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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα έκθεση με τίτλο "Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής - 2η Απολογιστική 

Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" αποτελεί το 

Παραδοτέο 4.2 του έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα/ συμβούλου για την 

Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο 

πλαίσιο του έργου “Action Plan for Social Entrepreneurship” που έχει ενταχθεί στο 

Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020», ως έχει προδιαγραφεί στην 

από 13.08.2018 Σύμβαση μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Κεντρικής 

Μακεδονίας και της εταιρείας ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ.  

 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος έχει αναλάβει το έργο της οργάνωσης και λειτουργίας Κέντρου 

Πληροφοριών και Συμβουλευτικής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, το οποίο θα παρέχει συνεχόμενη συμβουλευτική/ενημέρωση εμπλεκόμενων 

φορέων και πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στόχος του 

παραδοτέου είναι η ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την πρόοδο 

υλοποίησης του έργου, τα ενδεχόμενα προβλήματα που εμφανίστηκαν και τον τρόπο 

διαχείρισής τους, τα ζητήματα που ενδεχομένως απαιτούν άμεση λήψη ενεργειών και, 

τέλος, ο προγραμματισμός των ενεργειών για τους επόμενους μήνες υλοποίησης του 

έργου. 

Το παρόν παραδοτέο, που αφορά την περίοδο υλοποίησης του έργου από 13.11.2018 

έως 31.12.2018, διαρθρώνεται ως εξής: 

Στο Κεφάλαιο 1 του παρόντος αναλύεται η συνολική πορεία υλοποίησης του έργου, τα 

προβλήματα που δυσχεραίνουν την υλοποίησή του και ο προτεινόμενος προγραμματισμός 

ενεργειών για την επόμενη περίοδο αναφοράς. 

Στο Κεφάλαιο 2 υποβάλλεται παρουσίαση για το Κοινοτικό και Εθνικό Πλαίσιο για την 

Κοινοτική και Αλληλέγγυα Οικονομία.  
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Στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος προσδιορίζεται η μεθοδολογία αποτύπωσης του 

κοινωνικού αντικτύπου. 

Στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος παρουσιάζονται τα πρότυπα επιχειρηματικών σχεδίων για 

τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. σύμφωνα με την κατηγορία του φορέα. 

 

Στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος παρουσιάζονται οι συχνότερες ερωτήσεις αναφορικά με 

τον τομέα Κ.ΑΛ.Ο. 

 

 

 

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους όρους της από 13.08.2018 

σύμβασης. 
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1.1 Πρόοδος έργου για τη σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και 

Συμβουλευτικής  

Το Παραδοτέο 4 - "Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" της Σύμβασης 

εντάσσεται στο Πακέτο Εργασίας 4 - "Δημιουργία δομών για την υποστήριξη και 

την ενίσχυση της ανάπτυξης των Κοινωνικών επιχειρήσεων" του έργου "Action 

Plan for Social Entrepreneurship - “Cross border Action Plan for the Development and 

Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social 

Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation”" που 

υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα 

“INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”. 

Το ανωτέρω "Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Επιτελικού 

Μηχανισμού Υποστήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο 

της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας" αποτελεί πρωτοβουλία της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία είναι και ο Επικεφαλής Εταίρος. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο του 

έργου «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου 

Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο του έργου  "Action Plan for 

Social Entrepreneurship”  που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE- 

BULGARIA 2014-2020», έχει αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου 

Πληροφοριών και Συμβουλευτικής (Info Desk) που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 

κοινωνική επιχειρηματικότητα για θέματα που αφορούν την νομοθεσία, δράσεις 

υποστήριξης, εκπαίδευση προσωπικού, πηγές χρηματοδότησης κ.λπ. Ωφελούμενοι του 

Κέντρου θα είναι τόσο οι υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους όσο και 

φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων/υποψήφιοι 

κοινωνικοί επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών.  

Ενδεικτικά, η ενημέρωση και η συμβουλευτική δύναται να περιλαμβάνει ενότητες όπως: 

 Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Καινοτομία,  

 Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 

Καινοτομία,  

 Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων κοινωνικών επιχειρήσεων,  

 Τυπικές διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας, 

 Κατάρτιση καταστατικού λειτουργίας του φορέα κοινωνικής επιχείρησης, 

 Ενημέρωση για πηγές χρηματοδότησης, 



"2η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

  7 

                                                                                      

 Δικτυώσεις. 

 

Το Κέντρο Πληροφοριών και Συμβουλευτικής θα υλοποιήσει και δράσεις δημοσιότητας, οι 

οποίες στοχεύουν στη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Στόχος του 

Κέντρου είναι η παροχή γενικής πληροφόρησης στους εμπλεκόμενους φορείς για τις 

δυνατότητες που παρέχονται μέσω της ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με 

τη διάθεση ενημερωτικού υλικού, τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και τη χρήση 

άλλων προωθητικών ενεργειών. 

Στις 29.11.2018 υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η 1η  Ημερίδα Ευαισθητοποίησης, όπου ο 

Υπεύθυνος του Έργου Κων/νος Δάμης, Δικηγόρος, παρουσίασε στους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. το 

Κοινοτικό και Εθνικό Πλαίσιο για την Κοινοτική και Αλληλέγγυα Οικονομία, και απάντησε σε 

όλες τις σχετικές ερωτήσεις των συμμετεχόντων. 

Κατά την περίοδο αναφοράς του παρόντος παραδοτέου (13.11.2018 έως 

31.12.2018), η Ομάδα Έργου εστίασε περαιτέρω στη βελτίωση των εργαλείων 

πολιτικής και στην  οργάνωση του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής.  

Σχετικώς προετοίμασε υλικό προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του έργου.  

Συγκεκριμένα: 

 Προετοίμασε Παρουσίαση του Κοινοτικού και Εθνικού Πλαισίου για την 

Κοινοτική και Αλληλέγγυα Οικονομία  

 Εκπόνησε Σχέδιο Μεθοδολογίας Αποτύπωσης του Κοινοτικού Αντικτύπου 

 Συνέλεξε Πρότυπα Καταστατικών Φορεών Κ.ΑΛ.Ο.  

 Συγκέντρωσε Συχνές Ερωτήσεις (FAQ). 
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1.2 Προβλήματα και δυσκολίες για τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών και 

Συμβουλευτικής  

Το καίριο πρόβλημα που παρουσιάστηκε για τη σύσταση και λειτουργία του Κέντρου 

Πληροφοριών και Συμβουλευτικής κατά το διάστημα αναφοράς αφορά την καθυστέρηση 

συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων από τους συμπράττοντες φορείς 

ήτοι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως αναλύθηκε στο από 

26.9.2018 έγγραφό μας. 

Με την από 28.9.2018 Απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΞΟ4ΟΡΡΓ-

ΧΙ1) αποφασίσθηκε η μετάθεση του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος και ιδίως της 

κομβικής Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων και Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Συλλογής 

Δεδομένων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.  

Παρ’ όλα αυτά στις 17.12.2018, με βάση τα μέχρι τούδε συλλεγέντα στοιχεία, υπεβλήθη, 

από τον Ανάδοχο του έργου "Action Plan for Social Entrepreneurship”  που έχει ενταχθεί 

στο Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE- BULGARIA 2014-2020» το Περιφερειακό Σχέδιο 

με τη Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

1.3 Προτεινόμενος προγραμματισμός ενεργειών για την επόμενη περίοδο 

αναφοράς  

Λόγω της ως άνω εξέλιξης, η λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής 

μετατίθεται για την επόμενη περίοδο αναφοράς (2.1.2019 έως 30.6.2019).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -  Μεθοδολογία αποτύπωσης του 

κοινωνικού αντικτύπου 
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Εισαγωγή 

 

Ως «Κοινωνικός αντίκτυπος»1 ορίζεται η διαδικασία μέσω της οποίας ένας φορέας παρέχει 

στοιχεία για το γεγονός ότι τα προϊόντα του  ή/ και οι υπηρεσίες του παρέχουν πραγματικά 

οφέλη στους πολίτες, το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.  

Αναλυτικότερα, για έναν φορέα Κ.ΑΛ.Ο. ο κοινωνικός αντίκτυπος θεωρείται το «κοινωνικό 

αποτέλεσμα», η κοινωνική ωφέλεια και οι αλλαγές  που επιφέρει στη ζωή των ανθρώπων 

τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα. Σημαντικό στοιχείο της μέτρησης του 

κοινωνικού αντίκτυπου είναι ότι πρέπει να υπολογίζονται τα αποτελέσματα τόσο των 

θετικών, όσο και των αρνητικών αλλαγών. 

Η «μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου» δημιουργήθηκε και σχεδιάσθηκε για να μετρήσει τα 

κοινωνικά αποτελέσματα και τις αλλαγές που επιφέρουν οι δράσεις των φορέων της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η χρήση αυτής της μεθόδου έχει ως στόχο να 

γίνουν αντιληπτές και να προσδιορισθούν οι αξίες που έχουν δημιουργηθεί από την δράση 

των κοινωνικών επιχειρήσεων τόσο από τους ίδιους του φορείς όσο και ευρύτερα από την 

κοινωνία. Το εργαλείο αυτό δεν έχει ως στόχο να μετρήσει τους φορείς, εάν και οι ίδιοι 

μπορεί να συνεισφέρουν στη δημιουργία κοινωνικής αξίας, αλλά το αντίκτυπο που έχουν οι 

δραστηριότητες τους στην κοινωνία. 

Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητας 

των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Για να είναι αποτελεσματική η διαδικασία μέτρησης του κοινωνικού 

αντίκτυπου, πρέπει να συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή ουσιαστικά  όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη του κάθε  φορέα Κ.ΑΛ.Ο.  

Η «μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου» είναι ένα εργαλείο σημαντικό για να εκτιμηθεί 

βιωσιμότητα του φορέα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά του και ποιες δράσεις 

είναι οι καλύτερες για να έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα. 

Επιπλέον, η «μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου» επιτρέπει σε έναν φορέα Κ.ΑΛ.Ο. να 

γνωστοποιήσει και να επικοινωνήσει την αξία των κοινωνικών αποτελεσμάτων της δράσης 

του στον ίδιο, στο προσωπικό που διαθέτει, αλλά και σε επενδυτές, χρηματοδότες ή σε 

υπηρεσίες του δημοσίου, και σε όλους όσους επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα. 

Παρακάτω θα αναλυθεί η μεθοδολογία Social Return on Investment (SROI)2, προκειμένου 

να  προσδιορισθεί ο τρόπος αποτύπωσης του Κοινωνικού αντικτύπου στους φορείς Κ.ΑΛ.Ο 

                                                 

1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  Ετήσια Έκθεση 2018 (Κεφάλαιο 2) 
2 Βλ. The SROI network, A Guide to Social Return on Investment, 2012.  Eπίσης, EKKE, Οδηγός για τη μέτρηση 
της κοινωνικής απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ., Αθήνα, 2015 (Κεφάλαιο Γ’) 
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3.1 Βασικές αρχές της Κοινωνικής Επιστροφής της Επένδυσης - Social Return on 

Investment (SROI)  

Οι αρχές της SROI 

H SROI αναπτύχθηκε από την κοινωνική λογιστική και την ανάλυση κόστους-οφέλους και 

βασίζεται στις παρακάτω αρχές. Αυτές οι αρχές υποστηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο 

πρέπει να εφαρμοστεί η μεθοδολογία αυτή. Οι αρχές είναι: 

 Προσδιορισμός ενδιαφερόμενων μερών (εμπλεκομένων) - Ενημέρωση για το 

υποκείμενο της μέτρησης και τοn τρόπο με τον οποίο γίνεται η μέτρηση και 

αποτίμηση μέσω της συμβολής εμπλεκομένων 

 Κατανόηση των αλλαγών- Καθορισμός του τρόπου δημιουργίας των αλλαγών και 

αξιολόγησή τους μέσα από την συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων,  

 Χρήση οικονομικών υποκατάστατων ως τρόπος αναγνώρισης της αξίας μη 

μετρήσιμων μεγεθών    

 Σαφής προσδιορισμός όλων των πληροφοριών και των αποδεικτικών στοιχείων 

που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους λογαριασμούς για την αποτύπωση μιας 

ρεαλιστικής  και δίκαιη εικόνας, με στόχο την λήψη λογικών  συμπερασμάτων  για 

τον αντίκτυπο.  

 Απομόνωση και συλλογή της αξίας εκείνης που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από 

τους οργανισμούς με στόχο τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση της αλλαγής 

που προκάλεσε κάποια δραστηριότητα σε σχέση με άλλους παράγοντες και να 

ληφθεί υπόψη η συμβολή άλλων ατόμων ή οργανισμών.  

 Διαφάνεια - Επεξήγηση και επίδειξη της βάσης πάνω στην οποία η ανάλυση μπορεί 

να θεωρηθεί ακριβής και ειλικρινής, και απόδειξη ότι αυτό θα αναφερθεί και θα 

συζητηθεί με τους εμπλεκόμενους.  

 Επιβεβαίωση Αποτελεσμάτων - Διασφάλιση της αρμόδιας εύλογης και ανεξάρτητης 

επαλήθευσης των αποτελεσμάτων, καθώς δεν μπορεί να αποφευχθεί η 

υποκειμενικότητα των αναλύσεων 

 

Υπάρχουν δύο τύποι SROI:  

1. Αξιολογητική: η οποίο εκτελείται αναδρομικά και βασίζεται σε πραγματικά 

αποτελέσματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.  

2. Προβλεπτική: η οποία προβλέπει πόση κοινωνική αξία θα δημιουργηθεί εάν οι 

δραστηριότητες πληρούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 
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3.2 Δυνητικά οφέλη της μέτρησης της Κοινωνικής Απόδοσης  

 

Μερικά από τα πιθανά οφέλη από την μέτρηση της κοινωνικής απόδοσης είναι τα εξής:  

 Συνθετική και συνεκτική προσέγγιση της αξίας από την οικονομική – 

περιβαλλοντική – (και) κοινωνική πλευρά. 

 Υπευθυνότητα/ αξιοπιστία- μέσω των αριθμητικών αποτελεσμάτων και της 

ερμηνείας, SROI παρέχεται διαφάνεια στη δημιουργία της κοινωνικής αξίας.  

 Αλλαγή διαχείρισης, τα στοιχεία που αναλύονται και επισημαίνονται μπορεί να 

παρέχουν ουσιαστική πληροφόρηση σε σχέση με την  αποτελεσματικότητα των 

ενεργειών, τον προσδιορισμό των αδύνατων σημείων τους, και την επισήμανση για 

το πού προέκυψαν απρόβλεπτα αλλά ευεργετικά αποτελέσματα.  

 Αποδοτικότητα/ αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος και χρόνο – με  εστίαση 

στα κρίσιμα αποτελέσματα. Η SROI μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος 

ενημέρωσης σχετικά με την αλλαγή που δημιουργεί ένας φορέας Κ.ΑΛ.Ο.  

 Λόγος/ αναλογία – ο λόγος SROI είναι ένας εύκολα κατανοητός και ξεκάθαρος 

δείκτης της αξίας που δημιουργεί ένας φορέας Κ.ΑΛ.Ο. για τα εμπλεκόμενα μέρη 

του.  

 

3.3 Στάδια διαδικασίας της SROI  

 

Η παρούσα ανάλυση έχει ως στόχο να προσδιορίσει τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσει 

ένας φορέας Κ.ΑΛ.Ο., με στόχο να υλοποιήσει με επιτυχία τις προβλεπόμενες βασικές 

λειτουργίες για τη μέτρηση της κοινωνικής της απόδοσης με τη μέθοδο της Κοινωνικής 

Επιστροφής (SROI)3. 

Τα στάδια της SROI είναι τα παρακάτω: 

1. Προσδιορισμός αντικειμένου και εντοπισμός εμπλεκομένων 

2. Χαρτογράφηση της επίπτωσης 

3. Στοιχειοθέτηση επιπτώσεων και απόδοση αξίας 

4. Καθορισμός αντικτύπου 

5. Υπολογισμός της SROI 

6. Υποβολή αναφοράς, αξιοποίηση και ενσωμάτωση 

                                                 

3 «A guide to Social Return on Investment (SROI)», ο οποίος παρέχεται από το SROI Network 
(http://www.thesroinetwork.org). 
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3.3.1 Στάδιο 1: Προσδιορισμός αντικειμένου και εντοπισμός εμπλεκομένων  

Στο πρώτο στάδιο πριν αρχίσει η ανάλυση της SROI, πρέπει να προσδιορισθεί ακριβώς  τι 

πρόκειται να μετρηθεί, πως θα μετρηθεί και γιατί γίνεται η διαδικασία μέτρησης.  

Αν διεξάγεται μια αξιολόγηση SROI, είναι χρήσιμο να δημιουργηθεί μια επιτροπή SROI.  

Στο στάδιο αυτό υπάρχουν τρία βήματα: 

I. Οριοθέτηση αντικειμένου  

II. Εντοπισμός-προσδιορισμός των εμπλεκομένων  

III. Απόφαση του τρόπου συμβολής των εμπλεκομένων  

 

Ι. Οριοθέτηση αντικειμένου  

Πρέπει να εκκαθαρισθεί ο λόγος διεξαγωγής της ανάλυσης, οι διαθέσιμοι πόροι, καθώς και 

οι προτεραιότητες που θα τεθούν για τη μέτρηση.  

Αυτό το στάδιο θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι αυτό που προτείνεται να εξετασθεί είναι 

εφικτό. 

Για να γίνει ο προσδιορισμός το αντικείμενο, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω 

θέματα: 

α) Ποιος είναι ο σκοπός της ανάλυσης SROI; Γιατί να ξεκινήσει τώρα η διαδικασία; 

Υπάρχουν συγκεκριμένα κίνητρα, όπως κάποιο στρατηγικό σχέδιο ή άλλα;  

β) Ποιος είναι ο αποδέκτης της ανάλυσης;  

γ) Ποιο είναι το ιστορικό του φορέα, ο σκοπός του, οι στόχοι του, καθώς και ο τρόπος 

που προσπαθεί να υλοποιήσει μία καινοτομία;  Έχει μεγάλη σημασία να γίνουν ξεκάθαροι οι 

στόχοι των δραστηριοτήτων, το τι ακριβώς προσφέρουν και το τι προσδοκά  πως θα 

επιτευχθεί μέσα από τις δραστηριότητες.  

δ) Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι, όπως χρόνος απασχόλησης προσωπικού ή χρήματα, που 

απαιτούνται; Υπάρχουν οι εν λόγω πόροι;  

ε) Ποιος θα φέρει σε πέρας το έργο; Υπάρχουν οι ανθρώπινοι πόροι, με τις κατάλληλες 

δεξιότητες και την ανάλογη εμπειρία για να κάνουν την ανάλυση SROI ή θα χρειαστεί 

εξωτερική βοήθεια;  

στ) Ποιο είναι  το εύρος των δραστηριοτήτων στις οποίες θα επικεντρωθεί η 

Κ.ΑΛ.Ο. ; Θα γίνει  ανάλυση του συνόλου των  δραστηριοτήτων ή  μέρος αυτών;  

Είναι σημαντικό να περιγράφεται ξεκάθαρα και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο η 

δραστηριότητα που πρόκειται να μετρηθεί.  

ζ) Ποια θα είναι  η χρονική περίοδος της παρέμβασης;  
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Η χρονική περίοδος υλοποίησης μίας ανάλυσης SROI μπορεί να ποικίλει. Ωστόσο, συνήθως 

είναι ετήσια, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία με τις ετήσιες οικονομικές χρονικές 

κλίμακες.  

η) Η ανάλυση αφορά πρόβλεψη ή αξιολόγηση;  

Εάν η ανάλυση SROI γίνεται για πρώτη φορά είναι ευκολότερο και πιο γρήγορη η 

προετοιμασία μίας πρόβλεψης. Η εν λόγω πρόβλεψη θα θέσει ένα πλαίσιο μέτρησης πάνω 

στο οποίο θα μπορεί να στηριχθεί μία μελλοντική αξιολογητική ανάλυση. Είναι κομβικό να 

υπάρχει από την αρχή ουσιαστική καταγραφή και τεκμηρίωση, τόσο του σχεδιασμού και 

της προόδου, όσο και των αποφάσεων και των υποθέσεων που λαμβάνονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας.  

 

 

ΙΙ. Εντοπισμός- προσδιορισμός  εμπλεκομένων  

Λίστα πιθανών εμπλεκομένων  

Έπειτα από την οριοθέτηση του αντικειμένου, το επόμενο βήμα που ακολουθεί είναι ο 

εντοπισμός και η συμβολή εμπλεκομένων. Τα εμπλεκόμενα μέρη ορίζονται ως άτομα ή 

οργανώσεις που αντιμετωπίζουν την αλλαγή ή επηρεάζουν τη δραστηριότητα, είτε θετική 

είτε αρνητική, ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας που αναλύεται.  

Κυρίαρχο μέλημα της ανάλυσης SROI είναι να διαπιστωθεί πόση κοινωνική αξία 

δημιουργείται (ή καταστρέφεται) και από ποιον.  

Για να προσδιοριστεί ο αριθμός των εμπλεκομένων θα πρέπει να δημιουργηθεί λίστα, η 

οποία θα εμπεριέχει εκείνους οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από τις 

δραστηριότητες του φορέα Κ.ΑΛ.Ο ανεξάρτητα από το αν η αλλαγή ή το αποτέλεσμα είναι 

θετικό ή αρνητικό, εκούσιο ή ακούσιο.  

Αποφασίζοντας ποιοι εμπλεκόμενοι είναι κατάλληλοι  

Σε αυτό το στάδιο πρέπει να γίνει κατανοητό ποιοι εμπλεκόμενοι επηρεάζονται ουσιαστικά 

ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του εκάστοτε φορέα Κ.ΑΛ.Ο και με βάση αυτό να 

αποφασιστεί ποιοι από αυτούς σχετίζονται με το αντικείμενό της.  

Παρά το γεγονός πως υπάρχει η τάση της εστίασης κυρίως σε εκούσια θετικά 

αποτελέσματα, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η ανάλυση SROI αφορά εκούσια και 

ακούσια θετικά αλλά και αρνητικά αποτελέσματα.  

Είναι πολύ σημαντικό η αλλαγή που βιώνουν οι εμπλεκόμενοι να έχει σχέση με τη 

δραστηριότητα που έχει θέσει ως αντικείμενό του ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο.  
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Επιπλέον, όταν προσδιορίζονται πλήθη εμπλεκομένων υπάρχει συχνά η τάση 

ομαδοποίησης τους με κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Όμως συχνά παρατηρείται το 

φαινόμενο τα μέλη αυτών των ομάδων να έχουν διαφορετικές ανάγκες μεταξύ τους και να 

βιώνουν διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με την ηλικία, το εισόδημα ή άλλα κριτήρια. 

