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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Εισαγωγικό Σημείωμα
Η πρόταση για την αναθεώρηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας παρουσιάζεται σε μια στιγμή όπου η Διεθνή Κοινότητα στην 65η Ολομέλεια των Ηνωμένων
Εθνών ανακήρυξε το έτος 2012 ως Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών υπό το σύνθημα
«Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις χτίζουν ένα καλύτερο κόσμο».
Με την Έκθεση «Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης» του Διεθνούς Γραφείο Εργασίας (I.L.O), η οποία στην
συνέχεια υποβληθεί στον Γ.Γ. του Ο.Η.Ε κ. Ban Ki-moon κατά το έτος 2009, αναδείχθηκε πως το συνεταιριστικό μοντέλο διαχρονικά τα τελευταία 150 χρόνια αναχαίτισε κοινωνικοοικονομικές κρίσεις και συμβάλει και στην αναχαίτιση της σημερινής διαχέοντας τα ευεργετικά αποτελέσματα εκτός από τα μέλη του και σε ολόκληρη την κοινωνία.
Οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσμο, κατά το έτος 2009
παρά την ύφεση παρουσίασαν αύξηση στην ανάπτυξη τους κατά 14%, αντιπροσωπεύοντας σε όλους τους τομείς της οικονομίας ένα κύκλο εργασιών 1,1 τρις δολαρίων ίσο με αυτό της 10ης οικονομίας στον κόσμο, της Ισπανίας1. Τα νεώτερα στοιχεία για το έτος 2011 αναφέρουν, παρά την ύφεση, αύξηση του κύκλου εργασιών
στα 1,6 τρις δολάρια2. Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις των 800.000.000 μελών,
παρέχουν πάνω από 100.000.000 θέσεις εργασίας, 20% περισσότερες από αυτές
που προσφέρουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις.3
Από την ερευνά που διεξήχθη για την κατάρτιση της παρούσας πρότασης νόμου,
διαφαίνεται ότι οι επιτυχίες των συνεταιρισμών οφείλονται στην εφαρμογή των
Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών στις οποίες βασίζεται η νομοθεσία των χωρών
τους.
H Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Συνεταιρισμούς (A/56/73) από τον ΟΗΕ, η
Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις 23-2-2004 COM(2004) 18 τελικό «Σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιριών στην Ευρώπη» αναφέρονται στις συνεταιριστικές αρχές για τις οποίες έχουν συμφωνήσει όλα τα κράτη, και μεταξύ αυτών και
η Ελλάδα, να τις εφαρμόσουν στην συνεταιριστική νομοθεσία τους.
Για την κατάρτιση της παρούσας πρότασης νόμου αναζητήθηκε η ανάλυση των
Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών από τον Καναδό Καθηγητή κ. MacPerson βάση
1

Έκθεση του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική Ανάπτυξη» A/64/132 13 Ιουλίου 2009
http://www.ica.coop/publications/Global300Report2011.pdf
3
http://www.ica.coop/coop/statistics.html http://www.global300.coop/
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της οποίας έγινε η τελευταία αναθεώρηση των Αρχών το 1995 και ισχύουν ως έχει
μέχρι σήμερα.
Εξεταστήκαν επίσης όλες οι παρουσιάσεις των συνεταιριστικών νομοθεσιών των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SCE FINAL STUDY ES and PART I & SCE FINAL STUDY PART II
NATIONAL REPORTS καθώς και οι εκδόσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας
(ILO) «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» και «Συνεταιριστικό Εγχειρίδιο».
Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
• Η πλειοψηφία των σκανδιναβικών χωρών και η Μεγάλη Βρετανία δεν διαθέτουν ξεχωριστή νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς, αλλά η κάθε εταιρεία εντάσσετε ως συνεταιριστική εάν τηρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις
στο καταστατικό της.
• Η γαλλική και γερμανική συνεταιριστική νομοθεσία είναι πολύπλοκες και
εκτίνονται σε διάφορους νόμους.
• Η ισπανική συνεταιριστική νομοθεσία «είναι μια πλήρης, λεπτομερής και
καλά σχεδιασμένη, έντονα εναρμονισμένη στις διεθνείς συνεταιριστικές
αρχές».
Για την κατάρτιση της παρούσας πρότασης Νόμου επιλέχτηκε ως βασικός κορμός
η ισπανική συνεταιριστική νομοθεσία η οποία είναι συμβατή και συμπληρώνει
πλήρως σε θέματα διάφορων τύπων συνεταιρισμών τις «Κατευθυντήριες Γραμμές
για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

Κύριοι Άξονες εκσυγχρονισμού του νόμου περί αστικών συνεταιρισμών
Ο συνεταιριστικός τομέας σύμφωνα με την Σύσταση 193/2002 του (ILO) ανήκει
σε έναν διαφορετικό τομέα από τον δημόσιο και ιδιωτικό, και διαθέτει ένα διαφορετικό διοικητικό και οικονομικό μοντέλο.
Στον τρόπο διοίκησης δόθηκε έμφαση στους μηχανισμούς ελέγχου και στην συνεταιριστική εκπαίδευση η οποία αποτελεί διεθνή παράδοση για τους συνεταιρισμούς
και συντελεί στην δημιουργία ικανών ηγεσιών, στον έλεγχό τους από τα μέλη
προάγοντας την διαφάνεια, αλλά και στην προσφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας και ικανοτήτων για μια αποδοτική εργασία.
Επίσης διασαφηνίζεται η οργάνωση της Οριζόντιας (σωματειακού τύπου) και Κάθετης (επιχειρηματικού τύπου) ολοκλήρωσης η οποία οικοδομεί την αναγκαία συσπείρωση των επιχειρησιακών δυνάμεων των συνεταιρισμών.
Ως προς την οικονομική διαχείριση επανεισάγεται η συνεταιριστική μέθοδο επιστροφής του πλεονάσματος ή οποία επαλείφθηκε με τον νόμο 1667 εάν και ισχύει
στο νόμο 2810 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και στον παλαιότερο ενιαίο
νόμο 602/1914 και αποτελεί την ουσία για να χαρακτηριστεί μια επιχείρηση ως
συνεταιριστική.
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Ως τύπος συνεταιρισμού εντάσσεται και ο συνεταιρισμός εργαζομένων και ο τρόπος διανομής του πλεονάσματος σύμφωνα με την προσφορά εργασίας από τα μέλη
του ως επιχείρηση έντασης εργασίας.
Επιλέχθηκε επίσης η ονομασία της Συνεργατικής Εταιρείας έναντι του όρου συνεταιρισμός για τους εξής λόγους:
• Η πρώτη χρήση της λέξης συνεργατική ως μετάφραση της έννοιας cooperative εμφανίζεται το 1888 από τον ηπειρώτη λόγιο δημοσιογράφο Αγησίλαο Γιαννόπουλο και αναφέρεται ακόμη και σήμερα στο άρθρο 53 του
ισχύοντος Νόμου 281/1914 περί σωματείων, αναδεικνύοντας την διεθνώς
αναγνωρισμένη διπλή φύση των συνεργατικών εταιρειών, ως οργανώσεις
αλληλοβοήθειας και παράλληλα ως επιχειρήσεις. Η επαναφορά του ορισμού στην ρίζα της λέξης μαζί με την επαναφορά των συνεργατικών αρχών
προσδοκούμε να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή, αφήνοντας πίσω εφαρμοζόμενα συνεταιριστικά μοντέλα τα οποία δεν έφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και οι πολίτες τα αντικρίζουν με επιφύλαξη και δίχως να τους
εμπνέουν εμπιστοσύνη.
• Επίσης σύμφωνα με την πρόταση νόμου δίνεται η δυνατότητα σε υπάρχουσες συνεταιριστικές επιχειρήσεις να ενταχθούν εθελοντικά στο νέο συνεργατικό πλαίσιο εάν το επιθυμούν, σύμφωνα με το εθελοντικό πνεύμα που
διέπει το συνεργατικό κοινωνικοοικονομικό μοντέλο ή να παραμείνουν στο
ισχύον μη προστατευμένο καθεστώς από αυτό το Νόμο.

Παρουσίαση των Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών

1η αρχή: Εθελοντική και ανοικτή απόκτηση ιδιότητας μέλους
Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές Οργανώσεις, ανοικτές σε όλους τους ανθρώπους που είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και πρόθυμοι να
αποδεχτούν τις ευθύνες της συμμετοχής τους ως μέλη, δίχως καμία διάκριση φύλου, κοινωνική, φυλετική, πολιτική ή θρησκευτική.
2η αρχή: Δημοκρατικός έλεγχος των μελών
Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις που ελέγχονται από τα μέλη
τους, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στον καθορισμό των πολιτικών τους και την
λήψη των αποφάσεων. Οι άνδρες και οι γυναίκες που υπηρετούν ως εκλεγμένοι
αντιπρόσωποι είναι υπόλογοι έναντι των μελών. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς η ψήφος του κάθε μέλους έχει την ίδια βαρύτητα σύμφωνα με τον κανόνα
"ένα μέλος, μια ψήφος", οι συνεταιρισμοί ανωτέρων βαθμίδων οργανώνονται επίσης κατά δημοκρατικό τρόπο.
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3η αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών
Τα μέλη συμμετέχουν δίκαια στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού τους και στον έλεγχό του με δημοκρατικές μεθόδους. Μέρος, τουλάχιστον, αυτού του κεφαλαίου είναι συνήθως η κοινή περιουσία του συνεταιρισμού. Τα μέλη συνήθως λαμβάνουν
περιορισμένη αποζημίωση, αν λαμβάνουν, για το κεφάλαιο το οποίο καταβάλλουν
ως προϋπόθεση για την συμμετοχή τους. Τα μέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα για
όλους ή μερικούς από τους ακόλουθους σκοπούς: την ανάπτυξη του συνεταιρισμού
τους, πιθανόν για την δημιουργία αποθεματικών, μέρος των οποίων τουλάχιστον
θα είναι αδιαίρετο, για την παραχώρηση ωφελημάτων στα μέλη αναλογικά με τις
συναλλαγές τους με το συνεταιρισμό και για την προώθηση άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.
4η αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία
Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες, οργανώσεις αυτοβοήθειας που ελέγχονται από
τα μέλη τους. Εάν συνάψουν συμφωνίες με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων
των κυβερνήσεων, ή εάν εξασφαλίσουν κεφάλαιο από εξωτερικές πηγές, θα πρέπει
να το πράττουν με όρους οι οποίοι θα διασφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο που
ασκείται από τα μέλη τους και θα διατηρούν την συνεταιριστική αυτονομία τους.
5η αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση
Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στα μέλη τους, στους εκλεγμένους αντιπροσώπους, στους διευθυντές και στους υπαλλήλους έτσι ώστε να
μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους.
Ενημερώνουν το ευρύ κοινό, ιδιαίτερα τους νέους και τους ηγέτες της κοινής γνώμης, για την φύση και τα οφέλη του συνεργατισμού.
6η αρχή: Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών
Οι συνεταιρισμοί εξυπηρετούν τα μέλη τους περισσότερο αποτελεσματικά και ενδυναμώνουν το συνεταιριστικό κίνημα δουλεύοντας μαζί μέσω των τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών δομών.
7η αρχή: Μέριμνα για την κοινότητα
Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για την βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους μέσω
πολιτικών που εγκρίνονται από τα μέλη τους.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Συνεργατική Εταιρεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1 Ορισμός – Βασικά Χαρακτηριστικά
1. Συνεργατική Εταιρεία είναι μια αυτόνομη Οργάνωση προσώπων τα οποία συνδέονται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών,
πολιτιστικών αναγκών και την εξυπηρέτηση των επιδιώξεών τους μέσω μιας από
κοινού ιδιόκτητης και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης με την ενεργή συμμετοχή των ιδίων, τηρώντας τις αρχές του συνεργατισμού και μεριμνώντας για την
κοινότητα τους.
2. Η δομή και η λειτουργία της Συνεργατικής Εταιρείας πρέπει να βασίζεται στις
αρχές της Διεθνούς Συνεργατικής Συμμαχίας (International Co-operative Alliance),
όπως εφαρμόζονται στα πλαίσια του παρόντος Νόμου. Στα πλαίσια αυτού ενεργεί
με πλήρη αυτονομία και ανεξαρτησία σε σχέση με οποιουσδήποτε οργανισμούς
και φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
3. Οι Συνεργατικές Εταιρείες μπορούν να πραγματοποιούν οποιαδήποτε οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική δραστηριότητα, εκτός από αυτές όπου υπάρχει ρητή
νομική απαγόρευση η οποία βασίζεται στο ασυμβίβαστο με τις απαιτήσεις και τις
βασικές αρχές του συνεργατισμού.
4. Οι Συνεργατικές Εταιρείες είναι εταιρείες μεταβλητού κεφαλαίου και μεταβλητού αριθμού μελών.
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5. Οι Συνεργατικές Εταιρείες ως Οργανώσεις με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών τους, διαθέτουν σε αυτούς υπηρεσίες και αγαθά στο κόστος διάθεσης εφαρμόζοντας την μέθοδο επιστροφής του πλεονάσματος, όπως ορίζεται σε
αυτό τον Νόμο.
6. Μέρος των επιστροφών χορηγούνται στα θεσμοθετημένα, από αυτό το Νόμο,
Υποχρεωτικά Ταμεία ή άλλα Ταμεία τα οποία ορίζει η Γενική Συνέλευση.
7. Για την προσφερμένη εργασία των μελών, εκτός από τις κρατήσεις για τα αναφερόμενα Ταμεία ορίζεται ανώτατο όριο στην επιστροφή από τα κέρδη του καθαρού υπόλοιπου.

Άρθρο 2 Επωνυμία
1. Οι Συνεργατικές Εταιρείες πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν στην επωνυμία τους τις λέξεις «Συνεργατική Εταιρεία», ή την σύντμησή της «Συν. Ε.»,
«Coop», «Cooperative» με την πρόσθεση των αρχικών Π.Ε (Περιορισμένης Ευθύνης)
2. Δεν επιτρέπεται η υιοθέτηση επωνυμίας άλλης προϋπάρχουσας Εταιρείας.
Με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος δύναται να ορίζονται συμπληρωματικές
προϋποθέσεις και να επαναπροσδιοριστεί η μορφή της ισχύουσας εταιρικής επωνυμίας.
3. Κανένα άλλο Νομικό Πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιεί τον όρο ««Συνεργατική Εταιρεία», τη σύντμησή της «Συν. Ε.»,
«Coop», «Cooperative» ή παρεμφερείς όρους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινές αντίστοιχες με αυτές που προβλέπονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας για την χωρίς άδεια χρήση κατοχυρωμένου λογότυπου κατόπιν καταγγελίας στην αρμόδια Υπηρεσία Μητρώου Συνεργατικών Εταιρειών από οποιοδήποτε
πολίτη.

Άρθρο 3 Έ δρα
Έδρα της Συνεργατικής Εταιρείας ορίζεται ο δήμος στην Ελληνική Επικράτεια όπου θα πραγματοποιεί κατά προτίμηση τις δραστηριότητες με τα μέλη της ή όπου
θα συγκεντρώνει τη διοικητική διαχείριση και την επιχειρησιακή διεύθυνση.
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Άρθρο 4 Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο
Ως ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ, το οποίο
πρέπει να έχει καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου κατά την στιγμή της συγκρότησης της
Συνεργατικής Εταιρείας.

Άρθρο 5 Συναλλαγές με τρίτους
1. Η Συνεργατική Εταιρεία επιτρέπεται να πραγματοποιεί δραστηριότητες με τρίτους, όταν δεν απαγορεύεται ρητά από αυτόν το Νόμο και το Καταστατικό δεν το
αποτρέπει, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρωματικό ή βοηθητικό χαρακτήρα για τις συναλλαγές με τα μέλη.
Οι συναλλαγές συμπληρωματικού ή βοηθητικού χαρακτήρα είναι αποδεκτές όταν
η Συνεργατική Εταιρεία τηρεί τις προϋποθέσεις ή τα όρια τα οποία ορίζονται στις
δραστηριότητες με τρίτους από τον παρόντα νόμο.
2. Όταν λόγω συνθηκών οι οποίες δεν οφείλονται στην Συνεργατική Εταιρεία οι
συναλλαγές της με τα μέλη της ή με τρίτους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και
προβλεπόμενα όρια από αυτό το νόμο, συνεπάγονται μείωση ή υποβάθμιση της
επιχειρησιακής δραστηριότητας η οποία θέτει σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα της Συνεργατικής Εταιρείας, μπορεί να της επιτραπεί η έναρξη ή η αύξηση
των δραστηριοτήτων και η προσφορά υπηρεσιών σε τρίτους με τις προϋποθέσεις,
την χρονική διάρκεια και το ποσοστό που ορίζετε κατόπιν άδειας από την Αρμόδια
αρχή ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Η αναφερόμενη άδεια θεωρείται ότι έχει
χορηγηθεί εάν εντός ενός μηνός από το αίτημα της Συνεργατικής Εταιρείας δεν
απαντήσει ρητά το Τμήμα XXX του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι Πιστωτικές και Ασφαλιστικές Συνεργατικές Εταιρείες
πρέπει να ανταποκρίνονται στις συναλλαγές τους με τρίτους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς των κανονιστικών διατάξεων που εφαρμόζονται στην
αντίστοιχη οικονομική τους δραστηριότητα.

Άρθρο 6 Τμήματα
1. To Καταστατικό στα πλαίσια του σκοπού της Συνεργατικής Εταιρείας, μπορεί
να ρυθμίζει την ύπαρξη και την λειτουργία τμημάτων τα οποία αναπτύσσουν συ3
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γκεκριμένες κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές δραστηριότητες, με αυτόνομη
διαχείριση, με την επιφύλαξη ότι η Συνεργατική Εταιρεία έχει την γενική και ενιαία ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η ύπαρξη ανεξάρτητου λογιστικού
συστήματος υπό την επίβλεψη του καθολικού λογιστικού συστήματος της Συνεργατικής Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφανθεί την άμεση αναστολή των αποφάσεων της Συνέλευσης των Μελών ενός τμήματος, αναφέροντας τους λόγους για τους
οποίους τις θεωρεί παράνομες, αντίθετες προς στο καταστατικό ή αντίθετες προς
το γενικό συμφέρον της Συνεργατικής Εταιρείας. Αυτές οι αποφάσεις μπορούν να
αμφισβητηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 39 του παρόντος νόμου.
Η ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων τμημάτων δεν μεταβάλλει τις αρμοδιότητες των
διαχειριστών, παρόλο που μπορεί να οριστούν άλλοι ως υπεύθυνοι διευθυντές του
τμήματος, οι οποίοι λογοδοτούν στους διαχειριστές.
Το Καταστατικό ή ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ της συνέλευσης των μελών ενός τμήματος και των διαχειριστών της Συνεργατικής Εταιρείας.
3. Στις Συνεργατικές Εταιρείες με τμήμα πίστωσης ή άλλο χρηματοπιστωτικό, απαιτείται εξωτερικός λογιστικός έλεγχος για την υπεράσπιση όσων συνάπτουν
συμβάσεις με αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI
Σύσταση της Συνεργατικής Εταιρείας
Άρθρο 7 Συντακτική Συνέλευση
1. Η συντακτική συνέλευση, αποτελούμενη από τα ιδρυτικά μέλη, πρέπει να εγκρίνει το Καταστατικό της Συνεργατικής Εταιρείας και να πραγματοποιήσει τις πράξεις οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη σύστασή της.
Τα ιδρυτικά μέλη πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις απόκτησης
της ιδιότητας μέλους για τον τύπο της Συνεργατικής Εταιρείας όπου πρόκειται να
ενταχθούν.
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Άρθρο 8 Σύσταση της Συνεργατικής Εταιρείας
1. Τα ιδρυτικά μέλη της υπό σύσταση Συνεργατικής Εταιρείας, ή όσοι προορίζονται για διαχειριστές από την υπό σύσταση Συνέλευση, πραγματοποιούν εν ονόματι της τις πράξεις και της απαραίτητες συμφωνίες για τη σύστασή της, καθώς επίσης και ότι άλλες πράξεις τους ανατεθεί ρητά από την υπό σύσταση Συνέλευση.
2. Για τις πράξεις και τις συμφωνίες που πραγματοποιούν εν ονόματι της Συνεργατικής Εταιρείας και μέχρι την καταχώρησή της στο Μητρώο Συνεργατικών Επιχειρήσεων, οι προσωρινοί διαχειριστές ευθύνονται απεριόριστα, αλληλέγγυα και εις
ολοκλήρου. Η ισχύ των πράξεων τους απορρέει ως εν δυνάμει διαχειριστές της Συνεργατικής Εταιρείας μετά την καταχώρηση της στο Μητρώο.
3. Για τις αναφερόμενες πράξεις και συμφωνίες της προηγούμενης παραγράφου 1
αυτού του άρθρου πρέπει να εγγυηθεί η υπό σύσταση Συνεργατική Εταιρεία με τα
περιουσιακά στοιχεία που θα δημιουργηθούν από τις εισφορές των μελών. Τα μέλη
είναι υπεύθυνα να εγγυηθούν ατομικά, μέχρι το ύψος των εισφορών που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν για να ενταχθούν στην Συνεργατική Εταιρεία.
4. Με την καταχώρηση της στο Μητρώο Συνεργατικών Επιχειρήσεων η Συνεργατική Εταιρεία, δεσμεύεται για τις πράξεις και τις συμφωνίες στις οποίες αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και παύει η από κοινού ευθύνη των διαχειριστών και αντιπροσώπων της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.
5. Σε περίπτωση που μέρος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων προσφερθεί για
τα αναγκαία έξοδα καταχώρησης της Συνεργατικής Εταιρείας με αποτέλεσμα την
μείωση του απαραίτητου ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου για την σύστασή της, τα
μέλη είναι υποχρεωμένα να καλύψουν αυτή τη διαφορά.
6. Για όσο διάστημα εκκρεμεί η καταχώρηση στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών της Συνεργατικής Εταιρείας πρέπει να προστίθενται στην επωνυμία της οι
λέξεις «υπό σύσταση».

Άρθρο 9 Αξιολόγηση του σχεδίου Καταστατικού
1. Οι διαχειριστές, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Συντακτική
Συνέλευση, δύνονται να ζητήσουν με αίτησή τους από το Μητρώο Συνεργατικών
Εταιρειών, το οποίο πρέπει να αποφανθεί εντός τριάντα ημερών, την αξιολόγηση
του σχεδίου Καταστατικού πριν από τη χορήγηση της πράξης σύστασης.
5
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2. Εάν το Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών εκτιμήσει ότι υπάρχουν ατέλειες στο
Καταστατικό οι οποίες πρέπει να διορθωθούν, τις κοινοποιεί γραπτώς στους διαχειριστές, οι οποίοι είναι οι υπεύθυνοι, εκτός εάν έχει αποφασιστεί διαφορετικά
από την Συντακτική Συνέλευση, να τις διορθώσουν εντός διαστήματος ενός μηνός. Η μη διόρθωση των ατελειών αναστέλλει την διαδικασία καταχώρησης της
Συνεργατικής Εταιρείας στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.

Άρθρο 10 Λόγοι διάλυσης Συνεργατικής Εταιρείας υπό σύσταση
1. Εάν παρέλθει ένα έτος από την αίτηση εγγραφής χωρίς να έχει ζητηθεί η καταχώρησή της, οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της υπό σύσταση
Συνεργατικής Εταιρείας, απαιτώντας την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων
της Οργάνωσης και την επιστροφή των εισφορών του.
2. Σε αυτή την περίπτωση εάν η Συνεργατική Εταιρεία, έχει ξεκινήσει ή συνεχίσει
τις δραστηριότητες της, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι κανονιστικές διατάξεις
για την Ομόρρυθμη Εταιρεία ή την Κοινωνία Αστικού Δικαίου. Η παράγραφος 4
του άρθρου 8 δεν θα εφαρμοστεί στη μετέπειτα καταχώρηση της Εταιρείας.

Άρθρο 11 Σύσταση
1. Η Σύσταση της Συνεργατικής Εταιρείας πραγματοποιείται με επίσημη πράξη
εγγραφής, η οποία πρέπει να χορηγηθεί εντός το ανώτερο δύο μηνών από την ημερομηνία της συντακτικής Συνέλευσης ή, για κάθε περίπτωση, εντός το ανώτερο
δύο μηνών από την αξιολόγηση του σχεδίου του Καταστατικού, και να καταχωρηθεί στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών, οπότε και αποκτά νομική προσωπικότητα.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώριση της πράξης σύστασης και των υπόλοιπων πράξεων οι οποίες αφορούν την Συνεργατική Εταιρεία είναι να έχει αιτηθεί ή πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση των τελών για την πράξη καταχώρησης.

Άρθρο 12 Πράξη σύστασης
1. Η δημόσια πράξη σύστασης, εκτός και εάν πραγματοποιηθεί από το σύνολο των
ιδρυτικών μελών, θα πρέπει να γίνει από τα πρόσωπα που έχουν οριστεί από τη
6
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Συντακτική Συνέλευση, υποδεικνύοντας την εξουσιοδότηση που έλαβαν από αυτήν.
2. Η δημόσια πράξη σύστασης, πρέπει να περιλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση:
α) Τα πρακτικά της συντακτικής συνέλευσης
β) Κατάλογος με τα ονόματα, επώνυμα, αριθμούς Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ταξιδιωτικού Έγγραφου, Α.Φ.Μ. ή τις επωνυμίες και τα Α.Φ.Μ. εάν πρόκειται για
νομικά πρόσωπα, την εθνικότητα, τη διεύθυνση, την κατηγορία μέλους, την υπογραφή ως δήλωση αποδοχής της σύστασης, από όλα τα ιδρυτικά μελών εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, ή την υπογραφή εκπροσώπου του νομικού προσώπου,
εάν πρόκειται για τέτοιο.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του κάθε υποψήφιου μέλους ότι κατέβαλε τουλάχιστον, το
25% της ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς εγγραφής στην Συνεργατική Εταιρεία
όπως ορίζεται από το Καταστατικό, τον τρόπο και τις προθεσμίες που θα καταβληθεί το υπόλοιπο της εισφοράς εάν δεν έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου.
δ) Το Καταστατικό.
ε) Τυπική οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση της Συνεργατικής Εταιρείας, χωρίς δικαίωμα αμφισβήτησής της από το Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.
στ) Κατάλογος με τα ονόματα, επώνυμα, αριθμούς Αστυνομικής Ταυτότητας ή
Ταξιδιωτικού Έγγραφου, Α.Φ.Μ. φυσικών προσώπων, αντίγραφα ποινικού μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 42 ή την επωνυμία και το Α.Φ.Μ. εάν είναι νομικά
πρόσωπα, την εθνικότητά τους και την διεύθυνση, υπογραφή αποδοχής όσων έχουν επιλεγεί για τα αξιώματα της Συνεργατικής Εταιρείας.
ζ) Δήλωση ότι δεν υπάρχει άλλη Συνεργατική Εταιρεία με την ίδια επωνυμία επισυνάπτοντας επίσημη βεβαίωση από το Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.
η) Εάν υπάρχουν εισφορές σε μη χρηματικές αξίες, μια λεπτομερή περιγραφή τους
και αξιολόγηση της χρηματικής τους αξίας από εμπειρογνώμονα.
3. Στη δημόσια πράξη σύστασης μπορούν να συμπεριλαμβάνονται, επιπλέον, όλες
οι συμφωνίες και προϋποθέσεις που αποφασίστηκαν από τα ιδρυτικά μέλη στη συντακτική Συνέλευση, εάν δεν έρχονται σε αντίθεση με τους Νόμους ούτε αντιβαίνουν τις αρχές του συνεργατισμού.

Άρθρο 13 Ελάχιστο περιεχόμενο του Καταστατικού
7
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1. Το Καταστατικό που διέπει τη λειτουργία της Συνεργατικής Εταιρείας πρέπει να
ορίζει ως ελάχιστα τα εξής:
α) Την επωνυμία της.
β) Την έδρα.
γ) Τη/τις δραστηριότητα/ες που θα αποτελεί τον/τους συνεργατικό/ούς σκοπό/ους.
δ) Τη διάρκεια λειτουργία της.
ε) Τα εδαφικά όρια της κύριας δραστηριότητας της Συνεργατικής Εταιρείας.
στ) Τους όρους και τις διαδικασίες για την αποδοχή και παύση, αναστολή δικαιωμάτων των μελών.
ζ) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών, αναφέροντας το ύψος δέσμευσης ή
ελάχιστης συμμετοχής στις δραστηριότητες της Συνεργατικής Εταιρείας.
η) Τους Κανονισμού συλλογικής πειθαρχίας, τις διαβαθμίσεις των παραβάσεων και
κυρώσεων, τις διαδικασίες κυρώσεων και προσφυγών.
θ) Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο της Συνεργατικής Εταιρείας και ο ορισμός της
αρχικής υποχρεωτικής εισφοράς μεριδίων των μελών των διάφορων κατηγοριών.
ι) Τα δικαιώματα των μελών στην επιστροφή εισφορών, καθώς επίσης το καθεστώς μεταβίβασης των ιδίων.
ια) Τα κριτήρια διανομής του καθαρού υπολοίπου, με ορισμό των ελαχίστων ποσοστών που προορίζονται για τα Υποχρεωτικά Συλλογικά Ταμεία.
ιβ) Τον τρόπο δημοσιοποίησης και τις προθεσμίες σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, σε πρώτη ή δεύτερη σύγκληση, ή και σε τρίτη σύγκληση, για την περίπτωση Συνεργατικών Εταιρειών κατανάλωσης ή αγροτικών,
καθώς επίσης και των κανόνων που αφορούν την λήψη αποφάσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34.2 του παρόντος Νόμου.
ιγ) Τη δομή του Συμβουλίου Διαχείρισης της Συνεργατικής Εταιρείας, καθώς επίσης το καθεστώς δράσης του.
ιδ) Τη σύσταση και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας, και εάν υπάρχει, της Επιτροπής Προσφυγών και του Κοινωνικού Συμβουλίου.
ιε) Τις αιτίες διάλυσης της Συνεργατικής Εταιρείας.
2. Το Καταστατικό μπορεί να περιλαμβάνει και εσωτερικούς Κανονισμούς.

Άρθρο 14 Ακύρωση της πράξης σύστασης της Συνεργατικής Εταιρείας
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Αφού θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών η Συνεργατική Εταιρεία, η πράξη σύστασης δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη παρά μόνο για αιτίες και με
τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο Ανωνύμων Εταιρειών, αντικαθιστώντας την πράξη σύστασης των ιδρυτικών μελών από εκείνη του ελάχιστου αριθμού των μελών που ορίζονται από τον παρόντα Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών
Άρθρο 15 Οργάνωση
Το Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών ιδρύεται με νομοθετική πράξη ως Διεύθυνση
υπαγόμενη στο Υπουργείο Οικονομικών με ενιαία οργανική δομή.

Άρθρο 16 Αποτελέσματα καταχωρήσεων στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών
1. Με την καταχώρηση της εγγραφής κάθε απαιτούμενης πράξης της Συνεργατικής
Εταιρείας στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών κατοχυρώνεται τυπικά ως νομικό
πρόσωπο, νομιμοποιώντας τις πράξεις που θα ακολουθήσουν.
2. Η καταχώρηση της σύστασης, συγχώνευσης, διάσπασης, διάλυσης και επανεκκίνησης των Συνεργατικών Εταιρειών, καθώς επίσης και της μετατροπής σε Συνεργατική Εταιρεία, έχουν ιδρυτικό χαρακτήρα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι καταχωρήσεις είναι ενημερωτικού χαρακτήρα.

Άρθρο 17 Αρμοδιότητες
Το Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Να αξιολογεί, να καταχωρεί και να πιστοποιεί τις πράξεις οι οποίες σύμφωνα με
τον παρόντα Νόμο απαιτούν την συγκατάθεση του Μητρώο και αναφέρονται σε
πρωτοβάθμιες, δευτέρου ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατικές Εταιρείες, σε ενώσεις
και συνομοσπονδίες Συνεργατικών Εταιρειών, σε οργανισμούς των αναφερόμενων
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συνομοσπονδιών ή σε άλλα νομικά πρόσωπα που ανήκουν κατά πλειοψηφία σε
Συνεργατικές Εταιρείες και υπάγονται στον παρόντα Νόμο.
β) Να ενημερώνει και να επικυρώνει τα βιβλία τα οποία υποχρεούνται να διαθέτουν οι Συνεργατικές Εταιρείες.
γ) να παραλαμβάνει επικυρωμένες ενημερωτικές καταστάσεις των ετήσιων ισολογισμών και λοιπών λογαριασμών και να πιστοποιεί τις αποφάσεις των Συνεργατικές Εταιρείες οι οποίες αναφέρονται στη παράγραφο α), περιοριζόμενο στην αξιολόγηση εάν τα έγγραφα που υπεβλήθησαν είναι τα απαιτούμενα από το Νόμο, εάν
έχουν νόμιμα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και εάν έχουν επικυρωθεί με τις
απαραίτητες υπογραφές.
δ) Να εκδίδει βεβαιώσεις πιστοποίησης της επωνυμίας των Συνεργατικών Εταιρειών.
ε) Να επιλύει άλλα θέματα που είναι της αρμοδιότητάς του.
στ) Οποιαδήποτε άλλη η οποία έχει χορηγηθεί από αυτό το Νόμο, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, άλλες κανονιστικές πράξεις.

Άρθρο 18 Συμπληρωματικοί Κανονισμοί
1. Αναφορικά με τις προθεσμίες, τους υπηρεσιακούς φακέλους, τα καθήκοντα
προσωπικού, τη διοίκηση και τα λοιπά ζητήματα τα οποία αναφέρονται στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών τα οποία δεν ρυθμίζονται ρητά από αυτό το Νόμο
και τις εκτελεστικές κανονιστικές διατάξεις του, εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία
Δημόσιας Διοίκησης.
2. Πριν την εκδίκαση αγωγής η ουσία της υπόθεσης πρέπει να τεκμηριωθεί ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζοντας τις αναφερόμενες κανονιστικές
διατάξεις. Η δικαστική αγωγή υποβάλλεται, ενώπιον των Αστικών Δικαστηρίων,
σύμφωνα με τον Οργανικό Νόμο του δικαστικού συστήματος και του εφαρμοστέου δικονομικού δικαίου.

10

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Μέλη
Άρθρο 19 Πρόσωπα που μπορούν να είναι μέλη
1. Μέλη των Συνεργατικών Εταιρειών πρώτου βαθμού μπορούν να είναι φυσικά
και νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου, με τις επιφυλάξεις που ορίζονται στον τίτλο ΙΙ του παρόντος Νόμου.
Στις δευτεροβάθμιες ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατικές Εταιρείες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128.1.
Κατά την χρονική στιγμή της συγκρότησης τους, οι πρωτοβάθμιες Συνεργατικές
Εταιρείες πρέπει να απαρτίζονται, τουλάχιστον, από τρία μέλη του τύπου της συγκροτούμενης Συνεργατικής Επιχείρησης. Οι δευτεροβάθμιες ή ανωτέρου βαθμού
Συνεργατικές Εταιρείες πρέπει να έχουν ως ιδρυτικά μέλη τους κατ’ ελάχιστον δύο
Συνεργατικές Εταιρείες.
2. Σε μια Συνεργατική Εταιρεία μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους,
τα οποία θα ονομάζονται συνεργάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που χωρίς να
προωθούν το συνεργατικό εταιρικό σκοπό, μπορούν με την συμμετοχή τους να βοηθήσουν στην επίτευξή του. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους ρυθμίζονται
από το Καταστατικό, και σε ότι δεν προβλέπεται από αυτό, από τις συμφωνίες τους
με την Συνεργατική Εταιρεία. Στο σύνολο τους αυτά τα μέλη-συνεργάτες, εκτός
εάν είναι Συνεργατικές Εταιρείες, δεν μπορούν να κατέχουν περισσότερες από το
ένα τρίτο των ψήφων, ούτε στη Γενική Συνέλευση ούτε στο Συμβούλιο Διαχειριστών.
3. Οι δημόσιοι οργανισμοί με νομική προσωπικότητα μπορούν να είναι μέλησυνεργάτες όταν ο σκοπός της Συνεργατικής Εταιρείας είναι να παρέχει υπηρεσίες
ή να πραγματοποιεί δραστηριότητες σχετικές με αυτές των δημόσιων οργανισμών,
με την προϋπόθεση όταν αυτές οι παροχές δεν εμπλέκονται ούτε απαιτούν την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Άρθρο 20 Έ νταξη
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1. Το Καταστατικό ορίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον παρόντα Νόμο.
2. Η αποδοχή ή η άρνηση της ένταξης δεν μπορούν να στηρίζονται σε λόγους αυθαίρετης διάκρισης, παράνομους, ή άσχετους με τον εταιρικό σκοπό.
3. Η αίτηση ένταξης γίνεται γραπτώς προς τους διαχειριστές, οι οποίοι πρέπει να
αποφασίσουν σε προθεσμία όχι μεγαλύτερη των εξήντα ημερών η οποία υπολογίζεται από τη λήψη του αιτήματος. Σε περίπτωση άρνησης ένταξης, οι διαχειριστές
πρέπει να αιτιολογήσουν την απόφαση. Εάν παρέλθει η προθεσμία των εξήντα ημερών χωρίς ρητή απόφαση νοείται ότι έχει εγκριθεί η ένταξη.
4. Εάν απορριφθεί το αίτημα ένταξης, ο αιτών μπορεί να προσφύγει ενώπιον της
Επιτροπής Προσφυγών, εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της αρνητικής
απόφασης ή αν δεν υπάρχει, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης,.
Το αίτημα της προσφυγής πρέπει να απαντηθεί από την Επιτροπή Προσφυγών ή,
εάν δεν υπάρχει, από την πρώτη Γενική Συνέλευση εντός τριάντα ημερών και πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω μυστικής ψηφοφορίας. Και στις δύο περιπτώσεις
είναι απαραίτητη η προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου.
5. Η συμφωνία αποδοχής μπορεί να αμφισβητηθεί ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών ή, εάν δεν υπάρχει, ενώπιον της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα
πραγματοποιηθεί, με αίτηση αριθμού των μελών που ορίζει το Καταστατικό, το
οποίο πρέπει να καθορίζει την προθεσμία για την προσφυγή, η οποία δεν πρέπει να
είναι μεγαλύτερη από είκοσι ημέρες από την κοινοποίηση της συμφωνίας της αποδοχής.
Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την λήξη
των προθεσμιών προσφυγή κατά της ένταξης, εάν έχει πραγματοποιηθεί προσφυγή, μέχρι να λάβει απόφαση η Επιτροπή Προσφυγών ή, εάν δεν υπάρχει, η Γενική
Συνέλευση. Η Επιτροπή Προσφυγών πρέπει να λάβει απόφαση εντός τριάντα ημερών και η Γενική Συνέλευση στην πρώτη συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μέσω μυστικής ψηφοφορίας. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η προηγούμενη
ακρόαση του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 21 Μέλη εργασίας
1. Στις πρωτοβάθμιες Συνεργατικές Εταιρείες οι οποίες δεν είναι Συλλογικής Εργασίας, και στις δευτεροβάθμιες ή ανωτέρου βαθμού, το Καταστατικό μπορεί να
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προβλέπει τις προϋποθέσεις με τις οποίες οι εργαζόμενοι μπορούν να αποκτήσουν
την ιδιότητα των μελών εργασίας, βασίζοντας τη συνεργατική τους δραστηριότητα
στην παροχή της προσωπικής τους εργασίας στην Συνεργατική Εταιρεία.
2. Στα μέλη εργασίας εφαρμόζονται οι κανονισμοί που ορίζονται από αυτό το Νόμο για τα μέλη εργαζόμενους των Συνεργατικών Εταιρειών Συλλογικών Εργασιών,
εκτός από τα προβλεπόμενα από αυτό το άρθρο.
3. Το Καταστατικό ορίζει τα κριτήρια για μια δίκαιη και ισοδύναμη συμμετοχή
των μελών εργασίας στην Συνεργατική Εταιρεία.
4. Σε περίπτωση που το Καταστατικό προβλέπει μια δοκιμαστική περίοδο για τα
μέλη εργασίας, αυτή δεν θα απαιτείται εάν το νέο μέλος εργάστηκε στην Συνεργατική Εταιρεία ως μισθωτός για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στη δοκιμαστική
περίοδο. Εάν κατά την δοκιμαστική περίοδο αυτή η σχέση εργασίας λυθεί με μονομερή απόφαση από οποιοδήποτε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ανανεώνεται η
σχέση εργασίας με τους ίδιους όρους που ίσχυαν πριν την δοκιμαστική περίοδο.

