

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 4 ως 
εξής: «Στην περίπτωση που η εκπλήρωση του κριτηρί−
ου παύσει προσωρινά, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης 
εργαζόμενου που ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πλη−
θυσμού ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας 
του, η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης οφείλει να τον αντικαταστήσει 
εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, 
ενημερώνοντας σχετικά το Τμήμα Μητρώου».
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• Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 7 ως εξής: «Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. 
μετά τη σύνταξη του καταστατικού, οφείλει να συ−
μπληρώσει την αίτηση εγγραφής και να την υποβάλει 
ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από 
το πρωτότυπο καταστατικό και ξεχωριστή υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το κάθε 
ιδρυτικό μέλος, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν 
συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ., ή διαφορετικά τα στοι−
χεία της Κοιν.Σ.Επ. στην οποία τυχόν συμμετέχει.»

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 7 του άρθρου 7 ως 
εξής: «Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου 
και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, το 
Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρο−
νικού αιτήματος. Η ηλεκτρονική βάση του Μητρώου, 
με την έγκριση του αιτήματος, παράγει αυτόματα τον 
αριθμό Μητρώου της Επιχείρησης και τη Βεβαίωση Εγ−
γραφής στο Μητρώο. Η Βεβαίωση Εγγραφής πρέπει να 
φέρει σήμανση με τη φράση «ισχύει μόνο για έναρξη 
δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.» Η Βεβαίωση εκτυπώνεται, 
υπογράφεται και σφραγίζεται από το Τμήμα Μητρώου 
και στη συνέχεια αναρτάται στην ηλεκτρονική βάση. 
Παράλληλα το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε σήμανση 
με ειδική σφραγίδα όλων των φύλλων του καταστα−
τικού και ακολούθως το αποστέλλει στην υποψήφια 
επιχείρηση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και 
αφού λάβει τη Βεβαίωση Εγγραφής, η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά 
νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα.»

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του άρθρου 7 ως 
εξής: «Η Κοιν.Σ.Επ., με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
και αφού λάβει τη Βεβαίωση Εγγραφής, οφείλει εντός 
προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία εγγρα−
φής της στο Μητρώο, να εισέλθει στην ηλεκτρονική 
βάση και να καταχωρίσει την ακριβή διεύθυνση της 
έδρας της (οδός και αριθμός), τη Δ.Ο.Υ. στην οποία 
υπάγεται, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τον 
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), το ετήσιο πρό−
γραμμα δραστηριοτήτων, καθώς και τη σύνθεση της 
Διοικούσας Επιτροπής. Ακολούθως, θα πρέπει να εκτυ−
πώσει την σχετική αίτηση καταχώρισης πρόσθετων 
στοιχείων και να την υποβάλει στο Τμήμα Μητρώου 
επισυνάπτοντας τη Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας 
και το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας 
Επιτροπής. Ειδικά οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, θα πρέπει να 
υποβάλουν επιπλέον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
της παραγράφου 2 του άρθρου 4 που τεκμηριώνουν 
την εκπλήρωση του κριτηρίου απασχόλησης σε ποσο−
στό 40% των εργαζομένων που προέρχονται από τις 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.»

• Διαγράφεται η παράγραφος 9 του άρθρου 7.
• Αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του άρθρου 7 

ως εξής: «Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία 
των δύο (2) μηνών παρέλθει χωρίς να υποβληθούν τα 
προβλεπόμενα στοιχεία, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει 
αυτοδίκαια στη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μη−
τρώο.»

• Αντικαθίσταται το εδάφιο στ του άρθρου 8 ως εξής: 
«Στοιχεία Έναρξης Δραστηριότητας: Αριθμός πρωτο−
κόλλου και ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας στη 
Δ.Ο.Υ.».

• Αντικαθίσταται το άρθρο 9 ως εξής: «Για την εγγρα−
φή τους στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
οι Κοιν.Σ.Επ. υποβάλουν: Αίτηση Εγγραφής (σύμφωνα με 

το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων), Καταστατικό Σύστασης, 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 κάθε ιδρυτικού μέ−
λους περί συμμετοχής ή όχι σε άλλη Κοιν.Σ.Επ., Υπεύθυ−
νη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί τήρησης του κριτηρίου 
απασχόλησης ατόμων από τις ευάλωτες ομάδες πληθυ−
σμού (μόνο οι Κοιν.Σ.Επ.Ένταξης), Έγκριση εποπτεύοντα 
φορέα για τη συμμετοχή Ν.Π.Δ.Δ. στην Κοιν.Σ.Επ. (μόνο 
οι Κοιν.Σ.Επ Ένταξης), Αίτηση Καταχώρησης Πρόσθετων 
Στοιχείων (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, 
όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομέ−
νων), Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας, Πρακτικό 
συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής, τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 4 για 
την τεκμηρίωση της απασχόλησης εργαζομένων που 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (μόνο οι Κοιν.
Σ.Επ.Ένταξης)».

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 11 ως 
εξής: «1. Η τροποποίηση στοιχείων του καταστατικού 
επιφέρει αλλαγή των στοιχείων του Μητρώου».

• Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 11 ως εξής: «Μετά τη διαδικασία 
καταχώρισης, ακολουθεί η ηλεκτρονική υποβολή του 
αιτήματος και η κατάθεση του έντυπου αιτήματος στο 
Τμήμα Μητρώου, με την επισύναψη του Πρακτικού της 
Γενικής Συνέλευσης των μελών η οποία αποφάσισε 
την τροποποίηση του καταστατικού, το τροποποιημένο 
καταστατικό και στην περίπτωση που η τροποποίηση 
αφορά στην αλλαγή της σύνθεσης των μελών, ξεχω−
ριστή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμ−
μένη από κάθε νέο μέλος, στην οποία θα αναγράφεται 
ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. ή διαφορετικά 
τα στοιχεία της Κοιν.Σ.Επ. στην οποία τυχόν συμμε−
τέχει.»

• Αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 
του άρθρου 11 ως εξής: «Η Βεβαίωση Καταχώρισης Τρο−
ποποίησης του καταστατικού πρέπει να φέρει σήμανση 
με τη φράση «ισχύει μόνο για χρήση στη Δ.Ο.Υ.».

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 9 του άρθρου 11 ως 
εξής: «Η επιχείρηση εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα 
και αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης της 
τροποποίησης του καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, 
οφείλει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της 
Δήλωσης Μεταβολής που έλαβε από τη Δ.Ο.Υ. (αριθμός 
πρωτοκόλλου και ημερομηνία). Ακολούθως θα πρέπει 
να υποβάλει την σχετική αίτηση καταχώρισης πρόσθε−
των στοιχείων στο Τμήμα Μητρώου, επισυνάπτοντας 
τη Δήλωση Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.».

• Διαγράφεται η παράγραφος 10 του άρθρου 11.
• Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 

του άρθρου 11 ως εξής: «Σε περίπτωση που η παραπάνω 
προθεσμία του ενός (1) μήνα παρέλθει χωρίς να υπο−
βληθούν τα προβλεπόμενα στοιχεία, το Τμήμα Μητρώου 
ζητά εγγράφως από την επιχείρηση την προσκόμιση 
αυτών, θέτοντας χρονικό περιθώριο δέκα ημερολογι−
ακών ημερών.»

• Διαγράφεται η παράγραφος 14 του άρθρου 11. 
• Αντικαθίσταται το εδάφιο ε της παραγράφου 1 του 

άρθρου 12 ως εξής: «ε) Στοιχεία Καταχώρισης Τροπο−
ποίησης: Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία της 
σχετικής Δήλωσης Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.».

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 12 
ως εξής: «Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη 
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δήλωση τροποποίησης στοιχείων του καταστατικού 
των Κοιν.Σ.Επ. είναι: Αίτηση Καταχώρισης Τροποποίη−
σης Καταστατικού (σύμφωνα με το προτυποποιημένο 
έντυπο, όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων), Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της 
Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία αποφάσισε 
την τροποποίηση του καταστατικού, Τροποποιημένο 
καταστατικό, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 κάθε 
νέου μέλους περί συμμετοχής ή όχι σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. 
(μόνο στην περίπτωση που η τροποποίηση αφορά στην 
είσοδο νέων μελών), Αίτηση Καταχώρισης Πρόσθετων 
Στοιχείων Τροποποίησης Καταστατικού (σύμφωνα με 
το προτυποποιημένο έντυπο, όπως παράγεται από την 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων), Δήλωση Μεταβολής στη 
Δ.Ο.Υ.».

• Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 13 ως εξής: «Για την ενημέρωση του 
Μητρώου στην περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης της 
Διοικούσας Επιτροπής λόγω λήξης της θητείας της ή 
αντικατάστασης μέλους της, η επιχείρηση εντός προ−
θεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία αλλαγής της σύνθεσης της Διοικούσας Επι−
τροπής, συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση καταχώ−
ρισης της νέας Διοικούσας Επιτροπής, καταχωρώντας 
τα στοιχεία των νέων μελών της και διαγράφοντας τα 
στοιχεία των μελών που αποχώρησαν.»

• Διαγράφεται τα εδάφιο γ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 14.

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 14 ως 
εξής: «Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλω−
ση αλλαγής των μελών της Διοικούσας Επιτροπής της 
Κοιν.Σ.Επ. είναι Αίτηση Καταχώρισης Νέας Διοικούσας 
Επιτροπής (σύμφωνα με το προτυποποιημένο έντυπο, 
όπως παράγεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων), 
Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέ−
λευσης των μελών από το οποίο θα προκύπτει η εκλογή 
των νέων μελών Διοικούσας Επιτροπής ή Επικυρωμένο 
αντίγραφο Πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής, από 
το οποίο θα προκύπτει η αντικατάσταση μέλους της, 
Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Διοικούσας 
Επιτροπής, από το οποίο θα προκύπτει η κατανομή 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της.

• Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγρά−
φου 4 του άρθρου 15, ως εξής: «Η απόφαση διαγραφής 
της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο κοινοποιείται με ευθύνη 
του Τμήματος Μητρώου στην αρμόδια Δημόσια Οικο−
νομική Υπηρεσία και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.»