Αν οι διαφορές που θεωρούνται ουσιαστικές,  θα πρέπει να γίνει διάκριση των 

εμπλεκομένων  σε υποομάδες.  

 

ΙΙΙ. Απόφαση του τρόπου συμβολής των εμπλεκομένων  

Η  συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών είναι πολύ σημαντική προκειμένου να γίνουν 

περισσότερο κατανοητές  οι  δυνάμεις και οι αδυναμίες των δραστηριοτήτων του φορέα 

Κ.ΑΛΟ που αναλύονται.  

Μέθοδοι συμβολής εμπλεκομένων  

 Πιθανές μέθοδοι συμβολής εμπλεκομένων:  

 Η συγκέντρωση  όλων των εμπλεκομένων  με απευθείας ερωτήσεις.  

 Η οργάνωση σεμιναρίου με άτυπες συζητήσεις και οργάνωση των απαντήσεων σε 

πίνακα.  

 Η συμπλήρωση από τους εμπλεκόμενους εντύπου κατά τη διάρκεια τακτικών 

προγραμματισμένων συναντήσεων.  

 Η εκπροσώπηση των ομάδων από κάποια άτομα και η διενέργεια ερωτήσεων στους 

εκπροσώπους των ομάδων αυτών  

 Οι συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο.  

Στην ιδανική περίπτωση, οι πληροφορίες  πρέπει να συγκεντρώνονται απευθείας από τους 

εμπλεκόμενους.  

Σε αυτό το πρώτο  στάδιο δεν είναι απαραίτητο να γίνει χρήση μεγάλου δείγματος που να 

είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικό. Η έρευνα μπορεί να σταματήσει όταν εύλογα θεωρείται 

ότι έχουν καλυφθεί τα βασικά σημεία.  

Τέλος, είναι αναγκαίος ο προνοητικός σχεδιασμός με τη συλλογή δεδομένων για αρκετά 

στάδια χωρίς όμως να απαιτείται η επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους για κάθε στάδιο 

αναλυτικά.  

 

3.3.2 Στάδιο 2: Χαρτογράφηση της επίπτωσης  

Το στάδιο αυτό αφορά στην δημιουργία του  χάρτη επιπτώσεων, ο οποίος ενημερώνεται 

από τη συμβολή των εμπλεκομένων και έχει κεντρική σημασία για την ανάλυση SROI. 
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Περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο οι υπό ανάλυση δραστηριότητες 

χρησιμοποιούν συγκεκριμένους πόρους (εισροές) για την παράδοση δραστηριοτήτων 

(εκροές), οι οποίες καταλήγουν σε αποτελέσματα για τους εμπλεκόμενους..  

Με τον τρόπο αυτό και τη συμβολή των εμπλεκομένων διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα 

που έχουν σημασία όσους επηρεάζονται άμεσα θα μετρηθούν και θα εκτιμηθούν.  

Αναλυτικά: 

 

Ι. Αρχίζοντας με τον χάρτη επίπτωσης  

Η δημιουργία του χάρτη επίπτωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας 

ενδεικτικά τα προγράμματα Excel ή Word.  

Στο ανώτερο τμήμα παρουσιάζονται οι πληροφορίες του φορέα Κ.ΑΛ.Ο και συγκεκριμένα η 

επωνυμία  του φορέα Κ.ΑΛΟ., ο σκοπός της, το αντικείμενό της, που αναφέρεται στις 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση και το αντικείμενο της ανάλυσης.  

Ακριβώς από κάτω, οι δύο πρώτες στήλες ονομάζονται «εμπλεκόμενοι» και «εκούσιες ή 

ακούσιες αλλαγές» αντίστοιχα και βασίζονται στην ανάλυση που προηγήθηκε σχετικά με 

τους τρόπους συμβολής των εμπλεκομένων. Η τελευταία στήλη του χάρτη επίπτωσης 

χρησιμοποιείται για την καταγραφή ζητημάτων που θα προκύψουν  στη συνέχεια και 

γενικότερα ο χάρτης συμπληρώνεται βήμα-βήμα.  

 

ΙΙ. Εντοπισμός εισροών  

Οι εισροές είναι η επόμενη στήλη του χάρτη επίπτωσης. Η επένδυση αφορά ΅στην 

οικονομική αξία των εισροών. Ο  εκάστοτε φορέας Κ.ΑΛ.Ο είναι αναγκαίο να μπορεί 

προσδιορίσει τη συμβολή των εμπλεκομένων για να γίνει εφικτή η δραστηριότητα (αυτή 

είναι η εισροή τους).  

Όταν αναλύεται η κοινωνική αξία που παράγεται από μια δραστηριότητα που 

χρηματοδοτείται από διάφορες πηγές, απαιτείται κάποια αρχική ανάλυση του κόστους 

αυτών των δραστηριοτήτων. Απαιτείται μεγάλη προσοχή ώστε όλες οι εισροές που 

καταγράφονται να χρησιμοποιούνται στην παροχή της δραστηριότητας.  

 

ΙΙΙ Αποτίμηση εισροών  

Όταν γίνεται η συμπλήρωση  του χάρτη επίπτωσης μπορεί να χρειαστεί να προσδιοριστούν 

μη νομισματικές εισροές, όπως είναι o χρόνος εθελοντικής εργασίας. Στην περίπτωση κατά 

την οποία η έκταση της δραστηριότητας δε συμβαδίζει με τις εισροές πρέπει να τεθεί μία 
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αξία για αυτές με στόχο την εξασφάλιση διαφάνειας όσον αφορά το συνολικό κόστος 

παροχής υπηρεσιών.  

 

Οι βασικοί τύποι μη νομισματικών εισροών που σχετίζονται γενικά με τη SROI είναι: 

 ο χρόνος εθελοντικής εργασίας και 

  οι συνεισφορές σε αγαθά και υπηρεσίες σε είδος.  

 

Επιπρόσθετα, ανάλογα με τον τύπο ανάλυσης SROI έχουμε διαφορετικό τρόπο αποτίμησης 

εισροών. Αναλυτικότερα: 

Προβλεπτική SROI  

Αν η ανάλυση SROI γίνεται με πρόβλεψη, η ποσότητα των εισροών που απαιτούνται θα 

βασίζεται στην εμπειρία των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., στα στοιχεία από προηγούμενα έτη, εφόσον 

αυτά υπάρχουν ή/και στην έρευνα η οποία βασίζεται στην εμπειρία άλλων ατόμων για τα 

επίπεδα εισροών που μπορεί να χρειάζονται. 

Αξιολογητική SROI  

Αν η ανάλυση αφορά αξιολόγηση, η αποτίμηση θα γίνει από τις πληροφορίες θα 

αντληθούν από το διαχειρστικό σύστημα του φορέα Κ.ΑΛ.Ο.. 

Αν κάποια πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη, τότε μπορεί να γίνει χρήση μίας εκτίμηση, η 

οποία θα αποτελέσει σημείο δράσης για το μέλλον.  

 

IV. Αποσαφήνιση εκροών  

Οι εκροές είναι η ποσοτική αποτύπωση μιας δραστηριότητας. Οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο μπορούν 

να εξετάσουν τη λίστα των εμπλεκομένων κάνοντας περιγραφή των αποτελεσμάτων στα 

οποία καταλήγει η εκάστοτε δραστηριότητα.  

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται επανάληψη του ίδιου αποτελέσματος για 

αρκετούς εμπλεκόμενους, αλλά αυτό δεν υπολογίζεται στις εκτιμήσεις, ώστε να 

αποφεύγεται ο διπλός υπολογισμός.  

 

 

V. Περιγραφή αποτελεσμάτων  

Αποτελέσματα για τους εμπλεκόμενους  

Η SROI είναι ένα εργαλείο μέτρησης που βασίζεται σε αποτελέσματα, καη η μέτρησή τους 

είναι ο μοναδικός τρόπος επιβεβαίωσης ότι οι εμπλεκόμενοι υφίστανται αλλαγές. Απαιτείται 

όμως μεγάλη προσοχή ώστε να μη συγχέονται οι έννοιες εκροή και αποτέλεσμα.  
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Είναι σημαντικό να γίνει οριοθέτηση μεταξύ των  αναμενόμενων εκούσια ή ακούσια 

αποτελεσμάτων, τα οποία θα επιβεβαιωθούν με τη βοήθεια των εμπλεκομένων.  

 

  

Συσχετισμός αποτελεσμάτων με τον σωστό εμπλεκόμενο  

Είναι σημαντικό να μην καταγραφούν αποτελέσματα για κάποιον εμπλεκόμενο, που 

σχετίζονται παράλληλα με αλλαγές που συνέβησαν σε κάποιον άλλο, προκειμένου να 

αποφευχθεί ο διπλός υπολογισμός.  

Εκφράζοντας άποψη πάνω στα αποτελέσματα  

Για να ληφθεί απόφαση σχετικά με τα αποτελέσματα, είναι αναγκαίο να εξεταστούν κι 

άλλοι παράγοντες, όπως είναι οι στόχοι του φορέα Κ.ΑΛΟ., αλλά και οι απόψεις των 

εμπλεκομένων.  

Ενδιάμεσα αποτελέσματα  

Σε μερικές περιπτώσεις χρειάζονται πολύ μεγάλα διαστήματα μέχρι να λάβει χώρα ένα 

αποτέλεσμα. Ωστόσο, είναι πιθανό να δημιουργούνται ενδιάμεσα αποτελέσματα (ή αλυσίδα 

γεγονότων). Σε αυτό το πλαίσιο, όταν εντοπίζεται ένα αποτέλεσμα, πρέπει να 

διευκρινίζεται αν είναι εντελώς καινούριο ή μέρος μιας αλυσίδας γεγονότων που υπάρχει 

ήδη. 

 

3.3.3 Στάδιο 3: Στοιχειοθέτηση επιπτώσεων και απόδοση αξίας  

Αυτό το στάδιο έχει ως στόχο την ανάπτυξη δεικτών και τη χρήση τους για τη συλλογή 

αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τα αποτελέσματα που προκύπτουν.  

 

Ι. Ανάπτυξη δεικτών των επιπτώσεων  

Οι δείκτες είναι τρόπος να αποτυπωθούν και να γίνουν γνωστές οι αλλαγής που έχουν 

επέλθει. Στην SROI οι δείκτες εφαρμόζονται στα αποτελέσματα ως μέτρα της αλλαγής που 

ενδιαφέρουν τον εκάστοτε φορέα Κ.ΑΛ.Ο.  

Σημαντική συνεισφορά για τον εντοπισμό δεικτών προέρχεται συνήθως από τους 

εμπλεκόμενους, αν ερωτηθούν πώς γνωρίζουν ότι έχει επέλθει αλλαγή για αυτούς.  

 

Ισορροπία ανάμεσα σε υποκειμενικούς και αντικειμενικούς δείκτες  

Συχνά απαιτείται η χρήση περισσότερων του ενός δείκτη. Στην περίπτωση αυτή είναι 

χρήσιμο να γίνει συνδυασμός υποκειμενικών και αντικειμενικών δεικτών οι οποίοι θα 
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συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο, καθώς και να ακολουθήσει έλεγχος μαζί με τους 

εμπλεκόμενους.  

 

Έλεγχος των δεικτών  

Οι δείκτες δεν πρέπει απλώς να είναι μετρήσιμοι, αλλά είναι εξίσου σημαντικό  να μπορούν 

να μετρηθούν μέσα στα όρια του αντικειμένου και των πόρων που έχει θέσει ο κάθε 

φορέας Κ.ΑΛ.Ο. 

Πρέπει να επισημανθεί πως βασική αρχή της SROI είναι να μετράει και να εκτιμάει όσα 

έχουν σημασία. Επομένως η δυνατότητα μέτρησης έχει την έννοια να εκφράζεται ο δείκτης 

αποτελέσματος με όρους που είναι μετρήσιμοι (αν το αποτέλεσμα είναι σημαντικό, πρέπει 

να βρεθεί τρόπος να μετρηθεί).  

 

ΙΙ. Συλλογή δεδομένων των επιπτώσεων  

Στο στάδιο αυτό συγκεντρώνονται δεδομένα σχετικά με τους δείκτες. Τα δεδομένα αυτά 

είτε προϋπάρχουν από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές είτε συλλέγονται νέα.  

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται περισσότερο στην πρωτογενή συλλογή δεδομένων 

περιλαμβάνουν:  

 Συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο  

 Τήρηση αρχείου  

 Ομάδες εστίασης  

 Σεμινάρια  

 Ερωτηματολόγια  

 

Η συλλογή σχετικών δεδομένων και στοιχείων μπορεί να μην είναι εύκολη διαδικασία, για 

το λόγο αυτό μπορεί να γίνει χρήση των καλύτερων διαθέσιμων πληροφοριών  ή να γίνουν 

υποθέσεις ή εκτιμήσεις. Επίσης, είναι πιθανό να χρειαστεί επιστροφή στο πρώτο στάδιο για 

να επαναπροσδιοριστεί το αντικείμενο μέχρι να είναι διαθέσιμοι περισσότεροι πόροι και να 

το επιτρέπουν οι προτεραιότητες που έχει θέσει ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο 

Αξίζει να σημειωθεί πως σε  κάποιες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι υπάρχει κάποιος δείκτης 

που δεν υπάρχει τρόπος να μετρηθεί ή χρειάζεται να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι. 

Επιπρόσθετα είναι σημαντική η αναζήτηση πληροφοριών και μεθόδων που εφαρμόζονται 

από άλλους φορείς στον ίδιο τομέα και πού μπορεί να χρησιμοποιηθούν ή να υιοθετηθούν  

για τους σκοπούς  ή να εξεταστεί πιθανή συνεργασία με άλλους προκειμένου να 

αναπτυχθούν νέοι τρόποι μέτρησης των αποτελεσμάτων. 
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Τέλος, στην περίπτωση της αλυσίδας γεγονότων και σε αυτό το στάδιο χρειάζεται προσοχή 

ώστε να αποφευχθεί η διπλή μέτρηση.  

 

III. Καθορισμός του χρόνου διάρκειας των αποτελεσμάτων  

Ο χρόνος διάρκειας των αποτελεσμάτων ποικίλει ανάλογα με τη δραστηριότητα. Η 

επίδραση κάποιων αποτελεσμάτων έχει μεγαλύτερη διάρκεια από κάποια άλλα.  

Όπου υπάρχει η αντίληψη ότι ένα αποτέλεσμα θα έχει διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση 

της δραστηριότητας, θα συνεχίζει να παράγει αξία. Σε αυτή τη περίπτωση το 

χρονοδιάγραμμα που χρησιμοποιείται είναι ο αριθμός των ετών που αναμένεται να 

διαρκέσει το όφελος μετά την παρέμβαση και  αναφέρεται ως διάρκεια του αποτελέσματος  

ή περίοδος του οφέλους.  

Είναι αναγκαία να υπάρχει μία εκτίμηση για τη διάρκεια κάθε αποτελέσματος. Ιδανικά, αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί ρωτώντας τους αποδέκτες της δραστηριότητας την διάρκεια της 

παρέμβαση για αυτούς. Όμως, σε αρκετές περιπτώσεις η πληροφορία αυτή δεν είναι 

διαθέσιμη, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλη έρευνα για παρόμοια ομάδα ώστε να γίνει 

μία πρόβλεψη για την περίοδο του οφέλους.  

Είναι σημαντικό να γίνει χρήση στοιχείων που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην υπό 

εξέταση παρέμβαση ώστε να αποφευχθούν οι λανθασμένες γενικεύσεις.  

Σε αρκετές περιπτώσεις ένα αποτέλεσμα παρατηρείται πως διαρκεί όσο διαρκεί η 

παρέμβαση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η διάρκεια μπορεί να φτάσει τα 10 ή ακόμα και τα 

15 χρόνια.  

Είναι απαραίτητο να υπάρξει καταγεγραμμένη η  λογική που ακολουθήθηκε για να 

καθοριστεί η περίοδος του οφέλους για κάθε αποτέλεσμα. Αυτή η πληροφορία θα πρέπει 

να συμπεριληφθεί στην αναφορά SROI.  

 

IV. Απόδοση αξίας στις επιπτώσεις  

Όπου υπάρχουν ποσοτικά δεδομένα για τους δείκτες, το επόμενο βήμα είναι να δοθεί σε 

κάθε αποτέλεσμα μια οικονομική αξία. Στη συνέχεια θα είναι δυνατόν να συμπληρωθούν οι 

στήλες του χάρτη επίπτωσης που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά υποκατάστατα, 

καταχωρώντας πληροφορίες για την αξία και τις πηγές τους.  

Τι είναι εκτίμηση; 

Όλες οι τιμές που χρησιμοποιούνται είναι προσεγγίσεις.  

Η αξία που λαμβάνεται είναι δυνατό να είναι διαφορετική για διαφορετικούς ανθρώπους σε 

διαφορετικές καταστάσεις. Αυτή η διαδικασία αποτίμησης αναφέρεται συχνά ως 
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νομισματοποίηση (δίδεται νομισματική αξία σε πράγματα που δεν έχουν εμπορεύσιμη 

τιμή).  

Η αγορά λειτουργεί με τρόπο ώστε να φέρνει σε επαφή ανθρώπους των οποίων οι 

εκτιμήσεις συμπίπτουν και τούτο ορίζεται ως «ανακάλυψη τιμών».  

Η διαδικασία εκτίμησης της κοινωνικής αξίας είναι παραπλήσια, με τη διαφορά ότι τα αγαθά 

δεν είναι εμπορικά ανταλλάξιμα και συνεπώς δεν υπάρχει διαδικασία «ανακάλυψης τιμών», 

χωρίς αυτό να σημαίνει πως τα κοινωνικά «αγαθά» δεν έχουν κάποια αξία για τους 

ανθρώπους. Το γεγονός ότι κάτι παρέχεται δωρεάν δεν σημαίνει πως δεν έχει αξία. 

Στην ανάλυση SROI χρησιμοποιούνται οικονομικά υποκατάστατα για να υπολογιστεί η 

κοινωνική αξία των μη εμπορικά ανταλλάξιμων αγαθών για διαφορετικούς εμπλεκόμενους, 

και η συνολική κοινωνική αξία που δημιουργείται από την παρέμβαση υπολογίζεται με τη 

μέτρηση της αξίας μέσω οικονομικών υποκατάστατων και συνδυάζοντας αυτές τις 

εκτιμήσεις. 

 

Υποκατάστατα που είναι εύκολο να βρεθούν  

Κάποιες φορές η νομισματοποίηση όταν σχετίζεται με εξοικονόμηση κόστους αποτελεί μια 

αρκετά απλή διαδικασία.  

Η άλλη όψη της εξοικονόμησης κόστους αποτελεί η αύξηση στο εισόδημα. Παρόλα αυτά, η 

αύξηση στο εισόδημα μπορεί να μην είναι απόλυτη ούτε για το άτομο ούτε για την 

πολιτεία. Συγκεκριμένα για τον άνθρωπο, αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί με μία αύξηση 

στους φόρους ή απώλεια προνομίων ενώ για την πολιτεία, η αύξηση των φόρων μπορεί να 

οδηγήσει σε αύξηση του κυβερνητικού εισοδήματος μόνο αν δεν απολυθεί κανένας και 

αυξηθεί το συνολικό επίπεδο απασχόλησης. 

 

 

Υποκατάστατα που αποτελούν πρόκληση  

Η SROI χρησιμοποιεί και άλλες μη παραδοσιακές τεχνικές:  

-Στην εξαρτημένη εκτίμηση, ερωτήσεις τίθενται απευθείας σε άτομα σχετικά με την αξία 

που αποδίδουν σε πράγματα. Με την προσέγγιση αυτή αξιολογείται η προθυμία των 

ανθρώπων να πληρώσουν ή να δεχτούν αποζημίωση για κάτι που αφορά υποθετικό 

παράδειγμα.  

-Οι τεχνικές που αποκαλύπτουν προτίμηση προέρχονται από εκτιμήσεις στις τιμές των 

εμπορικά ανταλλάξιμων αγαθών. Μια μορφή αυτής της τεχνικής διαμορφώνονται αξίες από 

συστατικά μέρη της υπηρεσίας ή του αγαθού με βάση τις αξίες της αγοράς. Με τη μέθοδο 
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αυτή μπορούν να εκτιμηθούν οι περιβαλλοντικές ανέσεις που επηρεάζουν την τιμή των 

κατοικιών μιας περιοχής. Για παράδειγμα, μπορεί να εκτιμηθεί η αξία του καθαρού αέρα και 

του κόστους της μόλυνσης με τον υπολογισμό της πρόσθετης αξίας κατοικιών σε περιοχές 

με καθαρό αέρα.  

Η τεχνική της μεθόδου του κόστους ταξιδιού αποτελεί μια άλλη προσέγγιση στο πως οι 

άνθρωποι προθυμοποιούνται στο να ταξιδέψουν αρκετά χιλιόμετρα ή και πολύ παραπάνω 

χιλιόμετρα από τον τελικό προορισμό τους προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και 

υπηρεσίες στις οποίες αποδίδουν αξία. Ο κόπος αυτός μπορεί να μεταφραστεί σε χρήματα 

ώστε να εξαχθεί η εκτίμηση για το όφελος αυτών των αγαθών και υπηρεσιών. 

 

Εντοπισμός των χρηματοοικονομικών υποκατάστατων  

Οι εμπλεκόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν μια απτή αξία, αλλά μπορούν 

ωστόσο να ενημερώσουν και να καθοδηγήσουν την Κ.ΑΛ.Ο. για την αξία που θα έχει αυτή 

η αλλαγή για αυτούς. 

Η αξιοπιστία ενός υποκατάστατου αυξάνεται παράλληλα όταν φαίνεται να υπάρχει 

συμφωνία, όσο πραγματοποιείται έλεγχος στο υποκατάστατο με τους εμπλεκόμενους. 

Όπου υπάρχει διαφωνία,  είναι πιθανό να χρειάζεται να εκφραστούν τα αποτελέσματα με 

διαφορετικό τρόπο ή να χρησιμοποιηθούν μέσες αξίες.  

Σχετικές πληροφορίες για το κόστος μονάδας μπορούν να αντληθούν από: 

• Ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται από εμπλεκόμενο που κερδίζει από 

εξοικονόμηση κόστους.  

• Κυβερνητικές ή ανεξάρτητων φορέων έρευνες κόστους. 

• Τους υπολογισμούς ή έρευνες της ίδιας της Κ.ΑΛ.Ο. με τους εμπλεκόμενους σχετικά 

με το ύψος της εξοικονόμησης.  

Σχετικές πληροφορίες όσον αφορά αλλαγές στο εισόδημα μπορούν να αντληθούν από:  

• Δεδομένα εμπλεκόμενων.  