Άρθρο 22 Υποχρεώσεις των μελών.
Τα μέλη είναι υποχρεωμένοι:
α) Να παρευρίσκονται στις συγκεντρώσεις των Γενικών Συνελεύσεων και λοιπών
οργάνων στις οποίες έχουν επιλεγεί.
β) Να αποδέχονται τα αξιώματα στα οποία έχουν εκλεγεί, εκτός και εάν υπάρχει
δικαιολογημένη αιτία.
γ) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που αποτελούν τους σκοπούς της Συνεργατικής Εταιρείας. Για τους σκοπούς αυτούς, το Καταστατικό ορίζει τις βαθμίδες ή
τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, και οι διαχειριστές μπορούν, όταν υπάρχει
δικαιολογημένη αιτία, να απαλλάξουν από αυτή την υποχρέωση το μέλος στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
δ) Να μην πραγματοποιούν ανταγωνιστικές δραστηριότητες με τους σκοπούς της
Συνεργατικής Εταιρείας, ούτε να συνεργάζονται με όποιον τις πραγματοποιεί, εκτός και αν είναι ρητά εξουσιοδοτημένοι από τους διαχειριστές.
ε) Να είναι εχέμυθα σχετικά με τις δραστηριότητες και τα στοιχεία της Συνεργατικής Εταιρείας όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να βλάψει τα συμφέροντά της.
στ) Να καταβάλουν τις εισφορές τους στο εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με τους
όρους που προβλέπονται.
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ζ) Να αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης τους στην κατανομή των ζημιών στο ποσό που θα συμφωνηθεί από τη Γενική Συνέλευση.
η) Να τηρούν τις λοιπές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις νομικές διατάξεις
και το καταστατικό, καθώς επίσης και τις αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί νόμιμα από τα όργανα της Συνεργατικής Εταιρείες.

Άρθρο 23 Δικαιώματα των μελών
1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα:
α) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα αξιώματα των οργάνων της Συνεργατικής
Εταιρείας ή άλλων οργανισμών των οποίων η Συνεργατική Εταιρεία είναι μέλος.
β) Να διατυπώνουν ερωτήσεις και να συμμετέχουν με προτάσεις και ψήφο στη
λήψη όλων των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των λοιπών οργάνων των
οποίων αποτελούν μέρος.
γ) Να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Συνεργατικής Εταιρείας σύμφωνα με τους σκοπούς της, χωρίς διάκριση.
δ) Να λαμβάνουν την αναγκαία ενημέρωση για την άσκηση των δικαιωμάτων τους
και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, καθώς και για την κατάσταση της Συνεργατικής Εταιρείας.
ε) Να λαμβάνουν μέρος στην συνεργατική εκπαίδευση.
στ) Να λαμβάνουν ένα μέρισμα από το καθαρό υπόλοιπο σε λογικά διαστήματα
οικονομικών περιόδων με την μορφή επιστροφών, που καταβάλλονται αναλογικά
με τις συναλλαγές τους ή εργασία τους με την Συνεργατική Εταιρεία, ή/και ένα περιορισμένο κέρδος για τις εισφορές τους.
ζ) Να ζητήσουν, κατά την αποχώρησής τους από μέλη, να τους επιστραφούν οι εισφορές τους στην ονομαστική τους αξία. Οι απώλειες ή οι τυχόν μειώσεις μπορούν να αφαιρεθούν από το ποσό αυτό ανάλογα με την περίπτωση.
η) Αλλά που προκύπτουν από τους νόμους και το Καταστατικό.
2. Τα μέλη πρέπει να ασκούν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, το καταστατικό και τις αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί νόμιμα από τα όργανα της Συνεργατικής Εταιρείες

Άρθρο 24 Δικαίωμα ενημέρωσης
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1. Τα μέλη μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της ενημέρωσης στα πλαίσια που
καθορίζονται από αυτό το Νόμο, το Καταστατικό ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που ορίζουν τα πλαίσια αυτού του δικαιώματος.
2. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα:
α) Να ζητά ένα αντίγραφο του Καταστατικού της Συνεργατικής Εταιρείας, και εάν
υπάρχει, του Εσωτερικού Κανονισμού. β) Να ενημερώνεται για το βιβλίο μητρώου
των μελών της Συνεργατικής Εταιρείας και το βιβλίο των πρακτικών της Γενικής
Συνέλευσης, να ζητήσει από τους διαχειριστές ένα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
των πρακτικών και των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Γενική Συνέλευση, και τα
αποδεικτικά των καταχωρήσεων στο βιβλίο μητρώο των μελών μετά από ανάλογη
αίτηση.
γ) Να ζητά επικυρωμένο αντίγραφο των αποφάσεων των διαχειριστών που τον επηρεάζουν ατομικά.
δ) Να ενημερώνεται από τους διαχειριστές, και εντός μέγιστης προθεσμίας ενός
μηνός από τη στιγμή που θα το ζητήσει, για την οικονομική κατάσταση της Συνεργατικής Εταιρείας.
3. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τους διαχειριστές διευκρινήσεις ή
εκθέσεις που κρίνει απαραίτητες για οποιοδήποτε θέμα της λειτουργίας ή για τα
αποτελέσματα της Συνεργατικής Εταιρείας, τα οποία πρέπει να παρασχεθούν στην
πρώτη Γενική Συνέλευση.
4. Όταν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, πρέπει να
ληφθούν αποφάσεις για τους ισολογισμούς του οικονομικού έτους ή οποιαδήποτε
άλλη οικονομική πρόταση, τα έγγραφα παρουσίασης των ετήσιων ισολογισμών, ή
προτάσεων κατανομής των αποτελεσμάτων και, ενδεχομένως, της έκθεσης διαχείρισης που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας ή τον εξωτερικό Έλεγχο Λογαριασμών, πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών στη έδρα της Συνεργατικής Εταιρείας, για να μπορούν να αξιολογηθούν από τα μέλη κατά την περίοδο της
πρόσκλησης.
Στη διάρκεια αυτής της περιόδου τα μέλη μπορούν να αιτηθούν γραπτώς, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την τέλεση της Συνέλευσης, για τη περεταίρω διευκρίνηση σχετικών οικονομικών δεδομένων που θα συζητηθούν στην Συνέλευση.
5. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος που ορίζεται από την ανωτέρω παράγραφο,
τα μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό του συνόλου των ψηφοφόρων μπορούν να ζητήσουν γραπτώς ανά πάσα στιγμή τις πληροφορίες που
15
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κρίνουν απαραίτητες. Οι διαχειριστές πρέπει να παρέχουν γραπτώς τις πληροφορίες που ζητήθηκαν, σε προθεσμία μικρότερη των τριάντα ημερών.
6. Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές πρέπει να ενημερώνουν τα μέλη ή τα όργανα
που εκπροσωπούν τα μέλη, τουλάχιστον ανά τρίμηνο με τα μέσα που θεωρούν κατάλληλα, για τις κύριες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές της Συνεργατικής Επιχείρησης.

Άρθρο 25 Όρια και εγγυήσεις του δικαιώματος ενημέρωσης
1. Οι διαχειριστές μπορούν να αρνηθούν μόνο αιτιολογημένα την ενημέρωση όταν
η αίτηση είναι απερίσκεπτη και δημιουργεί ζημία, ή εάν η χορήγησή της θέτει σε
σοβαρό κίνδυνο τα έννομα συμφέροντα της Συνεργατικής Εταιρείας. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα άρνησης δεν ισχύει όταν η ενημέρωση πρέπει να παρασχεθεί κατά
την Γενική Συνέλευση και η αίτηση για ενημέρωση υποστηρίζεται από περισσότερες από τις μισές ψήφους των παρόντων και των εκπροσωπούμενων και, στις
υπόλοιπες υποθέσεις, όταν έτσι συμφωνήσει η Επιτροπή Προσφυγών ή, εάν δεν
υπάρχει, έτσι αποφασίσει η Συνέλευση για το αίτημα των μελών τα οποία ζήτησαν
την ενημέρωση.
Σε κάθε περίπτωση, η άρνηση των διαχειριστών μπορεί να προσβληθεί από τους
αιτούντες σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 49 αυτού του Νόμου, οι οποίοι επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 αυτού του
άρθρου, μπορούν να επικαλεστούν τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο
ΧΧΧΧ του Νόμου Ποινικής Δικονομίας.
2. Το Καταστατικό, για να αποφύγει αυθαιρεσίες και ζημίες τόσο για την αίτηση
όσο για την προσκόμιση ή την άρνηση παροχής της ενημέρωσης, μπορεί να ορίζει
ένα σύστημα εγγυήσεων το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της Συνεργατικής Εταιρείας και την τακτική συμμετοχή του μέλους, τόσο στη συνεργατική δραστηριότητα όσο και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Άρθρο 26 Εθελοντική Παραίτηση
1. Κάθε μέλος μπορεί να παραιτηθεί εθελοντικά από την Συνεργατική Εταιρεία
οποιαδήποτε στιγμή προειδοποιώντας έγκαιρα γραπτώς τους διαχειριστές και να
αποχωρήσει σε χρόνο που ορίζει το Καταστατικό, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαί16
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νει τους έξι μήνες για τα φυσικά πρόσωπα και τον ένα χρόνο για τα νομικά πρόσωπα.
2. Η ένταξη μέλους στην Συνεργατική Εταιρεία είναι αορίστου χρόνου. Ωστόσο,
εάν το προβλέπει το Καταστατικό και συμφωνείται κατά τη στιγμή της ένταξης,
μπορεί να οριστεί ως ένταξη συγκεκριμένης διάρκειας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών συγκεκριμένης διάρκειας είναι ίδια με των υπολοίπων μελών.
Σε καμία περίπτωση το σύνολο αυτών των μελών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο
από το ένα πέμπτο των μελών αορίστου χρόνου της κατηγορίας που εντάσσονται
και των ψήφων των μελών στη Γενική Συνέλευση, εκτός από τις Συνεργατικές Εταιρείες Συλλογικής Εργασίας ή εκείνες, που όντος άλλου τύπου, έχουν μέλη εργασίας που μπορούν να υπερβαίνουν αυτές τις αναλογίες υπό τον όρο ότι ο συνολικός αριθμός ωρών εργασίας ανά έτος των μελών ορισμένου χρόνου, και από των
μισθωτών εργαζομένων, δεν φθάνει το 30% του συνόλου του αριθμού ωρών εργασίας ανά έτος των εργαζόμενων μελών ή μελών εργασίας αορίστου χρόνου.
Τα εργαζόμενα μέλη ή τα μέλη Συνεργατικών Εταιρειών Συλλογικής Εργασίας που
έχουν κάλυψη με συμβάσεις ορισμένου χρόνου τρία έτη στην Συνεργατική Εταιρεία, έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την ένταξή τους ως μέλος αορίστου χρόνου, και εάν οι συμβάσεις τους καλύψουν τα πέντε έτη εντάσσονται ως μέλη αορίστου χρόνου σε κάθε περίπτωση, γι’ αυτό και θα πρέπει να πληρούν τις υπόλοιπες
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον Νόμο για τα μέλη αόριστου χρόνου.
3. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων από την παράγραφο 1, το Καταστατικό μπορεί να απαιτεί αιτιολογημένα την παραμονή των μελών μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους ή για ένα ελάχιστο διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο
έτη.
4. Η μη τήρηση των προθεσμιών έγκαιρης προειδοποίησης για την αποχώρηση παραίτησης, έχει ως αποτέλεσμα να θεωρηθεί ως μη δικαιολογημένη παραίτηση, εκτός και εάν οι διαχειριστές λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες των περιστάσεων,
αποφασίσουν το αντίθετο. Όλα αυτά με την επιφύλαξη ότι μπορεί να απαιτηθεί
από το μέλος να εκπληρώσει τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες για τις οποίες
έχει δεσμευτεί και, ενδεχομένως, να προβεί σε αποζημίωση για βλάβες που προκλήθηκαν από την μη έγκαιρη προειδοποίηση αποχώρησης .
5. Επιπλέον από το οριζόμενο στην ανωτέρω παράγραφο, θεωρείται ότι η εθελοντική παραίτηση είναι μη δικαιολογημένη:
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α) Όταν το μέλος πραγματοποιεί ανταγωνιστικές δραστηριότητες με εκείνες της
Συνεργατικής Εταιρείας.
β) Σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Καταστατικό.
6. Όταν πραγματοποιείται παράταση της δραστηριότητας της Συνεργατικής Εταιρείας πέραν του συμφωνημένου χρόνου κατά την ίδρυση της, συγχώνευση ή διάσπαση, αλλαγή τύπου ή βασική μεταβολή του συνεργατικού εταιρικού σκοπού αυτής, ή απαιτούνται νέες υποχρεωτικές εισφορές στο κεφάλαιο, θεωρείται δικαιολογημένη η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους που έχει καταψηφίσει την αντίστοιχη
απόφαση ή που, εάν δεν έχει παρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση στην οποία ελήφθη η αναφερόμενη συμφωνία, εκφράσει την διαφωνία του με αυτήν. Σε περίπτωση
μετατροπής θα ισχύσουν τα οριζόμενα από το άρθρο 85.

Άρθρο 27 Υποχρεωτική παραίτηση
1. Τα μέλη που χάνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους σύμφωνα με αυτό το Νόμο ή το Καταστατικό της
Συνεργατικής Εταιρείας υποχρεούνται σε παραίτηση από αυτήν.
2. Η υποχρεωτική παραίτηση αποφασίζεται, κατόπιν ακροάσεως του ενδιαφερόμενου, από τους διαχειριστές, αυτεπάγγελτα, με αίτηση οποιουδήποτε άλλου μέλους
ή του ιδίου.
3. Η απόφαση των διαχειριστών είναι εκτελεστέα από τη στιγμή που κοινοποιείται
η επικύρωση της Επιτροπής Προσφυγών, ή εάν δεν υπάρχει, της Γενικής Συνέλευσης, ή όταν παρέλθει η προθεσμία για προσφυγή ενώπιον των αποφάσεων αυτών
των Οργάνων. Ωστόσο, μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα η αναστολή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μέλους μέχρι να εκτελεστεί η απόφαση εάν έτσι
προβλέπει το Καταστατικό, το οποίο πρέπει να ορίζει το χρονικό εύρος της αναφερόμενης αναστολής. Το μέλος διατηρεί το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση
όσο η εκτέλεση της απόφασης εκκρεμεί.
4. Η υποχρεωτική παραίτηση θεωρείται δικαιολογημένη όταν η απώλεια των προϋποθέσεων για να είναι κάποιος μέλος δεν επήλθε από εσκεμμένη πρόθεση του μέλους μη τηρώντας τις υποχρεώσεις του προς την Συνεργατική Επιχείρηση ή για να
επωφεληθεί αθέμιτα από την υποχρεωτική του παραίτηση.
Στην υποχρεωτική μη δικαιολογημένη παραίτηση εφαρμόζονται τα οριζόμενα από
τις παραγράφους 3 και 4 του ανωτέρω άρθρου.
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5. Το μέλος που δεν συμφωνεί με την απόφαση των διαχειριστών, τόσο για την εθελοντική παραίτησή του όσο και για την υποχρεωτική, μπορεί να προσφύγει στα
αρμόδια όργανα. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τις παραγράφους 2 και 4 του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 28 Διαγραφή
1. Η διαγραφή των μελών μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τους διαχειριστές λόγω
πολύ σοβαρού παραπτώματος που ορίζεται στο Καταστατικό, μέσω διαδικασιών
που ορίζει για το σκοπό αυτό και μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου.
2. Το μέλος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης της διαγραφής, εντός τριάντα
ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν, ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών ή,
εάν δεν υπάρχει, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
Η προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών πρέπει να διευθετηθεί, μετά από
ακρόαση του ενδιαφερόμενου, το ανώτερο σε τρείς μήνες από την ημερομηνία της
παρουσίασης του.
Εάν παρέλθει η αναφερόμενη προθεσμία χωρίς να έχει διευθετηθεί και κοινοποιηθεί, θεωρείται ότι η προσφυγή του θιγόμενου έχει γίνει αποδεκτή.
Η προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιλαμβάνεται ως θέμα
της ημερήσιας διάταξης στην πρώτη η οποία θα συγκληθεί μετά την προσφυγή και
θα διευθετηθεί με μυστική ψηφοφορία, μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου.
3. Η απόφαση διαγραφής είναι εκτελεστή από τη στιγμή που κοινοποιηθεί στον
θιγόμενο η επικύρωση της Επιτροπής Προσφυγών ή, εάν δεν υπάρχει, της Γενικής
Συνέλευσης, ή όταν έχει παρέλθει η προθεσμία προσφυγής ενώπιον αυτών των
Οργάνων.
4. Η απόφαση διαγραφής, αφού επικυρωθεί από την Επιτροπή Προσφυγών ή τη
Γενική Συνέλευση, μπορεί να επιβληθεί εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της,
σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία ορίζεται στο άρθρο 39.

Άρθρο 29 Κανονισμοί συλλογικής πειθαρχίας
1. Το Καταστατικό κάθε Συνεργατικής Εταιρείας ορίζει τους κανονισμούς συλλογικής πειθαρχίας όπως έχουν συμφωνηθεί από τα μέλη. Τα μέλη δύναται να υποστούν κυρώσεις μόνο για παραβάσεις που ορίζονται από τον Νόμο, το Καταστατι19
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κό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό. Οι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν στα μέλη για κάθε είδος παράβασης, ορίζονται στο Καταστατικό και μπορεί να είναι επίπληξη, οικονομικές κυρώσεις, προσωρινός περιορισμός δικαιωμάτων ή απομάκρυνση.
2. Οι ελαφρές παραβάσεις παραγράφονται σε ένα μήνα, οι σοβαρές στους δύο μήνες και οι πολύ σοβαρές στους τρείς μήνες.
Η περίοδος για την παραγραφή υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία οι διαχειριστές λάβουν γνώση για την τέλεση της παράβασης και, σε οποιαδήποτε περίπτωση, δώδεκα μήνες μετά την τέλεσή της. Η προθεσμίες παραγραφής διακόπτονται με την εκκίνηση των διαδικασιών απόφασης κυρώσεων, και ξεκινά εκ νέου
εάν εντός τεσσάρων μηνών δεν εκδοθεί ούτε κοινοποιηθεί απόφαση.
3. Το Καταστατικό ορίζει τις διαδικασίες κυρώσεων και τις ανάλογες προσφυγές,
σύμφωνα και σε οποιαδήποτε περίπτωση με τους ακόλουθους κανόνες:
α) Η δυνατότητα των κυρώσεων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των διαχειριστών, εκτός εάν αφορά τους διαχειριστές για πολύ σοβαρά παραπτώματα, οπότε
είναι αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
β) Είναι υποχρεωτική η προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου.
γ) Οι κυρώσεις για σοβαρές ή πολύ σοβαρές παραβάσεις είναι αρμοδιότητα της
Επιτροπής Προσφυγών ή, εάν δεν υπάρχει, της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να αποφασίσει σε διάστημα τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της ποινής.
δ) Η απόφαση των κυρώσεων επιβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται
από το άρθρο 49. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση της Επιτροπή Προσφυγών ή
της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επιβληθεί εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση, με τη διαδικασία επιβολής που ορίζεται από το άρθρο 39.
4. Τα όρια του περιορισμού των δικαιωμάτων του μέλους ως προσωρινή κύρωση
ορίζονται αποκλειστικά από το Καταστατικό.

Άρθρο 30 Ανενεργά μέλη ή μη χρήστες
1. Το Καταστατικό της Συνεργατικής Εταιρείας μπορεί να προβλέπει ότι μέλη τα
οποία για οποιαδήποτε δικαιολογημένη αιτία, και για χρονικό διάστημα το οποίο
ορίζει, μπορούν να μη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ή να μη εκτελούν συνεργατικές δραστηριότητες, και να διατηρούν την ιδιότητά τους ως μέλη.
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2. Τέτοια μέλη έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα
οριζόμενα στο Καταστατικό, παρόλο που το σύνολο των ψήφων τους δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ένα πέμπτο του συνόλου των ψήφων.
3. Εάν η παύση προκλήθηκε από δικαιολογημένη αποχώρηση του μέλους από την
Συνεργατική Εταιρεία, το επιτόκιο που πρέπει να καταβληθεί στις εισφορές του
στο εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να είναι μεγαλύτερο από εκείνο των μελών εν ενεργεία, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια που ορίζεται στο άρθρο 60.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Τα Όργανα της Συνεργατικής Εταιρείας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 31 Γενική Συνέλευση, Ορισμός και Αρμοδιότητες
1. Η Γενική Συνέλευση της Συνεργατικής Εταιρείας είναι η συνάθροιση των μελών, που συστήνεται για να συσκεφθεί και να λάβει αποφάσεις για θέματα της αρμοδιότητά της.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλα τα μέλη.
3. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει αποκλειστικά η λήψη των ακολούθων αποφάσεων:
α) Διορισμό και ανάκληση, με μυστική ψηφοφορία, των διαχειριστών, των μελών
της Επιτροπής Εποπτείας και των εκκαθαριστών, καθώς επίσης, όταν υπάρχει, των
μελών της Επιτροπής Προσφυγών και των μελών του Κοινωνικού Συμβουλίου και
επίσης η άσκηση της πράξης αναζήτησης ευθυνών έναντι αυτών των οργάνων.
β) Ειδική ανάκληση και διορισμό, που μπορούν να γίνουν μόνο με την απαραίτητη
αιτιολόγηση των ελεγκτές των ισολογισμών.
γ) Έλεγχο των διαχειριστών, έγκριση των ετήσιων ισολογισμών και της διανομής
του καθαρού υπολοίπου ή της κατανομής των ζημιών.
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δ) Ορισμό νέων υποχρεωτικών εισφορών, του επιτοκίου που χορηγείται για τις εισφορές στο κεφάλαιο, των δικαιωμάτων εγγραφής ή των περιοδικών συνδρομών.
ε) Έκδοση ομολόγων, τίτλων συμμετοχής, ή ειδικών μερισμάτων.
στ) Τροποποίηση του Καταστατικού.
ζ) Σύσταση Συνεργατικών Εταιρειών δεύτερου βαθμού, Συνεργατικών Ενώσεων
και συναφών οργανισμών, καθώς επίσης την προσχώρηση ή τον διαχωρισμό της.
η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή και διάλυση της Συνεργατικής Εταιρείας.
θ) Κάθε απόφαση που σύμφωνα με το Καταστατικό, προϋποθέτει μια ουσιαστική
μεταβολή στην οικονομική, οργανωτική ή λειτουργική δομή της Συνεργατικής Εταιρείας.
ι) Έγκριση ή τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της Συνεργατικής Εταιρείας.
ια) Όλες τις υπόλοιπες αποφάσεις όπως ορίζει ο παρόν Νόμος.
4. Επίσης, η Συνέλευση μπορεί να συζητά για όσα θέματα αφορούν την Συνεργατική Εταιρεία, αλλά μπορεί να λάβει αποφάσεις υποχρεωτικά μόνο για θέματα που
αυτός ο Νόμος δεν θεωρεί αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου οργάνου της.
5. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης για πράξεις στις οποίες οι αποφάσεις
της είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με το Νόμο έχουν αποκλειστικό χαρακτήρα, εκτός από τα οριζόμενα για τις διαδικασίες της συνεργατικής ολοκλήρωσης, που
ορίζεται από την παράγραφο 3 ζ) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 32 Είδη Γενικής Συνέλευσης
Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες. Η τακτική Γενική Συνέλευση
έχει σαν κύριο σκοπό να ελέγξει την διαχείριση της Συνεργατικής Εταιρείας, να
εγκρίνει τους ετήσιους ισολογισμούς και να αποφασίσει για τη διανομή του καθαρού υπολοίπου ή την κατανομή των ζημιών. Δύναται, επίσης, να συμπεριλάβει
στην ημερήσια διάταξή της οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης. Όλες οι υπόλοιπες Συνελεύσεις έχουν το χαρακτήρα
της έκτακτης.

Άρθρο 33 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές.
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2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε ημέρα εντός των έξι μηνών πριν
από την ημερομηνία λήξης του οικονομικού έτους. Εάν περάσει η αναφερόμενη
προθεσμία χωρίς να πραγματοποιηθεί η σύγκληση, οποιοδήποτε μέλος μπορεί να
απαιτήσει, με εξώδικο ή με άλλο επίσημο τρόπο, από τους διαχειριστές να προβούν
στην πραγματοποίησή της. Εάν οι διαχειριστές δεν την συγκαλέσουν και παρέλθουν δεκαπέντε ημέρες από τη λήψη του επίσημου αιτήματος, το μέλος μπορεί να
ζητήσει την σύγκλισή της από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου όπου η Συνεργατική Εταιρεία έχει την έδρα της, ο οποίος πρέπει να συγκαλέσει τη Συνέλευση, ορίζοντας ποιος πρέπει να προεδρεύσει σε αυτή. Αυτή η Γενική Συνέλευση, ακόμη
και εάν συγκληθεί εκτός προθεσμίας, δεν χάνει την ιδιότητα της ως τακτική.
3. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί, ανά πάσα στιγμή, με ατομική πρωτοβουλία των διαχειριστών, με αίτηση της Επιτροπής Εποπτείας ή με επίσημο γραπτό αίτημα των μελών που εκπροσωπούν, τουλάχιστον, το είκοσι τοις
εκατό του συνόλου των μελών προς τους διαχειριστές το οποίο θα περιλαμβάνει τα
θέματα και τις προτάσεις συζήτησης της ημερήσιας διάταξης. Εάν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήψη του αιτήματος, δύναται να ζητηθεί δικαστική σύγκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
ανωτέρω παράγραφο.
4. Τα μέλη που εκπροσωπούν περισσότερο του δέκα τοις εκατό του συνόλου των
μελών μπορούν να ζητήσουν από τους διαχειριστές, με επίσημο γραπτό αίτημα
στις επόμενες πέντε ημέρες από την αναγγελία της σύγκλησης, την εισαγωγή ενός
ή περισσοτέρων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη. Οι διαχειριστές πρέπει να τα
συμπεριλάβουν, δημοσιεύοντας την νέα ημερήσια διάταξη, τουλάχιστον, όπως απαιτείται από το νόμο και με ελάχιστη προθεσμία τεσσάρων ημερών πριν την ημερομηνία της τέλεσης της Συνέλευσης, η οποία δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση
να αναβληθεί.
5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντα με δημόσια αναγγελία στην έδρα της
εταιρείας και στις λοιπές περιοχές στις οποίες η Συνεργατική Εταιρεία αναπτύσσει
τη δραστηριότητά της, με την επιφύλαξη ότι το Καταστατικό μπορεί να αναφέρει
επίσης άλλους τρόπους ενημέρωσης για τα μέλη.
Όταν η Συνεργατική Εταιρεία διαθέτει περισσότερα από πεντακόσια μέλη, ή όταν
έτσι απαιτεί το Καταστατικό, η σύγκληση ανακοινώνεται επίσης σε εφημερίδες
μεγάλης κυκλοφορίας στην περιοχή της έδρας της Συνεργατικής Εταιρείας.
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6. Η αναγγελία πρέπει να δημοσιευθεί τουλάχιστον εντός δέκα ημερών και μέγιστο
εξήντα ημερών πριν από την ημερομηνία την οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί
η Γενική Συνέλευση.
7. Η αναγγελία πρέπει να αναφέρει, τουλάχιστον, την ημερομηνία, την ώρα και τον
τόπο της Συνέλευσης, σε πρώτη, δεύτερη ή τρίτη (εάν έτσι ορίζει ο νόμος) σύγκληση, μεταξύ των οποίων πρέπει να μεσολαβεί τουλάχιστον μισή ώρα, και να
αναφέρει αναλυτικά με σαφήνεια και ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
8. Παρά τα οριζόμενα από τους ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου, θα
είναι έγκυρη η συνέλευση χωρίς ανάγκη αναγγελίας, όταν, όντως παρόντα ή εκπροσωπούμενα όλα τα μέλη, αποφασίσουν ομόφωνα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση ολομέλειας, υπογράφοντας και εγκρίνοντας την ημερήσια διάταξη οι παρευρισκόμενοι, χωρίς να είναι απαραίτητη η μεταγενέστερη παραμονή του συνόλου των μελών.

Άρθρο 34 Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση, εάν συγκαλείται μέσω αντιπροσώπων από προπαρασκευαστικές συνελεύσεις και δεν έχει τον χαρακτήρα ολομέλειας, πραγματοποιείται
στον τόπο της Συνεργατικής Εταιρικής έδρας. Το Καταστατικό, στις περιπτώσεις
που υπάρχει λόγος, μπορεί να ορίζει με γενικό χαρακτήρα άλλους τόπους σύγκλησης της συνέλευσης, ή τα κριτήρια τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν από τους διαχειριστές για τον ορισμό του τόπου τέλεσης της.
2. Η Γενική Συνέλευση συστήνεται νόμιμα σε πρώτη σύγκληση, όταν παρίσταται ή
εκπροσωπείται η πλειοψηφία των ψήφων, και σε δεύτερη σύγκληση, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον μέλη που κατέχουν το δέκα τοις εκατό
των ψήφων. Εκτός εάν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό, αρκεί να επιτυγχάνεται η προαναφερθείσα απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ωστόσο,
για της Συνεργατικές Εταιρείες κατανάλωσης ή τις αγροτικές το καταστατικό
μπορεί να προβλέπει και τρίτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία μπορεί
να συγκαλείται τότε οποιοσδήποτε και εάν είναι ο αριθμός των παρισταμένων ή
εκπροσωπουμένων ψήφων.
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη τα οποία έχουν αποκτήσει την ιδιότητα
μέλους πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αποφασίστηκε η σύγκληση της
Γενικής Συνέλευσης.
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4. Εκτός εάν το Καταστατικό απαιτεί την προσωπική παρουσία τους, τα μέλη μπορούν να εκπροσωπούνται από άλλα μέλη χορηγώντας τους γραπτή εξουσιοδότηση
ειδικά για κάθε Συνέλευση. Στην περίπτωση Συνέλευσης ολομέλειας και όχι αντιπροσώπων από προπαρασκευαστικές συνελεύσεις, το έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η εκπροσώπηση πρέπει να αναγράφει το περιεχόμενο της προβλεπόμενης
ημερήσιας διάταξης.
Κανένα μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από δύο μέλη εξαιρούμενου
του ίδιου. Η εκπροσώπηση μπορεί να ανακληθεί. Η ατομική παρουσία του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση έχει την αξία ανάκλησης.
5. Εάν το προβλέπει το καταστατικό, στης Συνεργατικές Εταιρείες κατανάλωσης,
οικοδομικές, αγροτικές και σε οποιεσδήποτε άλλες που έχουν ως σκοπό την κάλυψη οικογενειακών αναγκών, τα μέλη μπορούν να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση από το σύζυγο ή άλλο μέλος της οικογένειας με πλήρη δικαιώματα και
έως το βαθμό συγγένειας που δέχεται το Καταστατικό, το οποίο επίσης θα καθορίσει εάν απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο για κάθε συνεδρίαση της συνέλευσης ή εάν
το έγγραφο εκπροσώπησης θα έχει ισχύ για την περίοδο που εκείνο ορίζει.
6. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει το πρόσωπο που ορίζεται από το Καταστατικό, και σε απουσία αυτού, όποιος προεδρεύει του Συμβουλίου Διαχειριστών
και, σε έλλειψη αυτού, το μέλος που θα εκλέξει η Συνέλευση. Είναι αρμοδιότητα
του Προέδρου να διευθύνει τις συζητήσεις, να διατηρεί την προτεραιότητα των θεμάτων και των ομιλιών κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης και να επιβλέπει την
συμμόρφωση με τις νομικές και καταστατικές διατάξεις.
7. Ο Πρόεδρος επικουρείται από ένα Γραμματέα, που ορίζεται επίσης από το Καταστατικό ή από τα παρόντα μέλη στη Συνέλευση.
8. Η ψηφοφορία είναι μυστική όπου ορίζεται από αυτό το Νόμο ή το Καταστατικό,
και σε κάθε περίπτωση, όταν αιτούνται να είναι μυστική το δέκα τοις εκατό των
παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών.
9. Οι αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, είναι άκυρες, εκτός και εάν αυτός ο Νόμος ρητά επιτρέπει την λήψη τους.
10. Οι διαχειριστές πρέπει να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις. Το Καταστατικό μπορεί να επιτρέπει και να απαιτεί την παρουσία των διευθυντών, τεχνικών
διευθυντών και λοιπών προσώπων όταν η Γενική Συνέλευση το κρίνει απαραίτητο
για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέπει την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
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Άρθρο 35 Δικαίωμα ψήφου
1. Στις Συνεργατικές Εταιρείες κάθε μέλος έχει μια ψήφο.
2. Ωστόσο, στις πρωτοβάθμιες Συνεργατικές Εταιρείες το Καταστατικό μπορεί να
προβλέπει ότι το δικαίωμα ψήφου των μελών, εάν πρόκειται για Συνεργατικές Εταιρείες, ή εταιρείες ελεγχόμενες από αυτές ή δημόσιοι οργανισμοί, να είναι αναλογικό της δραστηριότητάς τους με την Συνεργατική Εταιρεία.
Με αυτές τις προϋποθέσεις το Καταστατικό πρέπει να ορίζει ευκρινώς τα κριτήρια
της αναλογικότητας του δικαιώματος ψήφου.
Ο αριθμός των ψήφων των μελών που δεν ανήκουν σε Συνεργατικές Εταιρείες δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το ένα τρίτο των συνολικών ψήφων της Συνεργατικής Εταιρείας.
3. Στους δευτέρου ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατικές Επιχειρήσεις ισχύουν τα οριζόμενα από το άρθρο 131.
4. Το άθροισμα των ψήφων των συνεργατών μελών, ανενεργών ή μη χρηστών και
των μελών ορισμένου χρόνου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να φτάσει το μισό
των συνολικών ψήφων της Συνεργατικής Εταιρείας.
5. Το Καταστατικό πρέπει να ορίζει τις προϋποθέσεις για τις οποίες, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, ένα μέλος πρέπει να απέχει της ψηφοφορίας.

Άρθρο 36 Κανονισμός πλειοψηφίας
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία περισσότερων από τις μισές έγκυρες ψήφους. Για τον σκοπό αυτό, δεν υπολογίζονται οι λευκές ψήφοι ούτε οι αποχές. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες αυτός ο Νόμος ή το Καταστατικό ορίζουν μια ενισχυμένη πλειοψηφία.
2. Η πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων ή εκπροσωπούμενων ψήφων είναι απαραίτητη για να αποφασιστεί η μετατροπή, η συγχώνευση, η διάσπαση και η διάλυση
της Συνεργατικής Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των παρόντων και
εκπροσωπούμενων ψηφοφόρων είναι κατώτερος του εξήντα πέντε τοις εκατό του
συνόλου των ψηφοφόρων της Συνεργατικής Εταιρείας.