• Αντικαθίσταται το άρθρο 59, ως εξής: 
«1. Το τμήμα Μητρώου αν διαπιστώσει ότι μέλος του 

Μητρώου παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 ή 
αμελεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορ−
ρέουν από τη συμμετοχή του σε αυτό, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 17, 34 και 55, καλούν τους 
εκπροσώπους του μέλους στην υποβολή έγγραφων 
διευκρινήσεων και πληροφοριών, θέτοντας προθεσμία 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Αν το μέλος παρέχει 
εντός της προθεσμίας τις πληροφορίες και διευκρινή−
σεις που του ζητήθηκαν και από τα προσκομισθέντα 
στοιχεία δε διαπιστώνεται παραβίαση του Νόμου, ο 
έλεγχος περατώνεται. 

2. Εφόσον από τον έλεγχο προκύψει παραβίαση των 
διατάξεων του Ν. 4019/2011 ή των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Μητρώο, το 

Τμήμα Μητρώου εισηγείται προς τον αρμόδιο Περιφε−
ρειάρχη ή τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης την επιβολή των διοικητικών προστίμων, που κατά 
περίπτωση προβλέπονται στο άρθρο 61. Σε περίπτωση 
που η προθεσμία παρέλθει χωρίς να προσκομιστούν τα 
στοιχεία, το Τμήμα Μητρώου διενεργεί επιτόπιο έλεγχο 
ή παραγγέλλει, στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της 
Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα του μέλους, τη διε−
νέργεια επιτόπιου ελέγχου στους χώρους λειτουργίας 
του νομικού προσώπου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση 
του. Κατά την αυτοψία ελέγχονται τα βιβλία που τηρεί 
υποχρεωτικά το μέλος βάσει του Ν. 4019/2011 (Μελών 
Συνεταιρισμού, πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και πρα−
κτικών Διοικούσας Επιτροπής), τα φορολογικά βιβλία και 
στοιχεία για την ταυτοποίηση των όσων έχουν δηλωθεί 
από το μέλος στο Τμήμα Μητρώου, αλλά και κάθε άλλο 
στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την διεκπεραίωση 
του ελέγχου. 

3. Αν κατά τον έλεγχο η διοίκηση του μέλους αρνηθεί 
τη συνεργασία, οι υπάλληλοι του Μητρώου προβαίνουν 
σε κατάσχεση κάθε εγγράφου και στοιχείου που μπορεί 
να αποτελέσει αντικείμενο του ελέγχου, συντάσσοντας 
πρωτόκολλο με αναλυτική περιγραφή των ειδών που 
κατασχέθηκαν. 

4. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Διεύθυνση Ανω−
νύμων Εταιριών της αρμόδιας Περιφέρειας συντάσσει 
έκθεση στην οποία παραθέτει τα πορίσματα του ελέγ−
χου, την οποία και αποστέλλει στο Τμήμα Μητρώου. 
Το Τμήμα Μητρώου, με βάση το πόρισμα του ελέγχου 
που πραγματοποίησε το ίδιο ή λαμβάνοντας υπόψη το 
πόρισμα του ελέγχου που της διαβιβάστηκε από τη Δι−
εύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών, εισηγείται στον αρμόδιο 
Περιφερειάρχη ή στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης την επιβολή των διοικητικών προστίμων 
που κατά περίπτωση προβλέπονται στο άρθρο 61. 

5. Πλέον των ελέγχων που αφορούν στην τήρηση των 
τυπικών υποχρεώσεων των μελών του Μητρώου, το Τμή−
μα Μητρώου διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, 
σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες, για την ταυτοποί−
ηση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί από το μέλος του 
Μητρώου και προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση 
των γενικών και ειδικών κριτηρίων εγγραφής.

6. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 17, 34 
και 55, ή το μέλος του Μητρώου έχει πάψει να πληροί 
τα γενικά και ειδικά κριτήρια εγγραφής, παράλληλα με 
την επιβολή χρηματικού προστίμου από τον κατά τόπο 
Περιφερειάρχη, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης διατάσσει την προσωρινή ή οριστική δια−
γραφή του μέλους από το Μητρώο κατόπιν σχετικής 
εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών.

7. Στην περίπτωση που παρά τις επανειλημμένες προ−
σπάθειες του Τμήματος Μητρώου ή της Διεύθυνσης 
Ανωνύμων Εταιρειών, δεν καθίσταται δυνατή η επικοι−
νωνία με το μέλος και η διενέργεια αυτοψίας στο χώρο 
λειτουργίας του και εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα 
έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης προσπά−
θειας επικοινωνίας, το Τμήμα Μητρώου εισηγείται προς 
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την 
οριστική διαγραφή του μέλους από το Μητρώο.

8. Αν το Τμήμα Μητρώου διαπιστώσει ότι νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις 
του ν. 4019 με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό 
των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιου−
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σιακό όφελος, διατάσσεται με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η οριστική δια−
γραφή της Κοιν.Σ.Επ. στην οποία αυτά μετέχουν από το 
Μητρώο Κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ παράλ−
ληλα επιβάλλεται με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου 
Περιφερειάρχη πρόστιμο σε βάρος της Κοιν.Σ.Επ. ύψους 
τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00 €) ευρώ».