• Αναφορές σε δείγμα εμπλεκομένων στη μέση αύξηση.  

• Αναφορές σε έρευνες που έχουν να κάνουν με τη μέση αύξηση, που προκύπτουν 

ως αποτέλεσμα παρόμοιων δραστηριοτήτων και που σχετίζονται με ίδια αποτελέσματα.  

Οι μονάδες κόστους μπορούν να υπολογιστούν ως το συνολικό κόστος μιας 

δραστηριότητας διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται από τη 

δραστηριότητα.  

Η εξοικονόμηση κόστους πρέπει να είναι αλλαγή σε κόστος που προκύπτει από τη 

δραστηριότητα και λέγεται οριακό κόστος.  



"2η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

  48 

                                                                                      

 

Επιλέγοντας αξιόπιστα χρηματοοικονομικά υποκατάστατα  

Κάποια υποκατάστατα θεωρούνται πιο αξιόπιστα από άλλα για διαφορετικούς 

εμπλεκόμενους, όταν κοινοποιείται κοινωνική αξία. Τα πιο αξιόπιστα υποκατάστατα είναι 

όσα έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ή τουλάχιστον βασίζονται σε έρευνα που έχει 

αναλάβει η ίδια η Κ.ΑΛ.Ο.  

Όταν πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας δίνεται η δυνατότητα να ελεγχθεί ο 

συνολικός αντίκτυπος που έχουν τα υποκατάστατα στην ανάλυση.  

 

 

3.3.4 Στάδιο 4: Καθορισμός αντίκτυπου 

Στο στάδιο αυτό παρέχεται μια σειρά από τρόπους αξιολόγησης όπου τα αποτελέσματα 

που έχουν αναλυθεί προκύπτουν πράγματι από τις δραστηριότητες. Με τη βοήθεια των 

μεθόδων αυτών αξιολογείται η ποσότητα του αποτελέσματος που θα συνέβαινε ούτως ή 

αλλιώς καθώς επίσης και η ποσότητα που μπορεί να απομονωθεί ως προστιθέμενη από τις 

δραστηριότητες.  

Το αντίκτυπο έχει πολύ καθοριστικό ρόλο μιας και μειώνει το ρίσκο υπερεκτίμησης και 

αυξάνει παράλληλα την αξιοπιστία της Κ.ΑΛ.Ο. Μια άποψη μπορεί να σχηματιστεί εξ’ αρχής 

για τον αντίκτυπο της δραστηριότητας απλά μόνο με τη μέτρηση και λαμβάνοντας υπόψη 

όλους αυτούς τους παράγοντες. Διαφορετικά, υπάρχει το ρίσκο επένδυσης σε 

πρωτοβουλίες οι οποίες είναι λειτουργικές ή δε λειτουργούν με βάση τα προβλεπόμενα. 

Επιπρόσθετα, σημαντικοί εμπλεκόμενοι που πιθανότατα έχουν παραλειφθεί μπορούν να 

εντοπιστούν με το σωστό καθορισμό του αντικτύπου.  

Αναλυτικά: 
 

 

I. Αδράνεια και μετατόπιση αποτελεσμάτων  

Η αδράνεια είναι το μέτρο εκείνο, της ποσότητας του αποτελέσματος, το οποίο θα γινόταν 

ακόμα κι αν η δραστηριότητα δεν είχε λάβει χώρα. Συγκεκριμένα, το μέτρο αυτό 

υπολογίζεται σαν ποσοστό.  

Το μέτρο της αδράνειας μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας ομάδες σύγκρισης ή 

δείκτες αναφοράς. Η τέλεια σύγκριση θα στηριζόταν στην ίδια ομάδα ανθρώπων που έχει 

επηρεαστεί από την Κ.ΑΛ.Ο., μελετώντας το τι θα συνέβαινε στη συγκεκριμένη ομάδα σε 
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περίπτωση που δεν είχαν επωφεληθεί από την παρέμβαση. Επομένως, η μέτρηση της 

αδράνειας συγκροτεί μια εκτίμηση όπου η τέλεια σύγκριση δεν είναι δυνατό να γίνει.  

Σε μια ανάλυση αξιολόγησης SROI, οι πληροφορίες που αφορούν την αδράνεια μπορούν 

να συλλεγούν κατά τη διάρκεια του σταδίου συλλογής δεδομένων. Ωστόσο, αρκετές φορές 

η αναζήτηση των απαραίτητων πληροφοριών και δεδομένων θα πρέπει να γίνεται και από 

άλλες πηγές. Δεδομένα για κάποιους δείκτες μπορεί να είναι διαθέσιμα από κρατικές πηγές 

(όπως από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία κ.α.).  

Ο πιο απλός τρόπος εκτίμησης της αδράνειας προέρχεται από την παρατήρηση της τάσης 

σε έναν δείκτη κατά τη διάρκεια του χρόνου, έτσι ώστε να παρατηρηθεί εάν υπάρχουν 

διαφορές πριν και μετά την έναρξη της δραστηριότητας. Οποιαδήποτε αύξηση στην τάση, 

παρέχει έναν δείκτη της ποσότητας του αποτελέσματος που εξήλθε από τη δραστηριότητα.  

Όσο αυξάνεται η αδράνεια, τόσο μειώνεται η συμβολή στο αποτέλεσμα. Όταν η αδράνεια 

είναι υψηλή σημαίνει ότι το αποτέλεσμα δεν είναι πια σημαντικό για την ανάλυση.  

 

Εκτός από το μέτρο της αδράνειας για τον καθορισμό του αντικτύπου, αποτελεί και η 

μετατόπιση των αποτελεσμάτων, η οποία αποτελεί την εκτίμηση της ποσότητας του 

αποτελέσματος που μετατοπίζει άλλα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η αξιολόγηση ενός 

χρηματοδοτούμενου από το κράτος προγράμματος σχετικά με τον φωτισμό των δρόμων 

σε έναν δήμο, ανέδειξε τη μείωση της εγκληματικότητας. Ωστόσο, στο γειτονικό δήμο 

αναφέρθηκε πως κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου η εγκληματικότητά στην περιοχή 

αυτή αυξήθηκε. Είναι επομένως πιθανό, να μετατοπίστηκε η μειωμένη εγκληματικότητα.  

 

Να σημειωθεί πως εάν η μετατόπιση θεωρηθεί σχετική και οι δραστηριότητες μετατοπίζουν 

αποτελέσματα, ίσως βρεθεί ότι υπάρχει και άλλος επηρεαζόμενος εμπλεκόμενος. Η Κ.ΑΛ.Ο. 

σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσθέσει τον νέο εμπλεκόμενο στο χάρτη 

επίπτωσης.  

 

II. Απόδοση αιτιών  

Απόδοση αιτιών είναι η αξιολόγηση της ποσότητας του αποτελέσματος που προήλθε από 

τη συμβολή άλλων οργανισμών ή ανθρώπων και προσμετράται σαν ποσοστό. Για την 

Κ.ΑΛ.Ο. αφορά την αναλογία του αποτελέσματος που αποδίδεται. Για παράδειγμα, 

παράλληλα με μια καινούρια πρωτοβουλία για αύξηση της μετακίνησης με ποδήλατο σε 

έναν δήμο, υπάρχει και μία μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Την ίδια στιγμή 

με το ξεκίνημα της πρωτοβουλίας αυτής, ξεκινά ένα πρόγραμμα τελών κυκλοφοριακής 
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συμφόρησης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι ενώ οδηγοί 

αυτοκινήτων έχουν αρχίσει και στρέφονται στο ποδηλασία, πρέπει να καθοριστεί και το 

ποσοστό της μείωσης των εκπομπών ρύπων καθώς επίσης και το ποσοστό που οφείλεται 

σε άλλες πρωτοβουλίες. 

Οι τρείς βασικές προσεγγίσεις υπολογισμού απόδοσης αιτιών είναι οι εξής:  

i. Εκτίμηση σε προηγούμενη εμπειρία συμβολής αποτελεσμάτων άλλων οργανισμών. 

ii. Να ερωτηθούν οι εμπλεκόμενοι για το ποσοστό του αποτελέσματος που 

αποδίδεται στη δραστηριότητα της Κ.ΑΛ.Ο. 

iii. Να γίνει διάλογος με άλλους οργανισμούς, όπου θεωρείται ότι υπάρχει απόδοση 

αιτιών   

Εν συνεχεία τα τρία πιο συνήθη λάθη που παρατηρούνται στην απόδοση αιτιών είναι τα 

εξής: 

i. Δε θα πρέπει να αφιερωθεί πολύς χρόνος στην εκτίμηση της απόδοσης των αιτιών 

αλλά στην επεξήγηση του πως έγινε αυτή η εκτίμηση η οποία βοήθησε τον 

οργανισμό να διαχειριστεί την αλλαγή. 

ii. Δε θα πρέπει να αποδοθούν αποτελέσματα σε οργανισμούς ή ανθρώπους οι οποίοι 

πληρώνονται από τις εισροές, δηλαδή τις επενδύσεις, οι οποίες καταγράφηκαν στο 

2ο στάδιο 

iii. Αν η απόδοση αιτιών έχει συμπεριληφθεί σαν μέρος της εκτίμησης της αδράνειας, 

χρειάζεται προσοχή ώστε να μην αφαιρεθούν περισσότερα από αυτά που πρέπει 

από τα αποτελέσματα 

 

III. Απόσβεση αποτελεσμάτων 

Για την απόσβεση αποτελεσμάτων λαμβάνεται υπόψη πώς στο μέλλον, η ποσότητα του 

αποτελέσματος μπορεί να είναι λιγότερη ή η ίδια και ίσως να είναι πιθανό να επηρεάζεται 

και από άλλους παράγοντες, με αποτέλεσμα η απόδοση αιτιών στην Κ.ΑΛ.Ο. να είναι 

χαμηλότερη. Η συγκεκριμένη κατηγορία υπολογίζεται μόνο για αποτελέσματα που 

διαρκούν περισσότερο από ένα έτος.  

Η απόσβεση αποτελεσμάτων υπολογίζεται συνήθως με την αφαίρεση ενός σταθερού 

ποσοστού από το υπόλοιπο επίπεδο αποτελέσματος στο τέλος κάθε έτους. Για παράδειγμα, 

ένα αποτέλεσμα 100 μονάδων που διαρκεί για τρία έτη αλλά μειώνεται κατά 10% κάθε 

έτος, θα είναι 100 το πρώτο έτος, 90 το δεύτερο (100 μείον 10%) και 81 το τρίτο (90 

μείον 10%).  
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Μακροπρόθεσμα η Κ.ΑΛ.Ο.  χρειάζεται την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης, μέσω 

του οποίου θα υπολογίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η παραμένουσα αξία.  

 

 

IV. Υπολογισμός αντίκτυπου  

Όλες οι πτυχές του αντίκτυπου αποτυπώνονται κανονικά σαν ποσοστά και είναι αποδεκτό 

να στρογγυλοποιούνται τα αποτελέσματα στο κοντινότερο 10% εκτός κι αν υπάρχουν πιο 

ακριβείς πληροφορίες.  

Ο υπολογισμός του αντίκτυπου μπορεί να μετρηθεί ως εξής: 

 Η συνολική αξία υπολογίζεται από τα οικονομικά υποκατάστατα πολλαπλασιασμένα  

με την ποσότητα του αποτελέσματος και αφαιρείται οποιοδήποτε ποσοστό για την 

αδράνεια ή την απόδοση αιτιών.  

 Επανάληψη της διαδικασίας για κάθε αποτέλεσμα.  Πρόσθεση των παραπάνω για να 

υπολογισθεί ο συνολικός αντίκτυπος. 

 

3.3.5 Στάδιο 5: Υπολογισμός της SROI  

Σε αυτό το στάδιο ορίζεται ο τρόπος σύνοψης των οικονομικών πληροφοριών που έχουν 

καταγραφεί στα προηγούμενα στάδια. Αυτό γίνεται με τον υπολογισμό της οικονομικής 

αξίας της επένδυσης και της οικονομικής αξίας του κοινωνικού κόστους και οφέλους όπου 

υπολογίζονται δύο αριθμοί και η σχέση των αριθμών αυτών μπορεί να εκφραστεί με 

διάφορους τρόπους.  

Σε περίπτωση που διεξάγεται ανάλυση αξιολόγησης SROI, η αξιολόγηση πρέπει ιδανικά να 

συμβαίνει μετά την προβλεπόμενη περίοδο διάρκειας του αποτελέσματος.  

Υπάρχουν πέντε βήματα με τα οποία μπορεί να υπολογιστεί η SROI και ένα επιπλέον, 6ο 

βήμα, προαιρετικό. Πιο συγκεκριμένα τα έξι αυτά βήματα παρουσιάζονται κάτωθι:  

I. Προβολή στο μέλλον 

II. Κοινωνική Καθαρή Παρούσα Αξία - Social Net Present Value (SNPV) 

III. Κοινωνικό Εσωτερικό Ποσοστό της Απόδοσης – Social Internal Rate of Return 

(SIRR) 

IV. Υπολογισμός αναλογίας 

V. Ανάλυση βαθμού ευαισθησίας 

VI. Περίοδος απόσβεσης (προαιρετικό) 

 

Αναλυτικά: 
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I. Προβολή στο μέλλον 

Το πρώτο βήμα υπολογισμού της SROI είναι η προβολή της αξίας όλων των 

αποτελεσμάτων, που έχουν επιτευχθεί, στο μέλλον. Συγκεκριμένα, θα χρειαστεί:  

 Να οριστεί η αξία του αντίκτυπου για κάθε αποτέλεσμα για μία χρονική περίοδο η 

οποία συνήθως αφορά 1 έτος.  

 Να αντιγραφεί και καταγραφεί στο χάρτη επίπτωσης, η αξία του κάθε 

αποτελέσματος σε όλες τις χρονικές περιόδους της διάρκειάς του, και μετά,  

 α αφαιρεθεί οποιαδήποτε τυχόν απόσβεση για κάθε μελλοντική χρονική περίοδο 

μετά τον πρώτο χρόνο.  

 

II. Κοινωνική Καθαρή Παρούσα Αξία - Social Net Present Value (SNPV) 

Ως Κοινωνική Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) ορίζεται μια κοινωνική επένδυση που 

αξίζει όσο το σύνολο όλων των αναμενόμενων χρηματορροών που εξάγονται από την 

ανάληψή της, προεξοφλημένες με ένα κατάλληλο κοινωνικό επιτόκιο. Για τον υπολογισμό 

της, πρέπει να προστεθούν οι δαπάνες και τα οφέλη που καταβάλλονται ή λαμβάνονται σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους. Προκειμένου δε οι δαπάνες και τα πλεονεκτήματα να 

είναι συγκρίσιμα, χρησιμοποιείται μια διαδικασία προεξόφλησης που αναγνωρίζει ότι γενικά 

οι άνθρωποι επιλέγουν να λαμβάνουν χρήματα άμεσα παρά σε μελλοντικό χρόνο καθώς 

θεωρούν πως υπάρχει ρίσκο ή επειδή υπάρχει κάποιο κόστος ευκαιρίας (αυτό είναι γνωστό 

ως η «χρονική αξία του χρήματος»).  

Το βασικό πρόβλημα στην προεξόφληση της SROI είναι ότι υποστηρίζει τη 

βραχυπρόθεσμη προσέγγιση με την προεξόφληση του μέλλοντος.  

Παρόλο που ο υπολογισμός είναι αυτόματος στο Excel καλό είναι να αναλυθεί και 

επεξηγηθεί ο τύπος της ΚΠΑ προκειμένου να είναι χρήσιμο και γνωστό το πώς λειτουργεί ο 

υπολογισμός της. Το ‘r’ αντιπροσωπεύει το προεξοφλητικό επιτόκιο και αφού έχοντας 

υπολογίσει την Παρούσα Αξία για το κάθε όφελος, αφαιρώντας από το άθροισμά τους την 

αξία των εισροών (της επένδυσης) υπολογίζεται η Καθαρή Παρούσα Αξία και προκύπτει το 

εξής: Καθαρή Παρούσα Αξία = [Παρούσα αξία οφέλους] – [Αξία των 

επενδύσεων]  

 

 

Πιο συγκεκριμένα ο τύπος είναι:  
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Να σημειωθεί πως θετική ΚΠΑ σημαίνει παραγωγική χρήση των κοινωνικών πόρων και 

επίσης αφορά κοινωνικά προγράμματα και επενδύσεις τα οποία είναι αποδεκτά. 

 

III. Κοινωνικό Εσωτερικό Ποσοστό της Απόδοσης – Social Internal Rate of 

Return (SIRR)  

To Κοινωνικό Εσωτερικό Ποσοστό της Απόδοσης είναι η πραγματική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση που η κοινωνική επένδυση θα αποδώσει καθ’ όλη τη 

διάρκειά της ή αλλιώς το προεξοφλητικό επιτόκιο που μηδενίζει την Κοινωνική Καθαρή 

Παρούσα Αξία. 

Η εξίσωση αυτή έχει άγνωστο το προεξοφλητικό επιτόκιο που παράγει καθαρή παρούσα 

αξία ίση με μηδέν θέτοντας τα προ-εξοφλημένα μελλοντικά οριακά κοινωνικά οφέλη ίσα με 

τις οριακές κοινωνικές δαπάνες. Αυτό το προ-εξοφλητικό επιτόκιο είναι το κοινωνικό 

εσωτερικό ποσοστό της απόδοσης που κερδίζει ένα πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα ο τύπος 

είναι ο ακόλουθος: 

  

Καθώς η εξίσωση αυτή είναι δύσκολο να επιλυθεί, χρησιμοποιείται συνήθως η μέθοδος των 

διαδοχικών δοκιμών με ένα υπολογιστικό φύλλο (συνήθως excel). Υποθετικά μιλώντας, 

ξεκινώντας με μία αυθαίρετη τιμή, π.χ. 10%, υπολογίζεται η ΚΠΑ, και στη συνέχεια 

τροποποιείται η τιμή έως ότου επιτευχθεί μηδενισμός της ΚΠΑ. 
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IV. Υπολογισμός αναλογίας  

Σε αυτό το στάδιο μπορεί να υπολογιστεί η αρχική αναλογία SROI, διαιρώντας την 

προεξοφλημένη αξία των παροχών με τη συνολική επένδυση. 

Πιο συγκεκριμένα ο τύπος είναι: Αναλογία SROI = 
𝛱𝛼𝜌𝜊ύ𝜎𝛼 𝛢𝜉ί𝛼

𝛢𝜉ί𝛼 𝛦𝜄𝜎𝜌𝜊ώ𝜈
 

Μια εναλλακτική του τύπου που αναφέρθηκε αποτελεί η καθαρή αναλογία SROI, 

διαιρώντας την καθαρή παρούσα αξία με την αξία των εισροών. 

Πιο συγκεκριμένα ο τύπος είναι: Καθαρή Αναλογία SROI = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ή 𝛱𝛼𝜌𝜊ύ𝜎𝛼 𝛢𝜉ί𝛼

𝛢𝜉ί𝛼 𝛦𝜄𝜎𝜌𝜊ώ𝜈
 

Και οι δύο τύποι υπολογισμού της SROI είναι αποδεκτοί, ωστόσο θα πρέπει να είναι σαφές 

ποιος τύπος θα χρησιμοποιηθεί από πριν. 

 

V. Ανάλυση βαθμού ευαισθησίας  

Πρωταρχικός σκοπός της  ανάλυσης του βαθμού ευαισθησίας αποτελεί ο έλεγχος των 

υποθέσεων που έχουν μεγαλύτερη επιρροή στο μοντέλο.  

Για μια ολοκληρωμένη ανάλυση βαθμού ευαισθησίας είναι αναγκαίο να ελεγχθούν τυχόν 

αλλαγές στα ακόλουθα ζητήματα:  

i. Εκτιμήσεις σε θέματα αδράνειας, απόδοσης αιτιών και απόσβεσης αποτελεσμάτων. 

ii. Εκτιμήσεις σε οικονομικά υποκατάστατα.  

iii. Εκτιμήσεις στην ποσότητα του αποτελέσματος.  

iv. Εκτιμήσεις στην αξία των εισροών (σε περιπτώσεις που έχουν εκτιμηθεί μη-

οικονομικές εισροές). 

 

VI. Περίοδος απόσβεσης (προαιρετικό) 

Το επόμενο και τελευταίο βήμα, το οποίο είναι προαιρετικό, έχει να κάνει με την περίοδο 

απόσβεσης (χρονικό διάστημα) αποπληρωμής μιας επένδυσης.  

 

Ο βασικός τύπος είναι: Περίοδος Απόσβεσης (σε μήνες) =  
𝛦𝜋έ𝜈𝛿𝜐𝜎𝜂

𝛦𝜏ή𝜎𝜄𝜊 𝛢𝜈𝜏ί𝜅𝜏𝜐𝜋𝜊/𝛭ή𝜈 𝜍
 = 

𝛦𝜋έ𝜈𝛿𝜐𝜎𝜂

𝛦𝜏ή𝜎𝜄𝜊 𝛢𝜈𝜏ί𝜅𝜏𝜐𝜋𝜊/12
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3.3.6 Στάδιο 6: Υποβολή αναφοράς, αξιοποίηση και ενσωμάτωση  

Η ανάλυση SROI έχει αισίως ολοκληρωθεί, αλλά όχι και το σύνολο της διαδικασίας. Στο 

στάδιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά και 

από την ανάλυση της SROI. Αναλυτικά: 

 

 

I. Υποβολή αναφοράς στους εμπλεκόμενους  

Είναι σημαντικό η εκάστοτε Κ.ΑΛ.Ο. να είναι σίγουρη ότι ο τρόπος ανακοίνωσης των 

αποτελεσμάτων της σχετίζεται με τους αποδέκτες που καθόρισε όταν έθετε το αντικείμενό 

της. Η προετοιμασία μίας αναφοράς είναι χρήσιμη έτσι ώστε να προκύψουν οι 

αντίστοιχες συστάσεις που θα επηρεάσουν την μετέπειτα εξέλιξη της Κ.ΑΛ.Ο. ή του έργου.  

Η SROI  στοχεύει στη δημιουργία αισθήματος υπευθυνότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων. 

Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα με ουσιαστικό 

τρόπο και όχι απλά μόνο με τη μορφή μιας δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της Κ.ΑΛ.Ο.  