Άρθρο 37 Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης
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1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης φυλάσσονται σε πρακτικά που τηρεί ο
Γραμματέας και περιλαμβάνονται στο Βιβλίο των πρακτικών, αναφέροντας τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Την ημερομηνία, τόπο και τρόπο αναγγελίας της Συνέλευσης.
β) Το πλήρες κείμενο της αναγγελίας.
γ) Τον κατάλογο των συμμετεχόντων μελών, αναφέροντας όποιους παρευρίσκονται προσωπικά και όποιους μέσω εκπροσώπησης, και εάν η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε με πρώτη ή δεύτερη σύγκληση ( ή τρίτη όπου προβλέπεται από το Νόμο).
δ) Μια περίληψη των θεμάτων που συζητήθηκαν και των παρεμβάσεων για τις οποίες ζητήθηκε η καταγραφή.
ε) Το περιεχόμενο των αποφάσεων που ελήφθησαν.
στ) Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών αναφέροντας τον αριθμό των ψήφων με
την οποία ελήφθησαν. Μέλος της Συνέλευσης το οποίο έχει καταψηφίσει μια απόφαση μπορεί να ζητήσει να αναγραφεί στα πρακτικά η αντίθεσή του.
ζ) Την έγκριση των πρακτικών, με το πέρας της Συνέλευσης.
2. Ο κατάλογος των παρισταμένων εμφανίζεται στο τέλος των πρακτικών ή επισυνάπτεται σε αυτό, μέσω προσαρτήματος υπογεγραμμένο από το Γραμματέα με τη
θεώρηση του Προέδρου. Ο κατάλογος των παρισταμένων μπορεί να ενσωματωθεί
με ηλεκτρονική μορφή, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Κανονισμό.
3. Τα πρακτικά μπορούν να εγκριθούν από την ίδια Συνέλευση, με το πέρας της
σύγκλισης ή απαραίτητα εντός δεκαπέντε ημερών, από τον Πρόεδρο και τέσσερα
μέλη, που ορίζονται από τη Συνέλευση, τα οποία θα την συνυπογράψουν με το
Γραμματέα, εάν δεν έχουν κάποια ένσταση.
4. Οποιοδήποτε μέλος της Συνέλευσης έχει δικαίωμα να ζητήσει ολόκληρα τα
πρακτικά ή τις αποφάσεις που ελήφθησαν, στα οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης τους από τον Γραμματέα, με τη θεώρηση του Προέδρου.
5. Οι αποφάσεις ισχύουν από τη έγκριση τους σύμφωνα με την παράγραφο 3.
6. Οι αποφάσεις που καταχωρούνται στα πρακτικά της Συνέλευσης πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών εντός τριάντα ημερών
από την έγκριση των πρακτικών.

Άρθρο 38 Συνέλευση των Αντιπροσώπων
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1. Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι η Γενική Συνέλευση συστήνεται ως Συνέλευση των Αντιπροσώπων των μελών, εκλεγμένων σε προπαρασκευαστικές συνελεύσεις, στις περιπτώσεις που η Συνεργατική Εταιρεία έχει περισσότερα από πεντακόσια μέλη ή συντρέχουν λόγοι που δυσκολεύουν με σοβαρό και μόνιμο τρόπο
την παρουσία όλων των μελών της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Καταστατικό πρέπει να ρυθμίζει ρητά τον τρόπο επιλογής των μελών σε κάθε προπαρασκευαστική συνέλευση, τον τρόπο σύγκλησης και σύστασης αυτής,
τους κανονισμούς για την εκλογή των Αντιπροσώπων, οι οποίοι πρέπει να είναι
οπωσδήποτε μέλη, τον αριθμό των ψήφων που μπορεί να διαθέτει κάθε ένας στη
Συνέλευση, το χαρακτήρα και την διάρκεια της εντολής που τους χορηγεί.
3. Για να ρυθμιστεί ο αριθμός των Αντιπροσώπων που εκλέγεται από κάθε προπαρασκευαστική συνέλευση και ο αριθμός των ψήφων που διαθέτουν στη Γενική Συνέλευση, το Καταστατικό πρέπει να υπακούει απαραίτητα σε κριτήρια αναλογικότητας.
4. Σε όσα δεν προβλέπονται από το παρόν άρθρο και το Καταστατικό για τις προπαρασκευαστικές συνελεύσεις, εφαρμόζονται οι κανονισμοί που αποφασίζονται
από τη Γενική Συνέλευση.
5. Οι Αντιπρόσωποι είναι ανακλητοί από τους εκλέκτορες τους. Για την ανάκλησή
τους ισχύουν ανάλογα οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 44.

Άρθρο 39 Προσβολή αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που είναι αντίθετες προς το Νόμο, το
Καταστατικό ή είναι επιζήμιες προς τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων μελών,
τρίτων, ή της Συνεργατικής Εταιρείας, μπορούν να προσβληθούν.
2. Οι αποφάσεις οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το Νόμο, είναι άκυρες. Οι υπόλοιπες αποφάσεις στις οποίες αναφέρεται η ανωτέρω παράγραφο είναι ακυρώσιμες.
3. Δεν προσβάλλεται μια απόφαση η οποία δεν επιφέρει επιπτώσεις ή έχει αντικατασταθεί έγκυρα από άλλη. Εάν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν οι λόγοι της προσβολής, ο Δικαστής πρέπει να χορηγήσει μια λογική προθεσμία χρόνου ούτως ώστε να διορθωθεί η απόφαση.
4. Η πράξη προσβολής και ακύρωσης των αποφάσεων μπορεί να ασκηθεί από όλα
τα μέλη, τους διαχειριστές, τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και οποιονδήποτε
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τρίτο με έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας ενός χρόνου, με εξαίρεση των προσβολών οι οποίες, ως αιτία ή περιεχόμενο, είναι αντίθετες στη δημόσια τάξη.
5. Η πράξη προσβολής και ακύρωσης απόφασης μπορεί να ασκηθεί από τα παρόντα μέλη τα οποία έχουν καταγράψει στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης η αντίθεσή τους στην απόφαση, τους απόντες και από τα μέλη τα οποία είχαν παράνομα στερηθεί το δικαίωμα ψήφου, καθώς επίσης από τους διαχειριστές ή τα μέλη
της Επιτροπής Εποπτείας εντός προθεσμίας σαράντα ημερών.
6. Οι προθεσμίες που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο υπολογίζονται από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, ή εάν υπόκεινται σε καταχώρηση, από την ημερομηνία της καταχώρησής της στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.
7. Οι πράξεις προσβολής προσαρμόζονται στις διατάξεις που ορίζονται από τον
Νόμο των Ανωνύμων Εταιρειών, με την προϋπόθεση ότι για να ζητηθεί η αγωγή
ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης, απαιτείται ο ενάγων να είναι η Επιτροπή Εποπτείας ή μέλη τα οποία θα εκπροσωπούν, τουλάχιστον, ένα είκοσι τοις
εκατό του αριθμού των ψήφων.
8. Η απόφαση για την πράξη προσβολής έχει ισχύ έναντι όλων των μελών αλλά
δεν επηρεάζει τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν καλόπιστα ως συνέπεια της
απόφασης που προσβλήθηκε. Σε περίπτωση που η αμφισβητούμενη απόφαση που
προσβλήθηκε είχε καταχωρηθεί στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών, η απόφαση
θα ορίζει την ακύρωσή της.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Διαχείριση και εκπροσώπηση της Συνεργατικής Εταιρείας
Άρθρο 40 Το Συμβούλιο Διαχειριστών. Χαρακτήρας και αρμοδιότητες
1. Το Συμβούλιο Διαχειριστών είναι το όργανο στο οποίο ανήκει αποκλειστικά η
διαχείριση και εκπροσώπηση της Συνεργατικής Εταιρείας, και επιπλέον ασκεί όλες
τις αρμοδιότητες που δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό.
2. Το Καταστατικό πρέπει να ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εκπροσώπηση που έχει χορηγηθεί στους διαχειριστές, η οποία συμπεριλαμβάνει την εκπρο29
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σώπηση της Συνεργατικής Εταιρείας έναντι τρίτων και ενώπιων των αρμόδιων δικαστηρίων για όλες τις πράξεις που περιλαμβάνονται στον εταιρικό σκοπό. Οποιοσδήποτε περιορισμός των εκπροσωπούμενων αρμοδιοτήτων των διαχειριστών
από το καταστατικό είναι αναποτελεσματικός έναντι τρίτων. Η Συνεργατική Εταιρεία δεσμεύεται έναντι τρίτων που έχουν ενεργήσει καλόπιστα και χωρίς αμέλεια,
ακόμη και εάν προκύπτει από το Καταστατικό ότι η πράξη δεν περιλαμβάνεται
στον εταιρικό σκοπό.
3. Γενικά οι αρμοδιότητες/ευθύνες του Συμβουλίου Διαχειριστών είναι:
α) Να εκπροσωπεί την Συνεργατική Εταιρεία σε όλες τις πράξεις της αστικής ζωής,
να την διοικεί και να την διαχειρίζεται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
β) Να τηρεί τα μητρώα, τα βιβλία της Συνεργατικής Εταιρείας και τα πρακτικά των
συνεδριάσεών του.
γ) Να επιβεβαιώνει ότι οι απολογισμοί και οι ισολογισμοί καταρτίζονται σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανόνες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα των
Συνεργατικών Εταιρειών.
δ) Να επαληθεύει ότι ο διαχειριστικός έλεγχος διεξάγεται τακτικά και εντός των
ορισμένων χρονικών προθεσμιών πριν από την συζήτηση των συμπερασμάτων με
την Επιτροπή Εποπτείας, εάν υπάρχει, ή/και τη Γενική Συνέλευση.
ε) Να συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις και να προετοιμάσει
την ημερήσια διάταξή τους σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό/καταστατικό.
στ) Να προετοιμάσει την Έκθεση διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος) και τον ετήσιο ισολογισμό.
ζ) Να αναγνωρίσει, αποκλείσει ή αναστείλει, ενδεχομένως προσωρινά, την ιδιότητα μέλους.
η) Να εντάξει στην περίπτωση κενών θέσεων νέα μέλη εκτός αν αυτή η αρμοδιότητα δίνεται ρητά στη γενική συνέλευση.
θ) Να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των μελών και να επιβεβαιώσει
ότι αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους.
ι) Να διευκολύνει το έργο των ελεγκτών.
ια) Να ορίσει, εάν είναι απαραίτητο, έναν Διευθύνων Σύμβουλο, και να εξασφαλίσει ότι εκτελεί τα καθήκοντα τα οποία του ανατέθηκαν σωστά. Όπου η εργασία
του Συμβουλίου Διαχειριστών προϋποθέτει τις επαγγελματικές γνώσεις ή την τεχνογνωσία του Διευθύνων Σύμβουλου, να τον ενσωματώνει στο Συμβούλιο Διαχειριστών ως μέλος.
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ιβ) Να καταθέσει, εάν είναι απαραίτητο, μια αίτηση για την έναρξη των διαδικασιών πτώχευσης.
ιγ) Να επιβεβαιώσει ότι η λειτουργία του είναι διαφανής με την θέσπιση εσωτερικού κανονισμού, εκτός αν καταρτίζεται από τη γενική συνέλευση.
ιδ) Να αναλάβει τις από κοινού ευθύνες σε περιπτώσεις παραβάσεων.
ιε) Να αναλάβει οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα ή υποχρέωση, η οποία ορίζεται
από τη γενική συνέλευση ή περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό/ καταστατικό.

Άρθρο 41 Εκλογή των διαχειριστών
1. Οι διαχειριστές εντάσσονται σε ένα συλλογικό όργανο με την ονομασία Συμβούλιο Διαχειριστών. Όταν ο αριθμός των μελών μιας Συνεργατικής Εταιρείας δεν
υπερβαίνει τους δέκα, το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει την ύπαρξη ενός και
μόνο διαχειριστή. Ο μοναδικός διαχειριστής πρέπει να είναι μέλος της Συνεργατικής Εταιρείας.
2. Στο Συμβούλιο Διαχειριστών, το ένα τέταρτο των μελών του δύναται να επιλεγεί
μεταξύ προσώπων μη μελών, εκτός εάν ρητά απαγορεύεται από το Καταστατικό.
3. Ως διαχειριστές εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση όσοι συγκεντρώσουν τον
μεγαλύτερο αριθμό των έγκυρα εκδοθέντων ψήφων σε μυστική ψηφοφορία.
Το κάθε μέλος επιλέγει μόνο έναν από τους υποψήφιους (μονοσταυρία).
Όταν στο Συμβούλιο Διαχειριστών της Συνεργατικής Εταιρείας έχουν διανεμηθεί
θέσεις μελών του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 45,
κάθε κατηγορία μελών έχει το δικαίωμα να εκλέγει άμεσα στην Γενική Συνέλευση
τον αριθμό των συμβούλων που της αναλογούν χωρίς να παρεμβαίνει στην εκλογή
των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου.
4. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει για τα υποψήφια μέλη του Συμβουλίου Διαχειριστών ότι πρέπει να διαθέτουν διάφορες συνεργατικές, τεχνικές ή επαγγελματικές
γνώσεις για την κατάληψη αξιώματος του Συμβουλίου.
5. Όλα τα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου πρέπει να έχουν ήδη ή να λάβουν βασική εκπαίδευση για συνεργατικά διοικητικά-νομικά-οικονομικά θέματα με την
συνδρομή των Ταμείων Εκπαίδευσης. Τα εκλεγμένα μέλη εντός εξαμήνου από την
εκλογή τους υποχρεούνται να λάβουν μέρος, εάν δεν έχουν ήδη λάβει, σε εξετάσεις
πιστοποίησης βασικών συνεργατικών θεμάτων από Φορείς Συνεργατικής Εκπαί31
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δευσης σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών η οποία
θα εκδοθεί εντός ΧΧΧΧ κατόπιν πρότασης της Υπηρεσίας ΧΧΧΧ.
Οι Φορείς Συνεργατικής Εκπαίδευσης χορηγούν το επιμορφωτικό υλικό και διενεργούν τις εξετάσεις πιστοποίησης σε συνεργασία με την Υπηρεσίας ΧΧΧΧ. Τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ενημερωθούν με οποιοδήποτε πρόσφορο
τρόπο για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης των μελών του Συμβουλίου και δύναται σύμφωνα με τα αποτέλεσμα πιστοποίησης εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά για κάποιο μέλος του, να ακυρώσουν την εκλογή του και να αναθέσουν τα
καθήκοντα του στον αμέσως επόμενο σε αριθμό ψήφων. Η μη λήψη εκπαίδευσης
εντάσσετε στις σοβαρές παραβάσεις του παρόντος Νόμου.
6. Σε περίπτωση που οριστεί διαχειριστής ένα νομικό πρόσωπο, αυτό πρέπει να διορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
7. Ο διορισμός των διαχειριστών έχει ισχύ από τη στιγμή της αποδοχής των αποτελεσμάτων, και πρέπει να γνωστοποιηθεί γραπτώς για την καταχώρηση του στο
Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών εντός 30 ημέρες από αυτήν την ημερομηνία.
8. Το Συμβούλιο Διαχειριστών, μπορεί να χορηγήσει γενικές αρμοδιότητες σε ένα
ή περισσότερους διαχειριστές, στους οποίους χορηγούνται με πράξη ανάθεσης και
μπορούν να αφορούν μόνο τις συνήθεις εργασίες της Συνεργατικής Εταιρείας. Το
Συμβούλιο Διαχειριστών, μπορεί επίσης να χορηγήσει μονομερώς αρμοδιότητες σε
οποιοδήποτε πρόσωπο. Τόσο ο διορισμός όσο και οι αρμοδιότητες πρέπει να καταχωρηθούν στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.

Άρθρο 42 Ασυμβίβαστα και απαγορεύσεις
1. Δεν μπορούν να είναι διαχειριστές:
α) Οι ανήλικοι, οι μη ικανοί, οι πτωχεύσαντες, οι σε διαδικασία πτώχευσης, όσοι
έχουν καταδικαστεί σε ποινή που φέρει την απαγόρευση άσκησης δημοσίων αξιωμάτων, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για σοβαρή παράβαση των νόμων
όπως για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία,
δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, υπεξαγωγή
εγγράφου, λαθρεμπορία, εμπορία ναρκωτικών ή για παραβίαση καταστατικών διατάξεων, όσοι που λόγω της εργασιακής τους ιδιότητας δεν μπορούν να ασκούν οικονομικές κερδοσκοπικές δραστηριότητες, όσοι θήτευσαν τα προηγούμενα πέντε
έτη σε δημόσιες αιρετές θέσεις.
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β) Οι δημόσιοι υπάλληλοι και το προσωπικό των υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,
με αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της συγκεκριμένης Συνεργατικής Εταιρείας.
γ) Όσοι ασκούν για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό άλλου δραστηριότητες
ανταγωνιστικές με εκείνες της Συνεργατικής Εταιρείας, ή που υπό οποιοδήποτε
τρόπο έχουν συμφέροντα αντίθετα από αυτήν.
δ) Τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και της Επιτροπής Προσφυγών, όσοι έχουν
μέχρι δεύτερο βαθμό συγγένεια με μέλος των αναφερόμενων Επιτροπών, και οι
ήδη διορισμένοι ως Διευθύνων Σύμβουλοι στην Συνεργατική Εταιρεία.
ε) Όσοι έχουν υποπέσει σε παραβάσεις που προβλέπονται από το καταστατικό.
2. Ο διαχειριστής ο οποίος υποπέσει σε οποιαδήποτε από τα ασυμβίβαστα ή απαγορεύσεις αυτού του άρθρου πρέπει να παραιτηθεί αμέσως. Παρόλα αυτά, μπορεί
να παύσει προσωρινά να ασκεί τα καθήκοντά του, έως την πραγματοποίηση της
επόμενης Γενικής Συνέλευσης, από την Επιτροπή Εποπτείας, και εάν δεν υπάρχει,
από το Συμβούλιο Διαχειριστών. Η Γενική Συνέλευση, με την προϋπόθεση ότι έχει
πραγματοποιηθεί η προληπτική παύση ή ακόμη και με αίτηση οποιουδήποτε μέλους, θα προβεί στην απόλυση του διαχειριστή, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο γ) όπου η Γενική Συνέλευση μετά από ακρόασή του θα
αποφασίσει ελεύθερα για την παύση του ή όχι.
3. Όσοι διατελέσουν διαχειριστές σε Συνεργατικές Εταιρείες απαγορεύεται με την
λήξη της θητεία τους για τα επόμενα πέντε έτη να είναι υποψήφιοι για την κατάληψη δημόσιων αιρετών θέσεων.

Άρθρο 43 Αμοιβές
Το Καταστατικό ή, εάν δεν το προβλέπει, η Γενική Συνέλευση μπορεί να παρέχει
αμοιβές στους διαχειριστές.
Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές αποζημιώνονται για τα έξοδα που προκύπτουν
από την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 44 Διάρκεια και παύση
1. Οι διαχειριστές εκλέγονται για περίοδο που ορίζει το Καταστατικό, μεταξύ δύο
και πέντε ετών. Μπορούν να επανεκλεγούν, για ίδιο χρονικό διάστημα, εκτός εάν
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το Καταστατικό ορίζει το αντίθετο. Αφού παρέλθει ο χρόνος της θητείας τους, οι
διαχειριστές συνεχίζουν να ασκούν προσωρινά τις αρμοδιότητες τους, μέχρι να
πραγματοποιηθεί η επόμενη Γενική Συνέλευση.
2. Η Γενική Συνέλευση δύναται, χωρίς να χρειάζεται να περιλαμβάνεται ως θέμα
στην ημερήσια διάταξη, να αποφασίσει την απαλλαγή των διαχειριστών από τα
καθήκοντά τους. Όταν δεν θα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, θα πρέπει
να ψηφίσουν υπέρ της απαλλαγής των καθηκόντων τα 2/3 των παρόντων ψήφων
και εκπροσωπούμενων.
3. Εάν κάποιος διαχειριστής απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση θα προχωρήσει σε εκλογή νέων διαχειριστών, ακόμη και
εάν δεν υπάρχει ως θέμα στην ημερήσια διάταξη.
4. Η παύση των διαχειριστών από οποιαδήποτε αιτία έχει ισχύ έναντι τρίτων μόνο
μετά από την καταχώρησή της στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.

Άρθρο 45 Σύνθεση και ανανέωση του Συμβουλίου Διαχειριστών
1. Το Καταστατικό ορίζει τη σύνθεση του Συμβουλίου Διαχειριστών, του οποίου ο
αριθμός των μελών δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών, εκτός από τις Συνεργατικές Εταιρείες με δέκα ή λιγότερα μέλη. Εάν υπάρχει λόγος ύπαρξης αναπληρωτών για την αντικατάσταση μελών του σε περίπτωση οριστικής κένωσης θέσης,
το καταστατικό ορίζει τον αριθμό τους και το σύστημα εκλογής και αντικατάστασης.
2. Εκτός εάν το Καταστατικό προβλέπει την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο Διαχειριστών, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και
τον Γραμματέα.
3. Εάν το Καταστατικό προβλέπει την εκλογή των μελών του Συμβουλίου Διαχειριστών από την Γενική Συνέλευση, στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται σε διαφορετικές
λίστες οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Πρόεδρου, του Γραμματέα και των υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου Διαχειριστών.
Κάθε μέλος μπορεί να είναι υποψήφιος για ένα, δύο ή και τα τρία από αυτά τα αξιώματα.
Εάν ένας υποψήφιος εκλεγεί στο αξίωμα του Προέδρου ή του Γραμματέα και ταυτόχρονα εκλεγεί και ως απλό μέλος του Συμβουλίου Διαχειριστών, διαγράφετε από
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εκλεγμένο απλό μέλος και την θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος υποψήφιος με τους περισσότερους ψήφους.
4. Το Συμβούλιο Διαχειριστών, ανανεώνεται μερικώς, εκτός εάν το Καταστατικό
ορίζει την ταυτόχρονη ανανέωση.
Οι διαχειριστές μπορούν να επανεκλέγονται συνεχώς, εκτός εάν το Καταστατικό
ορίζει το αντίθετο.
5. Το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι η σύσταση του Συμβουλίου Διαχειριστών, πρέπει να αντιπροσωπεύει, μεταξύ των άλλων, τον διαφορετικό τόπο διαμονής των μελών, τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τη Συνεργατική Εταιρεία, τις διάφορες κατηγορίες μελών και την υπάρχουσα αναλογία
μεταξύ αυτών, ορίζοντας αντίστοιχα την αριθμητική κατανομή των θέσεων.

Άρθρο 46 Λειτουργία του Συμβουλίου Διαχειριστών
1. Το Καταστατικό ρυθμίζει την εσωτερική λειτουργία του Συμβουλίου Διαχειριστών. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από αυτό, το Συμβούλιο Διαχειριστών,
δύναται να ρυθμίσει το ίδιο τις λειτουργίες του μέσω εσωτερικού κανονισμού.
2. Το Συμβούλιο Διαχειριστών, το οποίο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, συγκαλείται νόμιμα όταν παρευρίσκονται περισσότερα από το μισό των μελών του. Η παρουσία στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου είναι προσωπική. Το καταστατικό δύναται να προβλέπει για τα μέλη του Συμβουλίου που διαμένουν σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, να συμμετάσχουν ως να παρίστανται μέσω βιντεοδιάσκεψης ή άλλο παρόμοιο σύστημα που επιτρέπει την ταυτόχρονη αμφίδρομη επικοινωνία εικόνας και ήχου και εικόνας.
3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη των μισών ψήφων των
παρισταμένων, εκτός εάν ο Νόμος ή το Καταστατικό ορίζει κάτι άλλο. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο.
Το Συμβούλιο Διαχειριστών, χρειάζεται την ευνοϊκή ψήφο τουλάχιστον των 2/3
των παρόντων για να ληφθούν οι ακόλουθες αποφάσεις:
α) Κλείσιμο ή μεταφορά των κύριων εγκαταστάσεων ή σημαντικών τμημάτων της
Συνεργατικής Εταιρείας.
β) Ουσιαστικό περιορισμό, διεύρυνση ή τροποποίηση της δραστηριότητας της Συνεργατικής Εταιρείας.
γ) Αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της Συνεργατικής Εταιρείας.
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δ) Έναρξη ή παύση των εργασιών και σχέσεων με άλλους οργανισμούς, συνεργατικές ή μη εταιρείες, που περιλαμβάνουν μια μόνιμη και πολύτιμη αξιόλογη σχέση
συνεργασίας για τη Συνεργατική Εταιρεία.
Η ψήφος του Προέδρου σε περίπτωση ισοψηφία ορίζει την έκβασή της.
4. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου τηρούνται στο βιβλίο πρακτικών.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα
και περιλαμβάνουν, τις συζητήσεις με περιληπτικό τρόπο και το κείμενο των αποφάσεων καθώς επίσης τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών.
5. Όταν στο Καταστατικό της Συνεργατικής Εταιρείας δεν υπάρχει πρόβλεψη, το
Συμβούλιο Διαχειριστών, μπορεί να ορίσει από τα μέλη του μια Εκτελεστική Επιτροπή, έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι αντικείμενο μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
η απόδοση των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης και η υποβολή ισολογισμών
στη Γενική Συνέλευση, ούτε οι αρμοδιότητες που αυτή χορηγεί στο Συμβούλιο Διαχειριστών, εκτός εάν εξουσιοδοτείται ρητά από αυτή.
Η μόνιμη μεταβίβαση κάποιας αρμοδιότητας του Συμβουλίου Διαχειριστών, στην
Εκτελεστική Επιτροπή ή σε ένα διευθύνοντα σύμβουλο και ο διορισμός των μελών
του Συμβουλίου που καταλαμβάνουν αυτά τα αξιώματα, απαιτεί για την εγκυρότητά της την ευνοϊκή ψήφο των 2/3 των διαχειριστών στο Συμβούλιο Διαχειριστών,
και δεν θα έχουν ισχύ έως την καταχώρηση της στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.

Άρθρο 47 Ευθύνη των διαχειριστών
1. Οι διαχειριστές πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους με την επιμέλεια ενός εντεταλμένου επιχειρηματία και ενός νομίμου εκπροσώπου, έχοντας την ευθύνη για
τις βλάβες που προκαλούνται από ενέργειες αντίθετες προς το νόμο ή το Καταστατικό ή που πραγματοποιούνται χωρίς τη δέουσα επιμέλεια, οι οποίες στην αναζήτηση ευθυνών πρέπει να εκτιμηθούν με μεγαλύτερη ή μικρότερη αυστηρότητα σε
σχέση με τον ανταποδοτικό χαρακτήρα ή όχι του αξιώματος. Πρέπει να είναι εχέμυθοι για θέματα τα οποία έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, ακόμη και μετά την
παύση των αρμοδιοτήτων τους.
2. Είναι υπεύθυνοι αλληλέγγυα ως μέλη του οργάνου που πραγματοποίησε την
πράξη ή υιοθέτησε μια επιβλαβής απόφαση, εκτός από τα μέλη τα οποία αποδε36
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δειγμένα, δεν συμμετείχαν στη λήψη της ή αγνοούσαν την ύπαρξή της ή, σε περίπτωση που τη γνώριζαν, έκαναν ότι ήταν δυνατόν για να αποφευχθεί η βλάβη, ή
τουλάχιστον, αντιτέθηκαν ρητά σε αυτή.
3. Δεν απαλλάσσει τους Διαχειριστές από τυχόν ευθύνη το γεγονός ότι η ζημιογόνος πράξη ή απόφαση, εγκρίθηκε ή επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 48 Πράξη απόδοσης ευθυνών στους διαχειριστές
1. Η πράξη απόδοσης ευθυνών στους διαχειριστές μπορεί να ασκηθεί με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης με απλή πλειοψηφία, η οποία μπορεί να ληφθεί ακόμη και
εάν δεν συμπεριλαμβάνεται ως θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οποιαδήποτε στιγμή
η Γενική Συνέλευση μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία ή να παραιτηθεί από την
άσκηση της πράξης αυτής.
2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προωθήσει την πράξη απόδοσης ευθύνης συνεπάγεται την αυτόματη απαλλαγή από τα καθήκοντα των υπό εξέταση διαχειριστών.
3. Εάν η Συνεργατική Εταιρεία δεν εκκινήσει την πράξη απόδοσης ευθυνών, κατά
τους επόμενους τρείς μήνες που υπολογίζονται από την ημερομηνία της λήψης της
αντίστοιχης απόφασης, μπορεί να την ασκήσει οποιοδήποτε μέλος.
4. Εάν παρέλθουν έξι μήνες από την πρόκληση της βλάβης χωρίς η πράξη απόδοσης ευθυνών να έχει ασκηθεί από τη Συνέλευση ή τα μέλη, η πράξη μπορεί να υποκινηθεί από οποιοδήποτε εταιρικό πιστωτή, με μοναδικό σκοπό την αποκατάσταση των περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Εταιρείας.
5. Σε κάθε περίπτωση, η πράξη απόδοσης ευθυνών παραγράφεται δύο χρόνια μετά
από τις ενέργειες που προκάλεσαν αυτή την ευθύνη ή από τη γνωστοποίησή της.
6. Παρά τα οριζόμενα από τις παραπάνω παραγράφους, εξαιρούνται οι ατομικές
ενέργειες μελών ή τρίτων για πράξεις διαχειριστών που βλάπτουν απευθείας τα
συμφέροντά τους.

Άρθρο 49 Προσβολή αποφάσεων των διαχειριστών
1. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Διαχειριστών ή της Εκτελεστικής Επιτροπής οι
οποίες είναι αντίθετες προς το Νόμο ή το Καταστατικό ή είναι επιζήμιες προς τα
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συμφέροντα ενός ή περισσότερων μελών, τρίτων, ή της Συνεργατικής Εταιρείας,
μπορούν να προσβληθούν.
2. Οι διαχειριστές και η Επιτροπή Εποπτείας μπορούν να προσβάλουν τις άκυρες
και ακυρώσιμες αποφάσεις εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από τη λήψη τους.
3. Επίσης τα μέλη που εκπροσωπούν το δέκα τοις εκατό των ψήφων μπορούν να
αμφισβητήσουν τις άκυρες αποφάσεις οποιουδήποτε μέλους, και τις ακυρώσιμες
αποφάσεις, εντός εξήντα ημερών από τότε που έλαβαν γνώση για την απόφαση και
δεν θα έχει παρέλθει ένα έτος από τη λήψη τους.
4. Η διαδικασία και διορίες της πράξης προσβολής απόφασης των διαχειριστών
διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την προσβολή των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
Επιτροπή Εποπτείας
Άρθρο 50 Σύνθεση, εντολή και διορισμός
1. Το Καταστατικό ορίζει τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Εποπτείας, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών, τον αριθμό των αναπληρωτών,
και την περίοδο διάρκειας της εντολής, που δεν πρέπει να συμπίπτει με την θητεία
των διαχειριστών.
Δεν είναι υποχρεωτική η λειτουργία Επιτροπής Εποπτείας όταν τα μέλη είναι λιγότερα από εκατό.
2. Μέλη της Επιτροπής Εποπτείας μπορούν να διατελέσουν μόνο μέλη της Συνεργατικής Εταιρείας, εκτός και εάν το Καταστατικό προβλέπει τον διορισμό τρίτων
οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ως προσόντα την εντιμότητα, τις επαγγελματικές ικανότητες και την κατάλληλη τεχνική ή επιχειρησιακή εμπειρία, σε σχέση με τις
λειτουργίες της Επιτροπής Εποπτείας, και όταν ο αριθμός των αναφερόμενων μη
μελών δεν θα υπερβαίνει το μισό του συνόλου εκείνων της Επιτροπής.
Εάν στην Συνεργατική Εταιρεία εργάζονται περισσότεροι από πενήντα εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας, ένας εκπρόσωπος αυτών, ο οποίος έχει εκλεγεί από όλους τους εργαζομένους μεταξύ και εκείνων που διαθέτουν σύμβαση αορίστου
χρόνου, πρέπει να λάβει μέρος στην Επιτροπή Εποπτείας.
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3. Μέλη της Επιτροπής εκλέγονται και ανακαλούνται, πάντα μέσω μυστικής ψηφοφορίας, όσοι λαμβάνουν το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψήφων στη Γενική Συνέλευση. Μπορούν να επανεκλέγονται, εκτός και εάν υπάρχει περιορισμός από το
καταστατικό, και υπάγονται στους κανονισμούς του παρόντος Νόμου περί ευθυνών, αμοιβών, ασυμβατοτήτων, απαγορεύσεων και καταχωρήσεων στο μητρώο
που ορίζονται για τους διαχειριστές.
4. Όλα τα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου πρέπει να έχουν ήδη ή να λάβουν βασική εκπαίδευση για συνεργατικά διοικητικά-νομικά-οικονομικά θέματα με την
συνδρομή των Ταμείων Εκπαίδευσης. Τα εκλεγμένα μέλη εντός εξαμήνου από την
εκλογή τους υποχρεούνται να λάβουν μέρος, εάν δεν έχουν ήδη λάβει, σε εξετάσεις
πιστοποίησης βασικών συνεργατικών θεμάτων από Φορείς Συνεργατικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών η οποία
θα εκδοθεί εντός ΧΧΧΧ κατόπιν πρότασης της Υπηρεσίας ΧΧΧΧ.
Οι Φορείς Συνεργατικής Εκπαίδευσης χορηγούν το επιμορφωτικό υλικό και διενεργούν τις εξετάσεις πιστοποίησης σε συνεργασία με την Υπηρεσίας ΧΧΧΧ. Τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ενημερωθούν με οποιοδήποτε πρόσφορο
τρόπο για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης των μελών του Συμβουλίου και δύναται σύμφωνα με τα αποτέλεσμα πιστοποίησης εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά για κάποιο μέλος του, να ακυρώσουν την εκλογή του και να αναθέσουν τα
καθήκοντα του στον αμέσως επόμενο σε αριθμό ψήφων. Η μη λήψη εκπαίδευσης
εντάσσετε στις σοβαρές παραβάσεις του παρόντος Νόμου.

Άρθρο 51 Αρμοδιότητες ενημέρωσης
1. Οι διαχειριστές πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή Εποπτείας, τουλάχιστον
μια φορά το τρίμηνο, για τις δραστηριότητες και την προβλεπόμενη ανάπτυξη της
Συνεργατικής Εταιρείας.
2. Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους
για την εκπλήρωση της αποστολής της και μπορεί να εμπιστευθεί αυτό το έργο σε
ένα ή περισσότερα από τα μέλη της ή να ζητεί την παρουσία εμπειρογνωμόνων,
εάν δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις.
3. Κάθε μέλος της Επιτροπής πρέπει να έχει ενημέρωση για όλα τα έγγραφα της
Συνεργατικής Εταιρείας, αλλά δεν μπορεί να διαδώσει εκτός του τρόπου που ορίζει
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το καταστατικό, ούτε ακόμη και στα μέλη της Συνεργατικής Εταιρείας, τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται ή τις πληροφορίες που έλαβαν.

Άρθρο 52 Πεδίο Δραστηριοτήτων
Η Επιτροπή Εποπτείας ασκεί τις λειτουργίες που ορίζει ο παρόν Νόμος, αλλά δεν
μπορεί να παρέμβει απευθείας στη διαχείριση της Συνεργατικής Εταιρείας, ούτε να
την εκπροσωπεί έναντι τρίτων. Ωστόσο, εκπροσωπεί την Συνεργατική Εταιρεία
ενώπιον του Συμβουλίου Διαχειριστών ή ενώπιον οποιουδήποτε από τα μέλη του
σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας ενάντιά του ή κατά την σύναψη συμβολαίων
των μελών της Συνεργατικής Εταιρείας.

Άρθρο 53 Αρμοδιότητες και λειτουργία
1. Η Επιτροπή Εποπτείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Να ελέγχει τους ετήσιους ισολογισμούς και να εκδίδει μια εμπεριστατωμένη
έκθεση για αυτούς και για την πρόταση διανομής του καθαρού υπολοίπου ή κατανομής ζημιών πριν να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση εκτός και εάν η Συνεργατική Εταιρεία υποχρεούται να υποβληθεί σε οικονομικό έλεγχο από ένα εξωτερικό λογιστή.
β) Να ελέγχει τα βιβλία της Συνεργατικής Εταιρείας.
γ) Να συγκαλεί Γενική Συνέλευση όταν την κρίνει αναγκαία για το συμφέρον της
Συνεργατικής Εταιρείας και όταν οι διαχειριστές έχουν αδιαφορήσει για αίτημα
την σύγκληση της από μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 33.
δ) Να εποπτεύει και να αξιολογεί την καταλληλότητα των εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης και, γενικά, να επιλύει τις αμφισβητήσεις των δικαιωμάτων πρόσβασης στις Συνελεύσεις.
ε) Να προσβάλει αποφάσεις των Συνεργατικών Οργάνων στις περιπτώσεις που
προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο.
στ) Να ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για θέματα ή ερωτήματα που η ίδια έχει
υποβάλει.
ζ) Να επιβλέπει την εκλογική διαδικασία και διορισμό, από τη Γενική Συνέλευση,
των μελών των άλλων οργάνων.
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η) Να παύει από τα καθήκοντα τους διαχειριστές οι οποίοι έχουν υποπέσει σε ασυμβίβαστα ή απαγορεύσεις του άρθρου 42 και να λαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, τα αναγκαία μέτρα μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.
θ) Οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες και ευθύνες αναφέρει ρητά ο παρόν Νόμος.
2. Το καθεστώς της λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας προσαρμόζεται στα
προβλεπόμενα από το Καταστατικό ή, εάν υπάρχει, στον Εσωτερικό Κανονισμό.
Ωστόσο οποιοσδήποτε διαχειριστής ή μέλος της Επιτροπής μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τον πρόεδρο αυτού του οργάνου την σύγκληση του, αναφέροντας τους
σκοπούς του αιτήματος. Όταν αυτό το αίτημα προέρχεται από το ένα τρίτο, τουλάχιστον, των μελών του Συμβουλίου Διαχειριστών ή της Επιτροπής και αυτή δεν
συγκληθεί εντός ενός μηνός, οποιοδήποτε μέλος από αυτά που το ζήτησε μπορεί
να πραγματοποιήσει την πρόσκληση.
3. Κατά την περίοδο της εκκαθάρισης η Επιτροπή Εποπτείας από τις λειτουργίες
που ορίζονται σε αυτό το άρθρο, ασκεί μόνο εκείνες που απαιτούνται για την αναφερόμενη περίοδο.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Λοιπά όργανα
Άρθρο 54 Κοινωνικό Συμβούλιο. Χαρακτήρας και αρμοδιότητες
1. Στις Συνεργατικές Εταιρείες με περισσότερα από πενήντα μέλη εργαζόμενους ή
μέλη εργασίας, το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει την ύπαρξη ενός Κοινωνικού
Συμβουλίου το οποίο, σαν όργανο εκπροσώπησης των μελών της Συνεργατικής
Επιχείρησης, έχει σαν βασικές λειτουργίες την ενημέρωση, την παροχή συμβουλών και την διαβούλευση με τους διαχειριστές για θέματα σχέσεων εργασίας, για
τις οποίες πρέπει να εκδίδει εκθέσεις, και ειδικότερα για τα οριζόμενα από τα άρθρα 101.2 και 103.
2. Επίσης, στις Συνεργατικές Εταιρείες σύμφωνα με το καταστατικό τους, το Κοινωνικό Συμβούλιο θα πρέπει να κληθεί να γνωμοδοτήσει για όλα τα θέματα που
επηρεάζουν τις εργασιακές σχέσεις με τους μισθωτούς μη μέλη.
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3. Το Κοινωνικό Συμβούλιο αποτελείται στο σύνολό του από μέλη εργαζόμενους ή
μέλη εργασίας. Το καταστατικό ορίζει τη σύστασή του, την διάρκεια, την παύση
και το καθεστώς λειτουργίας.
4. Όλα τα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου πρέπει να έχουν ήδη ή να λάβουν βασική εκπαίδευση για συνεργατικά διοικητικά-νομικά-οικονομικά θέματα με την
συνδρομή των Ταμείων Εκπαίδευσης. Τα εκλεγμένα μέλη εντός εξαμήνου από την
εκλογή τους υποχρεούνται να λάβουν μέρος, εάν δεν έχουν ήδη λάβει, σε εξετάσεις
πιστοποίησης βασικών συνεργατικών θεμάτων από Φορείς Συνεργατικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών η οποία
θα εκδοθεί εντός ΧΧΧΧ κατόπιν πρότασης της Υπηρεσίας ΧΧΧΧ.
Οι Φορείς Συνεργατικής Εκπαίδευσης χορηγούν το επιμορφωτικό υλικό και διενεργούν τις εξετάσεις πιστοποίησης σε συνεργασία με την Υπηρεσίας ΧΧΧΧ. Τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ενημερωθούν με οποιοδήποτε πρόσφορο
τρόπο για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης των μελών του Συμβουλίου και δύναται σύμφωνα με τα αποτέλεσμα πιστοποίησης εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά για κάποιο μέλος του, να ακυρώσουν την εκλογή του και να αναθέσουν τα
καθήκοντα του στον αμέσως επόμενο σε αριθμό ψήφων. Η μη λήψη εκπαίδευσης
εντάσσετε στις σοβαρές παραβάσεις του παρόντος Νόμου.