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 60, 
ως εξής: «1. Το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έλεγχο 
μέλους του Μητρώου, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 59, σε περίπτωση που περι−
έλθει σε γνώση τους καταγγελία άμεσα ή έμμεσα μέσω 
της Διεύθυνσης Προστασίας του Καταναλωτή, των Δι−
ευθύνσεων Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειών, της 
Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την 
Κοινωνική Οικονομία ή άλλου φορέα».

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 61, ως 
εξής: «1. Ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, κατόπιν εισήγησης 
του Τμήματος Μητρώου, επιβάλλει σε βάρος των Κοιν.
Σ.Επ. που παραβαίνουν τις διατάξεις του ν. 4019 και της 
παρούσας χρηματικά πρόστιμα από πεντακόσια (500) 
ευρώ έως δύο χιλιάδες (2.000,00 €) ευρώ».

• Αντικαθίσταται το άρθρο 62, ως εξής: «Ο Υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν εισήγησης 
του Τμήματος Μητρώου, επιβάλλει το μέτρο της προ−
σωρινής διαγραφής στην περίπτωση που διαπιστωθεί 
ότι Κοιν.Σ.Επ. παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 
καθ’ υποτροπή. Η διάρκεια της προσωρινής διαγραφής 
κυμαίνεται από ένα (1) έως έξι (6) μήνες. Η προσωρινή 
διαγραφή επιφέρει τον αποκλεισμό της επιχείρησης 
ή και των μελών της από τη δυνατότητα συμμετοχής 
σε προγράμματα ενίσχυσης των Κοιν.Σ.Επ. που προκη−
ρύσσονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης ή άλλο αρμόδιο φορέα, από την πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικο−
νομίας, ή ακόμη και την προσωρινή διακοπή τής τυχόν 
τρέχουσας χρηματοδότησής της. Με ευθύνη του Τμή−
ματος Μητρώου, το μέτρο της προσωρινής διαγραφής 
κοινοποιείται στους φορείς προκήρυξης των σχετικών 
προγραμμάτων. Σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, ο 
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί 
να διατάξει την οριστική διαγραφή της».

• Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 63, 
ως εξής: «2. Με τον καθορισμό διοικητικού πρόστιμου, 
οι υπάλληλοι του Τμήματος Μητρώου οφείλουν να ει−
σέλθουν στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου και να 
καταχωρίσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερο−
μηνία της απόφασης του Περιφερειάρχη ή του Υπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το ύψος του 
προστίμου, καθώς και το λόγο επιβολής του».

• Το Παράρτημα Ι αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

Στην .................. σήμερα …………....…………. του έτους ................., οι: 
1) ........................... του ............. και της ............., που γεννήθηκε 

στο/ην ......................, το έτος ................., κάτοικος ...................... 
(οδός ............... αριθμός .......... ), κάτοχο του ΑΔΤ ................... 
του Α.Τ. ............., με ΑΦΜ ................. της Δ.Ο.Υ. ................ 

2) ................ (καταχωρούνται κατά τον ανωτέρω τρόπο 
τα στοιχεία όλων των ιδρυτικών μελών) 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινω−
νικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, το καταστατικό της 
οποίας έχει ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ−ΕΠΩΝΥΜΙΑ−ΕΔΡΑ−ΣΚΟΠΟΣ−ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού 
Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙ−
ΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (αναγράφεται η 
επωνυμία)» και το διακριτικό τίτλο « ................... ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 «Περί Κοι−
νωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» όπως ισχύει 
σήμερα.

2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη 
των μελών του και έχει εμπορική ιδιότητα.

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος ........................ 
της Περιφερειακής Ενότητας ................................... 

2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ο συ−
νεταιρισμός μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριο−
τήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα 
ή γραφεία οπουδήποτε.

Άρθρο 3ο 
(για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης)

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του 
συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων 
κοινωνικών συμφερόντων. 

2. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι η προ−
ώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή 
και εν γένει η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων που 
ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, κυρίως 
μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση. 

Για την ευόδωση των σκοπών του ο συνεταιρισμός 
μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική 
δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορι−
κού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξι−
ακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρα−
κτήρα. 

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύ−
ονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 

α) ............... 
β) ...............
γ) ...............
(αναφέρονται συγκεκριμένες δραστηριότητες τις 

οποίες θα ασκεί η Κοιν.Σ.Επ)
3. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέ−

πονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της 

παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλο−
γικού και κοινωνικού χαρακτήρα,

β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι 
του κεφαλαίου,

γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυ−
ξη της απασχόλησης και τη διεύρυνση των εργασιών 
του,

δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
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Άρθρο 3ο
(για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας)

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του 
συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων 
κοινωνικών συμφερόντων. 

2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παρα−
γωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού − 
προνιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυ−
σμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα 
με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. 

Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός 
μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική 
δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορι−
κού, μεταφορικού, τουριστικού, αναπτυξιακού, κοινωνι−
κού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. 

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύ−
ονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 

α) ............. 
β) .............
γ) .............
(αναφέρονται συγκεκριμένες δραστηριότητες τις 

οποίες θα ασκεί η Κοιν.Σ.Επ)
3. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέ−

πονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της 

παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλο−
γικού και κοινωνικού χαρακτήρα,

β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι 
του κεφαλαίου,

γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυ−
ξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών 
του, 

δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Άρθρο 3ο
(Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού) 

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του 
συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων 
κοινωνικών συμφερόντων. 

2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παρα−
γωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανο−
ποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, 
περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής 
ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση 
παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων 
κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, 
την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της 
κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή 
περιφερειακής ανάπτυξης.

Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός 
μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική 
δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορι−
κού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξι−
ακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρα−
κτήρα. 

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύ−
ονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 

α) .............. 
β) ..............
γ) ..............
(αναφέρονται συγκεκριμένες δραστηριότητες τις 

οποίες θα ασκεί η Κοιν.Σ.Επ)

3. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέ−
πονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της 
παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλο−
γικού και κοινωνικού χαρακτήρα,

β) την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι 
του κεφαλαίου,

γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυ−
ξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών 
του,

δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη*.
* Ενδεικτικό και όχι υποχρεωτικό, μπορεί να ορίζεται 

συγκεκριμένη διάρκεια σε έτη π.χ. 30 έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 5ο
ΜΕΛΗ

1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν: 
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθη−

τοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνε−
ταιρισμού. 

β) Κάθε Νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες 
αρχές και επιθυμεί να συνδυάσει την κοινωνική του 
δράση με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού, υπό την 
προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται 
από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4019/2011. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 
του Ν. 4019/2011 δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συ−
νεταιρισμού οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται 
σε αυτούς.

3. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία έχει τον 
ίδιο σκοπό και εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα 
……...............……… (αναγράφεται η Περιφερειακή Ενότητα στην 
οποία ανήκει η έδρα της Κοιν.Σ.Επ.).

Άρθρο 6ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά 
τη σύστασή του, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης 
από τον ενδιαφερόμενο προς τη Διοικούσα Επιτροπή, 
η οποία αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη 
της συνεδρίαση.

2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την 
πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την 
αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους του 
Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της 
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για την αποδοχή 
της αίτησης. 

3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λή−
ψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα 
μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της 
εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συ−
νέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των 
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αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν 
γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή. 

Άρθρο 7ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να απο−
χωρήσουν, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη 
Διοικούσα Επιτροπή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν 
τη λήξη του λογιστικού έτους.

2. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με 
την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρό−
ντος, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση 
των υποχρεώσεών που προκύπτουν από το Ν. 4019/2011 
και το καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπτει 
τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Η διαγραφή, στην 
περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της 
Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση 
προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους 
διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την 
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που δι−
αγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον 
του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η 
απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την 
ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που 
απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε 
άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.

3. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανω−
τέρω, μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα, που 
εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την 
έγκριση του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία 
έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή, ενώ με την επιστροφή 
εκκαθαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισμού με το μέλος 
χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει 
σχηματιστεί.

Άρθρο 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις:

α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συ−
νεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να 
απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά 
του.

β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του 
Συνεταιρισμού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γε−
νικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να 
προστατεύουν τα συμφέροντά του.

2. Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού 
έναντι των τρίτων, ο καθένας εις ολόκληρον και μέχρι 
του ποσού της συνεταιριστικής του μερίδας.

3. Κάθε νέο μέλος 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. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεμα−
τικό. 

4. 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 Συ−
νεταιρισμού.

Άρθρο 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμε−
τοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψή−
φου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών 
μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν 
και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Κα−
ταστατικού και του Νόμου.

2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για 
την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να 
λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπή καθώς 
και του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελε−
σμάτων Χρήσης.

3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργα−
ζόμενοι σ’ αυτόν, να αμείβονται για την παρεχόμενη ερ−
γασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. 

4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι 
σ΄ αυτόν έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε 
οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορι−
σμών της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 4019/2011 
περί διανομής των κερδών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

Άρθρο 10ο
ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από:
1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύ−

πτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων. 
2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του 

και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχεί−
ων.

3. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν−
δύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς ορ−
γανισμούς, ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και 
Β΄ βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα.

 4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και 
παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 11ο
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρε−
ωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζε−
ται δια του παρόντος σε ........................ ευρώ (........................€).

2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, 
υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, 
το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιρι−
στική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά 
νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή 
τους αντιστοίχως. 

3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για 
όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.

4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερί−
δα της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος 
επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές 
συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα 
ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με 
την αξία της υποχρεωτικής, (ήτοι..... ... ευρώ) και το ισό−
ποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα 
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(1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως 
στη Διοικούσα Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση 
προαιρετικών μερίδων.

5. Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνε−
ται μόνο σε νέο μέλος εγγράφως ύστερα από συναίνεση 
της Διοικούσας Επιτροπής η οποία είναι υποχρεωτική, 
εφόσον στο πρόσωπο του νέου μέλους συντρέχουν οι 
όροι που απαιτούνται για την είσοδό του ως μέλους. Η 
προαιρετική συνεταιριστική μερίδα μπορεί να μεταβιβά−
ζεται ελεύθερα χωρίς άδεια της Διοικούσας Επιτροπής 
σε άλλο μέλος του Συνεταιρισμού. Όλες οι μεταβιβάσεις 
συνεταιριστικών μερίδων καταχωρούνται στο Γενικό 
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

6. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβι−
ώσει ή μέλος νομικό πρόσωπο λυθεί και εκκαθαρισθεί, 
η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού 
περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του 
διάδοχο.

7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών 
προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα 
της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους 
στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση 
και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση 
εις χείρας του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που 
έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για 
λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές 
σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο 
όργανο του Συνεταιρισμού, δικαιούται ν’ αποφασίζει για 
κάθε υπόθεση που αφορά το Συνεταιρισμό και έχει την 
εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης. 

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που 
απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέ−
λευσης υπάγονται: 

α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διά−

λυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.
γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανο−

νισμού Λειτουργίας.
δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεται−

ρισμού.
ε) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων Χρήσης.
στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη της 

Διοικούσας Επιτροπής και των αντιπροσώπων σε Ενώ−
σεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών της 
Διοικούσας Επιτροπής.

ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.

η) Η έγκριση συμμετοχής του Συνεταιρισμού σε Κοι−
νοπραξίες, ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού 
και η αποχώρησή του.

3. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται 
από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή 
έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν 

στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη 
μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο 
το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιρι−
στικών μερίδων που διαθέτουν.

Άρθρο 13ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνε−
δρίαση μία φορά το έτος, ύστερα από πρόσκληση της 
Διοικούσας Επιτροπής και μέσα σε τρεις (3) μήνες από 
τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όποτε τη 
συγκαλέσει η Διοικούσα Επιτροπή ή εφόσον υποβληθεί 
σχετικό αίτημα, με συγκεκριμένο θέμα, προς τη Διοι−
κούσα Επιτροπή από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του 
Συνεταιρισμού. 

3. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της 
Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου 
(1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να 
συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.

4. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγρά−
φει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η 
Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η 
πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχι−
στον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με 
προσωπικές επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο 
που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή.

Άρθρο 14ο
ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συ−
νεδριάζει έγκυρα, εφόσον κατά την έναρξη της συνε−
δρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη του 
Συνεταιρισμού.

2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συ−
νέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη 
πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για όλα 
τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα 
πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού 
(εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον 
σε 2 μέλη). 

3. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέ−
λευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς 
άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και 
αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας 
διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότε−
ρα από επτά (7) (η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται 
μόνο στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός της 
Κοιν.Σ.Επ. το επιτρέπει).

4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μετα−
βολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη 
μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, τον 
αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, 
την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού, τη 
μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, την ανά−
κληση και την αντικατάσταση μελών της Διοικούσας 
Επιτροπής και την τροποποίηση του καταστατικού, η 
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε 
αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και στην περίπτωση 
επαναληπτικής Συνέλευσης όταν είναι παρόντα τα μισά 
τουλάχιστον μέλη.
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Άρθρο 15ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ−ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τα μέλη 
ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την 
εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόε−
δρος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν αυτός απουσιάζει 
ο Αντιπρόεδρος, ή άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτρο−
πής ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα, ένα μέλος του 
Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση. 

2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης 
και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται 
από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

Άρθρο 16ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα 
θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Αν παρίσταται το σύνολο των μελών, η Γενική Συ−
νέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν 
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτω−
ση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται 
υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των 
μελών αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη. 

3. Στη Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος 
Συνεταιριστικής Οργάνωσης ανωτέρου βαθμού.

Άρθρο 17ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η λήψη αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, η οποία 
πραγματοποιείται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το 
ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει 
η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, 
οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. Δεν επι−
τρέπεται η λήψη αποφάσεων «δια βοής».

2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν παροχή εμπι−
στοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού 
και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφο−
φορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια μέρα της 
Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος της συζήτησης 
των θεμάτων.

3. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής δεν έχουν δι−
καίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την 
ευθύνη τους. 

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται 
με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων 
μελών. Στα θέματα στης παραγράφου 4 του άρθρου 14 
απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 
του Συνεταιρισμού.

Άρθρο 18ο
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντί−
κεινται στο Ν. 4019/2011, στο Ν. 1667/1986 όπως ισχύει ή 
στο Καταστατικό του Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και 
εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προσβάλ−
λονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους 
ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτο−
δικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 
682επ. Κ.Πολ.Δ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί η Διοικούσα 
Επιτροπή η οποία αποτελείται από .......................... (.....)* τα−
κτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά** που εκλέ−
γονται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής 
είναι ...............................*** και μπορεί να παρατείνεται, το 
πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, εντός των 
οποίων θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των 
μελών για την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής. 