Παρακάτω παρουσιάζονται ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες, μέρος μιας κατανοητής 

και ολοκληρωμένης αναφοράς SROI: 

- Πληροφορίες σχετικά με την Κ.ΑΛ.Ο., όπως για παράδειγμα συζητήσεων για τη 

δουλειά της, τους εμπλεκόμενους-κλειδιά και τις δραστηριότητες,  

- μελέτες περιπτώσεων ή φράσεις συμμετεχόντων που διευκρινίζουν συγκεκριμένα 

ευρήματα, 

- περιγραφή του αντικειμένου της ανάλυσης, λεπτομέρειες για τη συμβολή 

εμπλεκομένων καθώς και μέθοδοι συλλογής δεδομένων, 

- χάρτης επίπτωσης, με σχετικούς δείκτες και υποκατάστατα, 

- μια διαδρομή ελέγχου για τη λήψη αποφάσεων, που να περιλαμβάνει ποιοι 

εμπλεκόμενοι, αποτελέσματα ή δείκτες συμπεριλήφθηκαν και ποιοι όχι, καθώς και η 

λογική τους,  

- λεπτομέρειες για τους υπολογισμούς και συζήτηση για οποιαδήποτε εκτίμηση και 

υπόθεση, 

- μια σύνοψη που να στοχεύει σε ένα ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των 

συμμετεχόντων.  

 

Να σημειωθεί πως υπάρχει κίνδυνος επικέντρωσης στην αναλογία της κοινωνικής 

επιστροφής. Ωστόσο, ο αριθμός από μόνος του δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα, καθώς 
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αποτελεί ένα σύντομο τρόπο έκφρασης της συνολικής αξίας που έχει υπολογιστεί μέχρι 

εκείνη τη στιγμή.  

 

II. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων  

Προκειμένου η ανάλυση SROI να είναι χρήσιμη και ουσιώδης, οφείλει να καταλήγει σε μία 

αλλαγή ή πιο αναλυτικά σε μια αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της.  

Ως αναφέρθηκε, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανάλυσης SROI, η αξιολογιτική ανάλυση SROI 

και η προβλεπτική ανάλυση SROI. 

 

Αλλαγές ακολουθώντας μία αξιολογητική ανάλυση SROI  

Μία αξιολογητική ανάλυση SROI οφείλει να επιφέρει αλλαγές στην Κ.ΑΛ.Ο. Από τη μεριά 

της η Κ.ΑΛ.Ο. οφείλει να ανταποκριθεί στα ευρήματα και να αναλογιστεί τις επιπτώσεις για 

τους οργανωτικούς στόχους, τη διοίκηση, τα συστήματα και τις πρακτικές εργασίας.  

Η ουσιαστικότερη αξία της αναλογίας έγκειται στο πώς μεταβάλλεται με την πάροδο του 

χρόνου καθώς με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται κατά πόσο βελτιώνονται ή όχι οι 

δραστηριότητες της Κ.ΑΛ.Ο. και παράλληλα, αντλούνται πληροφορίες για τις αλλαγές που 

πρόκειται και πρέπει να επέλθουν στις υπηρεσίες έτσι ώστε να αυξηθεί η μελλοντική 

κοινωνική αξία.  

Ο τρόπος προσέγγισης ποικίλει αντίστοιχα με τον ρόλο του κάθε ατόμου μέσα στην 

Κ.ΑΛ.Ο. Η παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας στο προσωπικό, το διοικητικό 

συμβούλιο και τους εμπλεκόμενους, τονίζοντας τόσο τα οφέλη όσο και τις προκλήσεις της 

διαδικασίας, αποτελούν ένα σημείο εκκίνησης για τη διαδικασίας. Συγκεκριμένα με τον 

τρόπο αυτό θα γίνει εφικτό να παρουσιαστεί ένα σχέδιο ώστε να γίνει η ανάλυση SROI ένα 

τακτικό και σταθερό τμήμα της αναφοράς του οργανισμού. Ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να 

ορίζει:  

- μια διαδικασία τακτικής συλλογής δεδομένων των αποτελεσμάτων,  

- μια διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού για να διασφαλιστεί η διατήρηση της 

γνώσης και της εξειδίκευσης μέσα στην Κ.ΑΛ.Ο.,  

- ένα αποσαφηνισμένο χρονοδιάγραμμα για την επόμενη προγραμματική ανάλυση 

SROI,  

- μια περιγραφή των πόρων που απαιτούνται για τη συνεχή παρακολούθηση της 

SROI και  

- τον τρόπο εξασφάλισης της ασφάλειας δεδομένων.  
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Αλλαγές ακολουθώντας μία προβλεπτική ανάλυση SROI  

Μία προβλεπτική ανάλυση SROI μπορεί να οδηγήσει σε επανεξέταση των 

προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, καθώς και των σχεδιαζόμενων συστημάτων των 

ευρημάτων προκειμένου να αυξηθεί η κοινωνική αξία που αναμένεται να δημιουργηθεί. 

Με την προβλεπτική ανάλυση SROI μπορεί  να αναπτυχθούν τρόποι για συστηματική 

επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους σχετικά με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και την 

αξίας τους και συνεργασία με άλλους για τη διερεύνηση της απόδοσης αιτιών.  

 

 

III. Εγγύηση  

Εγγύηση είναι η διαδικασία κατά την οποία εξακριβώνονται οι πληροφορίες που 

εμπεριέχονται στην αναφορά. Κατά τη διαδικασία αυτή υπάρχουν δύο επίπεδα ασφάλειας:  

- 1ο τύπος: Εγγύηση που βασίζεται στην εξασφάλιση συμμόρφωσης της ανάλυσης 

με τις αρχές καλής πρακτικής της SROI.  

- 2ο τύπος: Εγγύηση η οποία καλύπτει εγγύηση και για τις αρχές καθώς και για τα 

δεδομένα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -  ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΑΛ.Ο
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Πρότυπο Καταστατικού 1: Ένταξης Ειδικών Ομάδων1' 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων …(αναγράφεται η επωνυμία)  

=================== 

 

Στην ......... .... σήμερα ……………………………. του έτους ..... ......, οι : 1) 

............... .. ......... ... του ....... . ..... και της ........ ....., που γεννήθηκε 

στο/ην ...... ........... ..... , το έτος ...... .... , κάτοικος  .... ................. .  

(οδός ....... ........ αριθμός .....) ,κάτοχος του ΑΔΤ  ....... ....... ...... του Α.Τ. 

............ , με ΑΦΜ .. ............... της Δ.Ο.Υ.  .............. ..   

2) ............... .(καταχωρίζονται κατά τον ανωτέρω τρόπο τα στοιχεία όλων 

των ιδρυτικών μελών)  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΣΥΣΤΑΣΗ –  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης  

 
1 ’Τα σχέδια των καταστατικών έχουν συγκεντρωθεί από την ιστοσελίδα  
http://ko insep.org/4430-
2016/%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA
%CE%AC/ .  Η ε ισήγηση του Αναδόχου ε ίνα ι  να  δημοσιευθούν στην ιστοσελ ίδα του έργου 
ή να γίνε ι  σχετ ική παραπομπή.   

http://koinsep.org/4430-2016/%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/
http://koinsep.org/4430-2016/%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/
http://koinsep.org/4430-2016/%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/
http://koinsep.org/4430-2016/%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/
http://koinsep.org/4430-2016/%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/
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ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΕΝΤΑΞΗΣ (αναγράφεται η επωνυμία)» και το διακριτικό τίτλο « 

(αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος).  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυας Οικονομία και 

ανάπτυξη των φορέων και άλλες διατάξεις» , όπως ισχύει σήμερα.  

2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΕΔΡΑ  

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

Ενότητας ........... ..  

2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ο συνεταιρισμός μπορεί,  για 

την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί 

υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.  

 

 ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΣΚΟΠΟΣ  

1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως 

ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 

205/Α/31.10.2016) .  

2. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι η ένταξη στην οικονοµική κ αι 

κοινωνική ζωή, των ατόµων που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Οµάδες. 

Στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανήκουν: α) τα θύματα ενδοοικογενειακής 

βίας, β) τα θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, γ) οι 

άστεγοι, δ) τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, ε) οι οικονομικοί 

μετανάστες, στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεμεί η 

εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου, ζ) οι αρχηγοί μονογονεϊκών 
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οικογενειών, η) τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, θ) οι μακροχρόνια 

άνεργοι έως  είκοσι πέντε (25) ετών και άνω των πενήντα (50) ετών.  

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των 

ακόλουθων δραστηριοτήτων*:    

α) ............  

β) ............  

γ) ............  

(αναφέρονται συγκεκριμένες δραστηριότητες τις οποίες θα ασκεί  η 

Κοιν.Σ.Επ)   

(*οι δραστηριότητες πρέπει: α) να εξειδικεύουν και να συνδέονται με τον 

ειδικότερο σκοπό της επιχείρησης, αλλά και να συμβάλλουν στην 

πραγμάτωση και του γενικότερου κοινωνικού σκοπού μιας Κοιν.Σ.Επ., β) να 

μην παρουσιάζουν ετερογένεια και υπερπληθώρα, γ)να παρουσιάζονται σε 

συνδυασμό με τα μέσα⁄τρόπους υλοποίησης των σκοπών της επιχείρησης)  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη*. 

* Ενδεικτικό και όχι υποχρεωτικό, μπορεί να ορίζεται συγκεκριμένη διάρκ εια 

σε έτη π.χ. 30 έτη.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄  

ΜΕΛΗ –  ΕΓΓΡΑΦΗ –  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ –  ΔΙΑΓΡΑΦΗ –  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΜΕΛΗ  

1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν :  
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α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις 

αρχές και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού.  

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 14 του Ν.4430/2016, όπως ισχύει σήμερα.  

2. Σε Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ με 

έγκριση του Δημόσιου Φορέα που τα εποπτεύει.  

3. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

με ίδια δραστηριότητα.  

4. Τουλάχιστον το 50% των μελών (κριτήριο συμμετοχής) θα πρέπει να 

ανήκει στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες. Στην περ ίπτωση που η εκπλήρωση 

του κριτηρίου παύσει προσωρινά, λόγω αποχώρησης μέλους που ανήκει στις 

Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού, η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης οφείλει να προβεί εντός 

προθεσμίας τριών (3) μηνών στις απαραίτητες εγγραφές μελών.  

 

ΑΡΘΡΟ 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, 

μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή της.  

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 λήψης των αποφάσεων 

και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή 
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έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση 

αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων 

μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.    

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ  

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον 

υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη Διοικούσα Επιτροπή.  

2. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των 

μελών της Κοιν.Σ.Επ, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των 

υποχρεώσεών που προκύπτουν από το Ν. 4430/2016, όπως ισχύει,  και το 

καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του 

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 περιέχ ει 

υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους 

από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που διαγράφεται 

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 ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η 

συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών 

από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 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 περιουσ ίας που έχει σχηματιστεί.  
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ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:  

α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται 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 Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας 

Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.  

2. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η Κοιν.Σ.Ε π. µε την 

περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δηµόσιο ο διαχειριστής 

ή ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο µε την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της προς το Δηµόσιο, σύµφωνα 

µε το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), το άρθρο 115 του ν. 2238/1994 

(Α΄151) και το άρθρο 4 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) και διατηρεί δικαίωµα 

αναγωγής κατά των λοιπών µελών της Κοιν.Σ.Επ.. Για τις οφειλές προς το 

Δηµόσιο διατηρεί δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών της 

Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούµενου εδαφίου, 

ευθύνονται έναντι του απεριόριστα και εις ολόκληρο.  

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 αποθεματικό.  

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 
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Συνεταιρισμού.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ  

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές 

Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν 

και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του 

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 Επιτροπής, 

καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων του Συνεταιρισμού.   

3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζόμενοι του με σχέη 

εξαρτημένης εργασίας, να αμείβονται γ ια την παρεχόμενη εργασία και να 

έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική 

νομοθεσία. Υπόχρεη  προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ.  

4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σε αυτόν έχουν 

δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων 

υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2  του άρθρου 21 του Ν. 

4430/2016 περί διανομής των κερδών.  

5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από 

μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, θεωρείται μη 

αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η 

σύµβαση εντολής που συνάπτεται µεταξύ µελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να 

γίνεται εγγράφως, να περιγράφει µε σαφήνεια την παρεχόµενη υπηρεσία και 

σε καµία περίπτωση δε µπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως.  
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ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΜΕ ΜΗ ΜΕΛΗ  

1 . Ο αριθµός των εργαζοµένων µη µελών δε µπορεί να υπερβαίνει σε 

ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. Το ποσοστό 

αυτό µπορεί να αυξάνεται µέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των 

εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του 

Τµήµατος Μητρώου επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιµετώπιση 

έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ανά ηµερολογιακό έτος.  

2. Τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων (κριτήριο απασχόλησης) θα 

πρέπει να ανήκει στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες. Στην περίπτωση που η 

εκπλήρωση των κριτηρίου παύσει προσωρινά, λόγω αποχώρησης μέλους ή 

οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου που ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες 

Πληθυσμού ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του, η Κοιν.Σ.Επ. 

Ένταξης οφείλει να προβεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών στις 

απαραίτητες προσλήψεις εργαζομένων.  

3. Η Κοιν.Σ.Επ  δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα µη µέλη που 

λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άµεσα έσοδα 

για το Φορέα. β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή 

του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραµµα της δράσης που θα 

γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο 

προδηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού ή σε ιστότοπο που 

διατίθεται γ ια αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. γ. Οι εθελοντές έχουν καταγραφεί 

στο Μητρώο Εθελοντών της παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4430/2016.  
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4. Η Κοιν.Σ.Επ ευθύνεται γ ια τυχόν ζηµίες που προξενήθηκαν στον 

εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στο Φορέα. 

Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, η Κοιν.Σ.Επ  

αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύµατος, 

επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαµονής του εθελοντή στο 

εξωτερικό.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  

ΠΟΡΟΙ –  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΠΟΡΟΙ  

Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από:  

1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση 

νέων συνεταιριστικών μερίδων.   

2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση 

των περιουσιακών του στοιχείων.  

3. Επιχορηγήσεις από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ή Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα.  

4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις  της 

χρήσης περιουσιακών στοιχείων.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ  
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1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική 

μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται 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 συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα ** από την 

κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή το υς αντιστοίχως.  

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

συνεταιρισμού.  

4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγρ. 1 του 

παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) 

προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, 

(ήτοι ..... ... ευρώ) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα 

σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως  στη  Διοικούσα  

Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.  

5. Η µεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής µερίδας µέλους γίνεται 

µόνο σε νέο µέλος και εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή.  Όλες οι 

μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρίζονται στο Γενικό Μητρώο 

Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

6. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει η αξία της 

συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως στον 

ειδικό ή καθολικό του διάδοχο. Σε περίπτωση που μέλος νομικό πρόσωπο 

τεθεί σε εκκαθάριση λόγω λύσης ή πτώχευσής του, η αξία της 

συνεταιριστικής μερίδας καταβάλλεται σε αυτό.  

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 
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Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά 

ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απα ιτήσεων για παροχές 

σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.  

* το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

εκατό (100) ευρώ  

** μπορεί να οριστεί στο Καταστατικό και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

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 Συνέλευσης υπάγονται:  

α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.  

β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση 

του Συνεταιρισμού.  

γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.  

δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού.  

ε) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 

Χρήσης.  

στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής και 

των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών 
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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 Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις 

Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή του.  

3. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη 

του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν 

και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν 

στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από 

τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

1 . H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία 

(1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας 

φορολογικής δήλωσης, µε σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή 

του διαχειριστή που απευθύνεται προς τα µέλη, προ τουλάχιστον τριών (3) 

ηµερών.  

2. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτάκτως µε πρόσκληση που 

απευθύνεται προς τα µέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ηµερών, είτε µε 

απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, είτε µε πρωτοβουλία του διαχειριστή, 

είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµένο θέµα προς τη 

Διοικούσα Επιτροπή από το 1/3 των µελών της Γ.Σ.. Αν η Διοικούσα 

Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση αυτή, τα µέλη αυτά δικαιούνται να τη 

συγκαλέσουν αυτοβούλως.  

3. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης 

παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το 

δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.  

4. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, 
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την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον 

ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές επιστολές 

και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΑΠΑΡΤΙΑ  

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των 

µελών της. Επί µη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός δύο 

(2) µέχρι επτά (7) ηµερών, κατά την οποία απαιτείται η ίδ ια ως άνω 

απαρτία. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων µελών της. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 

5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ  

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντίκεινται στους νόμους 

4430/2016 και 1667/1986 όπως ισχύουν ή στο Καταστατικό του 

Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.  

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται απ ό τα 2/5 των 

µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την 

καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της 

περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
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ΑΡΘΡΟ 17ο  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή η οποία 

αποτελείται από ..... ..... (..) 4 τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά 5 

που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.  

2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής είναι ..... ... 6και 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 συνέρχεται με πρόσκληση 

του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με μυστική  ψηφοφορία 

Πρόεδρο, , Ταμία και Γραμματέα 7.  

4. Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την 

εκλογή της για καταχώριση  στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 8 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Η Διοικούσα Επιτροπή  του Συνεταιρισμού εκλέγεται, μετά από μυστική 

ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το 

........... (. .)9 έτος από  την εκλογή της προηγουμένης.  

                                                 

4 η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής, ο συνολικός αριθμός μελών της 
να είναι περιττός και να βρίσκεται σε πλήρη αντιστοίχηση με τον αριθμό των αξιωμάτων 
5 προτείνεται χωρίς να είναι υποχρεωτική η εκλογή αναπληρωματικών μελών 
6 η θητεία μπορεί να έχει διάρκεια  από δύο έως πέντε έτη 
7 Σε περίπτωση Διοικούσας Επιτροπής με αριθμό μελών άνω των τεσσάρων, μπορούν να προβλεφθούν 
επιπλέον αξιώματα. 
8 Σε περίπτωση που η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή ορίζεται απευθείας από το Καταστατικό, θα πρέπει να μην 
συμπεριληφθεί στο Καταστατικό το άρθρο 30. 

9 τίθεται το έτος ανάλογα με την διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής (π.χ για 3ετή θητεία το 4ο 
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2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που 

εκλέγεται από τη Συνέλευση.  

3. Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μέλη του Συνεταιρισμού, είναι 

πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εκλέγει μέλη αυτής σε αντικατάσταση 

μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση 

ότι η αναπλήρωση των  παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από 

αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η 

ανωτέρω εκλογή από τη Διοικούσα 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 

Επιτροπή στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να 

αντικαταστήσει  τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό 

θέμα στην ημερήσια διάταξη.  

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τα 

υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη  διαχείριση και την εκπροσώπηση 

του Συνεταιρισμού και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, 

                                                                                                                                                     

έτος, με δεδομένο ότι ως 1ο έτος θεωρείται το έτος εκλογής της προηγούμενης, στο παράδειγμα για εκλογή ΔΕ 

το 2017, οι επόμενες εκλογές θα πρέπει να γίνουν το 2020) 
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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 περίπτωση τα μέλη αυτά δεν 

επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).  

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση 

Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας 

Επιτροπής.   

 

ΑΡΘΡΟ 20ο  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα 

με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα 

θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που 

υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενι κής 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 δικαιώματος, που θέτει 

το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  

3. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα ή 

περισσότερα μέλη του ή και σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμού.  

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

άμισθο.  

 

ΑΡΘΡΟ 21ο  

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
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1. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά µία (1) τουλάχιστον φορά 

κάθε τρεις (3) µήνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3 των µελών της, 

αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) άτοµα. Η σύγκλησή της γίνεται από τον 

Πρόεδρό της με γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημέρα και 

συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα ημερήσιας διάταξης 

μπορούν να προταθούν και από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.  

2. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη 

συγκαλέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητ ηθεί από το 1/3 

των μελών της.  

3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η 

σύγκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο  

ΑΠΑΡΤΙΑ  - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1 . Η Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των µελών της 

και οι αποφάσεις της λαµβάνονται πάντα µε την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων µελών της Δ.Ε.. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων µελών, 

υπερτερεί η ψήφος του προέδρου της.  

Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται.  Οι  αποφάσεις καταχωρίζονται από το 

Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής.  

2. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε 

έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται γ ια θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, 

σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.  

3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής προσβάλλονται από τα 2/5 των 

µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την 

καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της 
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περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.  

4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 7 του ν. 1667/1986.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ –  ΒΙΒΛΙΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 23ο  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  

Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης δ ιάρκειας, αρχίζει την 1 η  

Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη 

Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και 

λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.  

 

ΑΡΘΡΟ 24ο  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Διοικούσα Επιτροπή συντάσσει τις 

Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική 

νομοθεσία,  Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και την 

Έκθεση Διαχείρισης, και τις υποβάλλει στην Τακτικ ή Γενική Συνέλευση για 

έγκριση.  

2. Οι οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης της Διοικούσας 

Επιτροπής πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού 

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

3. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να αποστείλει τ ις Οικονομικές 

Καταστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα  (30) ημερών από την ημερομηνία 

έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  
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ΑΡΘΡΟ 25ο  

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ  

1. Τα κέρδη του Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα 

μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι.  

2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:  

α. κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,  

β. κατά ποσοστό 35% διανέµονται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, 

εκτός αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα 

αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη διάθεση µέρους ή όλου του ποσοστού αυτού 

σε δραστηριότητες του στοιχείου γ΄,  

γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη 

γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.  

3. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, η οποία δεν καλύπτεται 

από το αποθεματικό της Κοιν.Σ.Επ., οι συνέταιροι υποχρεούνται να 

καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των ζημιών του 

συνεταιρισμού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 26ο  

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  

1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία 

και επιπλέον τηρεί :* 

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρίζονται με 

χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το 

πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους 

καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.  

β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.  

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.  
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* πρόκειται γ ια τα υποχρεωτικά βιβλία που ορίζει ο Ν. 1667/86 όπως ισχύει, 

μπορούν να προστεθούν επιπλέον βιβλία.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄  

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  

 

ΑΡΘΡΟ 27ο  

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  

1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:  

α) Αν διαγραφεί από το Μητρώο   Κοινωνικής Οικονομίας μετά από απόφαση 

της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, με την επιφύλαξη της παρ.9 του αρ.11 του 

Ν.4430./2016. ου Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  

β) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των επτά  

γ) κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα προβλεπόµενα στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Ν.4430/2016  

δ) σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986,  

ε) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο  καταστατικό αυτό, 

εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση   η παράταση 

της διάρκειάς του.  

στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη 

πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.  

ζ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.  

2. Η διάλυση του Συνεταιρισμού  καταχωρίζεται στο Γενικό Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 28ο  

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  

1. Την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της Κοιν.Σ.Επ. ακολουθεί η θέση της 

σε εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται σ το Μητρώο.  
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2. Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη λύση 

της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. 