Άρθρο 55 Επιτροπή Προσφυγών. Σύσταση και αρμοδιότητες
1. Το Καταστατικό της Συνεργατικής Εταιρείας δύναται να ορίζει την λειτουργία
μιας Επιτροπής Προσφυγών με αρμοδιότητα ελέγχου, και πάντα μετά από αίτηση
του άμεσα ενδιαφερόμενου, των πειθαρχικών αποφάσεων που ελήφθησαν σε πρώτο βαθμό εντός της Οργάνωσης, λόγω σοβαρών ή πολύ σοβαρών παραβάσεων των
μελών. Επίσης υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον αυτής της Επιτροπής οι μη πειθαρχικές αποφάσεις όταν έτσι το προβλέπει ο Νόμος ή το Καταστατικό.
2. Μέλη αυτού του οργάνου μπορούν να είναι μέλη με πλήρες δικαιώματα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις παλαιότητας, συνεργατικής εμπειρίας και ικανοτήτων, που απαιτούνται από τον Κανονισμό. Τα μέλη και οι αναπληρωτές τους εκλέγονται σε αριθμό που ορίζει το Καταστατικό, από τη Γενική Συνέλευση μέσω μυστικής ψηφοφορίας και μεταξύ εκείνων των μελών που επιπλέον, δεν κατέχουν
κανένα αξίωμα, ούτε είναι μισθωτοί της Συνεργατικής Εταιρείας. Η θητεία τους,
όχι μικρότερη των τριών ετών, μπορεί να ανανεωθεί.
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3. Η Επιτροπή Προσφυγών συνεδριάζει νόμιμα όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση περισσότεροι από τους μισούς οι οποίοι την αποτελούν, χωρίς να είναι έγκυρη
η ψηφοφορία δια πληρεξουσίου, και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με την πλειοψηφία που ορίζει το Καταστατικό. Για να ληφθούν αποφάσεις για πειθαρχικά ζητήματα η ψηφοφορία πρέπει να είναι πάντα μυστική και δεν υπάρχει ψήφος ο οποίος υπερισχύει.
4. Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία και επίλυση των προσφυγών τα
μέλη της Επιτροπής που έχουν με το μέλος που προσέφυγε σε αυτήν, συγγένεια εξ’
αίματος ή εξ’ αγχιστείας έως και δεύτερου βαθμού, ή που διατηρούν με αυτόν δεσμούς εξάρτησης, βαθιάς φιλίας ή φανερής έχθρας.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Προσφυγών εκτελούνται άμεσα και οριστικά ως έκφραση της βούλησης της Οργάνωσης, και μπορούν να αμφισβητηθούν, σαν να έχουν ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο
39.
5. Όλα τα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου πρέπει να έχουν ήδη ή να λάβουν βασική εκπαίδευση για συνεργατικά διοικητικά-νομικά-οικονομικά θέματα με την
συνδρομή των Ταμείων Εκπαίδευσης. Τα εκλεγμένα μέλη εντός εξαμήνου από την
εκλογή τους υποχρεούνται να λάβουν μέρος, εάν δεν έχουν ήδη λάβει, σε εξετάσεις
πιστοποίησης βασικών συνεργατικών θεμάτων από Φορείς Συνεργατικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών η οποία
θα εκδοθεί εντός ΧΧΧΧ κατόπιν πρότασης της Υπηρεσίας ΧΧΧΧ.
Οι Φορείς Συνεργατικής Εκπαίδευσης χορηγούν το επιμορφωτικό υλικό και διενεργούν τις εξετάσεις πιστοποίησης σε συνεργασία με την Υπηρεσίας ΧΧΧΧ. Τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ενημερωθούν με οποιοδήποτε πρόσφορο
τρόπο για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης των μελών του Συμβουλίου και δύναται σύμφωνα με τα αποτέλεσμα πιστοποίησης εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά για κάποιο μέλος του, να ακυρώσουν την εκλογή του και να αναθέσουν τα
καθήκοντα του στον αμέσως επόμενο σε αριθμό ψήφων. Η μη λήψη εκπαίδευσης
εντάσσετε στις σοβαρές παραβάσεις του παρόντος Νόμου.
6. Ότι δεν προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις αυτού του άρθρου ισχύουν αυτά
που ορίζει το Καταστατικό της Συνεργατικής Εταιρείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Οικονομικό καθεστώς
Άρθρο 56 Οικονομική Ευθύνη των Μελών
1. Τα μέλη δεν έχουν ατομική ευθύνη για τις οφειλές της Συνεργατικής Εταιρείας
έναντι τρίτων. Η ευθύνη τους για τις οφειλές έναντι τρίτων περιορίζεται στο ύψος
των εισφορών που έχουν διαθέσει στο εταιρικό κεφαλαίο.
2. Τα μέλη τα οποία είναι σε κατάσταση παύσης δραστηριότητας, αφού οριστεί το
ποσό που πρέπει να τους επιστραφεί βάση των εισφορών τους, δεν φέρουν καμία
ευθύνη για οφειλές της Συνεργατικής Εταιρείας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν
από την παύση της δραστηριότητάς τους.

Άρθρο 57 Εταιρικό κεφάλαιο – εισφορές, δευτερεύουσες χρηματοδοτήσεις
1. Το εταιρικό κεφάλαιο της Συνεργατικής Εταιρείας αποτελείται από τις εισφορές
των μελών, είτε αυτές είναι υποχρεωτικές, είτε εθελοντικές, και μπορούν να είναι:
α). Εισφορές με δικαίωμα επιστροφών σε περίπτωση παύσης της δραστηριότητας.
β). Εισφορές των οποίων οι επιστροφές μπορεί να απορριφθούν άνευ όρων από τη
Γενική Συνέλευση ή το Συμβούλιο Διαχειριστών, βάσει των όρων του καταστατικού.
Η υποχρεωτική μετατροπή των εισφορών με δικαίωμα επιστροφής σε περίπτωση
παύσης της δραστηριότητας σε εισφορές των οποίων η επιστροφή μπορεί να απορριφθεί άνευ όρων από την Συνεργατική Εταιρεία, ή αντίστροφα, απαιτεί απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης. Το μέλος που δεν θα αποδεκτεί την απόφαση, μπορεί να
ζητήσει παύση της δραστηριότητάς του, έχοντας τον χαρακτήρα της δικαιολογημένης παύσης.
γ) Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι, όταν σε μια οικονομική χρήση τα ποσά επιστροφής βάση των εισφορών υπερβαίνουν το ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου που ορίζεται στο καταστατικό, οι νέες επιστροφές εξαρτώνται από τη συναινετική απόφαση του Συμβουλίου Διαχειριστών.
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Το μέλος που δεν θα αποδεκτεί αυτή την απόφαση, μπορεί να ζητήσει παύση της
δραστηριότητάς του, έχοντας τον χαρακτήρα της δικαιολογημένης παύσης.
Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται επίσης αντίστοιχα όσα προβλέπονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 60, την παράγραφο 1 του άρθρου 62 και την παράγραφο
3 του άρθρου 94.
2. Οι εισφορές στο εταιρικό κεφάλαιο πιστοποιούνται μέσω ονομαστικών τίτλων
που δεν θεωρούνται αξιόγραφα, ή μέσω βιβλιαρίων ή καρτελών ονομαστικών
συμμετοχών που αντικατοπτρίζουν, σε αυτή την περίπτωση, τις διαδοχικές εισφορές ή ενημερώσεις και τις μειώσεις που πραγματοποιήθηκαν από απώλειες που καταλογίστηκαν στο μέλος.
3. Οι εισφορές πραγματοποιούνται στο νόμισμα του Ευρώ. Εάν το επιτρέπει το
Καταστατικό ή αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να συνίσταται επίσης σε
προσφορά αγαθών σε είδος ή μέρος των δικαιώματα επιστροφών για την προσφορά εργασίας για ένα χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση οι διαχειριστές θα
ορίσουν την αξία τους, σύμφωνα με έκθεση ενός ή περισσοτέρων ανεξάρτητων
εμπειρογνωμόνων, για τα χαρακτηριστικά και την αξία της εισφοράς και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για να το υπολογίσουν. Παρόλα αυτά, εάν το Καταστατικό το ορίζει, η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από τους διαχειριστές πρέπει
να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
4. Το συνολικό ποσόν των συνεισφορών κάθε μέλους των πρωτοβάθμιων Συνεργατικών Εταιρειών, εκτός εάν πρόκειται για Συνεργατική Εταιρεία ή μέλη φυσικά
πρόσωπα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου. Δεν
υπόκεινται στον περιορισμό αυτό οι Συνεργατικές Εταιρείες των οποίων ο αριθμός
των μελών δεν υπερβαίνει τους δέκα.
5. Θεωρούνται ως δευτερεύουσες συμπληρωματικού ή βοηθητικού χαρακτήρα οι
εισφορές οι οποίες λαμβάνουν οι Συνεργατικές Εταιρείες, και που στην προτεραιότητα πληρωμής πιστώσεων, τοποθετούνται τελευταίες από όλες τις πιστώσεις.
Ανεξάρτητα από την ονομασία ή τη νομική μορφή της, θεωρείται ως εταιρικό κεφάλαιο κάθε δευτερεύουσα οικονομική εισφορά συμπληρωματικού ή βοηθητικού
χαρακτήρα, που πραγματοποιείται από την Συνεργατική Εταιρεία με μέλη ή τρίτους, της οποίας η ωρίμανση απόδοσης της δεν πραγματοποιείται μέχρι την έγκριση της ρευστοποίησης της, χωρίς να εφαρμόζονται, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη
συμφωνία, οι διατάξεις των άρθρων 59-63 του παρόντος Νόμου. Οι προαναφερθείσες εισφορές ή μερίσματα συμμετοχής μπορούν να ρευστοποιηθούν ή να αγο45
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ραστούν ως χαρτοφυλάκιο μέσω εγγυητικών χρηματοπιστωτικών μηχανισμών ισοδύναμων με τους οριζόμενους για τα μερίσματα συμμετοχής ή τις μετοχές σε εταιρείες κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιλογής των όρων και
συμφωνιών που θα καθορισθούν σύμφωνα με τους νόμους.
Αυτές οι εισφορές, των οποίων οι αποδοχές μπορούν να είναι σταθερές, μεταβλητές ή συμμετοχικές, μπορούν να αντιπροσωπεύονται με τίτλους ή κινήσεις υπό την
μορφή λογιστικών εγγραφών, που θεωρούνται ως κινητές αξίες εάν έτσι προβλέπεται στην απόφαση έκδοσής τους, περίπτωση κατά την οποία η νομική τους μορφή
θα προσαρμοσθεί στον εφαρμοζόμενο νόμο για τέτοιας μορφής χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων.
Αυτές οι εισφορές σε καμιά περίπτωση δεν προσδίδουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ούτε δικαίωμα συμμετοχής στο Συμβούλιο Διαχειριστών.
Η έκδοση ή συμβάσεις για αυτές τις εισφορές πρέπει να διατίθεται, σε ποσοστό όχι
κατώτερο του 50 τοις εκατό, στα μέλη και τους εργαζόμενους μισθωτούς της Συνεργατικής Εταιρείας πριν να προσφερθούν σε τρίτους. Η προσφορά αυτή πρέπει
να τυγχάνει δημοσιότητας ισοδύναμης με την ορισθείσα στην Συνεργατική Εταιρεία για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων.
6. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 1-5 του παρόντος άρθρου είναι εφαρμοστέα
στις πιστωτικές και ασφαλιστικές Συνεργατικές Εταιρείες, μόνο όταν δεν απαγορεύεται από τον Νόμο.

Άρθρο 58 Υποχρεωτικές εισφορές στο εταιρικό κεφάλαιο
1. Το Καταστατικό ορίζει την αρχική υποχρεωτική εισφορά για την απόκτηση της
ιδιότητας του μέλους, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική για τις διάφορες κατηγορίες μελών που προβλέπονται σε αυτό το Νόμο ή σύμφωνα με τη ιδιότητά τους
ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή για κάθε μέλος αναλογικά με τη δέσμευση ή δυνητική χρήση που κάθε ένας από αυτούς αναλαμβάνει στη συνεργατική δραστηριότητα. Το καταστατικό πρέπει να ορίζει την μέθοδο αποτίμησης.
2. Η υποχρεωτική αρχική εισφορά για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους
πρέπει να καταβάλλεται, τουλάχιστον, σε ένα ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό κατά τη στιγμή της ένταξης, και το υπόλοιπο εντός μιας προθεσμίας που ορίζεται από
το Καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση, που ως μέγιστο δύναται να είναι τα τέσσερα έτη.
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3. Εάν μετά από την κατανομή των ζημιών προς τα μέλη της Συνεργατικής Εταιρείας ή από την επιβολή οικονομικών κυρώσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό, η εισφορά μέλους στο εταιρικό κεφαλαίο βρίσκεται κάτω από την ελάχιστη
εισφορά που ορίζει το Καταστατικό ή, σε έλλειψή του, η Γενική Συνέλευση, το μέλος πρέπει να καταβάλλει νέα εισφορά μέχρι να φτάσει στο ύψος της ελάχιστης
εισφοράς, η οποία θα απαιτείται άμεσα. Η αναφερόμενη εισφορά πρέπει να καταβληθεί στην προθεσμία που ορίζει για το σκοπό αυτό το Καταστατικό ή, σε έλλειψή του, η Γενική Συνέλευση, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος
από το αίτημα αυτό.
4. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει σε ετήσια βάση το ποσό της αρχικής υποχρεωτικής εισφοράς για τα νέα μέλη και μπορεί να αποφασίσει και νέες υποχρεωτικές εισφορές για όλα τα μέλη, καθορίζοντας το ποσό, το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε κατηγορία μελών σε σχέση με τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1, καθορίζοντας επίσης τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις που πρέπει να
καταβληθούν. Το μέλος που δεν συμφωνεί με την υποχρεωτική αύξηση του κεφαλαίου μπορεί να σταματήσει τη δραστηριότητα του με την Συνεργατική Εταιρεία, η
οποία έχει τον χαρακτήρα δικαιολογημένης παύσης.
Προϋπάρχουσες εθελοντικές εισφορές μπορούν να χρησιμεύσουν για να καλύψουν
τις υποχρεωτικές εισφορές.
5. Το μέλος που θα καθυστερήσει την καταβολή των απαιτούμενων εισφορών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ανωτέρω παραγράφους, πρέπει να καταβάλει
στην Συνεργατική Εταιρεία το νόμιμο επιτόκιο και να την αποζημιώσει για τις ζημίες και βλάβες που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση αυτή. Το μέλος το οποίο
δεν θα διευθετήσει τις υποχρεώσεις του εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από τότε
που θα απαιτηθεί:
α) Δύναται να τεθεί σε υποχρεωτική παύση δραστηριότητας εάν πρόκειται για την
αρχική υποχρεωτική εισφορά για την ένταξή του ως μέλος ή το ελάχιστο ποσό στο
οποίο αναφέρεται η παράγραφος 3, ή
β) να διαγραφεί από την Συνεργατική Εταιρεία σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Άρθρο 59 Εθελοντικές εισφορές στο εταιρικό κεφάλαιο
1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την αποδοχή εθελοντικών εισφορών
στο εταιρικό κεφάλαιο από τα μέλη, ορίζοντας τις προϋποθέσεις.
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2. Οι διαχειριστές μπορούν να αποδέχονται ανά πάσα στιγμή εθελοντικές εισφορές
των μελών στο εταιρικό κεφάλαιο, παρόλο που το επιτόκιο που ορίζεται για αυτές
δεν μπορεί να υπερβαίνει εκείνο των τελευταίων εθελοντικών εισφορών στο κεφάλαιο που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση ή, σε έλλειψη απόφασης, εκείνο
των υποχρεωτικών εισφορών.

Άρθρο 60 Απόδοση στις εισφορές
1. Οι εισφορές στο εταιρικό κεφάλαιο μπορούν να επιφέρουν ένα ποσό επιτοκίου
που εκ των προτέρων έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων από την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου.
2. Η απόδοση δεν μπορεί να υπερβεί το νόμιμο τόκο περισσότερο των έξι μονάδων.
3. Η απόδοση επί των εισφορών στο κεφάλαιο προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκών
θετικών αποτελεσμάτων ή αποθεμάτων ελεύθερης διάθεσης για να την καλύψει.
4. Αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την καταβολή ενός τόκου επί των εισφορών
ή την διάθεση μέρους του διαθέσιμου καθαρού υπολοίπου από διανεμητέα αποθεματικά, για τις εισφορές του άρθρου 57.1.β, των οποίων οι επιστροφές είχαν απορριφθεί από την Συνεργατική Εταιρεία και επίσης ανήκουν σε δικαιούχους που είχαν παύση την συνεργατική τους δραστηριότητα, πρέπει να προβλέπεται να έχουν
προνομιακή απόδοση, όπως θα ορίζεται από το καταστατικό.

Άρθρο 61 Ενημέρωση των εισφορών
1. Ο ισολογισμός της Συνεργατικής Εταιρείας ρυθμίζεται στα ίδια πλαίσια και με
τα ίδια οφέλη που προβλέπονται για τις εταιρείες του Κοινού Δικαίου, με την επιφύλαξη του σκοπού που ορίζεται για το πλεόνασμα από αυτό το νόμο.
2. Το αναφερόμενο πλεόνασμα πρέπει να χρησιμοποιείται από την Συνεργατική
Εταιρεία, για ένα ή περισσότερα έτη για την ενημέρωση του κεφαλαίου ή για την
αύξηση των αποθεματικών κεφαλαίων, υποχρεωτικών ή εθελοντικών, σε αναλογία
που εκείνη κρίνει κατάλληλη. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που η Συνεργατική Εταιρεία παρουσιάσει ζημίες, το πλεόνασμα πρέπει να χορηγηθεί κατά προτεραιότητα για την κάλυψή τους, και στην συνέχεια να χορηγηθούν τα υπόλοιπα αποθεματικά όπως ορίζεται στο άρθρο 69.
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Άρθρο 62 Μεταβίβαση εισφορών
Οι εισφορές μπορούν να μεταβιβαστούν:
1. Με πράξης εν ζωή μεταξύ μελών και μεταξύ εκείνων που δεσμεύονται να γίνουν
μέλη εντός των επόμενων τριών μηνών, υπό τους όρους που θέτει το Καταστατικό.
Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι οι αρχικές υποχρεωτικές εισφορές των
νέων μελών πρέπει να δοθούν μέσω απόκτησης εισφορών όπως προβλέπονται στο
άρθρο 57.1.β, των οποίων η επιστροφή μπορεί να απορριφθεί από την Συνεργατική
Εταιρεία, έπειτα από παύση της ιδιότητας μέλους των δικαιούχων. Αυτή η μεταβίβαση γίνεται με βάση την παλαιότητα των αιτήσεων επιστροφής αυτού του τύπου
των εισφορών, και σε περίπτωση αιτήσεων με ίδια ημερομηνία, διατίθεται τμήμα
αναλογικά επί του ποσού των εισφορών.
2. Με διαδοχή λόγο θανάτου, από τους δικαιούχους, εφόσον είναι μέλη και έτσι το
ζητήσουν, ή, αν δεν είναι, έπειτα από την συγκατάθεσή τους να γίνουν μέλη, συγκατάθεση η οποία δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20. Η αίτηση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας τριών μηνών από το θάνατο του κληρονομουμένου. Σε
κάθε άλλη περίπτωση, θα έχουν δικαίωμα στην εκκαθάριση του σχετικού ποσού
της εισφοράς προς την Συνεργατική Εταιρεία, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται
στο επόμενο άρθρο.

Άρθρο 63 Επιστροφή, μειώσεις στις εισφορές
1. Το καταστατικό ρυθμίζει τα δικαιώματα των μελών στην επιστροφή των εισφορών τους στο εταιρικό κεφάλαιο, έχοντας τη δυνατότητα να ορίζει μειώσεις μόνο
επί των υποχρεωτικών εισφορών, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 30% σε περίπτωση αποβολής μέλους, ή το 20% σε περίπτωση αδικαιολόγητης παύσης της
δραστηριότητας του.
Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι, σε περίπτωση μη τήρησης της ελάχιστης
συμφωνημένης περιόδου παραμονής, το ποσοστό μείωσης για αδικαιολόγητη παύση δραστηριότητας μπορεί να αυξηθεί έως και μέχρι 10%.
2. Η απόφαση για το ποσοστό της μείωσης που θα εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση
είναι αρμοδιότητα των διαχειριστών.
3. Εκτός των προαναφερθέντων μειώσεων, υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση οι
μειώσεις στην επιστροφή της εισφοράς, κάθε μέλους που δηλώνει παύση της δρα49
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στηριότητάς του, από τις ζημιές που εμφανίζονται στον ισολογισμό του έτους κατά την οποία επήλθε η παύση δραστηριότητας, είτε αντιστοιχούν σε αυτή τη χρήση, είτε προέρχονται από άλλες παλαιότερες.
4. Ο χρόνος για την επιστροφή των αναφερόμενων ποσών δεν γίνεται να υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία παύσης της δραστηριότητας. Σε περίπτωση
θανάτου του μέλους, η επιστροφή στους δικαιούχους πρέπει να γίνει σε μια προθεσμία που δεν θα υπερβαίνει τον ένα χρόνο από το συμβάν.
Για τις εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 57.1.β., οι προθεσμίες που υποδεικνύονται στην προηγούμενη παράγραφο, θα υπολογιστούν λαμβάνοντας ως ημερομηνία έναρξης την ημέρα κατά την οποία η Συνεργατικής Εταιρεία αποφάσισε
την επιστροφή.
5. Για τις εισφορές των οποίων η επιστροφή ενεκρίθη από την Συνεργατική Εταιρεία, τα ποσά που εκκρεμούν να επιστραφούν δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή,
αλλά γεννούν το δικαίωμα είσπραξης επαυξημένα με τον νόμιμο τόκο.

Άρθρο 64 Ειδικά μερίσματα συμμετοχής
Ειδικά μερίσματα Συμμετοχής
1. Ειδικά μερίσματα συμμετοχής είναι οι συμπληρωματικού ή βοηθητικού χαρακτήρα δευτερεύουσες χρηματοδοτήσεις που υπάγονται ρητά στην ρύθμιση που ορίζει το παρόν άρθρο, για τις οποίες οι εγγραφόμενοι για την αγορά τους – εκτός
των προβλεπομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου – είναι και μη Συνεργατικές Εταιρείες, η επιστροφή μερίσματος γίνεται με την παρέλευση τουλάχιστον πενταετίας από την έκδοσή τους και το ύψος του μερίσματος ορίζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα της Συνεργατικής Εταιρείας.
2. Τα συγκεκριμένο καθεστώς αυτών των ειδικών μεριδίων συμμετοχής καθορίζεται ελεύθερα κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσής τους χωρίς να παρέχουν σε καμιά περίπτωση δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ούτε συμμετοχής στα διοικητικά ή άλλα διαχειριστικά όργανα.
3. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται στις πιστωτικές και ασφαλιστικές
Συνεργατικές Εταιρείες μόνο όταν δεν απαγορεύεται από τον Νόμο.
4. Οι εκδόσεις ή συμβάσεις των ειδικών μεριδίων συμμετοχής πρέπει να προσφέρονται σε ποσοστό όχι κατώτερο του 50% στα μέλη και τους μισθωτούς εργαζομένους της Συνεργατικής Εταιρείας πριν να προσφερθεί σε τρίτους. Η προσφορά αυ50
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τή θα τυγχάνει δημοσιότητας ισοδύναμης με την ορισθείσα στην Συνεργατική Εταιρεία για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων.
5. Ανεξαρτήτως της ονομασίας τους, τα ειδικά μερίσματα συμμετοχής που δεν υποβάλλονται ρητά στην ρύθμιση του παρόντος άρθρου, θα διέπονται από την ελεύθερη συμφωνία και από τις διατάξεις περί εταιρικού κεφαλαίου του άρθρου 57, ή
από τις διατάξεις του άρθρου 65 περί λοιπών χρηματοδοτήσεων.

Άρθρο 65 Λοιπές χρηματοδοτήσεις – εισφορές εγγραφής, περιοδικές συνδρομές, συμμετοχικοί & άλλοι τίτλοι
1. Το Καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει εισφορές εγγραφής και
περιοδικές συνδρομές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνονται στο εταιρικό κεφάλαιο
και δεν θα επιστρέφονται. Οι αναφερόμενες εισφορές δύναται να είναι διαφορετικές για της διάφορες κατηγορίες των μελών που προβλέπονται από αυτό το Νόμο,
ή εάν είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή για κάθε μέλος αναλογικά με την αντίστοιχη δέσμευσή τους ή δυνητική χρήση των συνεργατικών υπηρεσιών.
2. Οι εισφορές εγγραφής δεν δύναται να υπερβαίνουν το εικοσιπέντε τοις εκατό
της ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς στο εταιρικό κεφάλαιο για την απόκτηση
της ιδιότητας του μέλους.
3. Οποιουδήποτε είδους αγαθά, παροχές ή υπηρεσίες τα οποία παρέχονται από τα
μέλη για τη διαχείριση τους από την Συνεργατική Εταιρεία, και οι καταβολές χρημάτων για την απόκτηση των αγαθών, των παροχών και των υπηρεσιών της από τα
μέλη, δεν αποτελούν μέρος του εταιρικού κεφαλαίου αλλά υπάγονται στην Συνεργατική Εταιρεία ως Οργάνωση. Αυτές οι υπηρεσίες, παροχές ή αγαθά αυτούσια ή
μετά από επεξεργασία ή μεταποίηση ή το τίμημα αυτών των αγαθών ή υπηρεσιών
δεν περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία της Συνεργατικής Εταιρείας, και
δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή λήψη ασφαλιστικών μέτρων από τρίτους.
4. Οι Συνεργατικές Εταιρείες, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να εκδώσουν ομολογιακούς τίτλους στο καθεστώς των οποίων θα προσαρμόζεται τα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, η Γενική Συνέλευση
μπορεί να αποφασίσει, όταν πρόκειται για διαδοχικές εκδόσεις, την αποδοχή της
εθελοντικής χρηματοδότησης από τα μέλη ή τρίτους με οποιοδήποτε νομική μορφή
και με όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται για αυτές.
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5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει επίσης την έκδοση συμμετοχικών
τίτλων, που θα δίνουν δικαίωμα αποζημίωσης σε μικτές επενδύσεις σταθερού επιτοκίου συν τη μεταβολή που ορίζεται τη στιγμή της έκδοσης, σε σχέση με τα αποτελέσματα της Συνεργατικής Εταιρείας.
Η απόφαση της έκδοσης, πρέπει να ορίζει τον χρόνο αποπληρωμής και τους λοιπούς κανόνες, και μπορεί να ορίσει δικαίωμα παρουσίας των συμμετεχόντων στη
Γενική Συνέλευση, με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.
6. Μπορεί επίσης να συνάπτει λογαριασμούς συμμετοχών, στο καθεστώς των οποίων θα προσαρμόζεται τα οριζόμενα από τον Εμπορικό Κώδικα.

Άρθρο 65 β Διαχειριστική Χρήση
1. Η Διαχειριστική χρήση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από δώδεκα
(12) μήνες. Εξαιρετικώς η πρώτη Διαχειριστική χρήση μπορεί να ορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα βιβλία της Συνεργατικής Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας της και καταρτίζονται η Έκθεση Διαχείρισης
"Αποτελέσματα Χρήσης", ο ισολογισμός, που υποβάλλονται από το Συμβούλιο
Διαχειριστών στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις και τις εκθέσεις λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του έτους που έληξε.
3. Το Συμβούλιο Διαχειριστών συντάσσει πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Συνεργατικής Εταιρείας για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό δαπανών και το υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 65 γ Φορολόγηση επιστροφών σε μέλη ή συνεργάτες
1. Κάθε ποσό επιστροφής πρέπει, όσο αυτό είναι εφικτό, να φορολογείτε είτε ως
επιστροφή σε μέλος ή συνεργάτη είτε ως ποσό παραμένων στην Συνεργατική Εταιρεία αποτρέποντας την διπλή φορολόγησή του.
2. Οι επιστροφές προς τα μέλη ή τους συνεργάτες υπόκεινται ανάλογα με την κατηγορία τους σε φορολόγηση εισοδήματος, επένδυσης σε κεφάλαιο ή δεν υπόκειται σε φορολόγηση κατά την εφαρμογή της μεθόδου της επιστροφής του πλεονάσματος στα μέλη για την μείωση της τιμής διάθεσης του αγαθού, υπηρεσίας ή παροχής στο κόστος διάθεσης του.
52

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

Άρθρα 66-67 απαιτούν αναδιατύπωση

Άρθρο 66 Πλεόνασμα – Φορολόγηση καθαρών κερδών Συνεργατικής Εταιρείας
1. Για τον ορισμό του φορολογητέου καθαρού κέρδους της Συνεργατικής Εταιρείας εφαρμόζονται οι κανόνες και τα κριτήρια που ορίζονται για τις εμπορικές εταιρείες.
Ωστόσο από τα καθαρά κέρδη εκπίπτουν ως πλεόνασμα τα ποσά των συναλλαγών
με τα μέλη:
α) Οι επιστροφές που οφείλονται για τις εισφορές στο εταιρικό κεφάλαιο οι οποίες
ρυθμίζονται από τα άρθρα 57,59
β) Οι επιστροφές επί των παροχών και των χρηματικών καταβολών για συναλλαγές σε αγαθά, παροχές και υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο εταιρικό κεφάλαιο οι οποίες ρυθμίζονται από το άρθρο 65, για τιμές όχι μεγαλύτερες από αυτές
της αγοράς.
2. Από τα ακαθάριστα έσοδα της Συνεργατικής Εταιρείας αφαιρούνται κάθε είδους
δαπάνες, ζημίες, το πλεόνασμα και το υπόλοιπο που απομένει λογίζεται ότι προέρχεται από συναλλαγές με τρίτους μη μέλη και συνιστά καθαρά κέρδη για τα οποία
η Συνεργατική Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση.

Άρθρο 67 Διανομή καθαρού υπολοίπου
1. Το καθαρό υπόλοιπο αποτελείται από το πλεόνασμα και τα αποφορολογημένα
κέρδη.
2. Ετήσια, το καθαρό υπόλοιπο διανέμεται:
α) Στα Υποχρεωτικά Ταμεία της Εκπαίδευσης και Προώθησης του Συνεργατισμού
και Υποχρεωτικών Αποθεματικών τουλάχιστον το 30%, ήτοι δέκα τοις εκατό κατ
ελάχιστον στο Ταμείο Εκπαίδευσης και Προώθησης του Συνεργατισμού και είκοσι
τοις εκατό στο Ταμείο Υποχρεωτικών Αποθεματικών.
β) Το υπόλοιπο διατίθεται στη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να το διανείμει
με τον ακόλουθο τρόπο: επιστροφή στα μέλη, χρηματοδότηση άλλων Εθελοντικών
Ταμείων Αποθεματικών, με χαρακτήρα διανεμητέο ή μη διανεμητέο όπως ορίζει το
Καταστατικό ή, σε έλλειψή του, η Γενική Συνέλευση, και στην περίπτωση ύπαρ53
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ξης εργαζομένων μελών για την συμμετοχή τους στα αποτελέσματα της Συνεργατικής Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλισθεί για το Ταμείο Υποχρεωτικών Αποθεματικών ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό του εταιρικού κεφαλαίου, η ελάχιστη επιχορήγηση που ορίζεται υπέρ του Ταμείου Εκπαίδευσης και Προώθησης του Συνεργατισμού μπορεί να μειωθεί στο μισό.
4. Η Συνεργατική Εταιρεία μπορεί να αναγνωρίσει, και να ορίσει τον τρόπο στο
Καταστατικό της, ή μετά από συμφωνία με τη Γενική Συνέλευση, το δικαίωμα των
μισθωτών εργαζομένων του να συμμετέχουν στα θετικά αποτελέσματα. Αυτή η
συμμετοχή έχει χαρακτήρα μισθολογικό και αντικαθιστά οποιαδήποτε συμπληρωματική οικονομική παροχή προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία, εκτός και
εάν αυτή η συμμετοχή είναι κατώτερη της παροχής αυτής, όποτε θα δίδεται η προβλεπόμενη οικονομική παροχή της εργατικής νομοθεσίας.
5. Οι επιστροφές προς τα μέλη διανέμονται αναλογικά με τις ανταλλαγές του κάθε
μέλους σε αγαθά, υπηρεσίες ή προσφορά εργασίας με την Συνεργατική Εταιρεία.
α) Στις Συνεργατικές Εταιρείες οι οποίες προσφέρουν αγαθά, υπηρεσίες και παροχές στα μέλη τους, οι επιστροφές στα μέλη από κέρδη συναλλαγών της με τρίτους
μη μέλη υπόκειται σε φόρο ως απολαβές σε επένδυση κεφαλαίου.
Οι επιστροφές από το πλεόνασμα προς τα μέλη αναλογικά με τις συναλλαγές τους
δεν υπόκειται σε φόρο. Οι επιστροφές αυτές δεν αποτελούν κέρδος αλλά επιτελούν
τον σκοπό των Συνεργατικών Εταιρείες ως Οργανώσεις να διαθέτουν στα μέλη
τους αγαθά, υπηρεσίες και παροχές στο κόστος διάθεσης τους.
αα) Κόστος διάθεσης προσφερόμενου αγαθού, υπηρεσίας ή παροχής νοείτε το κόστος απόκτησης του αγαθού, υπηρεσίας ή παροχής από την Συνεργατικής Εταιρεία επιβαρυμένο με κάθε είδους απαραίτητες δαπάνες για την λειτουργία της.
Οι επιστροφές από το πλεόνασμα στα μέλη επανακαθορίζουν, εκ των υστέρων και
ελατούμενη, την τιμή διάθεσης του αγαθού, υπηρεσίας ή παροχής στο κόστος διάθεσης γνωρίζοντας τις ετήσιες απαραίτητες δαπάνες της λειτουργίας της Συνεργατικής Εταιρείας κατά το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.
αβ) Εφαρμογή μεθόδου επιστροφής του πλεονάσματος
Αντίστοιχα με το εδάφιο 5.γ , άρθρ. 19 Ν. 2859/2000 οι Συνεργατικές Εταιρείες
δύναται να καταρτίσουν προσωρινούς λογαριασμούς αγορών για κάθε μέλος τους
ακόμη και σε μηχανογραφικά συστήματα στους οποίους θα καταχωρούνται τα πο-
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σά των αγαθών, υπηρεσιών ή παροχών που τους διατέθηκε από αυτήν. Στο μέλος
θα αποδίδεται προσωρινή απόδειξη.
Η Συνεργατική Εταιρεία ως εκπρόσωπος των μελών της έχει την εξουσιοδότηση
να εκδίδει τα οικία παραστατικά στο όνομα της αντί των μελών της ως να είναι ο
τελικός χρήστης.
Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης με τον επανακαθορισμό της τιμής διάθεσης
του αγαθού, υπηρεσίας ή παροχής στο κόστος διάθεσης εκδίδετε συνολική αναλυτική απόδειξη με το αντίστοιχο Φ.Π.Α. που της αναλογεί.
β) Στις Συνεργατικές Εταιρείες Συλλογικής Εργασίας με μέλη εργαζόμενους και
τις Συνεργατικές Εταιρείες με μέλη εργασίας παρά τον καθορισμό ποσοστού επί
του διαθέσιμου υπολοίπου για την διανομή σε αυτές τις κατηγορία μελών, θα εφαρμόζεται ανώτατο όριο επιστροφής κατ’ έτος, ενταγμένο σε κλίμακα αποδοχών,
μέχρι του εξαπλάσιου των ετήσιων κατώτατων μεικτών αποδοχών σύμφωνα με
την Εθνική Σύμβαση Εργασίας κατά το έτος 2010. Ποσά επιστροφής μεγαλύτερα
από τα οριζόμενα στην κλίμακα αποδοχών σύμφωνα με το ποσοστό, τοποθετούνται σε ατομικό λογαριασμό Ειδικού Ταμείου Επιστροφών, τα οποία διαθέτονται
στον δικαιούχο με νόμιμο τόκο όπως ορίζεται σε αυτό το Νόμο, κατά την αποχώρηση ή συνταξιοδότηση του από την Συνεργατική Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63.
Σε περίπτωση αποβολής μέλους εργαζόμενου αποδεδειγμένα για ηδέων όφελος και
δόλιες πράξεις επιζήμιες προς τα συμφέροντα της Συνεργατικής Εταιρείας, η επιστροφή από τον ατομικό λογαριασμό του Ειδικού Ταμείου Επιστροφών δύναται να
υποστεί μείωση ακόμη και μέχρι 80%. Το αποβαλλόμενο μέλος σε περίπτωση που
δεν αποδεχθεί τους λόγους αποβολής έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην Επιτροπή Προσφυγών, ή σε έλλειψή της, στην Γενική Συνέλευση της Συνεργατικής
Εταιρείας και στην συνέχεια στα Αστικά Δικαστήρια.
Η αποβολή για ηδέων όφελος και δόλιες πράξεις επιζήμιες προς τα συμφέροντα
της Συνεργατικής Εταιρείας δεν περιλαμβάνεται ως ζήτημα το οποίο συνδέεται
αποκλειστικά με την τυπική σχέση μεταξύ της Συνεργατικής Εταιρείας Συλλογικής
Εργασίας και των μελών εργαζομένων τους σύμφωνα με το άρθρο 104 και ανήκουν και στην δικαιοδοσία των Αστικών Δικαστηρίων.
βα) Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό δυσκολίας της εργασίας,
την προσωπική απόδοση, τον χρόνο εμπειρίας, την συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση καθώς και άλλα επιπλέον προσόντα που μπορεί να διαθέτει ένα μέλος εργα55
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ζόμενος ή μέλος εργασίας, καταρτίζει κλίμακα ετήσιων επιστροφών με συντελεστή
από 1,1 των ετήσιων καθαρών αποδοχών μέχρι το εξαπλάσιο των ετήσιων κατώτατων μεικτών αποδοχών σύμφωνα με την Εθνική Σύμβαση Εργασίας του 2010.
ββ) Το Συμβούλιο Διαχειριστών εντάσσει το κάθε μέλος εργαζόμενο ή μέλος εργασίας σύμφωνα με το κλιμάκιο σε αντίστοιχο καθεστώς επιστροφών. Με την απόκτηση νέων προβλεπόμενων, από την Γενική Συνέλευση, προσόντων δύναται
να ανέλθει στην κλίμακα αποδοχών.
βγ) Η φορολόγηση των μελών εργαζόμενων ή μελών εργασίας υπόκειται σε φόρο
εργασίας ή φόρο επένδυσης σε κεφάλαιο σύμφωνα με το Δεύτερο Μέρος αυτού
του Νόμου περί φορολογίας.