3. Η Διοικούσα Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρ−
χεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε 
και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρό−
εδρο, Ταμία και Γραμματέα. 

4. Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει 
να δηλώσει την εκλογή της για καταχώριση στο Γενικό 
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

* η Διοικούσα Επιτροπή πρέπει να αποτελείται κατ 
ελάχιστο από τρία μέλη

** προτείνεται χωρίς να είναι υποχρεωτική η εκλογή 
αναπληρωματικών μελών

*** η θητεία μπορεί να έχει διάρκεια από δύο έως 
πέντε έτη 

Άρθρο 20ο
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού εκλέγεται, 
μετά από μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση που συνέρχεται κατά το ........................... (......)* 
έτος από την εκλογή της προηγουμένης.

2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική 
επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση. 

3. Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μέλη του Συ−
νεταιρισμού, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα 
ανακλητά

* τίθεται το έτος ανάλογα με την διάρκεια της θητείας 
της Διοικούσας Επιτροπής

Άρθρο 21ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εκλέγει μέλη αυτής 
σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν 
ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση 
ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφι−
κτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από 
τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από τη Διοι−
κούσα Επιτροπή γίνεται με απόφαση των απομενόντων 
μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το 
υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. 
Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) 
μήνα για καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής 
Οικονομίας και ανακοινώνεται από τη Διοικούσα Επι−
τροπή στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία 
μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και 
αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια 
διάταξη.
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2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιον−
δήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τα υπόλοιπα μέλη 
μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώ−
πηση του Συνεταιρισμού και χωρίς την αντικατάσταση 
των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών 
υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από 
την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περί−
πτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα 
των τριών (3). 

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Διοι−
κούσας Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, 
μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 
με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας 
Επιτροπής. 

Άρθρο 22ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το 
Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστα−
τικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέμα−
τα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην 
αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οφείλουν να 
καταβάλλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του 
Συνεταιρισμού την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις 
δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την 
τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δι−
καιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις 
της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρ−
μοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και 
σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμού.

4. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής 
είναι τιμητικό και άμισθο. 

Άρθρο 23ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συ−
νεδρίαση μία (1) φορά το μήνα, με γραπτή πρόσκληση 
σε συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένα θέματα ημε−
ρήσιας διάταξης που καθορίζονται από κοινού. Θέματα 
ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα 
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. 

2. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτά−
κτως όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κρι−
θεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 των μελών της. 

3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την 
αναγκαιότητα, η σύγκλιση διενεργείται από οποιοδή−
ποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

Άρθρο 24ο
ΑΠΑΡΤΙΑ − ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ........................ (....)* 
τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψη−
φίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εκπροσώπηση 
μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρούνται 
από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών της Διοικού−
σας Επιτροπής.

2. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δε συμμετέχει 
στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρό−
κειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή 
συγγενή πρώτου βαθμού.

* για την ύπαρξη απαρτία θα πρέπει να παρίστανται 
στη συνεδρίαση περισσότερα μέλη από αυτά που απου−
σιάζουν, τίθεται αριθμός με βάση το πλήθος των μελών 
της Δ.Ε. όπως ορίζονται στο άρθρο 20. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ−ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ− ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 25ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, 
αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31 Δεκεμβρίου 
κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από 
τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 26ο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Διοικούσα 
Επιτροπή συντάσσει τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό 
Αποτελεσμάτων Χρήσης και την Έκθεση Διαχείρισης, 
τα οποία υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση 
για έγκριση. 

2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 
Χρήσης και η Έκθεση Διαχείρισης της Διοικούσας Επι−
τροπής πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του 
Συνεταιρισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν 
την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέ−
λευσης.

3. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να αποστείλει 
τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων 
Χρήσης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, 
στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 

Άρθρο 27ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα κέρδη του Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα 
μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμε−
νοι. 

2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% 
για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό 35%* 
διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως 
κίνητρο παραγωγικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 9 του παρόντος και το υπόλοιπο 60% δια−
τίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

3. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, αυτή 
καλύπτεται από το υπόλοιπο των αδιανέμητων κερδών 
των προηγούμενων χρήσεων εφόσον, δεν έχουν αναλω−
θεί και αν αυτό δεν επαρκεί από το αποθεματικό. Αν και 
πάλι δεν καλύπτεται η προκύπτουσα ζημία, η Διοικούσα 
Επιτροπή συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για την επιβολή 
έκτακτης εισφοράς στα μέλη του Συνεταιρισμού.

* το ποσοστό μπορεί να είναι μικρότερο οπότε αυ−
ξάνει ισόποσα το ποσοστό των κερδών που διατίθεται 
για τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
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Άρθρο 28ο
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

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

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο 
οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά η ημερο−
μηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, 
η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η 
αξία τους καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής 
των μελών. 

β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. 
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας 

Επιτροπής.
* πρόκειται για τα υποχρεωτικά βιβλία που ορίζει ο Ν. 