καθίστανται συνεκκαθαριστές µετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση, 

εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευση µπορεί 

να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι 

εκκαθαριστές δεν αµείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την 

εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, και ιδίως 

εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα 

χρέη. Αν αποµένει µόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην 

περάτωση της εκκαθάρισης. Αν αποµένει ενεργητικό, τα µέλη λαµβάνουν 

την ονοµαστική αξία των συνεταιριστικών τους µερίδων, ακέραιη ή 

αναλογικά εφόσον το ποσό που αποµένει δεν επαρκεί. Αν αποµένει αδιάθετο 

ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.  

3 . Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών 

λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.  

4 . Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει 

έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την 

καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της 

περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.  

5 . Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο Μητρώο  

6. Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική 

διαδικασία.  

7 . Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω πτώχευσης, 

η οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η 

αναβίωσή της µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις 

του παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο. Σε περίπτωση 

αναβίωσης θεωρείται ότι η Κοιν.Σ.Επ. δεν λύθηκε ποτέ.  

8. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε επειδή τα µέλη της µειώθηκαν κάτω του 

ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις (3) µήνες 
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συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µελών κατό πιν έγκρισης 

εισόδου νέων µελών από τη γενική συνέλευση.  

9 . Η απόφαση της αναβίωσης λαµβάνεται από τα 3/5 του συνόλου των 

µελών της Κοιν.Σ.Επ. και καταχωρίζεται στο Μητρώο.  

10. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή µετά την έναρξη διανοµής του 

αποµένοντος ενεργητικού στα µέλη.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 29ο  

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο Ν. 

4430/2016, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του 

Ν.1667/1986,  όπως ισχύει.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΄  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 30ο  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού αποτελείται από τους*:  

1) ............... ....... ....... του ........ .....  και της ............., που γεννήθηκε 

στο/ην ...... ........... ..... , το έτος ...... .. .. , κάτοικος  .... ................. .  

(οδός ....... ........ αριθμός .....), κάτοχος του ΑΔΤ  ....... ....... ...... του Α.Τ. 

............ , με ΑΦΜ .. ............... της Δ.Ο.Υ.  .............. ..  

2) ............... ....... ....... του ........ .....  και της .... ........., που γεννήθηκε 

στο/ην ...... ........... ..... , το έτος ...... .... , κάτοικος  .... ................. .  

(οδός ....... ........ αριθμός .....) ,κάτοχος του ΑΔΤ  ....... ....... ...... του Α.Τ. 
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............ , με ΑΦΜ .. ............... της Δ.Ο.Υ.  ........ ...... ..  

 3) ............... ...... ........ του .......... ...  και της ............., που γεννήθηκε 

στο/ην ...... ........... ..... , το έτος ...... .... , κάτοικος  .... ................. .  

(οδός ....... ........ αριθμός .....) ,κάτοχος του ΑΔΤ  ....... ....... .. .... του Α.Τ. 

............ , με ΑΦΜ .. ............... της Δ.Ο.Υ.  .............. ...  

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μεριμνά για την έγκριση του 

καταστατικού και τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την 

ανάδειξη των οργάνων διοίκησης  της Κοιν.Σ.Επ.   

Η θητεία της ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των 

μελών, που θα συγκληθεί αμέσως μετά την έκδοση της βεβαίωσης εγγραφής 

στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

* Ο αριθμός των μελών και των αναπληρωματικών μελών τ ης Διοικούσας 

Επιτροπής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των μελών της 

Κοιν.Σ.Επ.  

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ  

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική 

εντολή και πληρεξουσιότητα στον/ην .... ................. ...... .... ........ ......... , 

του ..... ..........,  κάτοικο....... ............ ... (οδός ......... ..  αριθμός ...), 

κάτοχο του ΑΔΤ  ................ του Α.Τ. ............, να υποβάλει το παρόν 

καταστατικό στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για εγγραφή και 

καταχώρηση στο  Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας και να εκπροσωπεί αυτούς έναντι της συγκεκριμένης Αρχής 

μέχρι την έγκρισή του.  

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1) ...................  ...............  

2) ...................  ...............  

3) ...................   ............... 

4) ...................  ...............  

5) ...................  ...............  
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6) ...................  ...............  

7) ...................  ...............  

 

 

Πρότυπο Καταστατικού 2: Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων …(αναγράφεται η επωνυμία)  

=================== 

 

Στην ......... .... σήμερα ……………………………. του έτους ..... ......, οι : 1) 

............... .. ......... ... του ........ ..... και της ........ ....., που γεννήθηκε 

στο/ην ...... ........... ..... , το έτος ...... .... , κάτοικος  .... ................. .  

(οδός ....... ........ αριθμός .....) ,κάτοχος του ΑΔΤ  ....... ....... ...... του Α.Τ . 

............ , με ΑΦΜ .. ............... της Δ.Ο.Υ.  .............. ..   

2) ............... .(καταχωρίζονται κατά τον ανωτέρω τρόπο τα στοιχεία όλων 

των ιδρυτικών μελών)  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΣΥΣΤΑΣΗ –  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης 
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ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΝΤΑΞΗΣ (αναγράφεται η επωνυμία)» και το διακριτικό τίτλο « 

(αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος).  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυας Οικονομία και 

ανάπτυξη των φορέων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.  

2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΕΔΡΑ  

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

Ενότητας ........... ..  

2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ο συνεταιρισμός μπορεί,  για 

την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί 

υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.  

 

 ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΣΚΟΠΟΣ  

1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική κα ι κοινωνική ωφέλεια όπως 

ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 

205/Α/31.10.2016) .  

2. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι η ένταξη στην οικονοµική 

και κοινωνική ζωή, των ατόµων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές 

Οµάδες. Στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες ανήκουν: α) τα άτομα με 

αναπηρία οποιασδήποτε μορφής σε ποσοστό άνω του 50% (σωμ ατική, 

ψυχική, νοητική, αισθητηριακή), β) τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης 

από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα, γ) οι ανήλικοι με παραβατική 

συμπεριφορά, δ) οι φυλακισμένοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες.  
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Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται σ την άσκηση των 

ακόλουθων δραστηριοτήτων*:    

α) ............  

β) ............  

γ) ............  

(αναφέρονται συγκεκριμένες δραστηριότητες τις οποίες θα ασκεί  η 

Κοιν.Σ.Επ)   

(*οι δραστηριότητες πρέπει: α) να εξειδικεύουν και να συνδέονται με τον 

ειδικότερο σκοπό της επιχείρησης, αλλά και να συμβάλλουν στην 

πραγμάτωση και του γενικότερου κοινωνικού σκοπού μιας Κοιν.Σ.Επ., β) να 

μην παρουσιάζουν ετερογένεια και υπερπληθώρα, γ)να παρουσιάζονται σε 

συνδυασμό με τα μέσα⁄τρόπους υλοποίησης των σκοπών της επιχείρησ ης)  

 

ΑΡΘΡΟ 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  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΜΕΛΗ  

1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν :  

α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις 

αρχές και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού.  
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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 14 του Ν.4430/2016, όπως ισχύει σήμερα.  

2. Σε Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι,Δ με 

έγκριση του Δημόσιου Φορέα που τα εποπτεύει.  

3. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

με ίδια δραστηριότητα.4. Τουλάχιστον το 30% των μελών (κριτήριο 

συμμετοχής) θα πρέπει να ανήκει στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. Στην 

περίπτωση που η εκπλήρωση του κριτηρίου παύσει προσωρινά, λόγω 

αποχώρησης μέλους που ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού ή λόγω 

λήξης ισχύος του πιστοποιητικού αναπηρίας μέλους, η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης 

οφείλει να προβεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών στις απαραίτητες 

εγγραφές μελών.  

 

ΑΡΘΡΟ 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, 

μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή της.  

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 λήψης των αποφάσεων 

και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή 

έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση 
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αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσ εων εγγραφής των νέων 

μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.    

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ  

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον 

υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη Διοικούσα Επιτροπή. 2. Μέλος του 

Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που 

λαμβάνεται με την πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των μελών της Κοιν.Σ.Επ, 

στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών που 

προκύπτουν από το Ν. 4430/2016, όπως ισ χύει, 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 διαγράφεται 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 ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η 

συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών 

από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 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.  
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ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:  

α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη 

λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργε ιες που βλάπτουν 

τα συμφέροντά του.  

β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να 

ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας 

Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.  

2. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η Κοιν.Σ.Επ. µε την 

περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δηµόσιο ο διαχειριστής 

ή ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο µε την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της προς το Δηµόσιο, σύµφωνα 

µε το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), το άρθρο 115 του ν. 2238/1994 

(Α΄151) και το άρθρο 4 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) και διατηρεί δικαίωµα 

αναγωγής κατά των λοιπών µελών της Κοιν.Σ.Επ.. Για τις οφειλές προς το 

Δηµόσιο διατηρεί δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών της 

Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούµενου εδαφίου, 

ευθύνονται έναντι του απεριόριστα και εις ολόκληρο.  

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 αποθεματικό.  

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 

Συνεταιρισμού.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ  

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές 

Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν 

και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του 

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 Επιτροπής, 

καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων του Συνεταιρισμού.   

3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζόμενοι  του με σχέη 

εξαρτημένης εργασίας, να αμείβονται γ ια την παρεχόμενη εργασία και να 

έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική 

νομοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ.  

4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σ΄ αυτόν έχουν 

δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων 

υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2  του άρθρου 21 του Ν. 

4430/2016 περί διανομής των κερδών.  

5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από 

μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, θεωρείται μη 

αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ.  Η 

σύµβαση εντολής που συνάπτεται µεταξύ µελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να 

γίνεται εγγράφως, να περιγράφει µε σαφήνεια την παρεχόµενη υπηρεσία και 

σε καµία περίπτωση δε µπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως. κ  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΜΕ ΜΗ ΜΕΛΗ  
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1 . Ο αριθµός των εργαζοµένων µη µελών δε µπορεί να υπερβαίνει σε 

ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. Το ποσοστό 

αυτό µπορεί να αυξάνεται µέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των 

εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογηµένης α πόφασης του 

Τµήµατος Μητρώου επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιµετώπιση 

έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ανά ηµερολογιακό έτος.  

2. Τουλάχιστον το 30% των εργαζομένων (κριτήριο απασχόλησης)   θα 

πρέπει να ανήκει στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.  Στην περίπτωση που η 

εκπλήρωση των κριτηρίου παύσει προσωρινά, λόγω αποχώρησης μέλους ή 

οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου που ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες 

Πληθυσμού ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του ή λόγω λήξης 

ισχύος του πιστοποιητικού αναπηρίας εργαζόμενου, η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης 

οφείλει να προβεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών στις απαραίτητες 

προσλήψεις εργαζομένων. γ. Οι εθελοντές έχουν καταγραφεί στο Μητρώο 

Εθελοντών της παρ.3 του αρθρου 3 του Ν.4430/2016.  

3. Η Κοιν.Σ.Επ  δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα µη µέλη που 

λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άµεσα έσοδα 

για το Φορέα. β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή 

του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραµµα της δράσης που θα 

γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο 

προδηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού ή σε ιστότοπο που 

διατίθεται γ ια αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης..  

4. Η Κοιν.Σ.Επ ευθύνεται γ ια τυχόν ζηµίες που προξενήθηκαν στον 

εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στο Φορέα. 

Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, η Κοιν.Σ.Επ 

αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύµατος, 
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επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαµονής του εθελοντή στο 

εξωτερικό.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  

ΠΟΡΟΙ –  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΠΟΡΟΙ  

Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από:  

1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση 

νέων συνεταιριστικών μερίδων.   

2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση 

των περιουσιακών του στοιχείων.  

3. Επιχορηγήσεις από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ή Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού κα ι έσοδα από άλλα προγράμματα.  

 4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της 

χρήσης περιουσιακών στοιχείων.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ  

1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική 

μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε . ........*. ευρώ 

(.......€).  

2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να 

εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην 
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υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα **  από την 

κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.  

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

συνεταιρισμού.  

4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγρ. 1 του 

παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) 

προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, 

(ήτοι ..... ... ευρώ) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα 

σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στη  Διοικούσα  

Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.  

5. Η µεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής µερίδας µέλους γίνεται 

µόνο σε νέο µέλος και εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή.  Όλες οι 

μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρίζονται στο Γενικό Μητρώο 

Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

6. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει η αξία της 

συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού περιέρχεται αυ τοδικαίως στον 

ειδικό ή καθολικό του διάδοχο. Σε περίπτωση που μέλος νομικό πρόσωπο 

τεθεί σε εκκαθάριση λόγω λύσης ή πτώχευσής του, η αξία της 

συνεταιριστικής μερίδας καταβάλλεται σε αυτό.  

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 πι στωτικά 

ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές 

σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.  

* το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

εκατό (100) ευρώ  
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** μπορεί να οριστεί στο Καταστατικό και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

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 Συνέλευσης υπάγονται:  

α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.  

β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση 

του Συνεταιρισμού.  

γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.  

δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνε ταιρισμού.  

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 Ενώσεις, 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 Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις 



"2η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

  93 

                                                                                      

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 συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

1 . H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία 

(1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας 

φορολογικής δήλωσης, µε σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή 

του διαχειριστή που απευθύνεται προς τα µέλη, προ τουλάχιστον τριών (3) 

ηµερών.  

2. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτάκτως µε πρόσκληση που 

απευθύνεται προς τα µέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ηµερών, είτε µε 

απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, είτε µε πρωτοβουλία του διαχειριστή, 

είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµένο θέµα προς τη 

Διοικούσα Επιτροπή από το 1/3 των µελών της Γ.Σ.. Αν η Διοικούσα 

Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση αυτή, τα µέλη αυτά δικαιούνται να τη 

συγκαλέσουν αυτοβούλως.  

3. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης 

παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το 

δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.  

4. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, 

την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον 

ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές επιστ ολές 

και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή.  
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ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΑΠΑΡΤΙΑ  

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των 

µελών της. Επί µη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός δύο 

(2) µέχρι επτά (7) ηµερών, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω 

απαρτία. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων µελών της. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 

5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ  

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντίκεινται σ τους νόμους 

4430/2016 και 1667/1986 όπως ισχύουν ή στο Καταστατικό του 

Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.  

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται από τα 2/5 των 

µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την 

καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της 

περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
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ΑΡΘΡΟ 17ο  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή η οποία 

αποτελείται από ..... ..... (..) 10 τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά 11 

που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.  

2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής είναι ........ 12 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 συνέρχεται με πρόσκληση 

του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με μυστική  ψηφοφορία 

Πρόεδρο, , Ταμία και Γραμματέα 13.  

4. Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την 

εκλογή της για καταχώριση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 14 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Η Διοικούσα Επιτροπή  του Συνεταιρισμού εκλέγεται, μετά από μυστική 

ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το 

........... (. .)15 έτος από την εκλογή της προηγουμένης.  

                                                 

10 η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής, ο συνολικός αριθμός μελών της 
να είναι περιττός και να βρίσκεται σε πλήρη αντιστοίχηση με τον αριθμό των αξιωμάτων 
11 προτείνεται χωρίς να είναι υποχρεωτική η εκλογή αναπληρωματικών μελών 
12 η θητεία μπορεί να έχει διάρκεια  από δύο έως πέντε έτη 
13 Σε περίπτωση Διοικούσας Επιτροπής με αριθμό μελών άνω των τεσσάρων, μπορούν να προβλεφθούν 
επιπλέον αξιώματα. 
14 Σε περίπτωση απευθείας ορισμού της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής από το Καταστατικό, δεν θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί στο Καταστατικό το άρθρο 30. 

15 τίθεται το έτος ανάλογα με την διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής (π.χ για 3ετή θητεία το 4ο 

έτος, με δεδομένο ότι ως 1ο έτος θεωρείται το έτος εκλογής της προηγούμενης, στο παράδειγμα για εκλογή ΔΕ 
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2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που 

εκλέγεται από τη Συνέλευση.  

3. Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μέλη του Συνεταιρισμού, είναι 

πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εκλέγει μέλη αυτής σε αντικατάσταση 

μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση 

ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από 

αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η 

ανωτέρω εκλογή από τη Διοικούσα 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 

Επιτροπή στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να 

αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό 

θέμα στην ημερήσια διάταξη.  

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τα 

υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση 

του Συνεταιρισμού και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο 

                                                                                                                                                     

το 2017, οι επόμενες εκλογές θα πρέπει να γίνουν το 2020) 
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αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την 

επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν 

επιτρέπεται να είναι λ ιγότερα των τριών (3).  

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση 

Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας 

Επιτροπής.   

 

ΑΡΘΡΟ 20ο  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα 

με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα 

θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που 

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 δικαιώματος, που θέτει 

το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  

3. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα ή 

περισσότερα μέλη του ή και σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμο ύ. 

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

άμισθο.  

 

ΑΡΘΡΟ 21ο  

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά µία (1) τουλάχιστον φορά 
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κάθε τρεις (3) µήνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3 των µελώ ν της, 

αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) άτοµα. Η σύγκλησή της γίνεται από τον 

Πρόεδρό της με γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημέρα και 

συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα ημερήσιας διάταξης 

μπορούν να προταθούν και από τα μέλη της Διοικούσας Επιτρ οπής.  

2. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη 

συγκαλέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 

των μελών της.  

3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η 

σύγκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο  

ΑΠΑΡΤΙΑ  - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1 . Η Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των µελών της 

και οι αποφάσεις της λαµβάνονται πάντα µε την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων µελών της Δ.Ε.. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων µελών, 

υπερτερεί η ψήφος του προέδρου της.  

Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται.  Οι αποφάσεις καταχωρίζονται από το 

Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής.  

2. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε 

έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται γ ια θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, 

σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.  

3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής προσβάλλονται από τα 2/5 των 

µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την 

καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της 

περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.  

4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 7 του ν. 1667/1986.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ –  ΒΙΒΛΙΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 23ο  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  

Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1 η  

Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη 

Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και 

λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.  

 

ΑΡΘΡΟ 24ο  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Διοικούσα Επιτροπή συντάσσει τις 

Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική 

νομοθεσία και την Έκθεση Διαχείρισης, και τις υποβάλλει στην Τακτική 

Γενική Συνέλευση για έγκριση.  

2. Οι οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης της Διοικούσας 

Επιτροπής πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού 

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

3. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να αποστείλει τ ις Οικονομικές 

Καταστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα  (30) ημερών από την ημερομηνία 

έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενι κό Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 25ο  
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ  

1. Τα κέρδη του Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα 

μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι.  

2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:  

α. κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,  

β. κατά ποσοστό 35% διανέµονται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, 

εκτός αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα 

αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη διάθεση µέρους ή όλου του ποσοστού αυτού 

σε δραστηριότητες του στοιχείου γ΄,  

γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη 

γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.  

3. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, η οποία δεν καλύπτεται 

από το αποθεματικό της Κοιν.Σ.Επ., οι συνέτα ιροι υποχρεούνται να 

καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των ζημιών του 

συνεταιρισμού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 26ο  

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  

1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία 

και επιπλέον τηρεί:* 

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρίζονται με 

χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το 

πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους 

καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.  

β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.  

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.  

* πρόκειται γ ια τα υποχρεωτικά βιβλία που ορίζει ο Ν. 1667/86 όπως ισχύει, 

μπορούν να προστεθούν επιπλέον βιβλία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄  

ΔΙΑΛΥΣΗ  - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  

 

ΑΡΘΡΟ 27ο  

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  

 

1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:  

α) Αν διαγραφεί από το Μητρώο   Κοινωνικής Οικονομίας μετά από απόφαση 

της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, με την επιφύλαξη της παρ.9 του αρ.11 του 

Ν.4430/2016.  

β) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των επτά  

γ) κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα προβλεπόµενα στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Ν.4430/2016  

δ) σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του Ν.1667/1986,  

ε) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, 

εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση   η παράταση 

της διάρκειάς του.  

στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη 

πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.  

ζ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.  

2. Η διάλυση του Συνεταιρισμού  καταχωρίζεται στο Γενικό Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 28ο  

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  

1. Την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της Κοιν.Σ.Επ. ακολουθεί η θέση της 

σε εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο.  

2. Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη λύση 

της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα µέλη της Κο ιν.Σ.Επ. 
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καθίστανται συνεκκαθαριστές µετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση, 

εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευση µπορεί 

να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι 

εκκαθαριστές δεν αµείβονται για  τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την 

εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, και ιδίως 

εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα 

χρέη. Αν αποµένει µόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην 

περάτωση της εκκαθάρισης. Αν αποµένει ενεργητικό, τα µέλη λαµβάνουν 

την ονοµαστική αξία των συνεταιριστικών τους µερίδων, ακέραιη ή 

αναλογικά εφόσον το ποσό που αποµένει δεν επαρκεί. Αν αποµένει αδιάθετο 

ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.  

3 . Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών 

λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.  

4 . Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει 

έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την 

καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της 

περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.  

5 . Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο Μητρώο  

6. Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική 

διαδικασία.  

7 . Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω πτώχευσης, 

η οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η 

αναβίωσή της µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις 

του παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο. Σε περίπτωση 

αναβίωσης θεωρείται ότι η Κοιν.Σ.Επ. δεν λύθηκε ποτέ.  

8. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε επειδή τα µέλη της µειώθηκαν κάτω του 

ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις (3) µήνες 

συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µελών κατό πιν έγκρισης 

εισόδου νέων µελών από τη γενική συνέλευση.  
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9 . Η απόφαση της αναβίωσης λαµβάνεται από τα 3/5 του συνόλου των 

µελών της Κοιν.Σ.Επ. και καταχωρίζεται στο Μητρώο.  

10. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή µετά την έναρξη διανοµής του 

αποµένοντος ενεργητικού στα µέλη.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 29ο  

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζε ι τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο 

Ν.4430/2016, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις 

του Ν.1667/1986, όπως ισχύει.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΄  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 30ο  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού αποτελείται από τους*:  

1) ............... ....... ....... του ........ .....  και της ............., που γεννήθηκε 

στο/ην ...... ........... ..... , το έτος ...... ... . , κάτοικος  .... ................. .  

(οδός ....... ........ αριθμός .....), κάτοχος του ΑΔΤ  ....... ....... ...... του Α.Τ. 

............ , με ΑΦΜ .. ............... της Δ.Ο.Υ.  .............. ..  

2) ............... ....... ....... του ........ .....  και της ..... ........, που γεννήθηκε 

στο/ην ...... ........... ..... , το έτος ...... .... , κάτοικος  .... ................. .  