Άρθρο 68 Υποχρεωτικά Συλλογικά Ταμεία
1. Το Ταμείο Υποχρεωτικών Αποθεματικών, που προορίζεται για τη σταθερότητα,
ανάπτυξη και ασφάλεια της Συνεργατικής Εταιρείας, είναι αδιανέμητο μεταξύ των
μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά σε αυτό το Νόμο.
2. Στο Ταμείο Υποχρεωτικών Αποθεματικών παρέχονται σε κάθε περίπτωση:
α) Το ποσοστό του διαθέσιμου καθαρού υπολοίπου που ορίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το παραπάνω άρθρο.
β) Οι κρατήσεις από τις υποχρεωτικές εισφορές στο εταιρικό κεφάλαιο σε περίπτωση παύσης της δραστηριότητας των μελών.
γ) Τα δικαιώματα εγγραφής.
δ) Τα ποσά στις Συνεργατικές Εταιρείες υπηρεσιών – αγαθών από τις συναλλαγές
με μη μέλη, εάν έτσι προβλέπει το Καταστατικό, αποτρέποντας την διανομή τους.
3. Τα ποσά του Ταμείου Εκπαίδευσης και Προώθησης του Συνεργατισμού διατίθενται, σε εφαρμογή των βασικών γραμμών που ορίζονται από το Καταστατικό ή τη
Γενική Συνέλευση, σε δραστηριότητες που πληρούν κάποιους από τους ακόλουθους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος:
α) Την κατάρτιση και εκπαίδευση των μελών και εργαζομένων του στις συνεργατικές αρχές και αξίες ή για θέματα σχετικά με την εργασία και λοιπές συνεργατικές
δραστηριότητες.
β) Την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των Συνεργατικών Εταιρειών, συμπεριλαμβάνοντας την κάλυψη των εξόδων για τη συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες Συνεργατικές, κάθετης και οριζόντιας ολοκλήρωσης, λοιπούς φορείς που δημιουργούνται
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για την προώθηση, βοήθεια, κοινή διεύθυνση ή κοινή δομή υποστήριξης δραστηριοτήτων μεταξύ των Συνεργατικών Εταιρειών.
γ) Την προαγωγή και βοήθεια σε πολιτιστικά και επαγγελματικά θέματα, καθώς
επίσης τη διάδοση των χαρακτηριστικών του συνεργατισμού στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η Συνεργατική Εταιρεία και στην κοινωνία εν γένει.
δ) Την προώθηση της συνεργατικής εκπαίδευσης και νέων Συνεργατικών Εταιρειών με την καταβολή μετρητών σε μια συνεργαζόμενη μη κερδοσκοπική οργάνωση αντίστοιχων σκοπών, με την επιφύλαξη για την επιβολή κυρώσεων από το
νόμο σε περίπτωση χρήσης για άλλους σκοπούς.
4. Στο Ταμείο Εκπαίδευσης και Προώθησης της Συνεργατικής Εταιρείας διατίθενται οπωσδήποτε:
α) Το ποσοστό του διαθέσιμου καθαρού υπολοίπου που ορίζει το Καταστατικό ή η
Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το προηγούμενο άρθρο.
β) Τα ποσά των χρηματικών κυρώσεων που επιβάλει η Συνεργατική Εταιρεία στα
μέλη της.
5. Το Ταμείο Εκπαίδευσης και Προώθησης της Συνεργατικής Εταιρείας δεν υπόκειται σε κατάσχεση και τα αποθεματικά του πρέπει να εμφανίζονται στο παθητικό
του ισολογισμού ως ξεχωριστή καταχώρηση.
Τα ποσά του αναφερόμενου Ταμείου που δεν θα αξιοποιηθούν εντός του επόμενου
έτους σύμφωνα με τον σκοπό του, πρέπει εντός του μεθεπόμενου έτους να χορηγηθεί για την αγορά ομολογιακών τίτλων Δημόσιου Χρέους της Ελλάδας, των οποίων οι οικονομικές αποδόσεις θα χορηγηθούν για τον ίδιο σκοπό. Οι αναφερόμενοι τίτλοι δεν μπορούν να παρασχεθούν ως ενέχυρα έναντι δανείου ή πίστωσης.

Άρθρο 69 Κατανομή ζημιών
1. Το Καταστατικό πρέπει να ορίζει τα κριτήρια για την απόσβεση των ζημιών, και
είναι νόμιμο να καταλογίζονται σε ένα ξεχωριστό ειδικό λογαριασμό για την εξόφλησή τους εις βάρος μελλοντικών θετικών αποτελεσμάτων, εντός προθεσμίας πέντε ετών.
2. Η απόσβεση των ζημιών της Συνεργατικής Εταιρείας πρέπει να υπάγεται στους
ακόλουθους κανόνες:
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α) Στο Ταμείο Εθελοντικών Αποθεματικών για την απόσβεση ζημιών, εάν υπάρχει,
μπορεί να αποδοθεί το σύνολο των ζημιών.
β) Στο Ταμείο Υποχρεωτικού Αποθεματικού μπορεί να αποδοθεί ως μέγιστο ο μέσος όρος των ποσών που διατέθηκαν βάση νόμου στα υποχρεωτικά αποθεματικά
κατά τα τελευταία πέντε έτη θετικών πλεονασμάτων, ή από τη σύστασή της εάν η
Συνεργατική Εταιρείας αυτή έχει χρόνο λειτουργίας μεγαλύτερο των αναφερόμενων πέντε ετών.
γ) Τα εναπομείναντα ποσά των ζημιών που δεν θα αποσβεσθούν από τους πόρους
του υποχρεωτικού και των εθελοντικών αποθεματικών, θα κατανεμηθούν στα μέλη
αναλογικά με τις ανταλλαγές του κάθε μέλους σε αγαθά, υπηρεσίες ή απασχόληση
με την Συνεργατική Εταιρεία. Οι κατανεμηθείσες ζημιές για κάθε μέλος θα καλυφθούν με κάποιο από τους ακόλουθους τρόπους:
1. Άμεσα ή μέσω αφαιρέσεων ποσών από τις εισφορές τους στο εταιρικό κεφάλαιο
ή, στην περίπτωση που υπάρχουν, μέσω αφαιρέσεων ποσών από οποιαδήποτε
χρηματοοικονομική επένδυση του μέλους στην Συνεργατική Εταιρεία από την οποία επιτρέπεται αυτή η κατανομή, εντός του επόμενου έτους από εκείνο στο οποίο
έχουν πραγματοποιηθεί.
2. Εις βάρος των επιστροφών στο μέλος για τα πέντε επόμενα έτη. Εάν με αυτές
δεν υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν οι ζημιές, τα ποσά κάλυψης των ζημιών
πρέπει να καταβληθούν από το μέλος σε μια μέγιστη προθεσμία ενός μήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Συλλογική Τεκμηρίωση και Λογιστική
Άρθρο 70 Συλλογική Τεκμηρίωση
1.Οι Συνεργατικές Επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τα ακόλουθα βιβλία με ημερολογιακή ταξινόμηση:
α) Μητρώο μελών.
β) Μητρώο εισφορών στο εταιρικό κεφάλαιο και μη εταιρικό κεφάλαιο.
γ) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του Συμβουλίου Διαχειριστών και
εάν υπάρχουν, της Επιτροπής Εποπτείας, της Επιτροπής Προσφυγών και των προπαρασκευαστικών Συνελεύσεων.
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δ) Βιβλίο αποθεματικών και ισολογισμών και πρωτόκολλο με ημερολογιακές καταχωρήσεις.
ε) Οποιαδήποτε άλλα απαιτούνται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και τις
λοιπές νομικές διατάξεις.
2. Τα βιβλία και οι λοιπές λογιστικές καταχωρήσεις ταξινομούνται και τηρούνται,
σε διαφορετικούς φακέλους για τις συναλλαγές με μέλη και με μη μέλη και πριν
από τη χρήση τους πρέπει να έχουν επικυρωθεί από το Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.
3. Επίσης ισχύουν καταχωρήσεις και σημειώσεις που πραγματοποιούνται με Μηχανογραφικές μεθόδους με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ή με άλλες κατάλληλες
διαδικασίες, οι οποίες στην συνέχεια βιβλιοδετούνται για να αποτελέσουν τα υποχρεωτικά βιβλία, τα οποία πρέπει να επικυρωθούν από το Μητρώο Συνεργατικών
Εταιρειών εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κλεισίματος του οικονομικού έτους.
Κατά συνέπεια ενώ δεν θα έχουν επικυρωθεί τα βιβλία που ορίζονται από την παράγραφο 1.γ), πρέπει να επικυρωθεί και αποσταλεί στο Μητρώο Συνεργατικών
Εταιρειών ένα αντίγραφο των πρακτικών, σε προθεσμία δύο μηνών από την επικύρωσή τους.

Άρθρο 71 Λογιστική
1. Οι Συνεργατικές Εταιρείες πρέπει να τηρούν μια συστηματική λογιστική τεκμηρίωση, ξεχωριστή για τις συναλλαγές με μέλη και με μη μέλη, κατάλληλη για τις
δραστηριότητές τους σύμφωνα με τον Εμπορικό Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες του οικονομικού συνεργατικού συστήματος.
2. Στο κλείσιμο του οικονομικού έτους πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ετήσιοι λογαριασμοί της Συνεργατικής Εταιρείας, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα ζημιών και κερδών και το υπόμνημα τεκμηρίωσης.
Σε περίπτωση που η Συνεργατική Εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιήσει εξωτερικό λογιστικό έλεγχο των ισολογισμών και λοιπών λογαριασμών του οικονομικού έτους σύμφωνα με τα οριζόμενα από το επόμενο άρθρο θα πρέπει να εκπονηθεί επίσης, η αντίστοιχη έκθεση διαχείρισης.
3. Οι διαχειριστές πρέπει να καταθέτουν στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών,
τους ετήσιους λογαριασμούς εντός ενός μηνός από την έγκρισή τους, και ενδεχο59
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μένως εάν υπάρχει αντίστοιχη Επιτροπή Εποπτείας να καταθέτουν την έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ελεγκτών των λογαριασμών. Οι αναφερόμενοι ετήσιοι
λογαριασμοί και η έκθεση διαχείρισης πρέπει να υπογράφονται από όλους τους
διαχειριστές, και εάν λείπει η υπογραφή κάποιου πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά
ο λόγος.

Άρθρο 72 Λογιστικός έλεγχος
1. Οι Συνεργατικές Εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν σε εξωτερικό λογιστικό έλεγχο, στα πλαίσια που ορίζονται από το Νόμο Λογιστικού Ελέγχου και τις κανονιστικές πράξεις εφαρμογής του, τους ετήσιους λογαριασμούς και την έκθεση διαχείρισης του οικονομικού έτους όταν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:
α) Έτσι προκύπτει από τον αναφερόμενο Νόμο ή τις κανονιστικές πράξεις εφαρμογής του.
β) Το ζητά μια επαρκή μειοψηφία των μελών που δύναται να απαιτήσει τη σύγκλυση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Το προβλέπει το Καταστατικό ή συμφωνεί η Γενική Συνέλευση ή η Επιτροπή
Εποπτείας.
2. Οι εξωτερικοί ελεγκτές λογαριασμών διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
Ωστόσο, όταν ο διορισμός τους από τη Γενική Συνέλευση δεν έχει πραγματοποιηθεί έγκαιρα ή τα διοριζόμενα πρόσωπα δεν μπορούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, οι διαχειριστές μπορούν να προβούν σε νέο διορισμό λογοδοτώντας στην
πρώτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί.

Άρθρο 73 Νομικός Σύμβουλος
1. Οι Συνεργατικές Εταιρείες που, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο Λογιστικού Ελέγχου Λογαριασμών, από τις κανονιστικές πράξεις εφαρμογής του ή το
καταστατικό, είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν σε εξωτερικό λογιστικό έλεγχο
τους ετήσιους λογαριασμούς τους, πρέπει να ορίσουν, με απόφαση των διαχειριστών, ένα Νομικό Σύμβουλο.
2. Ο Νομικός Σύμβουλος υπογράφει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τη Γενική
Συνέλευση ή το Συμβούλιο Διαχειριστών, πιστοποιώντας εάν είναι νομικά συμβατές και εάν μπορούν να καταχωρηθούν στο Μητρώο των Συνεργατικών Εταιρειών.
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Οι πιστοποιήσεις αυτών των αποφάσεων θα φέρουν την επικύρωση ότι περιλαμβάνονται στο βιβλίο των πρακτικών εγκεκριμένες από το Νομικό Σύμβουλο.
3. Ο Νομικός Σύμβουλος φέρει την αστική ευθύνη σε περίπτωση επαγγελματικής
αμέλειας έναντι της Συνεργατικής Εταιρείας, των μελών της και τρίτων.
4. Η άσκηση αυτού του καθήκοντος δεν είναι συμβατή με την ιδιότητα του διευθυντή, διαχειριστή ή του μέλους της Επιτροπής Προσφυγών ή της Επιτροπής Εποπτείας.
5. Η σχέση μεταξύ της Συνεργατικής Εταιρείας και του Νομικού Συμβούλου μπορεί να είναι εκμίσθωσης υπηρεσιών ως ελεύθερου επαγγελματία, με σχέση εργασίας, ή εταιρική σχέση ως εργαζόμενου μέλους ή μέλους εργασίας στην Συνεργατική
Εταιρεία.
Οι ενώσεις ή συνομοσπονδίες των Συνεργατικών Εταιρειών, καθώς επίσης και άλλες Συνεργατικές Εταιρείες, μπορούν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία εάν διαθέτουν δικηγόρους, στους οποίους θα αντιστοιχεί η εκτελεστική και επαγγελματική
ευθύνη της γνωμοδότησης. Εάν οι σχέσεις μεταξύ αυτών των δικηγόρων και των
αναφερόμενων φορέων δεν είναι εκμίσθωσης υπηρεσιών ως ελεύθερου επαγγελματία, οι αναφερόμενοι φορείς θα είναι αστικά υπεύθυνοι μαζί με το δικηγόρο για
τις ζημιές που τυχόν θα πραγματοποιηθούν στην Συνεργατική Εταιρεία κατά την
άσκηση των καθηκόντων του Νομικού Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Τροποποίηση του Καταστατικού, αλλαγή έδρας
Άρθρο 74 Τροποποίηση του Καταστατικού
1. Οποιαδήποτε απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού πρέπει να ληφθεί από
τη Γενική Συνέλευση και απαιτεί τη συνδρομή των ακόλουθων απαραίτητων προϋποθέσεων:
α) Οι συντάκτες της πρότασης να καταρτίσουν μια γραπτή έκθεση αιτιολογώντας
τους λόγους για την τροποποίηση του.
β) Να αναφέρουν στη Συνέλευση, με την απαραίτητη σαφήνεια, τα σημεία που θα
πρέπει να τροποποιηθούν.
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γ) Στην αναγγελία της σύγκλησης να πιστοποιηθεί ρητά το δικαίωμα όλων των μελών να μελετήσουν στην εταιρική έδρα ολόκληρο το κείμενο της τροποποίησης
και της αιτιολογικής έκθεσης που προτάθηκε και να ζητήσουν τη δωρεάν παράδοση ή αποστολή των αναφερόμενων εγγράφων.
2. Η αναφερόμενη απόφαση δημοσιοποιείται σε επίσημο έγγραφο, το οποίο θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.
3. Επιπλέον, η απόφαση αλλαγής επωνυμίας, αλλαγής έδρας ή τροποποίησης του
σκοπού του καταστατικού πρέπει να ανακοινωθούν σε μια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας στην έδρα της Συνεργατικής Εταιρείας, πριν από την καταχώρησή της
στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.
4. Όταν η τροποποίηση συνίσταται στην ένταξη ή την κατάργηση της θέσης Νομικού Συμβούλου της Συνεργατικής Εταιρείας, ή στην ουσιαστική τροποποίηση του
εταιρικού σκοπού, τα μέλη που θα έχουν ψηφίσει κατά ή εκείνα τα οποία δεν θα
έχουν παρευρεθεί στη Συνέλευση, έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν τη διαφωνία
τους γραπτώς προς τους διαχειριστές εντός σαράντα ημερών, οι οποίες υπολογίζονται από την ημέρα καταχώρησης της απόφασης στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών και το δικαίωμα να αποχωρίσουν από την Συνεργατική Εταιρεία. Σε αυτές
τις περιπτώσεις, η παύση της δραστηριότητάς τους θεωρείται δικαιολογημένη.

Άρθρο 75 Αλλαγή εταιρικής έδρας
Εκτός εάν το Καταστατικό ορίζει διαφορετικά, η αλλαγή της εταιρικής έδρας στα
όρια του ιδίου Δήμου δεν απαιτεί συμφωνία της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να
αποφασιστεί από τους διαχειριστές, και πρέπει να πιστοποιείται με επίσημο έγγραφο που θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
Συγχώνευση και διάσπαση Συνεργατικής Εταιρείας
Άρθρο 76 Τρόποι και συνέπειες της συγχώνευσης
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1. Η Συνεργατική Εταιρεία μπορεί να συγχωνευθεί, είτε μέσω της συγχώνευσης
διαφόρων Συνεργατικών Εταιρειών για την σύσταση νέας, είτε με απορρόφηση
μιας ή περισσοτέρων Συνεργατικών Εταιρειών από άλλη που ήδη υπάρχει.
2. Οι Συνεργατικές Εταιρείες οι οποίες συγχωνεύονται σε μια νέα ή που απορροφούνται διαλύονται ακόμη και εάν δεν έρθουν σε εκκαθάριση, και τα περιουσιακά
τους στοιχεία μεταφέρονται συνολικά στη νέα Συνεργατική Εταιρεία ή σε εκείνη
που θα την απορροφήσει, οι οποίες αναλαμβάνουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις
των Συνεργατικών Εταιρειών που διαλύονται. Επίσης τα μέλη των Συνεργατικών
Εταιρειών που διαλύονται σαν συνέπεια της συγχώνευσης εντάσσονται στην νέα
Συνεργατική Εταιρεία ή στην απορροφούσα.
3. Το σύνολο των κεφαλαίων των Υποχρεωτικών Αποθεματικών Ταμείων που επαλείφονται ως συνέπεια της συγχώνευσης θα ενσωματωθούν στα αντίστοιχα Ταμεία της νέας Συνεργατικής Εταιρείας ή της απορροφούσας.

Άρθρο 77 Σχεδιασμός συγχώνευσης
1. Οι διαχειριστές των Συνεργατικών Εταιρειών που θα συμμετάσχουν στη συγχώνευση πρέπει να συντάξουν ένα Σχέδιο Συγχώνευσης, το οποίο πρέπει να υπογράψουν ως πρωταρχική συμφωνία.
2. Το Σχέδιο Συγχώνευσης πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες
αναφορές:
α) Την ονομασία, τύπο και διεύθυνση των Συνεργατικών Εταιρειών που συμμετέχουν στη συγχώνευση σε νέα Συνεργατική Εταιρεία, αν θα υπάρχει, καθώς επίσης
τον αριθμό μητρώου καταχωρήσεις τους στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.
β) Ο χρησιμοποιούμενος τρόπος για να οριστεί το ποσό, για κάθε μέλος των Συνεργατικών Εταιρειών που διαλύονται, ως εισφορά στο κεφάλαιο της νέας Συνεργατικής Εταιρείας ή στην απορροφούσα, υπολογίζοντας, εάν υπάρχουν, εθελοντικά
αποθεματικά με διανεμητικό χαρακτήρα.
γ) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στα μέλη των Συνεργατικών Εταιρειών που διαλύονται στη νέα ή στην απορροφούσα Συνεργατική Εταιρεία.
δ) Η ημερομηνία κατά την οποία οι εργασίες των Συνεργατικών Εταιρειών που διαλύονται πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί, για λογιστικούς σκοπούς της νέας ή απορροφούσας Συνεργατικής Εταιρείας.
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ε) Τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στους κατόχους των ειδικών μερισμάτων,
συμμετοχικών τίτλων ή άλλων τίτλων των Συνεργατικών Εταιρειών που εξαλείφονται από τη νέα ή απορροφούσα Συνεργατική Εταιρεία.
3. Όταν εγκριθεί το Σχέδιο Συγχώνευσης, οι διαχειριστές των Συνεργατικών Εταιρειών που θα συγχωνευθούν θα απέχουν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε
πράξης ή την πραγματοποίηση οποιουδήποτε συμβολαίου που θα μπορούσε να εμποδίσει την έγκριση του σχεδίου ή να τροποποιήσει μερικώς την αναλογία της
συμμετοχής των μελών των Συνεργατικών Εταιρειών που διαλύονται, στη νέα ή
απορροφούσα Συνεργατική Εταιρεία.
4. Το Σχέδιο Συγχώνευσης δεν θα έχει αποτέλεσμα εάν η συγχώνευση δεν εγκριθεί
από όλες τις Συνεργατικές Εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτή σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του σχεδίου.

Άρθρο 78 Ενημέρωση για τη συγχώνευση
Όταν δημοσιευθεί η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία πρέπει να εγκρίνει
τη συγχώνευση θα πρέπει να τεθούν για την έγκριση από τα μέλη, στην έδρα της
εταιρείας, τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Το Σχέδιο Συγχώνευσης.
β) Οι εκθέσεις, που συντάσσονται από τους διαχειριστές της κάθε μιας Συνεργατικής Εταιρείας για την αναγκαιότητα και τις συνέπειες της συγχώνευσης που σχεδιάστηκε.
γ) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός ζημιών και κερδών και η αναλυτική έκθεση των
τριών τελευταίων ετών των Συνεργατικών Εταιρειών που συμμετέχουν στη συγχώνευση και, εάν υπάρχουν, οι εκθέσεις της διαχείρισης και των εξωτερικών ελεγκτών λογαριασμών.
δ) Ο ισολογισμός της συγχώνευσης κάθε μιας από τις Συνεργατικές Εταιρείες όταν
είναι διαφορετικός από τον τελευταίο ετήσιο που εγκρίθηκε. Μπορεί να θεωρηθεί
ισολογισμός συγχώνευσης ο τελευταίος ετήσιος ισολογισμός που εγκρίθηκε, όταν
έχει κλείσει εντός των έξι προηγούμενων μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Συνέλευσης που θα πρέπει να αποφασίσει για τη συγχώνευση.
ε) Το σχέδιο του Καταστατικού της νέας Συνεργατικής Εταιρείας ή το πλήρες κείμενο των τροποποιήσεων που πρέπει να εισαχθούν στο Καταστατικό της απορροφούσας Συνεργατικής Εταιρείας.
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στ) Το ισχύον Καταστατικό όλων των Συνεργατικών Εταιρειών που συμμετέχουν
στη συγχώνευση.
στ) Τον κατάλογο ονομάτων, επιθέτων, Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου
Ταξιδιωτικού Έγγραφου, Α.Φ.Μ. εάν είναι φυσικά πρόσωπα, ή επωνυμία και
Α.Φ.Μ. εάν είναι νομικά πρόσωπα, και, στις δύο περιπτώσεις, η εθνικότητα και
διεύθυνση των διαχειριστών των εταιρειών που συμμετέχουν στη συγχώνευση και
η ημερομηνία από την οποία ασκούν τα καθήκοντά τους και, όλα τα αναφερόμενα
παραπάνω στοιχεία για τα πρόσωπα οι οποίοι θα προταθούν σαν νέοι διαχειριστές
ως συνέπεια της συγχώνευσης.

Άρθρο 79 Απόφαση συγχώνευσης
1. Η απόφαση της συγχώνευσης πρέπει να ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις κάθε μίας από τις Συνεργατικές Εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτή, σύμφωνα με το
Σχέδιο Συγχώνευσης.
2. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για την συγχώνευση, προσαρμοσμένη σε
ότι προβλέπεται από τον Νόμο και τα οριζόμενα από το Καταστατικό για την τροποποίηση του Καταστατικού, πρέπει να περιλαμβάνει τις ελάχιστες αναφορές του
Σχεδίου Συγχώνευσης που απαιτούνται από το Νόμο, και να πιστοποιεί το δικαίωμα όλων των μελών να μελετήσουν στην εταιρική έδρα τα έγγραφα που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο, καθώς επίσης να ζητήσουν και να λάβουν με δωρεάν παράδοση ή αποστολή ολόκληρο το κείμενο του Σχεδίου.
3. Η απόφαση της συγχώνευσης πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 36. Το Σχέδιο Συγχώνευσης όταν αποφασιστεί δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
4. Η απόφαση συγχώνευσης πρέπει να περιλαμβάνει τις αναφορές που απαιτούνται
για τη νόμιμη σύσταση μιας νέας Συνεργατικής Εταιρείας ή, στη περίπτωση που
υφίσταται μια απορροφούσα Συνεργατική Εταιρεία, να περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που ορίζονται για το Καταστατικό.
5. Από τη στιγμή κατά την οποία το Σχέδιο εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις
των Συνεργατικών Εταιρειών που εμπλέκονται, αυτές δεσμεύονται να συνεχίσουν
τη διαδικασία της συγχώνευσης.
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6. Η συμφωνία της συγχώνευσης, αφού ληφθεί, πρέπει να δημοσιευθεί στην «Εφημερίδα της Κυβέρνησης» και σε δύο εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας στο τόπο
έδρας των Συνεργατικών Εταιρειών που συμμετέχουν στη συγχώνευση.

Άρθρο 80 Δικαίωμα διαφωνίας μελών στην συγχώνευση
1. Τα μέλη όλων των Συνεργατικών Εταιρειών που συμμετέχουν στη συγχώνευση
και έχουν ψηφίσει κατά αυτής, ή τα μέλη που, αν και δεν έχουν συμμετάσχει στη
Συνέλευση, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τη διαφωνία τους μέσω επίσημου εγγράφου προς τους διαχειριστές εντός σαράντα ημερών από την ημέρα της δημοσίευση της συμφωνίας συγχώνευσης έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την Συνεργατική Εταιρεία.
2. Σε περίπτωση που ασκήσουν αυτό το δικαίωμα η παύση δραστηριότητας του
μέλους χαρακτηρίζεται ως δικαιολογημένη. Η επιστροφή των εισφορών των μελών
που αποχωρούν στην περίπτωση των Συνεργατικών Εταιρειών που διαλύονται σαν
συνέπεια της συγχώνευσης, είναι υποχρέωση της νέας ή απορροφούσας Συνεργατικής Εταιρείας.

Άρθρο 81 Δικαίωμα αντίθεσης των πιστωτών
1. Η συγχώνευση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν περάσει ένας μήνας από την
ημέρα των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 79.
Εάν κατά την χρονική διάρκεια αυτή κάποιος πιστωτής οποιουδήποτε από της
συμμετέχοντες στη συγχώνευση Συνεργατικές Εταιρείες αντιτεθεί γραπτά σε αυτή,
δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν καταβληθούν τα χρέη της εξ’ ολοκλήρου ή εάν η οφειλέτης εταιρεία ή Συνεργατική Εταιρεία που προκύπτει από τη συγχώνευση δεν δώσει επαρκείς εγγυήσεις.
2. Οι πιστωτές δεν μπορούν να αντιτεθούν στην καταβολή των χρεών ακόμη και
εάν πρόκειται για πιστώσεις που δεν έχουν λήξει.
3. Στην δημοσίευση της συμφωνίας συγχώνευσης πρέπει να αναφέρεται ρητά αυτό
το δικαίωμα αντίθεσης των πιστωτών.

Άρθρο 82 Πράξη καταχώρησης της συγχώνευσης
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1. Η συμφωνία της συγχώνευσης επικυρώνεται με επίσημο έγγραφο, στο οποίο
εμφανίζεται το Σχέδιο Συγχώνευσης εγκεκριμένο από τις αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις των Συνεργατικών Εταιρειών που συγχωνεύονται και ο ισολογισμό συγχώνευσης των Συνεργατικών Εταιρειών που διαλύονται.
2. Στην περίπτωση που σαν συνέπεια της πράξης συγχώνευσης ιδρύεται μια νέα
Συνεργατική Εταιρεία, η πράξη πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον, τα έγγραφα που
απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο για τη σύστασή της. Σε περίπτωση συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως, πρέπει να περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις του καταστατικού που συμφωνήθηκαν από την απορροφούσα Συνεργατική Εταιρεία.
3. Η συγχώνευση τίθεται σε ισχύ με την καταχώρηση της νέας Συνεργατικής Εταιρείας ή, στην περίπτωση απορρόφησης με την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο
Συνεργατικών Εταιρειών. Με την καταχώρηση της πράξη σύστασης με συγχώνευση ή απορρόφηση στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών, ταυτόχρονα ακυρώνονται από το Μητρώο οι καταχωρήσεις των αναρροφώντων Συνεργατικών Εταιρειών και διαλύονται.

Άρθρο 83 Ειδικές συγχωνεύσεις
1. Όταν δεν υπάρχει νομικό καθεστώς που να το απαγορεύει ρητά, μη Συνεργατικές εταιρείες και Οργανώσεις μπορούν να συγχωνεύονται με Συνεργατικές Εταιρείες συναφών εργασιών μέσω της απορρόφησης τους από τις Συνεργατικές Εταιρείες ή να συσταθεί μια νέα Συνεργατική Εταιρεία αυτού του τύπου ή μορφής.
Σε αυτές τις συγχωνεύσεις εφαρμόζονται οι αντίστοιχες νομοθεσίες που διέπουν
τις εταιρείες που συγχωνεύονται.

Άρθρο 84 Διάσπαση Συνεργατικής Εταιρείας
1. Μια Συνεργατική Εταιρεία μπορεί να διασπαστεί μέσω:
α) Της διάλυσης της, χωρίς προηγούμενη εκκαθάριση, διανέμοντας στα μέλη της
και χωρίζοντας τα περιουσιακά της στοιχεία σε δύο ή περισσότερα μέρη, τα οποία
μεταφέρονται συνολικά σε άλλη ή άλλες νεοϊδρυόμενες Συνεργατικές Εταιρείες ή
να απορροφηθούν από άλλη ή άλλες Συνεργατικές Εταιρείες που ήδη υπάρχουν,
στις οποίες θα ενταχθούν.
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β) Της διάσπασης ενός ή περισσοτέρων μερών των περιουσιακών στοιχείων και
μελών της Συνεργατικής Εταιρείας, χωρίς διάλυση και γενική διάσπαση, και εντάσσοντας τα μέλη της σε μια ή περισσότερες προϋπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες
Συνεργατικές Εταιρείες.
2. Το σχέδιο διάσπασης υπογεγραμμένο από τους διαχειριστές των συμμετεχόντων
Συνεργατικών Εταιρειών πρέπει να περιλαμβάνει μια αναλυτική πρόταση για τα
θέματα των περιουσιακών στοιχείων και των μελών που θα μεταφερθούν στις εναπομείναντες στις νέες ή απορροφούσες Συνεργατικές Εταιρείες.
3. Σε έλλειψη τήρησης των υποχρεώσεων μιας ωφελούμενης Συνεργατικής Εταιρείας που ανέλαβε λόγο της διάσπασης, καθιστά υπεύθυνες αλληλέγγυα και εις
ολοκλήρου για την ολοκλήρωση της διάσπασης, τις εναπομείναντες Συνεργατικές
Εταιρείες μέχρι το ποσό του καθαρού ενεργητικού που κατανέμεται στη διάσπαση
σε κάθε μια από αυτές. Εάν μια Συνεργατική Εταιρεία παρά την συνολική διάσπασή της, δεν διακόψει την λειτουργία της ως συνέπεια της διάσπασης, θα είναι υπεύθυνη για το σύνολο των υποχρεώσεων η ίδια.
4. Η διάσπαση των Συνεργατικών Εταιρειών διέπεται, με τις επιφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω παραγράφους, από τις διατάξεις ρύθμισης της συγχώνευσης, όσες είναι εφαρμόσιμες, και τα μέλη και πιστωτές των συμμετεχόντων Συνεργατικών Εταιρειών μπορούν να ασκούν τα ίδια δικαιώματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
Μετατροπή
Άρθρο 85 Μετατροπή Συνεργατικής Εταιρείας
1. Οι Συνεργατικές Εταιρείες μπορούν να μετατρέπονται σε αστικές ή εμπορικές
εταιρείες οποιασδήποτε μορφής όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η μετατροπή μπορεί να γίνει μόνο για λόγους επιχειρησιακών αναγκών που υπηρετούν βιώσιμες λύσεις στα πλαίσια του νομικού συνεργατικού συστήματος, κατά την κρίση των διαχειριστών και, εάν υπάρχει, της Επιτροπής Εποπτείας της Συνεργατικής Εταιρείας, η οποία εγκρίνεται από το Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο.
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β) Πρέπει να ληφθεί, ρητή και θετική απόφαση, από την Γενική Συνέλευση, εφαρμόζοντας τους όρους που ορίζονται για την τροποποίηση των Καταστατικών.
γ) Η απόφαση της Συνέλευσης πρέπει να δημοσιευθεί στην «Εφημερίδα της Κυβέρνησης» και σε δύο εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας στον τόπο έδρας της Συνεργατικής Εταιρείας.
δ) Η επίσημη πράξη μετατροπής πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία και
τα έγγραφα που απαιτούνται από τον Νόμο για τη σύσταση της εταιρείας της οποίας υιοθετείται η μορφή, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα οριζόμενα από τον παρόντα
Νόμο. Μια έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για τα μη ρευστοποιημένα περιουσιακά στοιχεία, που προβλέπεται από την εμπορική νομοθεσία, πρέπει να περιλαμβάνεται, κατά περίπτωση, στην αναφερόμενη πράξη.
ε) Η επίσημη πράξη μετατροπής πρέπει να υποβληθεί, διαδοχικά, τόσο στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών, για να καταχωρηθεί η παύση δραστηριότητας, όσο
και στο Εμπορικό Μητρώο, για την καταχώρηση έναρξης εργασιών της εταιρείας
της οποίας η μορφή υιοθετείται.
Η αναφερόμενη πράξη πρέπει να συνοδεύεται από τον ισολογισμό ο οποίος πρέπει
να έχει κλείσει την προηγούμενη ημέρα από τη συμφωνία της μετατροπής ή θα είναι του τελευταίου έτους, εάν θα έχουν παρέλθει λιγότεροι από έξι μήνες από το
κλείσιμο του και θα έχει κατατεθεί στην εταιρική έδρα με ταυτόχρονη διάθεση στα
μελών την ίδια ημέρα όπου πραγματοποιείται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Επίσης πρέπει να γίνεται αναφορά στα μέλη που έχουν ασκήσει το δικαίωμα διαχωρισμού - αποχώρησης και στο κεφάλαιο που εκπροσωπούν, καθώς επίσης πρέπει να γίνεται αναφορά στον τελικό ισολογισμό που έχει πραγματοποιηθεί από
τους διαχειριστές και θα κλείσει την προηγούμενη ημέρα από την χορήγηση της
πράξης μετατροπής.
2. Η μετατροπή δεν επηρεάζει την μετατρεπόμενη Συνεργατική Εταιρείας ως νομικό πρόσωπο, που θα συνεχίσει να λειτουργεί με τη νέα μορφή της.
3. Δικαίωμα αποχώρησης έχουν τα μέλη που έχουν ψηφίσει κατά σύμφωνα με τα
πρακτικά της Συνέλευσης και όσα μέλη μη έχοντας παρευρεθεί στη Συνέλευση,
δηλώσουν τη διαφωνία τους μέσω εγγράφου προς τους διαχειριστές εντός σαράντα
ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης. Αυτά τα μέλη έχουν δικαίωμα στην επιστροφή των εισφορών τους στο κεφάλαιο σε προθεσμία η οποία, χωρίς να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 63 από την ημερομηνία της απόφασης της
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μετατροπής, όπως ορίζει το Καταστατικό ή συμφωνεί η Συνέλευση, λαμβάνουν και
το νόμιμο επιτόκιο για τις εισφορές τους εντός των οριζόμενων προθεσμιών.
4. Η ονομαστική αξία των κεφαλαίων του Υποχρεωτικού Αποθεματικού Κεφαλαίου, και των εθελοντικών αδιανέμητων αποθεματικών πρέπει να πιστοποιηθούν ενώπιον του Ανώτατου Συνεργατικού Συμβουλίου ως τίτλοι συμμετοχής της εταιρεία που προκύπτει από τη διαδικασία της μετατροπής, και πρέπει να ληφθεί η κατάλληλη απόφαση από την ίδια Συνέλευση που θα συμφωνήσει για τη μετατροπή.
Το Ταμείο Εκπαίδευσης και Προώθησης του Συνεργατισμού διατίθεται όπως προβλέπεται από το καταστατικό και, εάν δεν υπάρχει πρόβλεψη, σύμφωνα με την παράγραφο 2.α) του άρθρου 94 για τα οριζόμενα περί εκκαθάρισης Συνεργατικής Εταιρείας.
5. Με την έγκριση της μετατροπής, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιλέξει τη μετατροπή των εισφορών στο εταιρικό κεφάλαιο σε χρηματοοικονομικές συμμετοχές
του νέου φορέα σε άμεση αναλογία με το κεφάλαιο που έχει χορηγηθεί από κάθε
μέλος στην Συνεργατική Εταιρεία, τα δικαιώματα ψήφου που κατείχε σε αυτήν, ή
σε συνδυασμό των δύο αυτών κριτηρίων.