1667/86 όπως ισχύει, μπορούν να προστεθούν επιπλέον 
βιβλία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ − ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:
α) Αν διαγραφεί από το Μητρώο Κοινωνικής Οικο−

νομίας μετά από απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

β) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των ……...........…. (.....)*
γ) Λόγω τελεσίδικης απόφασης του κατά τόπον αρ−

μοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμ−
φέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του 
Ν. 4019/2011 οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγρα−
φή του Συνεταιρισμού στο οικείο Μητρώο.

δ) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται 
στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προη−
γούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της 
διάρκειάς του.

ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβά−
νεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 14 του 
παρόντος.

στ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Η διάλυση του Συνεταιρισμού καταχωρείται στο 

Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
* τίθεται ο αριθμός 7 για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης ή 5 

για τις Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Κοινωνικού 
και Παραγωγικού Σκοπού 

Άρθρο 30
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκα−
θάριση. Αν ο Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση, 
ακολουθείται η διαδικασία της εμπορικής νομοθεσίας. 
Η εκκαθάριση διενεργείται από τη Διοικούσα Επιτροπή 
ή σε περίπτωση που αυτή κρίνει αναγκαίο, από δύο 
εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. 
Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίστα−
ται και μετά τη διάλυσή του για όσο χρόνο διαρκεί η 
εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι 
εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαι−
τήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα 
χρέη του Συνεταιρισμού. Αν απομένει μόνο παθητικό, 
οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκ−

καθάρισης. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει και ενεργητι−
κό, ο Συνεταιρισμός αναβιώνει αυτοδίκαια και ως υπό 
εκκαθάριση εγγράφεται στα οικεία Μητρώα βάσει του 
άρθρου 791 ΚΠολΔ. Με το πέρας της εκκαθάρισης το 
υπόλοιπο δε διανέμεται, αλλά διατίθεται στο Ταμείο 
Κοινωνικής Οικονομίας. 

2. Αν ο Συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω λήξης της δι−
άρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως 
ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή 
η αναβίωσή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 
14 και 17 του παρόντος, η οποία στη συνέχεια καταχω−
ρείται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου 
της έδρας του.

3. Στην περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού για 
το λόγο που αναφέρεται στην παραγρ. 1 περίπτωση β΄ 
του άρθρου 29 του παρόντος, 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 συ−
γκαλείται εκτάκτως για να αποφασίσει την αναβίωση 
του Συνεταιρισμού.

4. Στην περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο Συνεται−
ρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται 
όταν έχει αρχίσει η διάθεση του υπολοίπου στο Ταμείο 
Κοινωνικής Οικονομίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31ο

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που 
αξιώνει ο Νόμος 4019/2011 όπως ισχύει. Για τα υπόλοι−
πα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Νόμου 1667/1986 
όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού απο−
τελείται από τους:

1) ............................... του ............................. και της ..........................., που 
γεννήθηκε στο/ην ............................, το έτος ...................., κάτοικος 
............................. (οδός .................................. αριθμός ........), κάτοχο 
του ΑΔΤ ...................... του Α.Τ. ............., με ΑΦΜ ......................... της 
Δ.Ο.Υ. ..................................

2) ............................. του .............................. και της ..........................., 
που γεννήθηκε στο/ην .............................., το έτος ................, κά−
τοικος ............................ (οδός .................................. αριθμός ..........), 
κάτοχο του ΑΔΤ ............................. του Α.Τ. ......................, με ΑΦΜ 
............................ της Δ.Ο.Υ. ................................

3) ................................ του .................................. και της ............................., 
που γεννήθηκε στο/ην ..................................., το έτος ...................., 
κάτοικος ............................ (οδός ................................ αριθμός .............), 
κάτοχο του ΑΔΤ .............................. του Α.Τ. .........................., με 
ΑΦΜ ................................. της Δ.Ο.Υ. .....................................

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική 
Γενική Συνέλευση των μελών, που θα συγκληθεί μέσα 
στο πρώτο τρίμηνο του έτους ................

* τίθεται το μεθεπόμενο έτος από το έτος σύστασης 
της Κοιν.Σ.Επ. 
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δίνουν με το παρόν 
την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα 
στον/ην ..............................................., του ..............................., κάτοικο 
............................... (οδός .................................. αριθμός ..............), κάτο−
χο του ΑΔΤ ...................... του Α.Τ. ............................, να υποβάλει 
το παρόν καταστατικό στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής 
Οικονομίας και να εκπροσωπεί αυτούς έναντι της συ−
γκεκριμένης Αρχής μέχρι την έγκρισή του. 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) .................................. .................................
2) .................................. ................................
3) .................................. ................................
4) .................................. ................................
5) .................................. ................................
6) .................................. ................................
7) .................................. ................................

Κατά τα λοιπά εξακολoυθεί και ισχύει η υπ’ αριθμ. 
2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/09−02−2012) υπουρ−
γική απόφαση «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μη−
τρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 
216/Α΄) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρη−
ματικότητα και λοιπές διατάξεις.» 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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