(οδός ....... ........ αριθμός .....) ,κάτοχος του ΑΔΤ  ....... ....... ...... του Α.Τ. 

............ , με ΑΦΜ .. ............... της Δ.Ο.Υ.  ......... ..... ..  
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 3) ............... ...... ........ του .......... ...  και της ............., που γεννήθηκε 

στο/ην ...... ........... ..... , το έτος ...... .... , κάτοικος  .... ................. .  

(οδός ....... ........ αριθμός .....) ,κάτοχος του ΑΔΤ  ....... ....... ... ... του Α.Τ. 

............ , με ΑΦΜ .. ............... της Δ.Ο.Υ.  .............. ...  

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μεριμνά για την έγκριση του 

καταστατικού και τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την 

ανάδειξη των οργάνων διοίκησης  της Κοιν.Σ.Επ.  

Η θητεία της ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των 

μελών, που θα συγκληθεί αμέσως μετά την έκδοση της βεβαίωσης εγγραφής 

στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

* Ο αριθμός των μελών και των αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας 

Επιτροπής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των μελών της 

Κοιν.Σ.Επ.  

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ  

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική 

εντολή και πληρεξουσιότητα στον/ην .... ................. ...... .... ................. , 

του ..... ..........,  κάτοικο....... ............ ... (οδός ......... ..  αριθμός ...), 

κάτοχο του ΑΔΤ  ................ του Α.Τ. ............, να υποβάλει το παρόν 

καταστατικό στο Τμήμα  Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για εγγραφή και 

καταχώρηση στο  Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας.  

και να εκπροσωπεί αυτούς έναντι της συγκεκριμένης Αρχής μέχρι την 

έγκρισή του.  

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1) ...................  ............. .. 

2) ...................  ...............  

3) ...................  ...............  

4) ...................  ...............  
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5) ...................  ...............  

6) ...................  ...............  

7) ...................  ...............  

 

 

 

 

Πρότυπο Καταστατικού 3: Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας …  

(αναγράφεται η επωνυμία)  

=================== 

 

Στην ......... .... σήμερα ……………………………. του έτους ..... ......, οι : 1) 

............... .. ......... ... του ........ ..... και της ........ ....., που γεννήθηκε 

στο/ην ...... ........... ..... , το έτος ...... .... , κάτοικος  .... ................. .  

(οδός ....... . ....... αριθμός .....) ,κάτοχος του ΑΔΤ  ....... ....... ...... του Α.Τ. 

............ , με ΑΦΜ .. ............... της Δ.Ο.Υ.  .............. ..   

2) ............... .(καταχωρίζονται κατά τον ανωτέρω τρόπο τα στοιχεία όλων 

των ιδρυτικών μελών)  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
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ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΣΥΣΤΑΣΗ –  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης 

ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (αναγράφεται η επωνυμία)» 

και το διακριτικό τίτλο « (αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος).  

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 «Κοι νωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει σήμερα.  

2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΕΔΡΑ  

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

Ενότητας ........... ..  

2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ο συνεταιρισμός μπορεί,  για 

την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί 

υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.  

 

 ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΣΚΟΠΟΣ  

1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια  όπως 

ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 

205/Α/31.10.2016) .  
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2. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι: 16 

i) η βιώσιμη ανάπτυξη και  

i i) η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.  

Α. Βιώσιμη ανάπτυξη 17 

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης 

ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες: 18  

α) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,  

β) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,  

γ) προωθούν την ισότητα των φύλων,  

δ) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά  

ε) προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας 

έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.  

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη 

εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων 19  

                                                 

16 Επιλέγεται τουλάχιστον ένας από τους δύο τομείς 

17 Συμπληρώνεται εάν επιλεγεί ο τομέας «βιώσιμη ανάπτυξη» 

 
18 Επιλέγεται μία ή περισσότερες κατηγορίες 
19 Επιλέγεται μία ή περισσότερες επιμέρους δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες πρέπει: α) να εξειδικεύουν και 
να συνδέονται με τον ειδικότερο σκοπό της επιχείρησης, αλλά και να συμβάλλουν στην πραγμάτωση και του 
γενικότερου κοινωνικού σκοπού μιας Κοιν.Σ.Επ., β) να μην παρουσιάζουν ετερογένεια και υπερπληθώρα, γ)να 
παρουσιάζονται σε συνδυασμό με τα μέσα⁄τρόπους υλοποίησης των σκοπών της επιχείρησης) 
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α. Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας.  

β. Αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση 

και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών » και 

στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.  

γ. Τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία, που 

συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών 

και καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε  είδη πρώτης 

ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού, μέσα 

από την απευθείας διάθεσή τους.  

δ. Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο 

ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό 

εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και 

εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας 

καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων και διασφαλίζοντας τα 

δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων.  

ε. Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και την 

ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.  

στ. Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό 

επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, 

αξιοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον επανασχεδιασμό 

του τρόπου παραγωγής και διανομής των προϊόντων.  
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ζ. Κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας σε δημοκρατική 

συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. η. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

μεταφορά τεχνογνωσίας.  

θ. Εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.  

ι .  Σχεδιασμό και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων 

και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και 

βασισμένη στα κοινά παραγωγή.  

ια. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή  διατήρηση της παραγωγικής ή 

πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.  

ιβ. Παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτ ισμικής δημιουργίας.  

ιγ. Περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού 

αποθέματος.  

ιδ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

κριτήρια.  

Β. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος 20 

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες  

προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες 

όπως:21  

                                                 

20 Συμπληρώνεται εάν επιλεγεί ο τομέας «παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος 

21 Επιλέγεται μία η περισσότερες ομάδες-στόχος 
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  ηλικιωμένοι,  

  βρέφη,  

  παιδιά,  

  άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις  

και περιλαμβάνουν υπηρεσίες: 22  

  εκπαίδευσης,  

  υγείας  

  κοινωνικής στέγασης,  

  κοινωνικής σίτισης,  

  παιδικής φροντίδας,  

  μακροχρόνιας φροντίδας  

  κοινωνικής αρωγής  

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τις γενικές 

υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτ ικής.  

Πιο αναλυτικά, οι δραστηριότητες που θα ασκεί η επιχείρηση αφορούν τα 

εξής:23  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

                                                 

22 Επιλέγεται μια η περισσότερες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες πρέπει: α) να εξειδικεύουν και να 
συνδέονται με τον ειδικότερο σκοπό της επιχείρησης, αλλά και να συμβάλλουν στην πραγμάτωση και του 
γενικότερου κοινωνικού σκοπού μιας Κοιν.Σ.Επ., β) να μην παρουσιάζουν ετερογένεια και υπερπληθώρα, γ)να 
παρουσιάζονται σε συνδυασμό με τα μέσα⁄τρόπους υλοποίησης των σκοπών της επιχείρησης) 

23 Συμπληρώνεται με την περιγραφή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της κάθε επιχείρησης. 
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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  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΜΕΛΗ  

1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν :  

α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις 

αρχές και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού.  

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 14 του Ν.4430/2016, όπως ισχύει σήμερα.  

2. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση ή υπάγονται σε 

Φορέα Γενικής Κυβέρνησης.  

3. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη  του Συνεταιρισμού νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

με ίδια δραστηριότητα.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
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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, 

μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή της.  

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 λήψης των αποφάσεων 

και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή 

έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση 

αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσ εων εγγραφής των νέων 

μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ  

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον 

υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη Διοικούσα Επιτροπή. 2. Μέλος του 

Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που 

λαμβάνεται με την πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των μελών της Κοιν.Σ.Επ, 

στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών που 

προκύπτουν από το Ν. 4430/2016, όπως ισχύει, και το καταστατικό και η 

συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του 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 διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την 
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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 ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η 

συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών 

από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:  

α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη 

λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτ ουν 

τα συμφέροντά του.  

β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να 

ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας 

Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.  

2. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η Κοιν.Σ.Επ. µε την 

περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δηµόσιο ο διαχειριστής 

ή ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρο µε την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της προς το Δηµόσιο, σύµφωνα 

µε το άρθρο 31 του ν.  4321/2015 (Α΄ 32), το άρθρο 115 του ν. 2238/1994 

(Α΄151) και το άρθρο 4 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) και διατηρεί δικαίωµα 

αναγωγής κατά των λοιπών µελών της Κοιν.Σ.Επ.. Για τις οφειλές προς το 

Δηµόσιο διατηρεί δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών της 

Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούµενου εδαφίου, 
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ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολόκληρον.  

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 αποθεματικό.  

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 

Συνεταιρισμού.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ  

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές 

Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν 

και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του 

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 Επιτροπής, 

καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων του Συνεταιρισμού.   

3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζόμενοι  του με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, να αμείβονται γ ια την παρεχόμενη εργασία και να 

έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική 

νομοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ.  

4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σ΄ αυτόν έχου ν 

δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων 

υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2  του άρθρου 21 του Ν. 
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4430/2016 περί διανομής των κερδών.  

5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από 

μέλη της, που δεν  βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, θεωρείται μη 

αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η 

σύµβαση εντολής που συνάπτεται µεταξύ µελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να 

γίνεται εγγράφως, να περιγράφει µε σαφήνεια την παρεχόµενη υπηρεσ ία και 

σε καµία περίπτωση δε µπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΜΕ ΜΗ ΜΕΛΗ  

1. Ο αριθµός των εργαζοµένων µη µελών δε µπορεί να υπερβαίνει σε 

ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. Το ποσοστό 

αυτό µπορεί να αυξάνεται µέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των 

εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογηµένης απόφα σης του 

Τµήµατος Μητρώου επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιµετώπιση 

έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ανά ηµερολογιακό έτος.  

2. Η Κοιν.Σ.Επ  δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα µη µέλ η που 

λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άµεσα έσοδα 

για το Φορέα. β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή 

του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραµµα της δράσης που θα 

γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο 

προδηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού ή σε ιστότοπο που 

διατίθεται γ ια αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης . γ. Οι εθελοντές έχουν καταγραφεί 

στο Μητρώο Εθελοντών της παρ.3 του αρθρου 3 του Ν.4430/2016.  
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3 Η Κοιν.Σ.Επ ευθύνεται για τυχόν ζηµίες που προξενήθηκαν στον εθελοντή 

κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στο Φορέα. Σε 

περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, η Κοιν.Σ.Επ 

αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύµα τος, 

επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαµονής του εθελοντή στο 

εξωτερικό.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  

ΠΟΡΟΙ –  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΠΟΡΟΙ  

Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από: 

1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση 

νέων συνεταιριστικών μερίδων.   

2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση 

των περιουσιακών του στοιχείων.  

3. Επιχορηγήσεις από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ή Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα.  

4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της 

χρήσης περιουσιακών στοιχείων.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ  
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1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική 

μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται 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 συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα ** από την 

κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.  

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

συνεταιρισμού.  

4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγρ. 1 του 

παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) 

προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, 

(ήτοι ..... ... ευρώ) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα 

σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στη  Διοικούσα  

Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.  

5. Η µεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής µερίδας µέλους γίνεται 

µόνο σε νέο µέλος και εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή.  Όλες οι 

μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρίζονται στο Γενικό Μητρώο 

Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

6. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει η αξία της 

συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως στον 

ειδικό ή καθολικό του διάδοχο. Σε περίπτωση που μέλος νομικό πρόσωπο 

τεθεί σε εκκαθάριση λόγω λύσης ή πτώχευσής του, η αξία της 

συνεταιριστικής μερίδας καταβάλλεται σε αυτό.  

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 
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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.  

* το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας θα πρέπει να είναι τουλάχιστ ον 

εκατό (100) ευρώ  

** μπορεί να οριστεί στο Καταστατικό και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

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 Συνέλευσης υπάγονται:  

α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.  

β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση 

του Συνεταιρισμού.  

γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.  

δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνε ταιρισμού.  

ε) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 

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

των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, 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 Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις 

Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή του.  

3. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη 

του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν 

και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν 

στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από 

τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

1 . H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία 

(1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας 

φορολογικής δήλωσης, µε σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή 

του διαχειριστή που απευθύνεται προς τα µέλη, προ τουλάχιστον τριών (3) 

ηµερών.  

2. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτάκτως µε πρόσκληση που 

απευθύνεται προς τα µέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ηµερών, είτε µε 

απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, είτε µε πρωτοβουλία του διαχειριστή, 

είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµένο θέµα προς τη 

Διοικούσα Επιτροπή από το 1/3 των µελών της Γ.Σ.. Αν η Διοικούσα 

Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση αυτή, τα µέλη αυτά δικαιούνται να τη 

συγκαλέσουν αυτοβούλως.  

3. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης 

παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το 
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δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.  

4. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, 

την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον 

ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές επιστολές 

και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΑΠΑΡΤΙΑ  

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσ κεται το 1/2 των 

µελών της. Επί µη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός δύο 

(2) µέχρι επτά (7) ηµερών, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω 

απαρτία. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων µελών της. Κατά τα λοιπά , εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 

5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ  

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντίκεινται στους νόμους 

4430/2016 και 1667/1986 όπως ισχύουν ή στο Καταστατικό του 

Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.  

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται από τα 2/5 των 

µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την 

καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της 
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περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ24 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή η οπ οία 

αποτελείται από ..... ..... (..) 25 τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά 26 

που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.  

2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής είναι ........ 27 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 συνέρχεται με πρόσκληση 

του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με μυστική  ψηφοφορία 

Πρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα 28.  

4. Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την 

εκλογή της για καταχώριση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 29 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

                                                 

24 Σε περίπτωση 5μελούς Κοιν.Σ.Επ, μπορεί αντί Διοικούσας Επιτροπής να υπάρχει Διαχειριστής.  
25 η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής, ο συνολικός αριθμός μελών της 
να είναι περιττός και να βρίσκεται σε πλήρη αντιστοίχηση με τον αριθμό των αξιωμάτων 
26 προτείνεται χωρίς να είναι υποχρεωτική η εκλογή αναπληρωματικών μελών 
27 η θητεία μπορεί να έχει διάρκεια  από δύο έως πέντε έτη 
28 Σε περίπτωση Διοικούσας Επιτροπής με αριθμό μελών άνω των τεσσάρων, μπορούν να προβλεφθούν 
επιπλέον αξιώματα. 
29 Η Διοικούσα Επιτροπή (ή ο Διαχειριστής σε 5μελή Κοιν.Σ.Επ) μπορεί να οριστεί απευθείας από το 
Καταστατικό για την πρώτη θητεία της. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να περιληφθεί στο Καταστατικό 
το άρθρο 30. 
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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 

........... (. .)30 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 Συνεταιρισμού, είναι 

πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εκλέγει  μέλη αυτής σε αντικατάσταση 

μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση 

ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από 

αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η 

ανωτέρω εκλογή από τη Διοικούσα 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 

Επιτροπή στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να 

αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό 

θέμα στην ημερήσια διάταξη.  

                                                 

30 τίθεται το έτος ανάλογα με την διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής (π.χ για 3ετή θητεία το 4ο 
έτος, με δεδομένο ότι ως 1ο έτος θεωρείται το έτος εκλογής της προηγούμενης, στο παράδειγμα για εκλογή ΔΕ 
το 2017, οι επόμενες εκλογές θα πρέπει να γίνουν το 2020) 
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2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τα 

υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση 

του Συνεταιρισμού και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο 

αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την 

επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν 

επιτρέπεται να είναι λιγότερα  των τριών (3).  

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση 

Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας 

Επιτροπής.   

 

ΑΡΘΡΟ 20ο  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα 

με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα 

θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που 

υπάγονται στην αποκλειστ ική 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 δικαιώματος, που θέτει 

το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  

3. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα ή 

περισσότερα μέλη του ή και σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμού.  

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

άμισθο.  
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ΑΡΘΡΟ 21ο  

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά µία (1) τουλάχιστον φορά 

κάθε τρεις (3) µήνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3 των µελών της, 

αλλά όχι λ ιγότερα από δύο (2) άτοµα. Η σύγκλησή της γίνεται από τον 

Πρόεδρό της με γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημέρα και 

συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα ημερήσιας διάταξης 

μπορούν να προταθούν και από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.  

2. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη 

συγκαλέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 

των μελών της.  

3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η 

σύγκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος  της Διοικούσας Επιτροπής.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ο  

ΑΠΑΡΤΙΑ  - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Η Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των µελών της 

και οι αποφάσεις της λαµβάνονται πάντα µε την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων µελών της Δ.Ε.. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων µελών, 

υπερτερεί η ψήφος του προέδρου της.  

Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται.  Οι αποφάσεις καταχωρίζονται από το 

Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής.  

2. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δε συμμετέχει στι ς συνεδριάσεις, ούτε 

έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται γ ια θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, 

σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.  

3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής προσβάλλονται από τα 2/5 των 
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µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την 

καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της 

περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.  

4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 7 του N.1667/1986.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ –  ΒΙΒΛΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 23ο  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  

Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1 η  

Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη 

Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και 

λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.  

 

ΑΡΘΡΟ 24ο  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Διοικούσα Επιτροπή συντάσσει τις 

Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική 

νομοθεσία και την Έκθεση Διαχείρισης, και τις υποβάλλει στην Τακτική 

Γενική Συνέλευση για έγκριση.  

2. Οι οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης της Διοικούσας 

Επιτροπής πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού 

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

3. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να αποστείλει τ ις Οικονομικές 

Καταστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα  (30) ημερών από την ημερομηνία 

έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώο Φορέων 
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Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 25ο  

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ  

1. Τα κέρδη του Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα 

μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι.  

2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:  

α. κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,  

β. κατά ποσοστό 35% διανέµονται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, 

εκτός αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα 

αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη διάθεση µέρους ή όλου του ποσοστού αυτού 

σε δραστηριότητες του στοιχείου γ΄,  

γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη 

γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.  

3. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, η οποία δεν καλύπτεται 

από το αποθεματικό της Κοιν.Σ.Επ., οι συνέταιροι υποχρεούνται να 

καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των ζημιών του 

συνεταιρισμού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

ΑΡΘΡΟ 26ο  

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  

1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία 

και επιπλέον τηρεί :* 

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρίζονται με 

χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το 

πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους 

καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.  

β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.  

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.  

* πρόκειται γ ια τα υποχρεωτικά βιβλία που ορίζει ο Ν. 1667/86 όπως ισχύει, 
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μπορούν να προστεθούν επιπλέον βιβλία.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄  

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 27ο  

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  

1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:  

α) Αν διαγραφεί από το Μητρώο   Κοινωνικής Οικονομίας μετά από απόφαση 

της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, με την επιφύλαξη της παρ.9 του αρ.11 του 

Ν.4430./2016.  

β) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των πέντε  

γ) κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα προβλεπόµε να στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Ν.4430/2016  

δ) σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986,  

ε) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, 

εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση   η παράταση 

της διάρκειάς του.  

στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη 

πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.  

ζ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.  

2. Η διάλυση του Συνεταιρισμού  καταχωρίζεται στο Γενικό Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 28ο  

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  

1.. Την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της Κοιν.Σ.Επ. ακολουθεί η θέση της 

σε εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο.  

2. Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη λύση 

της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. 
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καθίστανται συνεκκαθαριστές µετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση, 

εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευση µπορεί 

να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθα ριστές. Οι 

εκκαθαριστές δεν αµείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την 

εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, και ιδίως 

εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα 

χρέη. Αν αποµένει µόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην 

περάτωση της εκκαθάρισης. Αν αποµένει ενεργητικό, τα µέλη λαµβάνουν 

την ονοµαστική αξία των συνεταιριστικών τους µερίδων, ακέραιη ή 

αναλογικά εφόσον το ποσό που αποµένει δεν επαρκεί. Αν αποµένει αδιάθετο 

ενεργητικό, αυτό περιέρχετα ι στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.  

3 . Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών 

λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.  

4 . Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει 

έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την 

καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της 

περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.  

5 . Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο Μητρώο  

6. Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική 

διαδικασία.  

7 . Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω πτώχευσης, 

η οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η 

αναβίωσή της µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις 

του παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο. Σε περίπτωση 

αναβίωσης θεωρείται ότι η Κοιν.Σ.Επ. δεν λύθηκε ποτέ.  

8. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε επειδή τα µέλη της µειώθηκαν κάτω του 

ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις (3) µήνες 

συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µελών κατόπιν έγκρισης 

εισόδου νέων µελών από τη γενική συνέλευση.  
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9 . Η απόφαση της αναβίωσης λαµβάνεται από τα 3/5 του συνόλου των 

µελών της Κοιν.Σ.Επ. και καταχωρίζεται στο Μητρώο.  

10. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή µετά την έναρξη διανοµής του 

αποµένοντος ενεργητικού στα µέλη.  

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 29ο  

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζε ι τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο 

Ν.4430/2016, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις 

του Ν.1667/1986,  όπως ισχύει. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΄  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 30ο  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31 

Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού αποτελείται από τους*:  

1) ............... ....... ....... του ........ .....  και της ............., που γεννήθηκε 

στο/ην ...... ........... ..... , το έτος ...... .... , κάτοικος  .... ................. .  

(οδός ....... ........ αριθμός .....), κάτοχος του ΑΔΤ  ....... ....... ...... του Α.Τ . 

                                                 

31 Σε περίπτωση 5μελούς Κοιν.Σ.Επ  μπορεί να οριστεί προσωρινός Διαχειριστής (εφόσον κάτι τέτοιο 
προβλέπεται αντίστοιχα και στο άρθρο 17) 



"2η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

  130 

                                                                                      

............ , με ΑΦΜ .. ............... της Δ.Ο.Υ.  .............. ..  

2) ............... ....... ....... του ........ .....  και της ............., που γεννήθηκε 

στο/ην ...... ........... ..... , το έτος ...... .... , κάτοικος  .... ................. .  

(οδός .... ... ........ αριθμός .....) ,κάτοχος του ΑΔΤ  ....... ....... ...... του Α.Τ. 

............ , με ΑΦΜ .. ............... της Δ.Ο.Υ.  .............. ..  

 3) ............... ...... ........ του .......... ...  και της ............., που γεννήθηκε 

στο/ην ...... ......... .. ..... , το έτος ...... .... , κάτοικος  .... ................. .  

(οδός ....... ........ αριθμός .....) ,κάτοχος του ΑΔΤ  ....... ....... ...... του Α.Τ. 

............ , με ΑΦΜ .. ............... της Δ.Ο.Υ.  .............. ...  