Άρθρο 86 Μετατροπή σε Συνεργατική Εταιρεία
1. Οι εταιρείες και οι Οργανώσεις μη Συνεργατικού χαρακτήρα μπορούν να μετατραπούν σε Συνεργατικές Εταιρείες ενός τύπου και μιας βαθμίδας που ρυθμίζονται
με τον παρόντα νόμο εάν δεν υπάρχει νομική διάταξη που να το εμποδίζει ρητά.
2. Η μετατροπή πρέπει να αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, ή από το έγκυρο
όργανο που αντίστοιχα εκφράζει την βούληση των εταίρων/μελών, με την απαιτούμενη πλειοψηφία που απαιτείται από τη νομοθεσία που εφαρμόζεται, και δεν
επηρεάζει την λειτουργία του φορέα ως νομικό πρόσωπο ακολουθώντας απαραίτητα όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες από αυτό το Νόμο για τη σύσταση μιας Συνεργατικής Εταιρείας.
3. Η δημόσια πράξη μετατροπής, μπορεί να περιλαμβάνει, και μη ρευστοποιημένα
περιουσιακά στοιχεία, με μια έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για αυτά για
την καταχώρισή τους στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών καθώς και τα λοιπά
προβλεπόμενα, ανάλογα με την περίπτωση, για τις Συνεργατικές Εταιρείες, συνοδευόμενη με τον ισολογισμό του μετατρεπόμενου φορέα ο οποίος πρέπει να έχει
κλείσει την προηγούμενη ημέρα από τη συμφωνία της μετατροπής.
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4. Η μετατροπή σε Συνεργατική Εταιρεία δεν αλλοιώνει το καθεστώς της ευθύνης
των μελών του μετατρεπόμενου φορέα για δάνεια και χρέη που υπήρχαν πριν από
την μετατροπή του, εκτός εάν οι πιστωτές έχουν ρητά συγκατατεθεί για τη μετατροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
Διάλυση και εκκαθάριση
Άρθρο 87 Αιτίες διάλυσης
Αποτελούν αιτίες διάλυσης της Συνεργατικής Εταιρείας:
1. Η λήξη της διάρκειας λειτουργίας της όπως ορίζεται στο Καταστατικό.
2.Η επίτευξη του καταστατικού σκοπού ή η προφανής αδυναμία να πραγματοποιηθεί.
3. Η παύση ή αδράνεια των συλλογικών οργάνων ή αδικαιολόγητη διακοπή χωρίς
αιτία των δραστηριοτήτων της Συνεργατικής Εταιρείας για δύο συνεχόμενα έτη
χωρίς εύλογη αιτία.
4. Η μείωση του αριθμού των μελών κάτω του ελάχιστου βάση του παρόντος Νόμου που κρίνεται απαραίτητο για τη σύσταση μιας Συνεργατικής Εταιρείας, εάν
διατηρείται για περισσότερο από δώδεκα μήνες.
5. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου σε ένα ποσό μικρότερο του ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου που ορίζεται από το Καταστατικό, χωρίς να αποκατασταθεί εντός
δώδεκα μηνών.
6. Η συγχώνευση ή η πλήρης διάσπαση.
7. Η πτώχευση της Συνεργατικής Εταιρείας καθορίζει και τη διάλυσή της όταν αποφασιστεί ρητά με δικαστική απόφαση.
8. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί από την πλειοψηφία που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 36.
9. Οποιαδήποτε άλλη αιτία ορίζεται από το Νόμο ή το Καταστατικό.

Άρθρο 88 Αποτελεσματικότητα των αιτιών διάλυσης
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1. Η οριζόμενη λήξη διάρκειας λειτουργίας από το Καταστατικό είναι απολύτως
επιβεβλημένη, εκτός εάν εκ των προτέρων έχει ρητά παραταθεί, μέσω απόφασης
της Γενικής Συνέλευσης με την πλειοψηφία που προβλέπεται από την παράγραφο
2 του άρθρου 36, η οποία πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Συνεργατικών
Εταιρειών. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους λόγο διαφωνίας στην παράταση του
χρόνου λειτουργίας της Συνεργατικής Εταιρείας, η αποχώρηση θεωρείται ως δικαιολογημένη, αναγνωρίζοντας αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τα οριζόμενα από
το άρθρο 74.
2. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτείται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η
οποία πρέπει να ληφθεί με απλή πλειοψηφία, εκτός από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 6 και 8 του ανωτέρω άρθρου. Για οποιαδήποτε
από αυτές τις περιπτώσεις, οι διαχειριστές πρέπει να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση εντός δύο μηνών. Η Επιτροπή Εποπτείας ή οποιοδήποτε μέλος μπορεί να
απαιτήσει από τους διαχειριστές να προβούν στη σύγκληση.
3. Εάν η αναφερόμενη Συνέλευση δεν συγκληθεί, και δεν πραγματοποιηθεί στην
προθεσμία που ορίζει το Καταστατικό ή μετά από τη σύγκλησή της δεν ληφθεί αυτή η απόφαση ή εάν ληφθεί μια απόφαση αντίθετη για τη διάλυση, οι διαχειριστές
οφείλουν, και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, μπορούν να ζητήσει τη δικαστική
διάλυση της Συνεργατικής Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την ιδιότητα των
ενδιαφερομένων το Υπουργείο Οικονομικών, το Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο,
και οι πιο αντιπροσωπευτικές ομοσπονδίες σε σχέση με την υπό διάλυση Συνεργατική Εταιρεία.
4. Η απόφαση διάλυσης ή η δικαστική εντολή διάλυσης πρέπει να καταχωρηθεί
στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών, και να δημοσιευθεί στην «Εφημερίδα της
Κυβέρνησης» και σε μια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας στο τόπο της Συνεργατικής Εταιρικής έδρας.
5. Η Συνεργατική Εταιρεία που θα διαλυθεί μπορεί να λειτουργήσει εκ νέου όταν
εξαλειφθούν οι αιτίες που υποκίνησαν τη διάλυση και όταν έχει αρχίσει η επιστροφή των εισφορών στα μέλη.
Για το σκοπό αυτό χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα ληφθεί
από την πλειοψηφία που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 36. Η αναφερόμενη απόφαση δεν θα έχει ισχύ μέχρι την καταχώρησή της στο Μητρώο
των Συνεργατικών Εταιρειών.

72

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

Σε περίπτωση πτώχευσης, η εκ νέου λειτουργία μπορεί να αποφασιστεί μόνο εάν η
Συνεργατική Εταιρεία έρθει σε συμφωνία με τους πιστωτές της.

Άρθρο 89 Διαδικασία εκκαθάρισης
1. Με την διάλυση της Συνεργατικής Εταιρείας, αρχίζει η περίοδος της εκκαθάρισης, χωρίς να περιλαμβάνει τα οριζόμενα για τη συγχώνευση ή την πλήρη διάσπαση. Η Συνεργατική Εταιρεία διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα, και οφείλει
να προσθέσει στην επωνυμία της, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, την φράση
«υπό εκκαθάριση».
2. Στη διάρκεια της περιόδου της εκκαθάρισης τηρείται η νομοθεσία σχετικά με το
καθεστώς των Γενικών Συνελεύσεων, που συγκαλούνται από τους εκκαθαριστές,
οι οποίοι θα προεδρεύουν σε αυτές, και θα ενημερώνουν για την έκβαση της εκκαθάρισης και να αποφασίσουν για ότι κρίνεται κατάλληλο για το κοινό συμφέρον.

Άρθρο 90 Διορισμός των εκκαθαριστών
1. Η Γενική Συνέλευση διορίζει ένα ή περισσότερους εκκαθαριστές, μεταξύ των
μελών της Συνεργατικής Εταιρείας σε αριθμό οπωσδήποτε μονό. Οι εκκαθαριστές
δύναται να αμείβονται.
Ο διορισμός δεν έχει ισχύ έναντι τρίτων μέχρι την καταχώρισή του στο Μητρώο
Συνεργατικών Εταιρειών.
2. Εάν περάσουν δύο μήνες από τη διάλυση χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ο διορισμός και η αποδοχή του, οι διαχειριστές πρέπει να ζητήσουν από τον Δικαστή
του Πρωτοδικείου της εταιρικής έδρας, το διορισμό εκκαθαριστών, οι οποίοι μπορεί να είναι πρόσωπα μη μέλη της Συνεργατικής Εταιρείας.
Επίσης νομιμοποιείται να πραγματοποιήσει αίτημα για την εκκαθάριση οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος όπως ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 88.

Άρθρο 91 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Αφού διαλυθεί η Συνεργατική Εταιρεία, οι διαχειριστές συνεχίζουν να ασκούν τις
αρμοδιότητες εκπροσώπησης και διαχείρισης, με μοναδικό σκοπό να αποφύγουν
πιθανές ζημίες. Αυτές παύονται όταν διοριστούν οι εκκαθαριστές, με τους οποίους
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υπογράφουν μια έκθεση απογραφής και ισολογισμού της Συνεργατικής Εταιρείας,
με αναφορά σε αυτή την ημερομηνία που αρχίζει η εκκαθάριση και οι εκκαθαριστές θα αρχίσουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.
Επιπλέον, εάν κληθούν, πρέπει να ενημερώσουν και να προσκομίσουν κάθε πληροφορία που ζητούν οι εκκαθαριστές για την διεξαγωγή της εκκαθάρισης.

Άρθρο 92 Αρμοδιότητες των εκκαθαριστών
1. Όταν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, πρέπει να ενεργούν με συλλογικό τρόπο.
2. Οι εκκαθαριστές είναι εξουσιοδοτημένοι να πραγματοποιούν οποιεσδήποτε ενέργειες κρίνονται απαραίτητες για την εκκαθάριση. Για την ολοκλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί εκπροσωπούν την Συνεργατική Εταιρεία εντός
και εκτός των Αρμόδιων Δικαστηρίων, δεσμεύοντας την εταιρεία έναντι τρίτων με
τους ίδιους όρους που ορίζονται για το Συμβούλιο Διαχειριστών της Συνεργατικής
Εταιρείας.
Ειδικότερα πρέπει:
α) Να υπογράψουν την έκθεση απογραφής και τον αρχικό ισολογισμό που αναφέρθηκε στο ανωτέρω άρθρο.
β) Να τηρούν και να διαφυλάσσουν τα βιβλία και την αλληλογραφία της Συνεργατικής Εταιρείας και να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των περιουσιακών στοιχείων της.
γ) Να πραγματοποιούν τις λειτουργίες που εκκρεμούν και τις νέες που κρίνονται
απαραίτητες ή κατάλληλες για την εκκαθάριση της Συνεργατικής Εταιρείας.
δ) Να μεταβιβάσουν τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία.
ε) Να απαιτούν και να λαμβάνουν τις ανεξόφλητες οφειλές οι οποίες εκκρεμούν,
έναντι τρίτων ή έναντι των μελών.
στ) Να συντονίζουν τις συναλλαγές και την διαιτησία σε κάθε περίπτωση προς το
συμφέρον της Συνεργατικής Εταιρείας.
ζ) Να αποζημιώσουν τους πιστωτές και τα μέλη σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της
Συνεργατικής Εταιρείας και να μεταβιβάσουν τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία της σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 94.
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3. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Συνεργατικής Εταιρείας, οι εκκαθαριστές
πρέπει να ζητήσουν, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε
γνωστή, την αναστολή πληρωμών ή την πτώχευση, ανάλογα με την περίπτωση.
4. Οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τα καθήκοντά τους όταν πραγματοποιηθεί η
εκκαθάριση, με ανάκληση που πρέπει να συμφωνηθεί από τη Γενική Συνέλευση ή
με δικαστική απόφαση κατόπιν αιτήσεως μιας ομάδας μελών που θα εκπροσωπεί
το είκοσι τοις εκατό των ψήφων. Οι εκκαθαριστές έχουν ευθύνες ίδιες με αυτές
που ορίζονται για τους διαχειριστές.

Άρθρο 93 Παρέμβαση στην εκκαθάριση
1. Το είκοσι τοις εκατό των μελών μπορεί να ζητήσει από τον Δικαστή του Πρωτοδικείου της έδρας της Συνεργατικής Εταιρείας τον ορισμό ενός ή περισσοτέρων
ελεγκτών οι οποίοι θα εποπτεύουν τις πράξεις της εκκαθάρισης.
2. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία που είναι αντικείμενο της εκκαθάρισης είναι υψηλού τιμήματος, ή όταν υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μελών ή η σπουδαιότητα
της εκκαθάρισης για οποιαδήποτε άλλο λόγο το δικαιολογεί, ο Σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέρους, να ορίσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως υπεύθυνους ελεγκτές για
να παρεμβαίνουν στην εκκαθάριση και να επιβλέπουν την τήρηση των νόμων και
του Καταστατικού.
3. Δεν θα έχουν ισχύ οι πράξεις των εκκαθαριστών που θα πραγματοποιηθούν χωρίς τη συμμετοχή των ελεγκτών.

Άρθρο 94 Κατακύρωση περιουσιακών στοιχείων
1. Δεν μπορούν να κατακυρωθούν ούτε να εκχωρηθούν τα περιουσιακά στοιχεία
μέχρις ότου καταβληθούν πλήρως οι οφειλές της Συνεργατικής Εταιρείας, μέχρι να
προβούν στην πίστωσή τους ή μέχρι να έχει εξασφαλισθεί η καταβολή των χρεών
που δεν έχουν λήξει.
2. Αφού καταβληθούν αυτές οι οφειλές, το υπόλοιπο των οφειλών της Συνεργατικής Εταιρείας θα κατακυρωθεί με την ακόλουθη σειρά:
α) Το Ταμείο Εκπαίδευσης και Προώθησης του Συνεργατισμού τίθεται στη διάθεση του Ανωτάτου Συνεργατικού Συμβουλίου.
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β) Θα επιστραφεί εκ νέου στα μέλη τα ποσά των εισφορών που έχουν διαθέσει στο
εταιρικό κεφάλαιο, ενημερωμένα, στην περίπτωσή που υπάρχουν, με τις εθελοντικές εισφορές ακολουθούμενα από τις υποχρεωτικές εισφορές.
γ) Θα επιστραφεί εκ νέου στα μέλη η συμμετοχή τους στα αποθεματικά εθελοντικά
κεφάλαια, αν υπάρχουν που θα έχουν διανεμητέο χαρακτήρα σύμφωνα με το καταστατικό ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, διανέμοντας το σύμφωνα
με τους κανονισμούς που ορίζονται στο Καταστατικό ή στην περίπτωση απόφασης
της Γενικής Συνέλευσης αναλογικά με τις ανταλλαγές του κάθε μέλους σε αγαθά,
υπηρεσίες ή απασχόληση με την Συνεργατική Εταιρεία στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών ή, για τις Συνεργατικές Εταιρείες των οποίων ο χρόνος ζωής είναι μικρότερος, από τη σύστασή της.
δ) Το υπόλοιπο, εάν υπάρχει, τόσο από το Ταμείο Υποχρεωτικών Αποθεματικών
όσο και χρηματικά ποσά της Συνεργατικής Εταιρείας, τίθενται στη διάθεση του
Ανωτάτου Συνεργατικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο
132 για τις Συνεργατικές Εταιρείες δεύτερου ή υψηλοτέρου βαθμού.
3. Για όσο καιρό δεν επιστρέφονται οι εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο
57.1.β., οι δικαιούχοι που έχουν περάσει σε παύση δραστηριότητας και αυτοί
στους οποίους η Συνεργατική Εταιρεία αρνήθηκε την επιστροφή, πρέπει να συμμετέχουν στην διανομή της εταιρικής περιουσίας, μετά από το Ταμείο για την Εκπαίδευση και την Προώθηση του Συνεργατισμού και πριν από την απόδοση στις υπόλοιπες εισφορές, εκτός αν το εταιρικό καταστατικό προβλέπει το αντίθετο.

Άρθρο 95 Τελικός ισολογισμός
1. Αφού καταβληθεί το σύνολο των εταιρικών οφειλών, οι εκκαθαριστές πραγματοποιούν ένα τελικό ισολογισμό της περιουσιακής κατάστασης της Συνεργατικής
Εταιρείας και ένα σχέδιο κατανομής των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο.
2. Ο τελικός ισολογισμός και το σχέδιο κατανομής των περιουσιακών στοιχείων
υποβάλλονται για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, μετά από έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας ή, όταν υπάρχουν από τους εξωτερικούς ορκωτούς λογιστές και
τους ελεγκτές. Η τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιευθεί
στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και σε μια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας
στην εταιρική έδρα, πιστοποιώντας στην δημοσίευση ότι τα σχετικά έγγραφα της
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έγκρισης έχουν κατατεθεί στην εταιρική έδρα και βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 96 Ακύρωση καταχώρησης στο Μητρώο
Αφού ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και διανεμηθούν τα περιουσιακά στοιχεία της
Συνεργατικής Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα, οι εκκαθαριστές, με γραπτή πράξη η οποία περιγράψει τις ενέργειες τους και περιλαμβάνει την έγκριση του
τελικού ισολογισμού, πρέπει να ζητήσουν από το Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών την ακύρωση των σχετικών εγγραφών της Συνεργατικής Εταιρείας και να
καταθέσουν τα σχετικά βιβλία και έγγραφα της, τα οποία πρέπει να διατηρηθούν
για τα επόμενα πέντε έτη.

Άρθρο 97 Αναστολή πληρωμών και πτώχευση
Στις Συνεργατικές Εταιρείες εφαρμόζεται η νομοθεσία για την αναστολή πληρωμών και την πτώχευση.
Η δικαστική απόφαση, αφού έχει ζητηθεί η αναστολή πληρωμών ή η πτώχευση,
πρέπει να το καταχωρηθεί στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Ειδικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Τύποι Συνεργατικών Εταιρειών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Κοινοί κανονισμοί
Άρθρο 98 Ταξινόμηση και εφαρμοζόμενες διατάξεις

77

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

1. Οι Συνεργατικές Εταιρείες γενικά διακρίνονται σε Συνεργατικές Εταιρείες υπηρεσιών, παροχών ή αγαθών οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες, παροχές ή αγαθά στα
μέλη τους εξασφαλίζοντας τους οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη και
σε Συνεργατικές Εταιρείες εργαζομένων οι οποίες εξασφαλίζουν εργασία, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη στα μέλη τους, σε Συνεργατικές Εταιρείες Ειδικής
Μορφής οι οποίες συνδυάζουν τα δύο ανωτέρω είδη, με έναν ή περισσότερους
σκοπούς.
2. Οι Συνεργατικές Εταιρείες δύναται να ασκήσουν οποιασδήποτε δραστηριότητα,
εκτός εάν απαγορεύεται ρητώς από αυτό το Νόμο, και μπορούν να συσταθούν
προσαρμοζόμενες σε οποιονδήποτε από τους τύπους που ρυθμίζονται στο παρόν
κεφάλαιο. Αυτή η ταξινόμηση δεν εμποδίζει την ελεύθερη διαμόρφωση του Καταστατικού άλλων Συνεργατικών Εταιρειών, με την προϋπόθεση να ορίζεται ρητά η
αντίστοιχη συνεργατική δραστηριότητα και οι κατηγορίες των μελών που πρέπει
να συμμετέχουν σε αυτή. Σε αυτή την περίπτωση το Μητρώο και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εφαρμόσουν τις νομικές διατάξεις που προβλέπονται για το τύπο των
Συνεργατικών Εταιρειών με τον οποίο υπάρχει μεγαλύτερη συνάφεια.
2. Νομικοί περιορισμοί για κάθε τύπο Συνεργατικής Εταιρείας υπάρχουν μόνο για
τη σύσταση μιας Συνεργατικής Εταιρείας δεύτερου βαθμού, αντίστοιχου τύπου,
όταν τα συνεργαζόμενα μέλη πρέπει να είναι, απαραίτητα και στην πλειοψηφία
τους, φυσικά πρόσωπα.
3. Κάθε Συνεργατική Εταιρεία, εκτός από το να διέπεται από τις αρχές που ορίζονται, στα πλαίσια του παρόντος Νόμου, διέπεται και από τις ειδικές διατάξεις που
εφαρμόζονται στον αντίστοιχο τύπο, και σε όσα δεν προβλέπονται από τα αντίστοιχα τμήματα, από τις κανονιστικές διατάξεις γενικού χαρακτήρα.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Συνεργατικές Εταιρείες Συλλογικής Εργασίας
Άρθρο 99 Αντικείμενο και γενικοί κανονισμοί
1. Συνεργατικές Εταιρείες Συλλογικής Εργασίας είναι αυτές που συμμετέχουν κυρίως φυσικά πρόσωπα τα οποία, μέσω της εργασίας τους, πραγματοποιούν οποια-
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δήποτε οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα για να παράγουν από κοινού
αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.
2. Μέλη εργαζόμενοι δύναται να είναι όσοι διαθέτουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα
με τον νόμο να παρέχουν την εργασίας τους.
Οι αλλοδαποί μπορούν να είναι μέλη εργαζόμενοι σύμφωνα με τα οριζόμενα από
την ειδική νομοθεσία για την παροχή εργασίας.
3. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους εργαζόμενου προκαλέσει την οριστική
παύση δραστηριότητας της παροχής εργασίας στην Συνεργατική Εταιρεία.
4. Ο αριθμός των ωρών ανά έτος που πραγματοποιούνται από μισθωτούς εργαζόμενους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 30% του συνόλου των ωρών εργασίας ανά έτος που πραγματοποιούνται από τα μέλη εργαζόμενους. Εάν οι αντικειμενικές ανάγκες της εταιρείας υποχρεώνουν την υπέρβαση αυτού του ποσοστού,
αυτό θα ισχύει για μια περίοδο η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρείς μήνες.
Για την υπέρβαση αυτού του χρονικού ορίου, πρέπει να ζητηθεί αιτιολογημένη άδεια από το αρμόδιο Τμήμα ΧΧΧ του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει εντός δεκαπέντε ημερών, και σε περίπτωση μη απάντησης, θεωρείται ότι η άδεια έχει χορηγηθεί.
Δεν υπολογίζονται σε αυτό το ποσοστό:
Οι ώρες εργασίας ανά έτος που πραγματοποιούνται σε μη Συνεργατικές Εταιρείες
οι οποίες ανήκουν στην Συνεργατική Εταιρεία οι οποίες έχουν συμπληρωματικό ή
βοηθητικό χαρακτήρα.
Θεωρείται σε κάθε περίπτωση, ως εργασία συμπληρωματικού ή βοηθητικού χαρακτήρα, η παρεχόμενη από τους εργαζόμενους μισθωτούς οι οποίοι προσλαμβάνονται από τις Συνεργατικές Εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών ορισμένης διάρκειας στους χώρους του πελάτη ιδιώτη ή Δημόσιου Φορέα. Επίσης οι δραστηριότητες
οι οποίες πρέπει να πραγματοποιήσει η Συνεργατική Εταιρεία σε έργα, κατασκευές
ή βοηθητικές δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στον κύριο εταιρικό σκοπό της και παρέχονται εκτός των χώρων της Συνεργατικής Εταιρείας, και για όσο διάστημα η σχέση εργασίας με την Συνεργατική
Εταιρεία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σταθερή και αορίστου χρόνου. Ως συμπληρωματικού ή βοηθητικού χαρακτήρα, θεωρούνται οι δραστηριότητες όπως αποθήκευσης εφοδιασμού και διανομής (logistics), υλικοτεχνικής υποστήριξης, τεχνικής
βοήθειας και εμπορίου για την υλοποίηση των έργων που αναπτύσσονται από την
Συνεργατική Εταιρεία.
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Η εργασία που πραγματοποιείται από προσλαμβανόμενα Στελέχη και Διευθύνων
Συμβούλους σύμφωνα με τον νόμο.
Η εργασία που ασκείται από εργαζόμενους που αντικαθιστούν μέλη εργαζόμενους
ή μισθωτούς σε κατάσταση νόμιμης απουσίας ή πρόσκαιρης ανικανότητας, παύση
λόγω μητρότητας ή υιοθεσίας.
Η εργασία που ασκείται από εργαζόμενους οι οποίοι αρνούνται ρητά να είναι ενταχθούν ως μέλη εργαζόμενοι.
Παρόλα τα οριζόμενα σε αυτή την παράγραφο, οι Συνεργατικές Εταιρείες με λιγότερους από οκτώ μελή εργαζόμενους μπορούν να απασχολούν έως μέγιστο δύο εργαζόμενους με σύμβαση μισθωτού.
5. Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει τη διαδικασία με την οποία οι μισθωτοί εργαζόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τη ιδιότητα μέλους. Ο εργαζόμενος για περισσότερο από ένα έτους στην Συνεργατική Εταιρεία πρέπει να γίνει δεκτός ως μέλος
εργαζόμενος, χωρίς δοκιμαστική περίοδο, εάν πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις και
εάν έτσι το ζητήσει μέσα στους δώδεκα επόμενους μήνες, από τότε που μπορεί να
ασκήσει αυτό το δικαίωμα.
Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι οι μισθωτοί που δεν έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ως μέλη, ή διανύουν την χρονική περίοδο κατά την οποία δεν μπορούν να
ασκήσουν αυτό το δικαίωμα δύναται να συμμετάσχουν στα αποτελέσματα της Συνεργατικής Εταιρείας, όταν αυτά είναι θετικά, σε αναλογία που πρέπει να ορίζεται,
η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερη του εικοσιπέντε τοις
εκατό από την επιστροφή της Συνεργατικής Εταιρείας στα μέλη της ή αντίστοιχης
συναφείς εργασίας. Εάν ο μισθωτός αποχωρήσει η αναφερόμενη συμμετοχή υπολογίζεται με βάση τους τελευταίους ετήσιους λογαριασμούς που εγκρίθηκαν από
τη Γενική Συνέλευση. Αυτή η συμμετοχή στα αποτελέσματα έχει το χαρακτήρα
που ορίζει το άρθρο 67.5 αυτού του Νόμου.
6. Τα μέλη εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν περιοδικά, εντός μιας προθεσμίας όχι μεγαλύτερης του ενός μηνός, εργασιακές προκαταβολές σε ποσό όχι
μικρότερο από τον κατώτερο βασικό μισθό συναφούς εργασίας.
7. Στις Συνεργατικές Εταιρείες Συλλογικής Εργασίας εφαρμόζεται η Νομοθεσία
για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία.
Επίσης, τα μέλη εργαζόμενοι κάτω των δεκαοκτώ ετών υπάγονται στους περιορισμούς για νυκτερινές εργασίες ή για ανθυγιεινές εργασίες, κοπιαστικές, επιβλαβείς
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ή επικίνδυνες που ορίζει η εργασιακή νομοθεσία για εργαζόμενους κάτω των δεκαοκτώ ετών.
8. Για την Κοινωνική Ασφάλιση, τα μέλη εργαζόμενοι ασφαλίζονται ως μισθωτοί
ή ως αυτοαπασχολούμενοι. Το Καταστατικό επιλέγει το ένα ή το άλλο καθεστώς.
Η Συνεργατική Εταιρεία αναλαμβάνει και την κάλυψη της ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων.
9. Όταν μια Συνεργατική Εταιρεία Συλλογικής Εργασίας παύσει τις δραστηριότητες της από αιτίες που δεν οφείλονται σε αυτή, και ένας νέος επιχειρηματίας την
αναλάβει με σύμβαση ή παραχώρηση της διοίκησης, τα μέλη εργαζόμενοι οι οποίοι θα εργαστούν σε αυτόν, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που θα τους
αναλογούσαν, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, εάν θα παρείχαν εργασία
στην Συνεργατική Εταιρεία, με την ιδιότητα των μισθωτών εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα βρεθούν στην κατάσταση της ανωτέρω παραγράφου
έχουν, για ένα χρονικό διάστημα πέντε ετών, πρώτοι το δικαίωμα επανεισόδου, εάν
επανασυσταθεί, στην αρχική Συνεργατική Εταιρεία και εάν σε αυτήν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας συναφούς περιεχομένου με τη θέση που κατείχαν.

Άρθρο 100 Δοκιμαστική περίοδος
1.Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει μια δοκιμαστική περίοδο ως προϋπόθεση για
να γίνει δεκτός κάποιος ως μέλος.
Η δοκιμαστική περίοδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Ωστόσο, εάν για
τις θέσεις εργασίας που καθορίζονται από τους διαχειριστές, εκτός εάν ρητά από το
καταστατικό αυτή η αρμοδιότητα δίνεται στη Γενική Συνέλευση, απαιτούνται ειδικές επαγγελματικές ικανότητες, η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να φτάσει μέχρι
τους δεκαοκτώ μήνες. Ο αριθμός των αναφερόμενων θέσεων εργασίας δεν μπορεί
να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό του συνόλου των θέσεων της Συνεργατικής Εταιρείας.
2. Τα υποψήφια μέλη εργαζόμενοι, κατά την δοκιμαστική περίοδο, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα υπόλοιπα μέλη, με τις ακόλουθες ιδιαιτερότητες:
α) Μπορούν ανά πάστα στιγμή να λύσουν μονομερώς τη εργασιακή σχέση, δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται επίσης στους διαχειριστές της Συνεργατικής Εταιρείας.
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β) Δεν μπορούν να εκλέγονται στα αξιώματα των οργάνων της Συνεργατικής Εταιρείας.
γ) Δεν έχουν την υποχρέωση ούτε το δικαίωμα να πραγματοποιούν εισφορές στο
εταιρικό κεφάλαιο ούτε να καταβάλουν δικαιώματα εγγραφής ή περιοδικές συνδρομές.
δ) Δεν λαμβάνουν μέρος στην κάλυψη των ζημιών που μπορεί να προκύψουν για
την Συνεργατική Εταιρεία κατά τη δοκιμαστική περίοδο, ούτε έχουν δικαίωμα
στην συνεργατική επιστροφή από το καθαρό υπόλοιπο, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα τους να λαμβάνουν από τα θετικά αποτελέσματα το ίδιο ποσό που αναγνωρίζεται στους μισθωτούς.

Άρθρο 101 Αυτό-οργάνωση της Εργασίας
1. Το Καταστατικό ή, σε έλλειψη πρόβλεψής του, η Γενική Συνέλευση ορίζουν το
βασικό πλαίσιο της οργάνωσης της εργασίας των εργαζόμενων μελών.
2. Πρέπει να ρυθμίζονται σαν θέματα του αναφερόμενου καθεστώτος η οργάνωση
εργασίας, το ημερήσιο ωράριο εργασίας, η εβδομαδιαία ανάπαυση, οι γιορτές, οι
διακοπές, οι άδειες, η ιεραρχία- κατανομή των ειδικοτήτων εργασίας, οι αναγκαίες
μετακινήσεις σε άλλες περιοχές, οι άδειες απουσίας ή οποιαδήποτε άλλη αιτία αναστολής ή παύσης της συνεργατικής σχέσης εργασίας, και, γενικά, οποιοδήποτε
άλλο θέμα το οποίο σχετίζεται άμεσα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την παροχή εργασίας από το μέλος εργαζόμενο.

Άρθρο 102 Κανόνες αυτοπειθαρχίας
1. Το Καταστατικό, ο Εσωτερικός Κανονισμός ή, σε έλλειψή τους, η Γενική Συνέλευση, ορίζει τους βασικούς κανόνες της συλλογικής πειθαρχίας των εργαζόμενων
μελών.
2. Το πλαίσιο της συλλογικής πειθαρχίας ρυθμίζει τους τύπους των παραβάσεων
που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παροχή της εργασίας, τις κυρώσεις, τα όργανα και τα πρόσωπα όπου εξουσιοδοτούνται να επιβάλλουν κυρώσεις, και τις διαδικασίες κυρώσεων, αναφέροντας τις πειθαρχικές διαδικασίες, τον τρόπο προσφυγών και τις προθεσμίες.
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3. Η διαγραφή των εργαζόμενων μελών μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τους διαχειριστές, και κατά αυτής της απόφασης το μέλος μπορεί να προσφύγει, εντός δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της, ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών ή,
εάν δεν υπάρχει, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Ακόμη και αν η απόφαση της
διαγραφής είναι εκτελεστή από την στιγμή που επικυρωθεί από το αντίστοιχο όργανο ή όταν έχει παρέλθει η προθεσμία για προσφυγή ενώπιον του, η Συνεργατική
Εταιρεία θα μπορεί να αποφασίσει την παύση του εργαζόμενου μέλους από τα καθήκοντά του πριν την απόφαση, διατηρώντας αυτός προσωρινά το δικαίωμά του
στην εργασιακή προκαταβολή σαν να παρέχει εργασία.