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μεριμνά για την έγκριση του 

καταστατικού και τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την 

ανάδειξη των οργάνων διοίκησης  της Κοιν.Σ.Επ.  

Η θητεία της ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των 

μελών, που θα συγκληθεί αμέσως μετά την έκδοση της β εβαίωσης εγγραφής 

στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

 

* Ο αριθμός των μελών και των αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας 

Επιτροπής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των μελών της 

Κοιν.Σ.Επ.  

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ  

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική 

εντολή και πληρεξουσιότητα στον/ην .... ................. ...... .... ................. , 

του ..... ..........,  κάτοικο....... ............ ... (οδός ......... ..  αριθμός ...), 

κάτοχο του ΑΔΤ  ........ ........ του Α.Τ. ............, να υποβάλει το παρόν 

καταστατικό στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για εγγραφή και 

καταχώρηση στο  Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας.  
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και να εκπροσωπεί αυτούς έναντι της συγκεκριμένης Αρχής μέχρ ι την 

έγκρισή του.  

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1) ...................  ...............    

2) ...................  ...............    

3) ...................  ...............    

4) ...................  ...............    

5) ...................  ...............    

 

Πρότυπο Καταστατικού 4: Συνεταιρισμός Εργαζομένων  

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

.(αναγράφεται η επωνυμία)  

=================== 

 

Στην ......... .... σήμερα ……………………………. του έτους ..... ......, οι : 1) 

............... .. ......... ... του ........ ..... και της ........ ....., που γεννήθηκε 

στο/ην ...... ........... ..... , το έτος ...... .... , κάτοικος  .... ................. .  

(οδός ....... ........ αριθμός .....) ,κάτοχος του ΑΔΤ  ....... ....... ...... του Α.Τ . 

............ , με ΑΦΜ .. ............... της Δ.Ο.Υ.  .............. ..   

2) ............... .(καταχωρίζονται κατά τον ανωτέρω τρόπο τα στοιχεία όλων 

των ιδρυτικών μελών)  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Συνεταιρισμού Εργαζομένων, 

το καταστατικό του οποίου έχει ως εξής:  

 

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

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΣΥΣΤΑΣΗ –  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης  

ευθύνης, με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

(αναγράφεται η επωνυμία)» και το διακριτικό τίτλο « (αναγράφεται ο 

διακριτικός τίτλος).  ΣΥΝ.ΕΡΓ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των 

φορέων και  άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.  

2. Ο συνιστώμενος με το παρόν ΣΥΝ.ΕΡΓ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΕΔΡΑ  

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

Ενότητας ........... ..  

2. Με απόφαση της Διοικητικού Συμβουλίου του, ο συνεταιρισμός μπορεί,  

για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί 

υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.  

 

 ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΣΚΟΠΟΣ  
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1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική ωφέλεια όπως ορίζεται στις 

παρ.2 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) , δηλαδή η από 

κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του συνεταιρισμού μέσα από 

την διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων 

σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής, 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.  

2. Ειδικότερα, ο σκοπός του Συνεταιρισμού αναλύεται βάσει των κάτωθι 

παραμέτρων:  

α) Τομέας Πρωτοβουλίας:…..   (αναφέρεται ο τομέας πρωτοβουλίας, ο 

ειδικότερος δηλαδή σκοπός του Συνεταιρισμού  έτσι όπως αυτός προκύπτει 

από συγκεκριμένη ανάγκη  

β) Ομάδα-Στόχος:………………………………..(αναφέρονται συγκεκριμένες 

κοινωνικές ομάδες οι οποίες θα ωφεληθούν από τη δράση του 

Συνεταιρισμού είτε ως χρήστες⁄καταναλωτές των υπηρεσιών και προϊόντων 

του, είτε ως απασχολούμενοι σε αυτόν).  

γ) Δραστηριότητες* : 

Για την ευόδωση των  σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει 

οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, 

καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, 

αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα*.  

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Συνεταιρισμός θα ασκήσει τις εξής δραστηριότητες**:  

 i)……………………………………………………………………………………………………,  

i i)……………………………………………………………………………………………………,  

i i i)……………………………………………………………………………………………………,  
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iv)…………………………………………………………………………………………………..  

 

*Επιλέγεται η⁄οι  κατηγορία ⁄ ίες δραστηριότητας⁄των που συνδέεται⁄ονται 

με την πραγμάτωση του συγκεκριμένου σκοπού του συνεταιρισμού.  

 

**οι δραστηριότητες πρέπει: α) να  εξειδικεύουν και να συνδέονται με τον 

ειδικότερο σκοπό της επιχείρησης, β) να μην παρουσιάζουν ετερογένεια και 

υπερπληθώρα, γ)να παρουσιάζονται σε συνδυασμό με τα μέσα⁄τρόπους 

υλοποίησης των σκοπών της επιχείρησης  

 

ΑΡΘΡΟ 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  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΜΕΛΗ  

1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί  να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που 

εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του 

Συνεταιρισμού και επιθυμεί να βιοποριστεί, παράγοντας από κοινού αγαθά 
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και υπηρεσίες για τρίτους.  

2. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού φυσικά πρόσωπα τα 

οποία μετέχουν σε άλλο Συνεταιρισμό Εργαζομένων.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ  

1. Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, 

απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς το  

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την αποδοχή της στην 

πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του.  

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 

του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή της αίτησης.  

3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφά σεων 

και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή 

έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση 

αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων 

μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοι κητικό Συμβούλιο.    

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ  

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον 

υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη Διοικητικό Συμβούλιο ή τον 

Διαχειριστή.  

2. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής 
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Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των 

μελών του Συνεταιρισμού, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή 

παράβαση των υποχρεώσεών που προκύπτουν από το Ν.4430/2016, όπως 

ισχύει, και το καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπ τει 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 δ ιαγραφής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) 

έτους από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που 

διαγράφεται 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 ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η 

συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών 

από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:  

α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη 

λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν 
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τα συμφέροντά του.  

β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να 

ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικού 

Συμβουλίου και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.  

2. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο ο Συνεταιρισμός µε την 

περιουσία του. Ε ιδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δηµόσιο ο διαχειριστής 

ή ο πρόεδρος της Διοικητικού Συμβουλίου του ευθύνεται αλληλεγγύως και 

εις ολοκλήρο µε τον Συνεταιρισμό. για τις οφειλές του προς το Δηµόσιο, 

σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Ν. 4321/2015 (Α΄ 32), το άρθρο  115 του Ν. 

2238/1994 (Α΄151) και το άρθρο 4 του Ν. 2556/1997 (Α΄ 270) και διατηρεί 

δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών µελών του Συνεταιρισμού, τα οποία 

για τις οφειλές αυτές ευθύνονται έναντι του απεριόριστα και ε ις ολόκληρο.  

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 αποθεματικό.  

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 

Συνεταιρισμού.  

5 . Ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, τα µέλη του Συνεταιρισµού 

Εργαζοµένων εγγράφονται και ασφαλίζονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης-Ε.Φ.Κ.Α (πρώην Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων 

Επαγγελµατιών), διέπονται από τις ρυθµίσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 9 

του άρθρου 39 και της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85). Τ ο 

ασφαλισµένο κατά τα ανωτέρω µέλος του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων δεν 



"2η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

  138 

                                                                                      

υπόκειται σε περαιτέρω ή άλλη παράλληλη ασφαλιστική υποχρέωση που 

προκύπτει εξ άλλης ιδιότητάς ή ως επιτηδευµατίας ατοµικής 

δραστηριότητας, και µόνη η ως άνω ασφαλιστική του κάλυψη, εκ τ ης 

ιδιότητάς του ως µέλος του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων, το απαλλάσσει 

από κάθε άλλη προηγούµενη ή επόµενη ταυτόχρονη ασφαλιστική 

υποχρέωση, από την οποία να απορρέει ασφάλιση. Η δαπάνη για τις 

ασφαλιστικές εισφορές των µελών βαρύνει το Συνεταιρισµό Εργαζο µένων 

και εκπίπτει φορολογικά από τα έσοδά του.  

6. Ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις αµοιβές που 

λαµβάνουν τα µέλη, υπάγονται στις διατάξεις του εδαφίου δ΄ της παρ. 2 

του άρθρου 12, καθώς και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 

4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., οι δε αµοιβές τους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδα του Συνεταιρισµού.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ  

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές 

Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν 

και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του 

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 Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων του Συνεταιρισμού.   

3. Το σύστηµα αµοιβών και οι όροι εργασίας των µελών καθορίζονται ρητά 
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στο καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευση. Οι όροι εργασίας 

δεν επιτρέπεται να είναι δυσμενέστεροι από τις ισχύουσες προβλέψεις της 

νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.  

4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών 

κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών  του 

άρθρου 31 του Ν. 4430/2016 περί διανομής των κερδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΗ ΜΕΛΗ  

1. Ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένων µπορεί να προσλαµβάνει εργαζόµενους µε 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας, χωρίς αυτοί να καθίστανται µέλη του. 

Υπόχρεος προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης είναι ο Συνεταιρισµός Εργαζοµένω Ν.  

2. Ο αριθµός των εργαζόµενων µη µελών δεν µπορεί να υπερβαίνει σε 

ποσοστό το 25% του αριθµού των µελών. Το ποσοστό αυτό µπορεί να 

αυξάνεται µέχρι και το 50% του συνόλου των εργαζοµένων, κατόπιν 

αιτιολογηµένης απόφασης του τµήµατος Μητρώου επί αιτήσεως του 

Συνεταιρισµού Εργαζοµένων για αντιµετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών, 

το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες 

ανά ηµερολογιακό έτος.  

3. Οι εργαζόμενοι του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα επί των καθαρών 

κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών 

του άρθρου 31 του Ν. 4430/2016 περί διανομής των κερδών.  

4. Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις πρ ος 

τα µη µέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά 

οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται 
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άµεσα έσοδα για το Φορέα. β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από το 

Διοικητικό Συµβούλιο του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκλ ηση και το 

πρόγραµµα της δράσης που θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε 

πρακτικό, το οποίο προδηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού ή 

σε ιστοτοποπο που διατίθεται για αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινων ικής Αλληλεγγύης. γ. Οι 

εθελοντές έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντών της παρ.3 του άρθρου 

3 του Ν.4430/2016.  

5. Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων ευθύνεται για τυχόν ζηµίες που 

προξενήθηκαν στον εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του 

απασχόλησης στο Φορέα. Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο 

εξωτερικό, ο Συνεταιρισμός αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, 

διαβίωσης, καταλύµατος, επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής 

περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη 

διάρκεια διαµονής του εθελοντή στο εξωτερικό.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  

ΠΟΡΟΙ –  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΠΟΡΟΙ  

Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από:  

1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση 

νέων συνεταιριστικών μερίδων.   

2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση 

των περιουσιακών του στοιχείων.  
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3. Επιχορηγήσεις από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ή Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού και έσοδα από άλλα  προγράμματα.  

4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της 

χρήσης περιουσιακών στοιχείων.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ  

1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική 

μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε . ........*. ευρώ 

(.......€).  

2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να 

εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην 

υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα ** από την 

κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.  

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

συνεταιρισμού.  

4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγρ. 1 του 

παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται  να αποκτήσει έως τρεις (3) 

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 ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα 

σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στο  Διοικητικό 

Συμβούλιο ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.  

5. Η µεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής µερίδας µέλους γίνεται 

µόνο σε νέο µέλος και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ό λες οι 



"2η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

  142 

                                                                                      

μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρίζονται στο Γενικό Μητρώο 

Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

6. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει η αξία της 

συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως στον 

ειδικό ή καθολικό του διάδοχο. Σε περίπτωση που μέλος νομικό πρόσωπο 

τεθεί σε εκκαθάριση λόγω λύσης ή πτώχευσής του, η αξία της 

συνεταιριστικής μερίδας καταβάλλεται σε αυτό.  

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.  

* το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

εκατό (100) ευρώ  

** μπορεί να οριστεί στο Καταστατικό και μεγαλύτερο χρονικό δ ιάστημα  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του  

Συνεταιρισμού, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το 

Συνεταιρισμό και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της 
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Διοίκησης.  

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή 

διαφωνούν.  

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:  

α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.  

β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση 

του Συνεταιρισμού.  

γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.  

δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού.  

ε) Η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του Συνεταιρισμο ύ.  

στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

του Διαχειριστή και των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, καθώς και η 

οποιαδήποτε παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημι ών ή 

άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.  

η) Η έγκριση συμμετοχής του Συνεταιρισμού σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις 

Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή του.  

θ) η έγκριση και τροποποίηση συστήματος αμοιβών των μελών και όρων 

εργασίας τους.  

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, ανεξάρτη τα από 

τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  
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ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

1 . H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία 

(1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας 

φορολογικής δήλωσης, µε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

του διαχειριστή που απευθύνεται προς τα µέλη, προ τουλάχιστον τριών (3) 

ηµερών.  

2. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτάκτως µε πρόσκληση που 

απευθύνεται προς τα µέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ηµερ ών, είτε µε 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε µε πρωτοβουλία του 

διαχειριστή, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµένο θέµα 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο από το 1/3 των µελών της Γ.Σ.. Αν η 

Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη σύγκληση αυτή, τα µέλη αυτά δικαιούνται 

να τη συγκαλέσουν αυτοβούλως.  

3. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο 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  του Διοικητικού Συμβουλίου αναγράφει τον τόπο, την 

ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον 

ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές επιστο λές 

και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΑΠΑΡΤΙΑ  

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των 

µελών της. Επί µη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός δύο 
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(2) µέχρι επτά (7) ηµερών, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω 

απαρτία. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων µελών της. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 

5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του Ν. 1667/1986.  

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ  

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται στους νόμους 

4430/2016 και 1667/1986 όπως ισχύουν ή στο Καταστατικό του 

Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.  

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται από τα  1/3 των 

µελών του Συνεταιρισμού, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την 

καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της 

περιφέρειας που εδρεύει ο Συνεταιρισμός,  κατά την τακτική διαδικασία.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ32 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία 

                                                 

32 Σε περίπτωση 3μελούς Συνεταιρισμού Εργαζομένων, μπορεί αντί Διοικητικού Συμβουλίου να υπάρχει 
Διαχειριστής.  
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αποτελείται από ..... ..... (..) 33 τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά 34 

που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.  

2. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ........ 35 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 νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  

3. Το Διοικητικό  Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται με πρόσκληση 

του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με μυστική  ψηφοφορία 

Πρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα 36.  

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την 

εκλογή της για καταχώριση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 37 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συνεταιρισμού εκλέγεται, μετά από 

μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται 

κατά το ......... .. (..) 38 έτος από την εκλογή του προηγουμένου.  

2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που 

εκλέγεται από τη Συνέλευση.  

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη του Συνεταιρισμού, είναι 

                                                 

33 Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής, ο συνολικός αριθμός μελών να 
είναι περιττός και να βρίσκεται σε πλήρη αντιστοίχηση με τον αριθμό των αξιωμάτων 
34 Προτείνεται χωρίς να είναι υποχρεωτική η εκλογή αναπληρωματικών μελών 
35 Η θητεία μπορεί να έχει διάρκεια  από δύο έως πέντε έτη 
36 Σε περίπτωση Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό μελών άνω των τεσσάρων, μπορούν να προβλεφθούν 
επιπλέον αξιώματα. 
37 Σε περίπτωση απευθείας ορισμού του πρώτου ΔΣ (ή Διαχειριστή για 3μελή Συνεταιρισμό) από το 
Καταστατικό, θα πρέπει να μην συμπεριληφθεί στο Καταστατικό το άρθρο 30. 
38 τ ίθεται το έτος ανάλογα με την διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ για 3ετή θητεία το 4ο 
έτος, με δεδομένο ότι ως 1ο έτος θεωρείται το έτος εκλογής της προηγούμενης, στο παράδειγμα για εκλογή ΔΣ 
το 2017, οι επόμενες εκλογές θα πρέπει να γίνουν το 2020) 
 



"2η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

  147 

                                                                                      

πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε 

αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την 

ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με 

την προϋπόθεση ότι  η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή 

από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η 

ανωτέρω εκλογή από το  Διοικητικό Συμβούλιο 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 Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και ανακοινώνεται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενικ ή Συνέλευση, η 

οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει 

αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.  

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβου λίου, τα 

υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση 

του Συνεταιρισμού και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο 

αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την 

επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν 

επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).  
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3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση 

Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 20ο  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό 

σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και  του νόμου και αποφασίζει 

για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην 

αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής 

Συνέλευσης.  

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 δικαιώματος, που θέτει 

το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα 

ή περισσότερα μέλη του ή και σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμού.  

4. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και 

άμισθο.  

 

ΑΡΘΡΟ 21ο  

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία (1) τουλάχιστον φορά 

κάθε τρεις (3) µήνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3 των µελών του, 



"2η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

  149 

                                                                                      

αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) άτοµα. Η σύγκλησή του γίνεται από τον 

Πρόεδρό του με γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημέρα και 

συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα ημερήσιας διάταξης 

μπορούν να προταθούν και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη 

συγκαλέσει ο Πρόεδρος του ή όποτε κριθεί αναγκαί ο και ζητηθεί από το 1/3 

των μελών του.  

3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η 

σύγκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ο  

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1 .Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των µελών της 

και οι αποφάσεις της λαµβάνονται πάντα µε την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων µελών, υπερτερεί 

η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσώπηση μέ λους 

δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται από το Γραμματέα στο βιβλίο 

Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις, 

ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα 

αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.  

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προσβάλλονται από τα 1/3 

των µελών του Συνεταιρισμού, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από 

την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

της περιφέρειας που εδρεύει ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων, κατά την 

τακτική διαδικασία.  
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4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 7 του Ν. 1667/1986.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ –  ΒΙΒΛΙΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 23ο  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  

Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1 η  

Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη 

Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και 

λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.  

 

ΑΡΘΡΟ 24ο  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει 

τις Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα 

φορολογική νομοθεσία  και την Έκθεση Διαχείρισης, και τις υποβάλλει στην 

Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.  

2. Οι οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης της Διοικητικού 

Συμβουλίου πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού 

δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποστείλει τις Οικονομικές 

Καταστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
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έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 25ο  

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ  

1. Τα κέρδη του Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα 

μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι.  

2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:  

α. κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,  

β. κατά ποσοστό 35% διανέµονται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, 

εκτός αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα 

αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη διάθεση µέρους ή όλου του ποσοστού αυτού 

σε δραστηριότητες του στοιχείου γ΄,  

γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη 

γενικότερη διεύρυνση  της παραγωγικής του δραστηριότητας.  

3. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, η οποία δεν καλύπτεται 

από το αποθεματικό του Συνεταιρισμού, οι συνέταιροι υποχρεούνται να 

καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των ζημιών του 

συνεταιρισμού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 26ο  

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  

1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία 

και επιπλέον τηρεί :* 

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρίζονται με 

χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το 
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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 του Διοικητικού Συμβουλίου.  

* πρόκειται για τα υποχρεωτικά βιβλία που ορίζει ο ΝΝ. 1667/86 όπως 

ισχύει, μπορούν να προστεθούν επιπλέον βιβλία.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄  

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 27ο  

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  

1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:  

α) Αν διαγραφεί από το Μητρώο   Κοινωνικής Οικονομίας μετά από απόφαση 

της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, με την επιφύλαξη της παρ.9 του αρ.11 του 

Ν.4430/2016.  

β) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των τριών (3)  

γ) κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης  

δ) σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του Ν. 1667/1986,  

ε) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, 

εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση   η παράταση 

της διάρκειάς του.  

στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  

ζ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.  

2. Η διάλυση του Συνεταιρισμού  καταχωρίζεται στο Γενικό Μητρώο Φορέων 
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Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 28ο  

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  

1. Την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση του Συνεταιρισμού Εργαζομένων 

ακολουθεί η θέση του σε εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται στο 

Μητρώο.  

2. Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη 

λύση του, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα µέλη του καθίστανται 

συνεκκαθαριστές µετά τη θέση του Συνεταιρισμού σε εκκαθάριση, εφόσον 

το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.  H Γενική Συνέλευση µπορεί να 

διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι 

εκκαθαριστές δεν αµείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την 

εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, και ιδίως 

εισπράττονται οι απαιτήσει ς, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα 

χρέη. Αν αποµένει µόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην 

περάτωση της εκκαθάρισης. Αν αποµένει ενεργητικό, τα µέλη λαµβάνουν 

την ονοµαστική αξία των συνεταιριστικών τους µερίδων, ακέραιη ή 

αναλογικά εφόσον το ποσό που αποµένει δεν επαρκεί. Αν αποµένει αδιάθετο 

ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.  

3 . Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών 

λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.  

4 . Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει 

έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την 

καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της 

περιφέρειας που εδρεύει ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων, κατά την τακτική 
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διαδικασία.  

5 . Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο Μητρώο  

6. Αν ο Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική 

διαδικασία.  

7 . Αν ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή 

λόγω πτώχευσης, η οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, 

είναι δυνατή η αναβίωσή του µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις 

προϋποθέσεις του παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο. Σε 

περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι ο Συνεταιρισμός  δεν λύθηκε ποτέ.  

8. Αν ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων λύθηκε επειδή τα µέλη του µειώθηκαν 

κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις (3) 

µήνες συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µελών κατόπιν 

έγκρισης εισόδου νέων µελών από τη γενική συνέλευση.  

9 . Η απόφαση της αναβίωσης λαµβάνεται από τα 1/3 του συνόλου των 

µελών του Συνεταιρισμού και καταχωρίζεται στο Μητρώο.  

10. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή µετά την έναρξη διανοµής του 

αποµένοντος ενεργητικού στα µέλη.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 29ο  

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζε ι τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο 

Ν.4430/2016, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις 

του Ν.1667/1986,  όπως ισχύει.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΄  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 30ο  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αποτελείται από τους *: 

1) ............... ....... ....... του ........ .....  και της ............., που γεννήθηκε 

στο/ην  ...... ........... ..... , το έτος ...... .... , κάτοικος  .... ................. .  

(οδός ....... ........ αριθμός .....), κάτοχος του ΑΔΤ  ....... ....... ...... του Α.Τ. 

............ , με ΑΦΜ .. ............... της Δ.Ο.Υ.  .............. ..  

2) ............... ... .... ....... του ........ .....  και της ............., που γεννήθηκε 

στο/ην ...... ........... ..... , το έτος ...... .... , κάτοικος  .... ................. .  

(οδός ....... ........ αριθμός .....) ,κάτοχος του ΑΔΤ  ....... ....... ...... του Α.Τ. 

............ , με ΑΦΜ ................. της Δ.Ο.Υ.  .............. ..  

 3) ............... ...... ........ του .......... ...  και της ............., που γεννήθηκε 

στο/ην ...... ........... ..... , το έτος ...... .... , κάτοικος  .... ................. .  

(οδός ....... ........ αριθμός  .....) ,κάτοχος του ΑΔΤ  ....... ....... ...... του Α.Τ. 

............ , με ΑΦΜ .. ............... της Δ.Ο.Υ.  .............. ...  

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την έγκριση του 

καταστατικού και τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την 

ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συνεταιρισμού.  

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των 

μελών, που θα συγκληθεί αμέσως μετά την έκδοση της βεβαίωσης εγγραφής 

στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  
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* Ο αριθμός των μελών και των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των μελών του 

Συνεταιρισμού.  

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ  

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική 

εντολή και πληρεξουσιότητα στον/ην .... ................. ...... .... ................. , 

του ..... ..........,  κάτοικο....... ............ ... (οδός ......... ..  αριθμός ...), 

κάτοχο του ΑΔΤ  ................ του Α.Τ. ............, να υποβάλει το παρόν 

καταστατικό στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για εγγραφή και 

καταχώρηση στο  Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας.  

και να εκπροσωπεί αυτούς έναντι της συγκεκριμένης Αρχής μέχρι την 

έγκρισή του.  

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1) ...................  ...............    

2) ...................  ...............    

3) ...................  ...............    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο έχουν συγκεντρωθεί οι συχνές ερωτήσεις, που τίθενται από 

φορείς Κ.ΑΛ.Ο.39 Η εισήγηση του αναδόχου είναι να παρουσιαστούν στην 

ιστοσελίδα του έργου ή να γίνει σχετική παραπομπή για να έχουν πρόσβαση όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι. 

 

 

 

1. Τι είναι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο); 

Είναι το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία 

εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης 

και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της 

αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το 

περιβάλλον. 

Η ΚΑΛΟ δεν είναι μια ακόμη προνοιακή πολιτική για τους ευάλωτους και οικονομικά 

ασθενέστερους πολίτες αλλά ένας εναλλακτικός τρόπος να παράγουμε, να 

εργαζόμαστε και να καταναλώνουμε. 

 

 

 

2. Πότε θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική Οικονομία στην χώρα μας και ποια τα 

αποτελέσματα έως τώρα;  

Στη χώρα μας, η Κοινωνική Οικονομία αναπτύχθηκε κυρίως μετά το 2000 και 

θεσμοθετήθηκε με το Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 251/Α). Σύμφωνα με στοιχεία της 

αρμόδιας Υπηρεσίας (Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) έως τον Αύγουστο 

2018, εγκρίθηκαν 580 νέοι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. (σε σύνολο 820 αιτήσεων) και 

επανεγγράφησαν 541 Φορείς (σε σύνολο 586 αιτήσεων)40. Πολλές από αυτές 

έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο και έχουν δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά 

                                                 

39Βλ.  https://kalo.gov.gr/syxnes-erotiseis  και http://www.ypakp.gr/uploads/docs/7087.pdf 
40 Έγινε επικαιροποίηση με τα νέα δημοσιευμένα στοιχεία στην Ετήσια Έκθεση 2018 της Ειδικής Γραμματείας 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

https://kalo.gov.gr/syxnes-erotiseis
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οφέλη στην τοπική κοινωνία μέσω της παραγωγής προϊόντων, της παροχής 

υπηρεσιών και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. 

3. Γιατί να επιλέξω να επιχειρήσω με μια Κοινωνική Επιχείρηση και όχι με 

μια άλλου τύπου Επιχείρηση; 

 Γιατί οι αποφάσεις παίρνονται  αποκλειστικά από σένα και τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους σε αυτή. 

 Γιατί αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν ποικιλόμορφα δίκτυα Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας που θα δημιουργήσουν ένα οικοσύστημα προώθησης 

προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνογνωσίας και υποστήριξης, στο οποίο μπορείς 

να συμμετέχεις και να αναπτύξεις την προσφορά και την ζήτηση και της 

δικής σου επιχείρησης. 

 Γιατί αν είσαι άνεργος, απλήρωτος ή κακοπληρωμένος εργαζόμενος έχεις 

ένα ισχυρό κίνητρο να συμπράξεις με άλλους συμπολίτες σου, μέσα σε ένα 

πλαίσιο επιχειρηματικότητας που περιλαμβάνει σημαντικά υποστηρικτικά 

εργαλεία. 

 Γιατί λόγω του κοινωνικού αντίκτυπου της επιχειρηματικότητας σου, το 

Κράτος θα παρέχει ειδικά φορολογικά κίνητρα και υποστηρικτικά μέσα τα 

οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης σου. 

 

4. Ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία;  

Το θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. (Ν.4430/2016, 

ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) και η εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση 

61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ), ρυθμίζουν το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας 

και την παρέμβαση-εποπτεία του Κράτους σε αυτό. Σκοπός του εν λόγω θεσμικού 

πλαισίου είναι η ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, 

μέσω της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που θα διευκολύνει τη 

συμμετοχή όλων των πολιτών σε όλες τις δυνατές παραγωγικές δραστηριότητες, 

με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης, συνεργασίας, 

καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
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5. Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του θεσμικού πλαισίου; 

 1. Διάχυση του παραδείγματος της κοινωνικής οικονομίας σε όλους τους δυνατούς 

τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

2. Δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα στηρίζει και θα ενισχύει τα 

παραγωγικά εγχειρήματα αυτοδιαχείρισης, ώστε μέσω της κάλυψης κοινωνικών 

αναγκών να μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο και στη δίκαιη 

οικονομική ανάπτυξη. 3. Καθορισμός και ανάδειξη της συλλογικής και της 

κοινωνικής ωφέλειας ως συστατικά στοιχεία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας.  

4. Ουσιαστική ανάπτυξη της διαβούλευσης, της συμμετοχής και της συναπόφασης 

με τους κοινωνικούς εταίρους και τους ίδιους του Φορείς της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας, σχετικά με τα θέματα που ρυθμίζουν πολιτικά, νομικά, 

διοικητικά το πεδίο. 

 

6. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά Νόμου 4430/2016;  

• Διευρύνεται το πεδίο των Φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας, με την δυνατότητα 

που παρέχεται σε φορείς εκτός των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων να 

ενταχθούν στις ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου της Κοινωνικής Οικονομίας  

• Αποσαφηνίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ένταξης στις επιμέρους 

κατηγορίες Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας 

 • Διευκολύνεται και απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής και τροποποίησης 

στοιχείων Καταστατικού.  

• Παρέχεται επαρκής νομική βάση για την θεσμοθέτηση χρηματοδοτικών και 

άλλων κινήτρων. Θεσμοθετείται το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας ως ΝΠΙΔ, με 

σκοπό την χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων για την ενίσχυση των 

Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

• Καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι συμμετοχής, εθελοντικής εργασίας και 

γενικότερα σχέσεων των μελών και των εργαζομένων με τους Φορείς Κοινωνικής 

Οικονομίας 

 • Προβλέπονται ρήτρες δημιουργίας απασχόλησης από τους Φορείς Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας, οι οποίοι εμφανίζουν σημαντική οικονομική 

δραστηριότητα.  

• Θεσπίζεται ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων, μια ευέλικτη νομική μορφή, που θα 

αποτελέσει βασικό μοχλό κινητοποίησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 
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της κοινωνικής καινοτομίας στην χώρα μας. Με την συγκεκριμένη νομική μορφή 

επιδιώκεται μεταξύ άλλων να αξιοποιηθούν από τους εργαζόμενους 

εγκαταλελειμμένες/χρεωκοπημένες επιχειρήσεις.  

• Προβλέπεται η δημιουργία και ενεργοποίηση εργαλείου μέτρησης κοινωνικού 

αντικτύπου των Φορέων, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας τους, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιοποίηση των 

καλών πρακτικών  

• Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενώσεων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας 

 • Θεσπίζεται Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, καθώς 

και Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. 

Ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο ο στρατηγικός σχεδιασμός και ο κοινωνικός 

διάλογος για τα θέματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

• Διασφαλίζεται η συνέχεια και η ομαλή μετάβαση των υφιστάμενων κοινωνικών 

επιχειρήσεων στο νέο πλαίσιο, χωρίς «βαριές» διοικητικές διαδικασίες.  

• Συστήνεται Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στο 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με κύριο 

έργο την χάραξη, εκτέλεση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την 

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 

 

7. Τι είναι ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ; 

Είναι μια επιχείρηση που βασίζεται στο συνεταιριστικό πρότυπο, αλλά με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, όλες οι επιχειρηματικές 

αποφάσεις λαμβάνονται δημοκρατικά και κάθε μέλος – συνεταιριστής έχει 

μόνο μια ψήφο, ανεξαρτήτως πόσες συνεταιριστικές μερίδες κατέχει. 

Επιπλέον, σε αντίθεση με τις κλασσικού τύπου επιχειρήσεις, στην ΚΑΛΟ 

στόχος δεν είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά, μέσα από την 

κάλυψη κοινωνικών αναγκών και παραγωγή κοινωνικής και συλλογικής 

ωφέλειας, η δημιουργία σταθερών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. 

Επίσης, τις αμοιβές και τα κέρδη της επιχείρησης, τα λαμβάνουν μόνο οι 

εργαζόμενοί της, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη της (συνεταιριστές), ενώ 

ένα μέρος των κερδών προορίζεται για επανεπένδυση στους σκοπούς της 

επιχείρησης. 

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι:  
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α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 

β. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.),  

γ. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων 

δ. Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον:  

 Αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας  

 Μεριμνά για την πληροφόρηση και τη συμμετοχή των μελών του και 

εφαρμόζει δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την 

αρχή ένα μέλος μία ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε μέλους.  

 Το καταστατικό του προβλέπει περιορισμούς στη διανομή κερδών.  

 Εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας.  

 Αποβλέπει στην ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του και τη 

μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω της οριζόντιας 

και ισότιμης δικτύωσης με άλλους φορείς ΚΑΛΟ. 

 Δεν έχει ιδρυθεί και δεν διοικείται άμεσα ή έμμεσα από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. 

α΄ή β΄ βαθμού ή από άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα. 

 

8. Πόσες και ποιες κατηγορίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων υπάρχουν ; 

1. Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο  υποκατηγορίες: 

 Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την 

ένταξη ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην οικονομική 

και κοινωνική ζωή. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των μελών και των 

εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε 

αυτές τις κατηγορίες. 

 Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την 

ένταξη ατόμων από ειδικές ομάδες στην οικονομική και κοινωνική 

ζωή. Ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων 

στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις 

κατηγορίες. 

2. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 

12 του ν. 2716/1999, (θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις Ένταξης.). 
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3. Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν 

δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης» ή/και παρέχουν «κοινωνικές 

υπηρεσίες γενικού συμφέροντος». 

 

9. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων ; 

 Μια Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη ή επτά μέλη γ ια 

τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης 

 Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά 

και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοιν. 

Σ.Επ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της  

 Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ΝΠΔΔ που υπάγονται σε ΟΤΑ με 

εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης 

προηγούμενης έγκρισης από τον φορέα που εποπτεύει το ΝΠΔΔ  

 Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική 

συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες,  

 Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν 

 Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και μέλος της 

επιχείρησης 

 Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους – 

εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δε 

δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις  

 Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια 

δραστηριότητα 

 Το ποσοστό των ακαθαρίστων εσόδων από τις δραστηριότητες της 

Κοιν.Σ.Επ. που προέρχεται από Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει το 65% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, 

υπολογιζόμενου σε τριετή βάση. Από την πρόβλεψη του προηγούμενου 

εδαφίου, εξαιρούνται οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης της περίπτωσης α΄ της 

παραγράφου ii του άρθρου 14 του ν. 4430/2016. 

 Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη 

αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. 
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 Η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίως, ως ακολούθως:  

1. κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,  

2. κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της 

επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης 

του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου 

του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου 3 

3. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.  

 

10.Τι είναι η Ειδική Γραμματεία για την Κ.ΑΛ.Ο. ; 

Η Ειδική Γραμματεία Κ.Α.Λ.Ο, υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και έχει ως κύριο έργο την χάραξη, 

εφαρμογή και παρακολούθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής για την ΚΑΛΟ. 

Αναλυτικότερα, καταρτίζει την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική και 

Αλληλέγγυα Οικονομία, παρακολουθεί και συντονίζει τις σχετικές δράσεις για την 

εφαρμογή και τη διασφάλιση της συνεκτικότητας της Εθνικής Στρατηγικής. 

Μελετά και παράγει πολιτικές και επιβλέπει την εφαρμογή τους, προς όφελος του 

πολίτη. Αναπτύσσει συνεργασία στους θεματικούς τομείς με αρμόδια Υπουργεία. 

Εξειδικεύει την Εθνική Στρατηγική ανά τομέα, σε συνεργασία με τα αρμόδια 

Υπουργεία και φορείς, παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις. Η Ειδική Γραμματεία 

Κ.ΑΛ.Ο. οργανώνεται στις εξής μονάδες:  

i. Τμήμα Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία  

ii. Τμήμα Ανάπτυξης Διακρατικών Συνεργασιών και Δικτύωσης  

iii. Τμήμα Έρευνας και Μελετών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία  

iv. Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

v. Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας 

 

11. Τι είναι το Τμήμα Μητρώου για την Κ.ΑΛ.Ο. ; 

Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι η βάση 

δεδομένων που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από το Τμήμα Μητρώου Φορέων 

ΚΑΛΟ της Δ/νσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στην οποία 

εγγράφονται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Το Τμήμα 

Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ είναι αρμόδιο για την τήρηση και λειτουργία του Γενικού 
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Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Είναι η αρμόδια 

Διοικητική Αρχή, υπηρεσία του ΥΠΕΚΑΚΑ, για τον έλεγχο της σύστασης των 

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, 

της νομιμότητας των πράξεών τους που καταχωρίζονται στο Γενικό Μητρώο και 

την εποπτεία τους. Επιπλέον, είναι αρμόδιο για την απόδοση της ιδιότητας του 

Φορέα ΚΑΛΟ στα νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να 

εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ.  

 

12. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των Συνεταιρισμών 

Εργαζομένων;  

• Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων είναι οι Αστικοί Συνεταιρισµοί του ν.1667/1986 που 

έχουν ως καταστατικό σκοπό τη «συλλογική ωφέλεια».  

• Μέλη τους είναι αποκλειστικά και µόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυµούν να 

βιοποριστούν, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.  

• Μέλος ενός Συνεταιρισµού Εργαζοµένων δεν µπορεί να είναι µέλος άλλου 

Συνεταιρισµού Εργαζοµένων. 

 • Για τη σύσταση Συνεταιρισµού Εργαζοµένων απαιτείται η συµµετοχή σε αυτήν 

και η υπογραφή του καταστατικού της από τουλάχιστον τρία φυσικά πρόσωπα.  

• Το σύστηµα αµοιβών και οι όροι εργασίας των µελών καθορίζονται από το 

καταστατικό ή από ειδικές ρυθµίσεις εγκεκριµένες από τη Γενική Συνέλευση. Ως 

προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, τα µέλη του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων 

εγγράφονται και ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ (πρώην Οργανισµό Ασφάλισης 

Ελευθέρων Επαγγελµατιών)  

• Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής: 

  - α. Κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,  

  - β. κατά ποσοστό 35% διανέµονται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, εκτός 

κι αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη 

διάθεση µέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ΄, 

  - γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη 

γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.  
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13. Ποια είναι τα βήματα για να δημιουργήσω μια Κοινωνική Επιχείρηση 

ή ένα Συνεταιρισμό Εργαζομένων;  

Οι διαδικασίες ίδρυσης αφορούν την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η διαδικασία ίδρυσης είναι απλή και 

περιγράφεται αναλυτικά στην Υ.Α 61621/δ5/2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017). 

1. Υποβολή αίτησης με συνημμένο το Καταστατικό και επιπλέον 

δικαιολογητικά (περιγράφονται στην Υ.Α και διαφέρουν ανάλογα με την 

κατηγορία του Φορέα). Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής. 

2. Έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ . Ειδικά, σε ότι αφορά την ίδρυση 

Συνεταιρισμών Εργαζομένων απαιτείται και ασφάλιση των μελών (ως 

ελεύθερων επαγγελματιών) 

3. Με την βεβαίωση εγγραφής και την έναρξη εργασιών, η επιχείρηση μπορεί 

να ξεκινήσει εμπορική δραστηριότητα. 

 

14. Ποια είναι τα φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα ;  

 Κατά την πρώτη 5ετία η επιχείρηση δεν πληρώνει τέλος επιτηδεύματος. 

 Το μέρος των κερδών που διανέμεται στους εργαζόμενους της επιχείρησης 

φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το οποίο ως ένα ποσό 

είναι αφορολόγητο. 

 Εργαζόμενοι στους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και στις Κοιν.Σ.Επ., οι 

οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα 

πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή 

παροχή ή σύνταξη ως έμμεσα ασφαλισμένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν 

τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ. ή το 

Συνεταιρισμό Εργαζομένων. 

 Το τέλος επιτηδεύματος για τις Κοιν.Σ.επ και τους Συνεταιρισμούς 

Εργαζομένων καθορίζεται σε 500 ευρώ ετησίως. Οι συγκεκριμένο Φορείς 

ΚΑΛΟ  εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, εφόσον 

δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους. 

(αρ.31 Ν.3986/2011) 
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15. Υπάρχουν άλλα φορολογικά κίνητρα για τους Φορείς 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;  

Ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τους 

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας στους εργαζομένους τους, 

θεωρείται ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτη εργασία και δεν περιλαµβάνεται κατά 

τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους από επιχειρηματική δρασρηριότητα του 

Φορέα (αρ.12 και 21 του Ν.4172/2013)»  

 

16.Εκτός των φορολογικών, υπάρχουν χρηματοδοτικά και άλλα 

εργαλεία στήριξης των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας;  

• Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας έχουν πρόσβαση στη 

χρηµατοδότηση από το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας, το Εθνικό Ταµείο 

Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, και µπορεί να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 

3908/2011 (Α΄ 8).  

• Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας που ασκούν επιχειρηµατική 

δραστηριότητα µπορεί να εντάσσονται σε προγράµµατα στήριξης της 

επιχειρηµατικότητας και σε προγράµµατα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας.  

• Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ.φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης µπορεί να παραχωρούν µε απόφαση του διοικητικού τους οργάνου τη 

χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας για την ενίσχυση δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας. 

 

17. Ποια είναι τα υποστηρικτικά μέτρα ; 

 Τα Περιφερειακά Κέντρα Υποστήριξης της ΚΑΛΟ που θα αναπτυχθούν σε 

όλη την Χώρα με την χρηματοδότηση του Κράτους, θα προσφέρουν στους 

Φορείς ΚΑΛΟ πληροφόρηση, υποστήριξη τεχνογνωσίας, ανάπτυξης 

επιχειρηματικού σχεδίου, οργάνωσης – διαχείρισης και προώθησης. 
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 Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης μπορούν να παραχωρούν τη χρήση κινητής και ακίνητης 

περιουσίας τους σε Φορείς ΚΑΛΟ για την ενίσχυση δραστηριοτήτων 

συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας 

 Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχουν πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το Εθνικό Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, και μπορεί να υπάγονται στις 

διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄ 8). 

 Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να εντάσσονται σε προγράμματα 

στήριξης της επιχειρηματικότητας και σε προγράμματα του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της 

εργασίας. 

 Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορούν να συνάπτουν 

προγραμματικές συμβάσεις για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και 

προγραμμάτων κοινωνικής ωφέλειας, που αναφέρονται στους 

καταστατικούς σκοπούς τους, με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή 

φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.  

 Με το νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις ν. 4412/2016 δίνεται οι 

δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές του ευρύτερου δημόσιου τομέα να 

διενεργούν διαγωνισμούς λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτήρια. Πιο 

συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στις δημόσιες αρχές για το σύνολο 

των υπηρεσιών τους να πραγματοποιούν διαγωνισμούς με  αποκλειστικούς 

δικαιούχους όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως κύριο καταστατικό 

σκοπό την επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

προσώπων, εφόσον ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% των εργαζομένων 

τους ανήκουν στις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες (άρθρο 20). Επίσης, 

δίνεται η δυνατότητα στις δημόσιες αρχές, ως αναθέτουσες, να διεξάγουν 

δημόσιους διαγωνισμούς με αποκλειστικούς δικαιούχους τις Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Ένταξης, που είναι 

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και 

μόνο για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, όπως είναι οι 

υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες (άρθρα 107 -110). Στις 

συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνεται η καθαριότητα.  



"2η Απολογιστική Έκθεση: Σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πληροφοριών και Συμβουλευτικής" 

  169 

                                                                                      

 Οι Φορείς ΚΑΛΟ μπορεί να συμπράττουν μεταξύ τους για οικονομικούς 

σκοπούς. Οι μορφές οικονομικής συνεργασίας περιλαμβάνουν τη σύναψη 

συμβάσεων για την ανταλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών και τη σύσταση 

κοινοπραξιών δεύτερου ή ανώτερου βαθμού συνεταιρισμών, ευρωπαϊκών 

συνεταιρισμών ή ευρωπαϊκών ομίλων και δικτύων οικονομικής συνεργασίας 

με διακριτή νομική προσωπικότητα. 

 Συστήνονται Ενώσεις Φορέων ΚΑΛΟ, οι οποίες δεν ασκούν επιχειρηματικές 

δραστηριότητες αλλά αποσκοπούν στην εκπροσώπηση και την ενίσχυση 

των δραστηριοτήτων των Φορέων. 

 Άτομα τα οποία δεν είναι μέλη του Φορέα ΚΑΛΟ μπορούν να λειτουργούν 

ως εθελοντές και να στηρίζουν τις δράσεις του, εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4430/2016 

 

18. Έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ για Κοιν.Σ.Επ. ;  

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της Απόφασης 

ΠΟΛ 1006/31.12.2013 του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία και 

δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής 

Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής 

Δραστηριότητας» (ΦΕΚ Β΄19), η οποία κατήργησε την Απόφαση ΠΟΛ 

1102/14.07.2005 (ΦΕΚ Β΄1062/ ), όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε, ειδικά τα 

νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός τριάντα (30) ημερών από την καταχώρηση 

του καταστατικού τους στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στο οικείο Μητρώο ή Βιβλίο που 

προβλέπεται κατά περίπτωση ή από το έγγραφο σύστασής τους σε οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση. 

 

 

 
 