Άρθρο 103 Αναστολή ή υποχρεωτική παύση εργασίας για οικονομικούς, τεχνολογικούς λόγους ή ανωτέρας βίας
1. Στις Συνεργατικές Εταιρείες Συλλογικής Εργασίας, για λόγους οικονομικούς,
τεχνικούς, οργανωτικούς, παραγωγής ή ανωτέρας βίας, μπορεί να ανασταλεί προσωρινά η παροχή εργασίας μέλους εργαζόμενου, με απώλεια των οικονομικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της αναφερόμενης παροχής, διατηρώντας τα υπόλοιπα από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση πρέπει να διευκρινίσει την ανάγκη, για κάποιους από τους αναφερόμενους λόγους, και να προβεί σε αναστολή του συνόλου
ή μέρους της εργασίας των μελών εργαζομένων της Συνεργατικής Εταιρείας, καθώς επίσης να διευκρινίσει το χρονικό διάστημα που θα κρατήσει η αναστολή και
να ορίσει τα συγκεκριμένα μέλη εργαζόμενους που θα πρέπει να τεθούν σε κατάσταση αναστολής.
Μόλις ξεπεραστούν οι λόγοι αναστολής, το μέλος εργαζόμενος αναλαμβάνει εκ
νέου πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
2. Όταν, για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς, οργανωτικούς και παραγωγής, ή ανωτέρας βίας προκειμένου να διατηρηθεί η βιωσιμότητα της εταιρείας, είναι απαραίτητο να μειωθεί οριστικά ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας ή ορισμένων
τμημάτων ή τομέων, η Γενική Συνέλευση πρέπει να ορίζει τον αριθμό και την ταυτότητα των μελών που πρέπει να περάσουν σε παύση της δραστηριότητάς τους
στην Συνεργατική Εταιρεία. Η παύση της δραστηριότητας, σε αυτές τις περιπτώσεις, θεωρείται υποχρεωτική και δικαιολογημένη και τα απερχόμενα μέλη έχουν
δικαίωμα άμεσης επιστροφής των εισφορών τους στο εταιρικό κεφάλαιο, διατηρώ83
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ντας το προνομιακό δικαίωμα επανένταξης, εάν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας συναφούς αντικειμένου με αυτή που κατείχαν.
Σε περίπτωση που τα απερχόμενα μέλη είναι κάτοχοι εισφορών που προβλέπονται
από το άρθρο 57.1.β και η Συνεργατική Εταιρεία δεν συμφωνεί στην άμεση επιστροφή τους, τα μέλη που θα παραμείνουν στην Συνεργατική Εταιρεία πρέπει να
εξαγοράσουν αυτές τις εισφορές στα πλαίσια που ορίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 104 Θέματα Αντιδικίας
Οι αντιδικίες οι οποίες δεν βασίζονται στην ειδική εταιρική σχέση μεταξύ των Συνεργατικών Εταιρειών Συλλογικής Εργασίας και των μελών εργαζομένων τους υπό
την ιδιότητά τους αυτή και είναι παρόμοιες με εκείνες οι οποίες μπορούν να ανακύψουν μεταξύ οποιουδήποτε μέλους και των Συνεργατικών Εταιρειών άλλων τύπων ανήκουν στη δικαιοδοσία των Αστικών Δικαστηρίων.
Για τον σκοπό αυτό θεωρούνται ως ζητήματα τα οποία συνδέονται αποκλειστικά
με την τυπική σχέση μεταξύ της Συνεργατικής Εταιρείας Συλλογικής Εργασίας και
των μελών εργαζομένων τους τα σχετικά με τη λήψη των εργασιακών προκαταβολών ή συμπληρωματικών παροχών ή αναπλήρωσή τους με άλλους τρόπους, οι κυρώσεις που επιβάλλονται λόγω παραβάσεων των κανονισμών συλλογικής πειθαρχίας, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης για το σκοπό αυτό, η αναστολή της
εργασίας και οι άδειες, τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, η απόκτηση του χαρακτήρα του μισθωτού στην ιδιότητα του μέλους εργαζόμενου και γενικά, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προέρχονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς του
καθεστώτος της συνεργατικής εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα ζητήματα αντιδικίας διευθετούνται εφαρμόζοντας τον
παρόντα Νόμο, το Καταστατικό, τις λοιπές εσωτερικές αποφάσεις της Συνεργατικής Εταιρείας, και εν γένει τις συνεργατικές αρχές. Εάν δεν επαρκούν αυτές οι διατάξεις, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
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ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
Συνεργατικές Εταιρείες Κατανάλωσης
Άρθρο 105 Αντικείμενο και λειτουργία
1. Οι Συνεργατικές Εταιρείες Κατανάλωσης έχουν σαν σκοπό να προμηθεύουν αγαθά ή να παρέχουν υπηρεσίες για τη χρήση ή κατανάλωση των μελών και όσων
συστεγάζονται μαζί τους, όπως και την υπεράσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων των καταναλωτών και χρηστών. Μέλη αυτών των
Συνεργατικών Εταιρειών μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα και φορείς ή οργανισμοί που έχουν το χαρακτήρα τελικών αποδεκτών.
2. Οι Συνεργατικές Εταιρείες Κατανάλωσης μπορούν να παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες σε πρόσωπα ή φορείς μη μέλη όταν το προβλέπει το Καταστατικό.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Συνεργατικές Εταιρείες Εκπαίδευσης
Άρθρο 106 Αντικείμενο και μορφές
1. Συνεργατικές Εταιρείες Εκπαίδευσης είναι εκείνες οι οποίες αναπτύσσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα διάφορα επίπεδα, βαθμίδες, κύκλους, βαθμούς και
μορφές, σε οποιουσδήποτε κλάδους της γνώσης ή της κατάρτισης και σύμφωνα με
την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία. Μπορούν επίσης να πραγματοποιούν εξωσχολικές και συναφείς δραστηριότητες, καθώς επίσης να παρέχουν συμπληρωματικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
2. Όταν συγκεντρώνουν τους γονείς των μαθητών, τους νόμιμους εκπροσώπους
αυτών ή τους ίδιους τους μαθητές, εφαρμόζονται οι κανονισμοί του παρόντος νόμου για τις Συνεργατικές Εταιρείες Κατανάλωσης. Οι καθηγητές και το λοιπό προσωπικό του κέντρου μπορούν να εντάσσονται, είτε ως μέλη εργασίας, είτε ως μέλη
συνεργάτες. Αυτή την τελευταία μορφή μπορούν επίσης να την αποκτήσουν, μεταξύ άλλων ενδιαφερομένων, οι πρώην εκπαιδευόμενοι.
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3. Όταν η Συνεργατική Εταιρεία Εκπαίδευσης ενώνει καθηγητές, μη διδακτικό
προσωπικό υποστηρικτικών υπηρεσιών, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού του νόμου για της Συνεργατικές Εταιρείες Συλλογικής Εργασίας, έχοντας την δυνατότητα
να ενταχθούν ως μέλη συνεργάτες, μεταξύ άλλων ενδιαφερομένων, οι εκπαιδευόμενοι, οι γονείς τους ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, καθώς επίσης οι πρώην εκπαιδευόμενοι.
4. Η Συνεργατική Εταιρεία Εκπαίδευσης, εάν το προβλέπει το Καταστατικό, μπορεί να έχει ολοκληρωμένο ή διατομεακό χαρακτήρα, όταν, συγκεντρώνει την πλειοψηφία του διδακτικού ή μη διδακτικού προσωπικού και την πλειοψηφία εκείνων
που λαμβάνουν τις διδακτικές παροχές ή εκπροσωπούν τους μαθητές, ή όταν χωρίς
να συντρέχουν αυτές οι πλειοψηφίες, υπάρχει ένας αριθμός μελών και από τις δύο
συλλογικές κατηγορίες που επαρκεί, σύμφωνα με το Καταστατικό, για να αποτελέσει αυτή τη μορφή.

Άρθρο 107 Είδη Συνεργατικών Εταιρειών Εκπαίδευσης με ολοκληρωμένο ή διατομεακό χαρακτήρα
1. Σε σχέση με τις Συνεργατικές Εταιρείες στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 4
του ανωτέρω άρθρου, το Καταστατικό μπορεί:
α) Να ορίζει δοκιμαστικές περιόδους, για τα μέλη των δύο κατηγοριών, για μια μέγιστη περίοδο ενός σχολικού έτους.
β) Να προβλέπει τη λειτουργία κάθε ενός από τα Όργανα της Συνεργατικής Εταιρείας με ενισχυμένη πλειοψηφία η οποία δεν θα υπερβαίνει τα τρία τέταρτα σε απαρτία του.
γ) Για την περίπτωση όπου δεν θα επιτευχθεί η ενισχυμένη πλειοψηφία που προβλέπεται για τη λήψη αποφάσεων, ή με ανεξάρτητο χαρακτήρα από αυτό, να οριστεί με γενικό τρόπο ο μέγιστος αριθμός των Συμβούλων και εκείνος των ψήφων
στη Γενική Συνέλευση που, αντίστοιχα, θα μπορούν να χορηγηθούν στην κατηγορία των μελών χρηστών, με σκοπό να αποφευχθεί μια κατάσταση ανισορροπίας
ανυπέρβλητη αναφορικά με τα μέλη εργασίας.
δ) Να ρυθμίζει, με ή χωρίς μέτρα εξισορρόπησης, την άσκηση των δικαιωμάτων
παρακολούθησης και λόγου στις Συνελεύσεις, ακόμη και μέσω της πρότερης πραγματοποίησης μιας ή περισσοτέρων ειδικών Συνελεύσεων των μελών χρηστών, ούτως ώστε αυτές να εκλέγουν τους εκπροσώπους τους για την άμεση Γενική Συνέ86
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λευση και, στην περίπτωσή τους, στις διαδοχικές που θα πραγματοποιηθούν εντός
της προθεσμίας που επίσης θα ορίσει το Καταστατικό.
ε) Να προβλέπει εκ περιτροπής Προέδρους με τρόπο ώστε, ανά περιόδους ίδιας
διάρκειας, οι προεδρίες κάθε συλλογικού οργάνου να καταλαμβάνονται, εναλλακτικά, από μέλη που ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από τις δύο που υπάρχουν
στην Συνεταιριστική Εταιρεία.
στ) Να ορίζει μια επιτροπή διαιτησίας και με πιθανή παρουσία εμπειρογνωμόνων,
για την επίλυση καταστάσεων ισοψηφίας που δεν ξεπεράστηκαν στους κόλπους
των αρμόδιων οργάνων, και για το σκοπό αυτό αυτά θα μπορούν να μεταβιβάζουν
στην αναφερόμενη επιτροπή την αρμοδιότητα να αποφασίζει για εκείνα τα θέματα,
οποιοδήποτε και αν είναι το περιεχόμενό τους, όπου δεν είναι δυνατή η συμφωνία
στο τακτικό αρμόδιο όργανο.
2. Τα μέτρα που αναφέρθηκαν στην ανωτέρω παράγραφο έχουν εναλλακτικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα, όταν αυτό είναι δυνατό, όπως ορίζει το Καταστατικό. Το
Καταστατικό επίσης μπορεί να ορίζει, τους ειδικούς κανόνες για την απαραίτητη
συμμετοχή των μελών συνεργατών.
3. Το Καταστατικό μπορεί, επίσης, να ορίζει τις γραμμές ή τα βασικά κριτήρια για
να αποφασιστεί πότε – εάν υπάρχει η συστηματική επιβολή μιας κατηγορίας μελών
έναντι άλλης, ή σημαντικά και συχνά εμπόδια στα συλλογικά Όργανα ή από άλλες
αιτίες που έχουν τεκμηριωμένη βάση- μπορεί να είναι η κατάλληλη στιγμή για να
προσαρμοστεί εκ νέου η Συνεργατική Εταιρεία σε μια από τις μορφές που ρυθμίζονται από τις παραγράφους 2 και 3 του ανωτέρω άρθρου, με ή χωρίς εταιρική
διάσπαση.

Άρθρο 108 Μέλη δημόσιας ή κοινής ωφελείας
1. Οι φορείς κοινής ωφελείας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των φιλανθρωπικών, με την επιφύλαξη της πιθανής αποδοχής τους ως μέλη
συνεργάτες, μπορούν να αναλάβουν, ακόμη και ταυτόχρονα, την ιδιότητα των μελών χρηστών όταν ασκούν τη φύλαξη και νομική προστασία ανηλίκων ή μη ικανών ατόμων που λαμβάνουν εκπαίδευση, ή όταν εκπροσωπούν ενήλικους μαθητές
οι οποίοι, έχουν γίνει δεκτοί σε κέντρα, εστίες ή κτήρια που διέπονται από το καθεστώς των Συνεργατικών Εταιρειών Εκπαίδευσης, και τους έχουν χορηγήσει ρητά την εκπροσώπησή τους.
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Οι συνέπειες της πιθανής συσσώρευσης της ιδιότητας του μέλους συνεργάτη και
του μέλους χρήστη είναι αντικείμενο ρητής ρύθμισης στο Καταστατικό, εντός των
πλαισίων του παρόντος νόμου και των διατάξεων που ισχύουν για το εκπαιδευτικό
σύστημα.
2. Τέτοιοι φορείς και οργανισμοί μπορούν να πραγματοποιήσουν, για οποιοδήποτε
νομικό τίτλο, εισφορές περιουσιακών στοιχείων παντός είδους, συμπεριλαμβανομένης της εκχώρησης γης, κτηρίων και άλλων ακινήτων αγαθών και εξοπλισμού,
τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη δραστηριότητα ή την κατάλληλη ανάπτυξη
την Συνεργατικής Εταιρεία Εκπαίδευσης.
3. Εάν το Καταστατικό το προβλέπει, τα αναφερόμενα θεσμικά μέλη θα έχουν εξασφαλισμένες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, και με την ιδιότητά τους ως χρήστες θα μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις με έναν αριθμό ψήφων αναλογικό με εκείνο των μαθητών που εκπροσωπούν, χωρίς τους περιορισμούς που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 35.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
Αγροτικές Συνεργατικές Εταιρείες
Άρθρο 109 Αντικείμενο και δραστηριότητες
1. Αγροτικές Συνεργατικές Εταιρείες είναι εκείνες οι οποίες συγκεντρώνουν κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δασικών, κτηνοτροφικών ή μικτών και έχουν ως
αντικείμενο την εμπορία, την προμήθεια εφοδίων, πρώτων υλών και εξοπλισμού,
τις μεταποιητικές μονάδες και υπηρεσίες ή εκτελούν δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση οποιουδήποτε κοινωνικοοικονομικού τομέα, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των μελών, της Συνεργατικής Εταιρείας ή της ζωής της
υπαίθρου.
Το Καταστατικό της Συνεργατικής Εταιρείας ως προϋπόθεση για την απόκτηση
και διατήρηση της ιδιότητας του μέλους, μπορεί να απαιτεί την αποκλειστική δέσμευση στις δραστηριότητες που αποτελούν τους εταιρικούς σκοπούς της.
2. Για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού τους οι Αγροτικές Συνεργατικές Εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση, συμπλήρωμα ή εργαλείο για την οικονομική, τεχνική, εργασιακή, περιβαλλο88
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ντική ή κοινωνική βελτίωση της Συνεργατικής Εταιρείας, των υποδομών και εκτάσεων εκμεταλλεύσεων των μελών ή του αγροτικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 110 Συναλλαγές με τρίτους
1. Οι αγροτικές Συνεργατικές Εταιρείες, είτε είναι πολυκλαδικές ή όχι, μπορούν
να ασκούν εμπορική δραστηριότητα απευθείας με τον καταναλωτή, ακόμη και με
αγροτικά προϊόντα που δεν προέρχονται από τις δραστηριότητες της Συνεργατικής
Εταιρείας ή των μελών της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Σε κάθε οικονομικό έτος μέχρι ένα πέντε τοις εκατό, ως ανεξάρτητο ποσοστό
για κάθε μια από τις δραστηριότητες στις οποίες η Συνεργατική Εταιρεία χρησιμοποιεί αγροτικά προϊόντα τρίτων.
β) Εάν το προβλέπει το Καταστατικό, το μέγιστο ποσοστό σε κάθε οικονομικό έτος
μπορεί να φτάσει μέχρι το τριάντα τοις εκατό.
γ) Όταν σε περιπτώσεις που δεν οφείλονται στην Συνεργατική Εταιρεία οι συναλλαγές της με τα μέλη της ή με τρίτους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα προβλεπόμενα όρια από αυτό το νόμο, συνεπάγονται μείωση ή υποβάθμιση της επιχειρησιακής δραστηριότητας η οποία θέτει σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα
της Συνεργατικής Εταιρείας, μπορεί να της επιτραπεί η αύξηση των συναλλαγών
με τρίτους που προβλέπονται και έχοντας λάβει την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5
του παρόντος Νόμου.
2. Οι αγροτικές Συνεργατικές Εταιρείες με δραστηριότητα προμηθευτή, που απευθύνεται στις εργασίες της ή σε εκείνες των μελών της, μπορούν να εκχωρούν σε
τρίτους μη μέλη προϊόντα ή υπηρεσίες – εντός των ορίων και των προϋποθέσεων
που ορίζονται από τις παραγράφους α) και β) της ανωτέρου παραγράφου, με την
προϋπόθεση ότι πρόκειται για συνήθη εναπομείναντα προϊόντα της Συνεργατικής
Εταιρείας.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
Συνεργατικές Εταιρείες Κοινής Εκμετάλλευσης
Άρθρο 111 Σκοπός και πλαίσια
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1. Συνεργατικές Εταιρείες είναι εκείνες οι οποίες συγκεντρώνουν κατόχους δικαιωμάτων χρήσης και αξιοποίησης αγαθών γεωργικής εκμετάλλευσης για την πώληση ή διάθεση των παραγόμενων αγαθών τους, οι οποίοι εκχωρούν αυτά τα δικαιώματα, παρέχοντας ή όχι, την προσωπική εργασία τους, από κοινού με άλλα μέλη,
τα οποία χωρίς να τους έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα επικαρπίας, εργάζονται σε
αυτήν. Έχουν σαν σκοπό να εκμεταλλευτούν από κοινού κτήματα και άλλα μέσα
παραγωγής και να ιδρύσουν και να διαχειριστούν μια εταιρεία ή γεωργική εκμετάλλευση, στην οποία επίσης μπορούν να συμπεριλάβουν αγαθά που διαθέτει η
Συνεργατική Εταιρεία με οποιονδήποτε νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας ΄ή εκχώρησης.
Μπορούν να αναπτύξουν οποιαδήποτε δραστηριότητα για την πραγματοποίηση
του εταιρικού τους σκοπού, τόσο για την απευθείας απόκτηση γεωργικών προϊόντων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών που έχουν σαν σκοπό να ξεκινήσουν ή να τελειοποιήσουν την εκμετάλλευση σε όλες τις μορφές, λειτουργίες και
διαδικασίες της, όσο και στις δραστηριότητες εσοδείας και διανομής και στις συναφείς και συμπληρωματικές, και, γενικά όσες έχουν σχέση με τη γεωργική δραστηριότητα είτε είναι προετοιμασία, συμπλήρωμα ή άμεσα αποτελέσματά της.
2. Η συνεργατική δραστηριότητα εμπορίας προϊόντων που προέρχονται από τρίτους διέπεται από τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο για τους Γεωργικές Συνεργατικές Εταιρείες. Ο αριθμός των μισθωτών ή με σύμβαση έργου εργαζομένων δεν
μπορεί να υπερβεί το τριάντα τοις εκατό του συνόλου των μελών εργασίας της Συνεργατικής Εταιρείας.

Άρθρο 112 Καθεστώς μελών
1. Η ενδεχόμενη απόκτηση διπλής ιδιότητας και ως μέλος εργασίας και ως μέλος
εκχωρητής χρήσης και αξιοποίησης αγαθών δεν επιτρέπει τη χορήγηση δεύτερης
ψήφου.
2. Στα μέλη εργασίας εφαρμόζονται οι κανονισμοί που ορίζονται στον παρόντα
Νόμο για τα μέλη εργαζόμενους των Συνεργατικών Εταιρειών Συλλογικής Εργασίας, με τις προϋποθέσεις και επιφυλάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το τμήμα.
3. Το Καταστατικό ορίζει το ελάχιστο χρονικό διάστημα παραμονής στην Συνεργατική Εταιρεία των μελών με την ιδιότητα των εκχωρητών της χρήσης και αξιοποίησης αγαθών, χωρίς να μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη, καθώς επίσης
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τους κανονισμούς για την μεταβίβαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τους στην εταιρεία.
4. Οι μισθωτές και λοιποί κάτοχοι ενός δικαιώματος εκμετάλλευσης μπορούν να
εκχωρήσουν τη χρήση και αξιοποίηση των αγαθών για τη μέγιστη προθεσμία διάρκειας του συμβολαίου τους ή νομικού τίτλου, χωρίς αυτό να είναι αιτία αποβολής ή
λήξης των δικαιωμάτων του.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η Συνεργατική Εταιρεία μπορεί να απαλλάξει από την
χρονικό όριο υποχρεωτικής παραμονής που ορίζει το καταστατικό, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος των δικαιωμάτων χρήσης και συμφωνεί να εκχωρήσει την
χρήση για όλη την χρονική διάρκεια για την οποία έχει δεσμευτεί νομικά.

Άρθρο 113 Οικονομική Διάρθρωση
1. Τα αποτελέσματα που δύναται να επιφέρουν οι χρηματικές ή μη χρηματικές εισφορές, που αποτελούν το εταιρικό κεφάλαιο, οι εισφορές σε παροχή εργασίας,
υπηρεσιών ή τεχνική υποστήριξη, που δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο εταιρικό κεφάλαιο, διαφοροποιούνται ανάλογα.
2. Τα έσοδα από την εκχώρηση της χρήσης των αγαθών και των προκαταβολών
από την εργασία είναι ανάλογα των συνήθεις ενοικίων εσόδων και μισθολογικών
αμοιβών.
Οι επιστροφές καταβάλλονται στα μέλη, αναλογικά με την δραστηριότητά τους με
την Συνεργατική Εταιρεία, σε αναλογία με τις εργασιακές προκαταβολές και τα
έσοδα που πρέπει να καταβάλει για την εκχώρηση της χρήσης των αγαθών.
3. Η κατανομή των ζημιών στα μέλη πραγματοποιούνται εφαρμόζοντας τα κριτήρια για να εξασφαλιστούν οι επιστροφές, αλλά το Καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση ορίζει μια ελαχίστη εγγυημένη αμοιβή των μελών εργασίας ίσης με το εβδομήντα τοις εκατό των αμοιβών που καταβάλλεται για την ίδια εργασία ως μισθωτή, και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερη του κατωτέρου μισθού.
4. Τα μέλη εργασίας της Συνεργατικής Κοινής Εκμετάλλευσης ασφαλίζονται ως
μισθωτοί εργαζόμενοι.
5. Το Καταστατικό ορίζει τη διαδικασία για την αξιολόγηση των αγαθών που υπόκεινται στην από κοινού εκμετάλλευση, και μπορεί να ρυθμίζει το καθεστώς των
έργων, βελτιώσεων και εργασιών που μπορούν να επηρεάσουν τα αγαθά των οποίων η εκμετάλλευση έχει εκχωρηθεί και είναι συνέπεια του σχεδίου κοινοτικής
91

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

εκμετάλλευσης των ιδίων. Επίσης μπορεί να ορίζει κανόνες με τους οποίους τα μέλη που έχουν εκχωρήσει στην Συνεργατική Εταιρεία τη χρήση και εκμετάλλευση
των αγαθών δεσμεύονται να μην μεταβιβάσουν σε τρίτους τα δικαιώματα των αναφερόμενων αγαθών τα οποία εμποδίζοντας τη χρήση και εκμετάλλευση των ιδίων από την Συνεργατική Εταιρεία, για το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής
παραμονής του μέλους σε αυτόν.

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
Οικοδομικές Συνεργατικές Εταιρείες
Άρθρο 114 Σκοπός, δραστηριότητες και πλαίσια
1. Οι Οικοδομικές Συνεργατικές Εταιρείες έχουν ως σκοπό να παρέχουν στα μέλη
τους κατοικίες, κτήρια, υπαίθριους χώρους, κοινές υποδομές και βοηθητικούς χώρους, καθώς και να βελτιώσουν, να συντηρήσουν να διαχειριστούν τα ως άνω αναφερόμενα. Να δημιουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς επίσης να αποκαθιστούν οικίες, χώρους, κατασκευές και εγκαταστάσεις. Αυτές οι
Συνεργατικές Εταιρείες συνενώσουν στην πλειοψηφία φυσικά πρόσωπα και συνήθως Συνεργατικές Εταιρείας Συλλογικής Εργασίας στο Χώρο των Οικοδομών ή
άλλες Οικοδομικές Επιχειρήσεις.
2. Οι Οικοδομικές Συνεργατικές Εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν, να οικοπεδοποιήσουν και να αστικοποιήσουν αγροτεμάχια και, γενικά να αναπτύξουν όσες
δραστηριότητες και εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την εκπλήρωση του εταιρικού τους σκοπού. Επίσης μπορούν να πουλήσουν ή να εκμισθώνουν σε τρίτους, μη
μέλη, χώρους και εκτάσεις, εγκαταστάσεις και συμπληρωματικές οικοδομικές υποδομές της ιδιοκτησίας τους που θα είναι διαθέσιμες αφού έχουν καλυφθεί οι ανάγκες της Συνεργατικής Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, ή η Συνέλευση των μελών
κάθε χρονιάς, αποφασίζει για τον προορισμό τον εσόδων που αποκτήθηκαν από
την πώληση ή εκμίσθωση των αναφερόμενων ακινήτων.
3. Η ιδιοκτησία, διάθεση ή χρήση, περιοδική ή συνεχής, των κατοικιών και των
χώρων μπορούν να διανεμηθούν ή να μεταβιβαστούν στα μέλη μέσω οποιουδήποτε
αποδεκτού νόμιμου τίτλου.
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Όταν η Συνεργατική Εταιρεία διατηρήσει την κυριότητα των κατοικιών ή χώρων,
το Καταστατικό ή ο Κανονισμός της κάθε χρονιάς ορίζει τους κανονισμούς χρήσης
και διάθεσης προς τα μέλη όπως και τα υπόλοιπα δικαιώματα και υποχρεώσεις, για
τα μέλη και για την Συνεργατική Εταιρεία, έχοντας την δυνατότητα να προβλέπει
και να ρυθμίζει την πιθανότητα εκχώρησης ή ανταλλαγής του δικαιώματος χρήσης
και διάθεσης της κατοικίας ή του χώρου με μέλη άλλων Οικοδομικών Συνεργατικών Εταιρειών η οποία έχει ανάλογη ρύθμιση στο Καταστατικό ή Κανονισμό της.
4. Οι Οικοδομικές Συνεργατικές Εταιρείες μπορούν να πραγματοποιούν έργα μόνο
σε δικές τους εδαφικές ιδιοκτησίες, όπως ορίζεται από το Καταστατικό. Εντός της
Οικοδομικής Συνεργατικής Εταιρείας συνήθως διαμένει η πλειοψηφία των μελών,
εκτός εάν η Συνεργατική Εταιρεία έχει ως σκοπό στην απόκτηση μιας δεύτερης
κατοικίας.
Στην περίπτωση της δεύτερης κατοικίας, η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων ή
Συνελεύσεων Έργων πραγματοποιούνται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στη διεύθυνση που θα έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από τα μέλη.

Άρθρο 115 Καθεστώς των μελών
1. Σε περίπτωση διαγραφής μέλους, εάν το προβλέπει το Καταστατικό, μπορούν να
εφαρμοστούν οι μειώσεις στα ποσά που κατέβαλε για τη χρηματοδότηση των κατοικιών και χώρων οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφος 1 του άρθρου 63 με
μέγιστο ποσό το πενήντα τοις εκατό, και στην παράγραφο 5.β του άρθρου 67.
Τα ποσά επιστροφής της ανωτέρω παραγράφου, καθώς επίσης οι εισφορές του μέλους στο εταιρικό κεφάλαιο, πρέπει να του καταβληθούν τη στιγμή κατά την οποία
θα αντικατασταθεί στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από άλλο μέλος.
2. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του διαχειριστή σε
περισσότερες της μίας Συνεργατικής Εταιρείας, εκτός εάν το Καταστατικό το αποδέχεται ρητώς.
Οι κάτοχοι των αναφερόμενων αξιωμάτων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
λάβουν αμοιβές, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα αποζημίωσης τους για τα έξοδα που
προκαλεί η άσκηση των καθηκόντων τους.
3. Κανένα φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι κάτοχος περισσότερες των δύο κατοικιών Οικοδομικών Συνεργατικών Εταιρειών, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων
που αναγνωρίζονται σε πολυμελείς οικογένειες.
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Άρθρο 116 Στάδια κατασκευής – Έ ργα
Όταν η Οικοδομική Συνεργατική Εταιρεία αναπτύσσει την δραστηριότητά της σε
περισσότερα από ένα στάδιο κατασκευής ή διαφορετικά κατασκευαστικά έργα είναι υποχρεωμένη να τηρεί ανεξάρτητα λογιστικά στοιχεία για κάθε ένα από αυτά,
χωρίς να επηρεάζεται η γενική λογιστική τεκμηρίωση της. Επίσης πρέπει να συσταθούν, για κάθε στάδιο ή έργο, Ειδικές Επιτροπές Μελών, των οποίων οι αντίστοιχες αρμοδιότητες θα ρυθμίζονται από το Καταστατικό ή από τους Κανονισμούς του Εσωτερικού Κανονισμού, σεβόμενοι τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης για τις κοινές πράξεις και δεσμεύσεις της Συνεργατικής Εταιρείας.

Άρθρο 117 Υποχρέωση Λογιστικού Ελέγχου
Οι ετήσιοι ισολογισμοί των Οικοδομικών Συνεργατικών Εταιρειών πριν παρουσιαστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση για τη ανάλυση και έγκρισή τους, πρέπει
να έχουν υποβληθεί σε εξωτερικό Λογιστικό Έλεγχο.
Αυτή η νομική υποχρέωση ισχύει μέχρι να πραγματοποιηθεί η κατακύρωση ή εκχώρηση των κατοικιών ή χώρων στα μέλη.

Άρθρο 118 Μεταβίβαση δικαιωμάτων
Όταν οι Οικοδομικές Συνεργατικές Εταιρείες έχουν αποκτήσει από δημόσιους οργανισμούς επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις ή εκτάσεις για την εκπλήρωση του σκοπού
τους, η μεταβίβαση κατοικίας, κτηρίου, υπαίθριου χώρου από μέλη εν ζωή υπόκειται στους περιορισμούς και φόρους απόκτησης κατοικίας που προβλέπονται από
τις αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις.
Για τις Οικοδομικές Συνεργατικές Εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην
ανωτέρω παράγραφο, το Καταστατικό ή ο Κανονισμός κάθε κατασκευαστικού έργου πρέπει να ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους για την διάθεση ή εκμίσθωση
της κατοικίας ή του χώρου ενός μέλους, καθώς επίσης και τα δικαιώματα των μελών.
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ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ
Χρηματοοικονομικές Συνεργατικές Εταιρείες
Άρθρο 119 Πιστωτικές Συνεργατικές Εταιρείες
1. Οι Πιστωτικές Συνεργατικές Εταιρείες έχουν ως σκοπό να εξυπηρετούν τις ανάγκες δανεισμού και καταθέσεων των μελών τους, έχοντας επίσης την δυνατότητα
να συναλλάσσονται με τρίτους, μέσω της άσκησης των δραστηριοτήτων τους.
2. Οι Πιστωτικές Συνεργατικές Εταιρείες πρέπει να προσαρμόσουν τη σύσταση,
δομή, λειτουργία και δραστηριότητά τους στην λοιπή νομοθεσία για τους πιστωτικούς οργανισμούς.
4. Το Υπουργείο Οικονομίας ασκεί τις αρμοδιότητες προώθησης εκτελεστικών κανονιστικών διατάξεων, ενημέρωσης, συγκέντρωσης και επεξεργασίας στατιστικών
στοιχείων, ελέγχου και επιβολής ποινών οι οποίες προβλέπονται για τις Πιστωτικές
Συνεργατικές Εταιρείες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 120 Ασφαλιστικές Συνεργατικές Εταιρείες
1. Οι Ασφαλιστικές Συνεργατικές Εταιρείες έχουν σαν σκοπό την άσκηση των
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων σε οποιουσδήποτε από τους κλάδους της, οργανώνονται και λειτουργούν ως οργανισμοί σταθερών ασφαλίστρων, μεταβλητών ασφαλίστρων ή ασφάλισης εργασίας.
2. Οι Ασφαλιστικές Συνεργατικές Εταιρείες, όπως και άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί, διέπονται από το Νομικό Καθεστώς Ιδιωτικής Ασφάλισης ως βασική νομοθεσία, με τον παρόντα νόμο να έχει βοηθητικό χαρακτήρα.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ
Συνεργατικές Εταιρείες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Άρθρο 121 Συνεργατικές Εταιρείες Υγειονομικής Περίθαλψης
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1. Η επιχειρησιακή δραστηριότητα των Συνεργατικών Εταιρειών Υγειονομικής
Περίθαλψης συνίσταται στην κάλυψη κινδύνων σχετικών με την υγεία των μελών
τους ή των ασφαλισμένων και των δικαιούχων τους.
2. Όταν αυτές οι Συνεργατικές Εταιρείες έχουν σαν σκοπό την κάλυψη των κινδύνων σχετικά με την υγεία των μελών τους και δικαιούχων αυτών, εφαρμόζονται οι
κανονιστικές διατάξεις που ορίζονται για τις Ασφαλιστικές Συνεργατικές Εταιρείες
ως Συνεργατική Εταιρεία Κατανάλωσης.
3. Όταν στην Συνεργατική Εταιρεία συμμετέχουν επαγγελματίες υγείας και προσωπικό μη υγειονομικό, για να εξυπηρετηθούν τρίτοι ασφαλισμένοι, εφαρμόζονται
οι κανονιστικές διατάξεις για τις Ασφαλιστικές Συνεργατικές Εταιρείες ως Συνεργατική Συλλογικής Εργασίας.

Άρθρο 122 Συνεργατικές Εταιρείες Δομών Υγείας
Συνεργατικές Εταιρείες Δομών Υγείας είναι εκείνες οι οποίες έχουν συσταθεί από
φυσικά και νομικά πρόσωπα με σκοπό να προάγουν, να εξοπλίζουν, να διοικήσουν, να υποστηρίξουν και να διαχειριστούν νοσοκομεία, κλινικές και συναφείς
οργανισμούς, οι οποίοι προορίζονται να παρέχουν υγειονομική περίθαλψη στα μέλη δικαιούχους, τους συγγενείς τους και στους εργαζόμενους τους. Εφαρμόζεται
σε αυτές τις Συνεργατικές Εταιρείες, εκτός από τη νοσοκομειακή νομοθεσία, οι
κανονιστικές διατάξεις για τις Συνεργατικές Εταιρείες Κατανάλωσης, προσαρμόζοντας τον Κανονισμό, σύμφωνα με τις υπηρεσίες που παρέχουν και τους τομείς
στους οποίο δραστηριοποιούνται.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ
Συνεργατικές Εταιρείες Υπηρεσιών
Άρθρο 123 Συνεργατικές Εταιρείες Επαγγελματιών
1. Συνεργατικές Εταιρείες Επαγγελματικών Υπηρεσιών είναι εκείνες οι οποίες, έχουν συσταθεί από βιοτέχνες, επαγγελματίες ή καλλιτέχνες οι οποίοι ασκούν αντίστοιχες δραστηριότητες ως αυτοαπασχολούμενοι, και έχουν ως αντικείμενο να
τους παρέχουν προμήθειες, υπηρεσίες και παροχές ή πραγματοποιούν δραστηριό96
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τητες για να διευκολύνουν, εξασφαλίσουν ή συμπληρώσουν τις αναφερόμενες
δραστηριότητες των μελών ή των αποτελεσμάτων τους, στο οικονομικό, τεχνικό,
εργασιακό, περιβαλλοντικό, οργανωτικό ή λειτουργικό τους μέρος.
2. Όταν τα μέλη είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή καλλιτέχνες, η σύσταση η οποία
διέπεται από το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει το καθεστώς της εκτέλεσης και της
ευθύνης των εργασιών τους, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κανονιστικές
διατάξεις οι οποίες διέπουν τα αντίστοιχα επαγγέλματά τους.

Άρθρο 124 Συνεργατικές Εταιρείες Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
1. Οι Συνεργατικές Εταιρείες Επιχειρηματικών Υπηρεσιών έχουν σκοπό ανάλογο
με τα ρυθμιζόμενα στη παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου, και συμπεριλαμβάνουν
επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή Συνεργατικές Εταιρείες των τομέων
αλιείας, βιομηχανίας, εμπορίου ή υπηρεσιών με σκοπό να διευκολύνουν, εξασφαλίσουν ή συμπληρώσουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες, τις δραστηριότητες ή τα
αποτελέσματα των μελών.
2. Στις Συνεργατικές Εταιρείες Επιχειρηματικών Υπηρεσιών μπορούν να ενταχθούν Κοινωνίες αγαθών ή δικαιωμάτων, καθώς και άλλοι φορείς χωρίς νομική
προσωπικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν οργάνωση κατανομής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και έχουν ορίσει έναν εκπρόσωπο των μελών τους στην Συνεργατική Εταιρεία.
3. Παρά των προβλεπόμενων για της Συνεργατικές Εταιρείες Συλλογικής Εργασίας
από τον παρόντα Νόμο, πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα να παρέχουν υπηρεσίες
μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών μπορούν να συστήσουν στα πλαίσια αυτού
του άρθρου και όπως εξειδικεύεται στο επόμενο, Συνεργατικές Εταιρείες Μεταφορών και να αναλάβουν όλες τις δραστηριότητες που αναγνωρίζονται για τις εταιρείες μεταφορών από την αντίστοιχη νομοθεσία για τις μεταφορές.

Άρθρο 124 β Συνεργατικές Εταιρείες Θαλασσίων δραστηριοτήτων
1. Συνεργατικές Εταιρείες Θαλάσσιων δραστηριοτήτων είναι αυτές που συνενώνουν αλιείς, πλοιοκτήτες, εταιρείες τυποποίησης ψαριών, μαλάκιων και οστρακοειδών, εμπόρους των αλιευμάτων και υδατοκαλλιεργειών και, σε γενικές γραμμές,
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φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων που ασχολούνται με τις αλιευτικές δραστηριότητες ή την βιομηχανία της αλιείας που προέρχονται από την
θάλασσα, τις εκβολές ποταμών και τις λιμνοθάλασσες, και την επαγγελματική απασχόληση στις εν λόγω δραστηριότητες, και έχουν ως στόχο την παροχή προμηθειών και υπηρεσιών και να διεξάγουν δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση της οικονομικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή λειτουργιών των μελών της.
2. Για την εκπληρώσει του σκοπού τους οι Συνεργατικές Εταιρείες Θαλάσσιων
δραστηριοτήτων μπορούν να αναπτύξουν, μεταξύ των άλλων, τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α. Αποκτήσουν, αναπτύξουν, παράγουν, κατασκευάσουν, επισκευάσουν, συντηρήσουν αλιευτικά εργαλεία, μηχανήματα, εγκαταστάσεις, και με ψύξη, αλιευτικά
σκάφη, ψάρια, μαλάκια και οστρακοειδή για την αναπαραγωγή, και οποιαδήποτε
άλλα προϊόντα, υλικά και κατασκευές αναγκαία ή χρήσιμα για την Συνεργατική
Εταιρεία και τις επαγγελματικές δραστηριότητες ή εκμεταλλεύσεις των μελών.
β. Διατηρήσουν, ταξινομήσουν, επεξεργαστούν, διανέμουν και πωλήσουν, ακόμη
και απευθείας στον καταναλωτή προϊόντα της Συνεργατικής Εταιρείας ή αποτελεσμάτων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή εκμεταλλεύσεων των μελών.
γ. Σε γενικές γραμμές, κάθε άλλη δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη ή που διευκολύνει την οικονομική, τεχνική, επαγγελματική ή περιβαλλοντική δραστηριότητα
ή εκμεταλλεύσεις των μελών.
3. Παρά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου στις Συνεργατικές
Εταιρείες Θαλάσσιων δραστηριοτήτων για τις συναλλαγές με τρίτους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 110 αναφερόμενο αντίστοιχα σε προϊόντα αλιείας.
4. Το πεδίο εφαρμογής αυτών των Συνεργατικών Εταιρειών Θαλάσσιων δραστηριοτήτων καθορίζεται από τον Νόμο.

Άρθρο 124 γ Συνεργατικές Εταιρείες Μεταφορών
1. Οι Συνεργατικές Εταιρείες Μεταφορών συνενώνουν ιδιοκτήτες φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, μεταφορικές εταιρείες ή επαγγελματίες που διαθέτουν την απαραίτητη
άδεια για να ασκήσουν μεταφορικές δραστηριότητες πρόσωπων ή αγαθών, ή και
τα δύο, και στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών και προμηθειών και τη διεξαγωγή
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των εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση των οικονομικών, επαγγελματικών,
τεχνικών και περιβαλλοντικών εργασιών των μελών της.
2. Οι Ναυτιλιακές ή Αεροπορικές Συνεργατικές Εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν
συνεργασίες με μη μέλη, εάν η νομοθεσία το επιτρέπει.
3. Το πεδίο εφαρμογής αυτών των Συνεργατικών Εταιρειών καθορίζεται από τον
Νόμο.

Άρθρο 125 Συνεργατικές Εταιρείες Θεσμικών Υπηρεσιών
Συνεργατικές Εταιρείες και δημόσιοι οργανισμοί, ιδρύματα, συνδικάτα, ενώσεις
κάθε είδους μπορούν να συστήσουν Συνεργατικές Εταιρείες Θεσμικών Υπηρεσιών
για να διευθετήσουν, σε ισότιμη βάση, τυχόν προβλήματα, οργανωτικές ή λειτουργικές ανάγκες χωρίς να επηρεάζεται η αυτονομία και η ιδιαιτερότητα του κάθε μέλους.

Άρθρο 126 Συμπληρωματικοί κανονισμοί
1. Δεν μπορούν να συσταθούν Συνεργατικές Εταιρείες Υπηρεσιών για να δραστηριοποιούνται σε τομείς ή για την επίτευξη οικονομικών σκοπών Συνεργατικών
Εταιρειών άλλων τύπων από αυτούς που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο.
2. Το Καταστατικό ορίζει τον επίπεδο συνεργασίας που απαιτείται από τα μέλη και
την αποδεκτή έκταση και επίπεδο των αρμοδιοτήτων συντονισμού που είναι αποδεκτά προς όφελος της Συνεργατικής Εταιρείας. Επίσης ορίζει εάν η Συνεργατικές
Εταιρείες Υπηρεσιών μπορεί να συμβάλλει στην χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων των μελών.
3. Οι Συνεργατικές Εταιρείες Υπηρεσιών που ανήκουν σε οποιοδήποτε από τους
τύπους που ρυθμίζονται σε αυτό το τμήμα μπορούν να συμπεριλαμβάνουν στην
επωνυμία τους όρους με αναφορά στον τομέα, επαγγελματική δραστηριότητα ή
οικονομικό κλάδο όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη ή στην επαγγελματική τους
ιδιότητας.
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ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Συνεργατικές Εταιρείες Κοινωνικής Έ νταξης
Άρθρο 127 Τύποι και μορφές
1. Οι Συνεργατικές Εταιρείες Κοινωνικής Ένταξης αποτελούνται, τουλάχιστον
στην πλειοψηφία τους, από σωματικά ή ψυχικά ανάπηρους, και βασίζονται στη
συλλογική εργασία για να οργανώσουν, διαχειριστούν και μεταποιήσουν προϊόντα
και υπηρεσίες της εργασίας των μελών ή απευθύνονται στη διευκόλυνση της παροχής αγαθών και υπηρεσιών γενικού ή ειδικού χαρακτήρα.
2. Στις Συνεργατικές Εταιρείες Κοινωνικής Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν ως
μέλη δημόσιοι οργανισμοί υπεύθυνοι για την παροχή οποιονδήποτε κοινωνικών
υπηρεσιών συνδράμοντας με αντίστοιχη εισφορά και τον ορισμό ενός εκπροσώπου
του δημόσιου οργανισμού. Ο εκπρόσωπος παρέχει την προσωπική εργασία του για
την τεχνική, επαγγελματική και κοινωνική υποστήριξη μαζί με τα μέλη της Συνεργατικής Εταιρείας και παρευρίσκεται με δικαίωμα λόγου στις συνελεύσεις όλων
των οργάνων της Συνεργατικές Εταιρείες.

ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Ειδικές Μορφές Συνεργατικών Εταιρειών
Άρθρο 127 β Ολοκληρωμένη Συνεργατική Εταιρεία
Ολοκληρωμένη Συνεργατική Εταιρεία είναι αυτή η οποία, ανεξάρτητα από την
βαθμίδα της, οι συνεργατικές της δραστηριότητες είναι δύο ή περισσότερες, εκπληρώνοντας τον σκοπό διαφορετικών τύπων Συνεργατικών Εταιρειών μέσω μιας
Οργάνωσης, όπως έχει συμφωνηθεί με το καταστατικό της και σε συμμόρφωση με
τους κανονισμούς για αυτές τις δραστηριότητες.
Στα όργανα των Ολοκληρωμένων Συνεργατικών Εταιρειών πρέπει να παρέχεται
αντιπροσώπευση όλων των διαφορετικών δραστηριοτήτων της. Το καταστατικό
μπορεί να ορίζει για το αξίωμα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αντιπρόσωπο από
μια συγκεκριμένη κατηγορία μελών.
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Άρθρο 127 γ Μικρή Συνεργατική Εταιρεία
Υπό διαμόρφωση ή πρόβλεψη μεταγενέστερου Π.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI
Ολοκλήρωση και συνεργατική συνεργασία
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Δευτέρου ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατικές Εταιρείες
Άρθρο 128 Αντικείμενο και χαρακτηριστικά
1. Η δευτέρου ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατική Εταιρεία έχει ως σκοπό να συμπληρώσει, προωθήσει, συντονίσει, ενισχύσει ή ενσωματώσει την οικονομική
δραστηριότητα των μελών και της διευρυμένης ομάδας που προκύπτει, σύμφωνα
με την έννοια, βαθμό ή έκταση που ορίζεται από το Καταστατικό της.
Το Καταστατικό πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει και να απαριθμεί τις βασικές αρμοδιότητες που μεταφέρονται για την ανάπτυξη αυτού του σκοπού στα όργανα της δευτέρου η ανωτέρου βαθμού Συνεργατικής Εταιρείας. Η άσκηση των
αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται σε αυτήν έχουν μονιμότητα και ο εταιρικός σκοπός της δεν μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς την συναίνεση των αρμόδιων οργάνων
των μελών-Συνεργατικών Εταιρειών, υπό την επιφύλαξη δικαστικής παρέμβασης,
εάν είναι απαραίτητη.
Όταν η Συνεργατική Εταιρεία δευτέρου βαθμού έχει συσταθεί με σκοπούς επιχειρησιακής ολοκλήρωσης, το Καταστατικό ορίζει τις περιοχές ολοκλήρωσης της επιχειρησιακής δραστηριότητας, τις βάσεις για την άσκηση της ενιαίας διεύθυνσης
και των χαρακτηριστικών της.
2. Το Καταστατικό ορίζει, επιπλέον, τα θέματα ή τομείς σχετικά για τα οποία οι
προτάσεις των μελών-εταιρειών είναι απλά ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την
δευτέρου ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατική Εταιρεία. Σε περίπτωση αμφιβολίας
σχετικά με αυτό, θεωρούνται ότι έχουν μεταφερθεί σε αυτήν την Συνεργατική Εταιρεία δευτέρου ή ανωτέρου βαθμού όλες οι αρμοδιότητες που σχετίζονται άμεσα
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με τον καταστατικό της, έχοντας προτεραιότητα οι αποφάσεις και οι οδηγίες της
έναντι των αποφάσεων του κάθε ενός από τους συμμετέχοντες φορείς.

Άρθρο 129 Δυνατότητα ένταξης και διαγραφή μελών
1. Μπορούν να είναι μέλη πλήρων δικαιωμάτων σε αυτές τις εταιρείες, εκτός από
τις Συνεργατικές Εταιρείες πρώτου βαθμού και τα μέλη εργασίας, οποιεσδήποτε
εταιρείες και νομικά πρόσωπα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, με την προϋπόθεση
ότι θα υπάρχει η αναγκαία σύγκλιση συμφερόντων ή κάλυψη αναγκών και το Καταστατικό δεν το απαγορεύει. Σε καμία περίπτωση το σύνολο αυτών των τελευταίων εταιρειών δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από τις μισές του συνόλου
των υπαρχόντων ψήφων στην δευτέρου ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατική Εταιρεία.
Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει ένα κατώτερο όριο.
Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην ανωτέρω παράγραφο, αυτές οι Συνεργατικές Εταιρείες μπορούν να δεχθούν μέλη συνεργάτες σύμφωνα με τον κανονισμό
του άρθρου 19.2 αυτού του Νόμου.
2. Η αποδοχή οποιουδήποτε μέλους νομικού προσώπου απαιτεί την θετική απόφαση του Συμβουλίου Διαχειριστών με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των
παρόντων και εκπροσωπούμενων ψήφων, εκτός εάν προβλέπεται άλλη πλειοψηφία
στο καταστατικό, το οποίο μπορεί επίσης να ορίζει περιόδους προσωρινής ή δοκιμαστικής ένταξης μέχρι και δύο χρόνια και να χορηγεί την απόφαση της αποδοχής
στη Γενική Συνέλευση.
3. Το μέλος - νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποχωρήσει πρέπει να το ανακοινώσει τουλάχιστον ένα έτος πριν, εκτός εάν απαλλαγεί από το Συμβούλιο Διαχειριστών, και πριν από την αποχώρησή του είναι υποχρεωμένο να διεκπεραιώσει
τις υποχρεώσεις του στην δευτέρου ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατική Εταιρεία ή
να την αποζημιώσει οικονομικά, εάν έτσι αποφασίσει το Συμβούλιο Διαχειριστών
της.

Άρθρο 130 Οικονομικό καθεστώς
1. Οι υποχρεωτικές εισφορές από το κάθε μέλος στο εταιρικό κεφάλαιο μιας δευτέρου ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατικής Εταιρείας πραγματοποιούνται σύμφωνα
με το ύψος συμμετοχής στις δραστηριότητες για το οποίο έχει δεσμευθεί με την
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Συνεργατική Εταιρεία, όπως ορίζει το Καταστατικό, είτε σε σχέση με τον αριθμό
των μελών είτε σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται για τις πρωτοβάθμιες Συνεργατικές Εταιρείες στο άρθρο 58.1 αυτού του Νόμου.
2. Η διανομή των αποτελεσμάτων, τόσο όταν είναι θετικά όσο εάν υπάρχουν ζημιές, πραγματοποιείται αναλογικά με τη συνεργατική δραστηριότητα που δεσμεύεται από το Καταστατικό, αφού θα έχει πραγματοποιηθεί η επιβαλλόμενη χορήγηση
στα Ταμεία αποθεματικών κεφαλαίων, και στο Ταμείο Συνεργατικής Εκπαίδευσης
και Προώθησης.
3. Το Καταστατικό πρέπει να ορίζει την μέθοδο αποτίμησης, τα κριτήρια ή κλιμάκια τα οποία ορίζουν το ύψος συμμετοχής στη δραστηριότητα της Συνεργατικής
Εταιρείας.

Άρθρο 131 Οργανική δομή και δικαίωμα ψήφου
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από έναν αριθμό εκπροσώπων των μελών νομικών προσώπων σε αναλογία με τα δικαιώματα ψήφου του κάθε φορέα, με την
δυνατότητα στο Καταστατικό να ορίζει ανώτατα και ελάχιστα όρια, και εάν υπάρχουν, από τους εκπροσώπους των μελών εργασίας. Το δικαίωμα ψήφου των φορέων-μελών είναι αναλογικό σε σχέση με τη συμμετοχή στη δραστηριότητα της Συνεργατικής Εταιρείας ή με τον αριθμό των μελών. Ένας φορέας-μέλος ο οποίος δεν
είναι Συνεργατική Εταιρεία δεν μπορεί να διαθέτει αριθμό ψήφων μεγαλύτερο του
ενός τρίτου των συνολικών ψήφων της Συνεργατικής Εταιρείας.
2. Οι δευτέρου ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατικές Εταιρείες διοικούνται από ένα
Συμβούλιο Διαχειριστών το οποίο έχει, εκτός από αντίθετη πρόβλεψη στο καταστατικό, ένα μέγιστο αριθμό δεκαπέντε μελών, και στο οποίο εκπροσωπούνται,
άμεσα ή έμμεσα, όλοι οι φορείς μέλη. Σε περίπτωση που ο αριθμός των φορέων
μελών υπερβαίνει τον αριθμό μελών του Συμβουλίου Διαχειριστών που προβλέπει
ο νόμος ή το καταστατικό, οι φορείς μέλη οι οποίοι θα έχουν το μικρότερο αριθμό
ψήφων μπορούν να συνενωθούν με σκοπό να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, τηρώντας τα προβλεπόμενα που ορίζονται από το καταστατικό ή τον εσωτερικό κανονισμό.
Το δικαίωμα ψήφου εντός του Συμβουλίου μπορεί να είναι αναλογικό με το ύψος
συμμετοχής σε δραστηριότητες με την Συνεργατική Εταιρεία ή με τον αριθμό των
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μελών των εκπροσωπούμενων από τους Διαχειριστές, με τους περιορισμούς που
ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
Το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι έως το ένα τρίτο των μελών του Συμβουλίου διαχείρισης μπορεί να οριστεί, από τους διαχειριστές που θα εκλεγούν,
μεταξύ ατόμων με χρήσιμες ικανότητες που μπορεί να είναι ή να μην είναι μέλη
των φορέων μελών της.

Άρθρο 132 Εκκαθάριση
Σε περίπτωση διάλυσης με εκκαθάριση μιας δευτεροβάθμιας ή ανωτέρου βαθμού
Συνεργατική Επιχείρηση, τα περιουσιακά στοιχεία διανέμονται μεταξύ των μελών
αναλογικά με το ποσό της επιστροφής που είχαν λάβει τα τελευταία πέντε έτη ή για
τις Συνεργατικές Εταιρείες των οποίων η διάρκεια ήταν κατώτερη των πέντε ετών,
από τη σύστασή της. Εάν δεν υπάρχει ποσό επιστροφής από προηγούμενα έτη, διανέμονται αναλογικά με τη συμμετοχή κάθε μέλους στη δραστηριότητα της Συνεργατικής Εταιρείας ή αναλογικά με τον αριθμό των μελών κάθε φορέα που
συμμετέχει σε αυτή τη Συνεργατική Εταιρεία.

Άρθρο 133 Συμπληρωματική διάταξη
Όσα ζητήματα δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω άρθρα αυτού του τμήματος, ισχύουν τα οριζόμενα από το Καταστατικό και το Εσωτερικό Κανονισμό και σε έλλειψή αυτών, ισχύουν ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη λειτουργία και χαρακτήρα των δευτέρου ή ανώτερου βαθμού Συνεργατικών Εταιρειών, τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο για τις πρωτοβάθμιες Συνεργατικές Εταιρείες.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Άλλοι τρόποι οικονομικής συνεργασίας
Άρθρο 134 Επιχειρησιακές οργανώσεις
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1. Ανεξάρτητα από τις μορφές ολοκλήρωσης που ρυθμίζονται από το άνω τμήμα,
οι Συνεργατικές Εταιρείες οποιουδήποτε τύπου και βαθμίδας μπορούν να συστήσουν εταιρείες, οργανισμούς, οργανώσεις, κοινοπραξίες και ενώσεις εταιρειών,
οποιασδήποτε μορφής, μεταξύ τους ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου με όριο συμμετοχής το 25% το οποίο μπορεί να φτάσει το
50% σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 155.
2. Επίσης οι Συνεργατικές Εταιρείες μπορούν να διαθέτουν μερίσματα σε οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους φορείς της ανωτέρω παραγράφου, για την καλύτερη ολοκλήρωση, ανάπτυξη ή εξασφάλιση του εταιρικού τους σκοπού.
3. Οι πιστωτικές και ασφαλιστικές Συνεργατικές Εταιρείες, για να πραγματοποιήσουν τις πράξεις που προβλέπονται από το παρόν άρθρο, πρέπει να εφαρμόζουν,
πάνω από όλα, την ειδική Νομοθεσία για αυτές.

Άρθρο 134 β Συμφωνίες με άλλους Φορείς
Οι Συνεργατικές Εταιρείες μπορούν να υπογράφουν με άλλους φορείς συμφωνίες
συνεργασίας για την επίτευξη του εταιρικού τους σκοπού. Η Συνεργατική Εταιρεία
και τα μέλη της μπορούν να πραγματοποιούν πράξεις προμηθειών, παραδόσεις
προϊόντων, υπηρεσιών ή παροχών με άλλες Συνεργατικές Εταιρείες με τις οποίες
έχουν υπογράψει συμφωνία, έχοντας αυτές οι πράξεις το ίδια νομικό καθεστώς των
συνεργατικών πράξεων με τα μέλη της.

Άρθρο 135 Συνεργατικές Επιχειρήσεις
1. Συνεργατικές Επιχειρήσεις είναι εκείνο το συγκρότημα επιχειρήσεων το οποίο,
έχει συσταθεί κατά πλειοψηφία από Συνεργατικές Εταιρείες πρώτου, δεύτερου ή
ανωτέρου βαθμού, έχει ως σκοπό τον καθορισμό της επιχειρησιακής πολιτικής, τον
έλεγχό της, και το στρατηγικό σχεδιασμό της δραστηριότητας των μελών της, καθώς επίσης τη διαχείριση των πόρων και κοινών δραστηριοτήτων.
2. Το Καταστατικό της Συνεργατικής Επιχείρησης κατανέμει τις αρμοδιότητες
διοίκησης της μεταξύ ενός Συμβουλίου Ελέγχου και ενός οργάνου Διεύθυνσης,
μονοπρόσωπο ή συλλογικό, χωρίς κανείς να μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα και στα
δύο όργανα.
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3. Το Συμβούλιο Ελέγχου παρακολουθεί τη διαχείριση, η οποία αναλαμβάνεται
από τη Διεύθυνση, και διαθέτει τις αρμοδιότητες οι οποίες αναφέρονται στην ένταξη και αποχώρηση των μελών και στην εφαρμογή του κανονισμού συλλογικής πειθαρχίας. Επίσης στο αναφερόμενο Συμβούλιο ανήκει η αρμοδιότητα να εξουσιοδοτεί τις πράξεις ανάληψης έκτακτης διοίκησης που ορίζονται σύμφωνα με αυτόν
τον Νόμο.
4. Η Διεύθυνση αναλαμβάνει τα καθήκοντα της διαχείρισης και της διεύθυνσης της
Συνεργατικής Επιχείρησης και την εκπροσώπηση της έναντι τρίτων. Τα μέλη της
διορίζονται και ανακαλούνται από το Συμβούλιο Ελέγχου.
5. Ότι δεν ρυθμίζεται ρητά από αυτό το άρθρο εφαρμόζονται τα οριζόμενα για τις
δευτέρου ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατικές Εταιρείες.

Άρθρο 135 β Συνεργατικοί Όμιλοι
1. Συνεργατικοί Όμιλοι, για τους σκοπούς αυτού του νόμου, είναι μια ομάδα από
διάφορες Συνεργατικές Εταιρείες, οποιουδήποτε τύπου, όπου μια επικεφαλής εταιρεία του Ομίλου, ασκεί αρμοδιότητες ή εκδίδει υποχρεωτικές οδηγίες προς της Συνεργατικές Εταιρείες του Ομίλου, ώστε να δημιουργείται μια ενιαία μονάδα αποφάσεων στα πλαίσια αυτών των αρμοδιοτήτων. Ο Όμιλος πρέπει να προσαρμόζει
τη λειτουργία του στις συνεργατικές αρχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το
άρθρο 1.2 του παρόντος νόμου.
2. Η έκδοση οδηγιών μπορεί να επηρεάσει διάφορους τομείς διαχείρισης, διοίκησης ή διακυβέρνησης, μεταξύ των οποίων μπορεί να συμπεριλαμβάνονται:
Ο ορισμός κοινών καταστατικών και προτύπων κανονισμών στις Συνεργατικές Εταιρείες βάσης.
Η δημιουργία συμπράξεων μεταξύ των φορέων της βάσης.
Δεσμεύσεις τακτικών εισφορών πόρων που υπολογίζονται σύμφωνα με την αντίστοιχη επιχειρησιακή ανάπτυξη ή κατάσταση των αποτελεσμάτων.
Ωστόσο, ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των οδηγιών που εκδίδονται ή των αρμοδιοτήτων που ασκούνται πρέπει να έχουν υποστηριχθεί από τις γενικές δεσμεύσεις
που αναλήφθησαν ενώπιον της ομάδας και, σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν μπορούν να απαιτούνται όταν μια ή περισσότερες Συνεργατικές Εταιρείες του Ομίλου
έχουν απαλλαγεί ρητά από την υποβολή σε ορισμένους κανονισμούς ή δεσμεύσεις.
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3. Ο τύπος έγκρισης της ένταξης στο Συνεργατικό Όμιλο καθορίζει την αρχική
συμφωνία κάθε ενός από τους φορείς βάσης σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες
συναγωνισμού και τρόπου εργασίας.
4. Οι γενικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στον Όμιλο πρέπει να πραγματοποιηθούν εγγράφως από κάθε φορέα με την επικεφαλής εταιρείας του Ομίλου, εάν είναι Συνεργατική Εταιρεία, ή μέσω άλλης συμβατικής πράξης με επίσημο έγγραφο
εάν δεν είναι, στην η οποία οπωσδήποτε πρέπει να περιλαμβάνεται η διάρκεια της
σύμβασης, σε περίπτωση που είναι ορισμένου χρόνου, η διαδικασία για την τροποποίησή της, η διαδικασία για την αποχώρηση μιας Εταιρείας και οι αρμοδιότητες,
η άσκηση των οποίων συμφωνείται να δοθεί στην επικεφαλής εταιρεία του Ομίλου. Η τροποποίηση, παράταση ή λήξη των αναφερθέντων δεσμεύσεων μπορεί να
πραγματοποιηθεί, εάν έτσι έχει οριστεί, μέσω απόφασης του ανωτάτου οργάνου
της επικεφαλής εταιρείας του Ομίλου.
5. Η ένταξη και η αποχώρηση από ένα Όμιλο, πρέπει να καταγραφεί στον αντίστοιχο φάκελο της κάθε Συνεργατικής Εταιρείας στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.
6. Η ευθύνη των απευθείας πράξεων που πραγματοποιούν οι Συνεργατικές Εταιρείες ενός Ομίλου με τρίτους δεν επηρεάζουν τον Όμιλο ούτε τις υπόλοιπες Συνεργατικές Εταιρείες που τον αποτελούν.

Άρθρο 136 Μικτές Συνεργατικές Εταιρείες
1. Στις Μικτές Συνεργατικές Εταιρείες υπάρχουν μέλη μειοψηφίας των οποίων το
δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση καθορίζεται, αποκλειστικά ή κατά προτίμηση, σε σχέση με την εισφορά κεφαλαίου, που θα εκπροσωπείται μέσω τίτλων ή
λογιστικών εγγραφών, που υποβάλλονται στη νομοθεσία της αγοράς αξιών.
2. Σε αυτές τις Συνεργατικές Εταιρείες το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση
ακολουθεί την ακόλουθη κατανομή:
α) Τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό των ψήφων κατανέμεται, στην αναλογία
που ορίζει το Καταστατικό, στα μέλη εργαζόμενους.
β) Ένα ποσοστό, το οποίο καθορίζεται από το καταστατικό, μέχρι σαράντα εννέα
τοις εκατό των ψήφων κατανέμεται σε μερίσματα με ψήφο που, εάν το Καταστατικό το προβλέπει, μπορεί να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα στην αγορά.
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3. Σε περίπτωση μερισμάτων με ψήφο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κατόχων τους όπως το καθεστώς των εισφορών ρυθμίζονται από το Καταστατικό και,
επιπροσθέτως, από τα οριζόμενα από τη νομοθεσία των ανωνύμων εταιρειών για
τις μετοχές.
4. Η συμμετοχή της κάθε μιας από τις δύο ομάδες των μελών στο ετήσιο καθαρό
υπόλοιπο προς κατανομή είτε είναι θετικό είτε αρνητικό, καθορίζεται αναλογικά με
το ποσοστό των ψήφων που κάθε μια από τις δύο ομάδες κατέχει σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την παράγραφο 2.
Το καθαρό υπόλοιπο που αναλογεί στους κατόχους των μεριδίων με ψήφο κατανέμεται μεταξύ τους σε αναλογία με το κεφάλαιο που έχουν καταβάλλει. Το καθαρό
υπόλοιπο που αναλογεί στα εναπομείναντα μέλη θα κατανεμηθεί μεταξύ αυτών
σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια που ορίζονται σε αυτό το Νόμο για τις Συνεργατικές Εταιρείες κανονικού καθεστώτος.
5. Η ισχύς οποιασδήποτε αυτορυθμιζόμενης τροποποίησης η οποία επηρεάζει τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάποιου από τα συλλογικά όργανα των μελών απαιτεί τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας της αντίστοιχης ομάδας, η οποία μπορεί
να επιτευχθεί μέσω χωριστής ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση ή σε ειδική και
μερική Συνέλευση.
6. Κατά την σύσταση, ιδρυτική ή με τροποποίηση, αυτών των Συνεργατικών Εταιρειών, το Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει στο Καταστατικό
την πρόβλεψη κατανομής του Υποχρεωτικού Αποθεματικού Ταμείου σε περίπτωση εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται από την ανωτέρω παράγραφο 4 και τηρώντας τους λοιπούς κανονισμούς κατανομής του εταιρικού κεφαλαίου όπως ορίζει το άρθρο 94.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
Συνεργατισμός και Δημόσια Διοίκηση
Άρθρο 137 Κοινωνική Μέριμνα
1. Οι Δημόσιες Αρχές αναλαμβάνουν ως λειτουργία κοινωνικής μέριμνας την
προώθηση, ενθάρρυνση και ανάπτυξη των Συνεργατικών Φορέων και των επιχειρησιακών και αντιπροσωπευτικών δομών ολοκλήρωσης τους.
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Οι Δημόσιες Αρχές, με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών δημοσίου
συμφέροντος, ενθαρρύνουν τη δημιουργία Συνεργατικών Εταιρειών με αυτό το
σκοπό.
Η Κυβέρνηση για το σκοπό αυτό με τη συνεργασία του Ανωτάτου Συνεργατικού
Συμβουλίου, αναπτύσσει την ενημέρωση για τα οφέλη του συνεργατικού συστήματος, ειδικότερα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και των προβλημάτων
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και προωθεί την δημιουργία προγραμμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα, κατάρτισης και προσανατολισμού με σκοπό τη διευκόλυνση της ενημέρωσης των κοινωνικών εταίρων μέσω των προγραμμάτων δια βίου
εκπαίδευσης σε συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όλων των Βαθμίδων, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεργαζόμενες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις με συνεργατικούς φορείς στην Ε.Ε. με καταστατικό σκοπό την προώθηση της
συνεργατικής εκπαίδευσης. (να γίνει ερώτημα προς το Υπουργείο Παιδείας και δια
Βίου Εκπαίδευσης εάν συναινεί με αυτή την παράγραφο)
2. Οι Συνεργατικοί Φορείς οι οποίοι συντελούν στην προαγωγή του γενικού οφέλους μέσω της ανάπτυξης των λειτουργιών τους αναγνωρίζονται ως δημοσίου
συμφέροντος σύμφωνα με τις διαδικασίες, καθεστώς και προϋποθέσεις που ορίζονται από τον παρόντα Νόμο.
3. Η Κυβέρνηση ενεργεί σε συνεργατικά θέματα δια μέσω του αρμοδίου Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θα προμηθεύσει με το απαραίτητο προσωπικό και
υλικά μέσα για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους στην ανάπτυξη, διάδοση,
κατάρτιση, έλεγχο και καταχώρηση με την επιφύλαξη για τις αρμοδιότητες άλλων
Υπουργείων και των ειδικές νομοθεσιών τους που πρέπει να εφαρμόζονται για συγκεκριμένους τύπους Συνεργατικών Εταιρειών.

Άρθρο 138 Διεθνή πρότυπα - Ειδικά μέτρα για την ανάπτυξη
1. Οι Συνεργατικές Εταιρείες, ανεξαρτήτως του τύπου τους, ασκούν το επάγγελμα
των χονδρεμπόρων, διαθέτοντας ταυτόχρονα στη διανομή ή πώληση τα προϊόντα
αγαθά, υπηρεσίες τους λιανικώς ως έμποροι λιανικής. Το ποσό απόδοσης ΦΠΑ
ορίζεται σύμφωνα με την αξία των τιμολογίων αγορών και όχι σύμφωνα με την
αξία διανομής προϊόντων αγαθών, υπηρεσιών προς στα μέλη τους
2. Δεν θεωρούνται πωλήσεις οι παραδόσεις αγαθών ή οι παροχές υπηρεσιών που
πραγματοποιούν οι Συνεργατικές Εταιρείες στα μέλη τους είτε παράγονται από
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τους ίδιους είτε αγοράζονται από τρίτους προς εκπλήρωση των εταιρικών τους
σκοπών.
3. Οι Συνεργατικές Εταιρείες Κατανάλωσης, ως χονδρέμποροι σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διαθέτουν επίσης, για όλες τις περιπτώσεις,
την ιδιότητα των τελικών καταναλωτών όταν προμηθεύονται προϊόντα ή υπηρεσίες
από τρίτους τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
τους.
4. Οι Συνεργατικές Εταιρείες που συνενώνουν τις επιχειρήσεις τους, μέσω οιασδήποτε από τις νομικές μορφές που αναγνωρίζονται νομίμως, απολαύουν όλες τις ευεργετικές διατάξεις που παρέχονται από τη νομοθεσία για τις ενώσεις και συγχωνεύεις εταιρειών.
5. Οι Συνεργατικές Εταιρείες Συλλογικής Εργασίας και οι δευτεροβάθμιες ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατικές Εταιρείες στις οποίες έχουν ενταχθεί προτιμούνται σε
περίπτωση ισοψηφίας προσφορών σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στους οποίους συμμετέχουν και προκηρύσσονται από τις δημόσιες διοικητικές αρχές και φορείς για την πραγματοποίηση έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.
6. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούν οι Αγροτικές Συνεργατικές Εταιρείες
και οι δεύτερου ή ανωτέρου βαθμού Συνεργατικές Εταιρείες στις οποίες έχουν ενταχθεί, σχετικά με προϊόντα ή υλικά, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προμηθεύθηκαν από τρίτους, θεωρούνται για κάθε περίπτωση, εσωτερικές συνεργατικές
δραστηριότητες πρωτογενούς μεταποίησης, εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για
τις δραστηριότητες των μελών τους.
7. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού μπορούν
να παραχωρήσουν σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια, οικοδομήσιμες εκτάσεις σε εν
ενεργεία ή υπό ίδρυση Οικοδομικές Συνεργατικές Εταιρείες για την εκπλήρωση
του εταιρικού τους σκοπού, οι οποίες εκτάσεις και ανεγειρόμενες οικοδομές απαγορεύεται να πουληθούν σε τρίτους.
8. Για τις Συνεργατικές Εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων και των Οικοδομικών,
οι οποίες διαθέτουν θεσμοθετημένο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, στο πλαίσια της
θεσμοθετημένης αυτοδιοίκησή τους, αντίστοιχα με το καθεστώς των Τεχνικών
Υπηρεσιών των Πανεπιστημίων, δεν απαιτείται χορήγηση οικοδομικής άδειας από
την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την κατασκευή οικοδομημάτων. Καθ’ ολοκλήρου
υπεύθυνος έναντι του νόμου για την τήρηση των χωροταξικών και πολεοδομικών
διατάξεων είναι ο αρμόδιος Μηχανικός του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.
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9. Οι προμηθευτικές εταιρείες οι οποίες τροφοδοτούν με προϊόντα Συνεργατικές
Εταιρείες Κατανάλωσης και Οικοδομικές δικαιούνται φορολογική έκπτωση 5%
επί το πόσου συναλλαγών με αυτές.
10. Στους Δημόσιους Υπάλληλους δύναται να τους χορηγηθεί άδεια πέντε ετών
κατά την οποία θα τους καταβάλλεται το 50% των μικτών μηνιαίων αποδοχών
τους, μέρος των οποίων θα δίνεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναλογούντων ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών εισφορών τους, για να ιδρύσουν ή
να συμμετάσχουν σε Συνεργατικές Εταιρείες ως μέλη εργαζόμενοι. Στο τέλος της
πενταετίας μπορούν να επιλέξουν την επιστροφή τους στο Δημόσιο Τομέα ή την
παραίτησή τους από το Δημόσιο και την συνέχιση των συνεργατικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 139 Έ λεγχος και παραβάσεις
1. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι η αρμόδια ελεγκτική αρχή για την τήρηση
του παρόντος νόμου. Ωστόσο, με νομοθετική ρύθμιση μπορούν να ρυθμίζονται οι
περιπτώσεις, προϋποθέσεις και περιορισμοί με τους οποίους οι ομοσπονδίες, στις
οποίες αναφέρεται το άρθρο 144.2 παράγραφος 2, και η Συνομοσπονδία Συνεργατικών Εταιρειών της Ελλάδας δύναται να ασκήσουν ελεγκτικές αρμοδιότητες σχετικά με τις Συνεργατικές τους Εταιρείες.
Η ελεγκτική αρμοδιότητα ασκείται κατά προτεραιότητα προληπτικά και υποστηριχτικά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος νόμου, οφείλοντας οι επιθεωρητές να παρέχουν τις συμβουλές τους για την αποφυγή διάπραξης παραβάσεων από
τις Συνεργατικές Εταιρείες.
2. Θεωρούνται υπεύθυνοι για τις πράξεις και παραλείψεις που αφορούν παραβάσεις του παρόντος Νόμου και των πράξεων εφαρμογής του, οι διαχειριστές, οι διευθύνων σύμβουλοι, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και οι εκκαθαριστές στο
βαθμό που τους καταλογίζεται προσωπικώς, καθώς και, κατά περίπτωση, οι Συνεργατικές Εταιρείες.
3. Αποτελούν πολύ σοβαρές παραβάσεις:
α) Να μην κατατίθενται στο Ταμείο Υποχρεωτικού Αποθεματικού και στο Ταμείο
Συνεργατικής Εκπαίδευσης και Προώθησης τα ελάχιστα οριζόμενα ποσοστά του
διαθέσιμου καθαρού υπολοίπου που ορίζονται στον παρόντα Νόμο ή να καταλογί-
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ζονται σε αυτά τα Ταμεία οι ζημίες κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντα
Νόμου.
β) Να μην χρησιμοποιείται το Ταμείο Συνεργατικής Εκπαίδευσης και Προώθησης
για τους σκοπούς που ορίζονται στον παρόντα Νόμο.
γ) Να διανέμονται μεταξύ των μελών τα υποχρεωτικά εταιρικά κεφάλαια ή τα χρηματικά ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση, κατά παράβαση των διατάξεων
του παρόντα Νόμου.
δ) Η παράβαση των συνεργατικών αρχών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή
η χρήση του συνεργατικού μοντέλου για την κάλυψη σκοπών ξένων προς αυτό.
ε) Η πρόσληψη υπαλληλικού προσωπικού καθ’ υπέρβαση των ορίων που τίθενται
από τον παρόντα Νόμο, καθώς και η υπέρβαση των ανώτατων ποσοστών δραστηριοτήτων με τρίτους που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.
στ) Η μη υποβολή των ετήσιων λογαριασμών σε εξωτερικό ελεγκτή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.
4. Αποτελούν σοβαρές παραβάσεις:
α) Η αθέτηση των υποχρεώσεων των Συνεργατικών Εταιρειών να εγγράφονται και
να ενημερώνουν το Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών σύμφωνα με τον παρόντα
Νόμο.
β) Η παράλειψη κατάθεσης στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών των επικυρωμένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών και για την διάθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων ή των εγγράφων που
ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 71.
γ) Η μη εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών των διορισμών και νεοεκλεγμένων στα όργανα και οιαδήποτε άλλης πράξης που πρέπει να εγγράφεται
σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.
δ) Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της Συνεργατικής Εταιρείας σε διαφορετικό τόπο από τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών χωρίς να
γνωστοποιηθεί σε αυτό εντός δύο μηνών.
ε) Να μην είναι ταξινομημένα και οργανωμένα, για διάστημα που υπερβαίνει τους
τρεις μήνες από την τελευταία συνέλευση, τα εταιρικά και λογιστικά έγγραφα που
είναι υποχρεωτικά κατά τον παρόντα Νόμο.
στ) Η αντίσταση ή η άρνηση ή κωλυσιεργία στις ελεγκτικές διαδικασίες.
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5. Θεωρούνται ελαφρές παραβάσεις όλες οι λοιπές παραβάσεις του παρόντα Νόμου οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 140 Ποινές
1. Οι ελαφρές ποινές τιμωρούνται με πρόστιμο από 500 ευρώ έως 1.000 ευρώ, οι
σοβαρές με πρόστιμο από 1.001 ευρώ έως 5.000 ευρώ και οι πολύ σοβαρές με
πρόστιμο από 5.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ ή με διαγραφή της Συνεργατικής Εταιρείας σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο.
2. Οι παραβάσεις είτε είναι ελαφρές, σοβαρές ή πολύ σοβαρές, διαβαθμίζονται
προκειμένου να εφαρμοστεί σε αυτές η αντίστοιχη ποινή σε βαθμό ελάχιστο, μέσο
ή μέγιστο, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα και τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, την ενδεχόμενη συνδρομή κακής πίστης, απάτης ή υποτροπής των
παραβατών και την οικονομική δυνατότητα ή όγκο των εργασιών της Συνεργατικής Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση υποτροπής η παράβαση θα κατατάσσετε σε υψηλότερο βαθμό. Η
υποτροπή θεωρείται τέλεση παράβασης ίσης ή μεγαλύτερης σοβαρότητας από αυτήν που αποτέλεσε προηγούμενο αντικείμενο επιβολής κυρώσεων, της οποίας
προκάλεσε την απόφαση διοικητική επανεξέταση και εφόσον η νέα παράβαση συντελεστεί εντός διαστήματος δύο ετών από την τέλεση.
Στην περίπτωση υποτροπής στην παράβαση, η απόφαση επιβολή της ποινής μπορεί
να προκαλέσει την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων μέχρι του είκοσι τοις εκατό του
ποσού ημερησίως του προστίμου που επιβλήθηκε ως κύρια ποινή.
4. Η διοικητική ευθύνη για τις παραβάσεις που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο
παραγράφεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η δημόσια
διοίκηση έλαβε γνώση της τέλεσης αυτών, εάν αυτή δεν δώσει εντολή για τον ορισμό κυρωτικού οργάνου στο διάστημα αυτό και για κάθε περίπτωση, σε τρία χρόνια, δύο χρόνια ή ένα χρόνο από την τέλεση των παραβάσεων, αναλόγως του αν
αυτές είναι πολύ σοβαρές, σοβαρές ή ελαφρές αντίστοιχα.
5. Αρμόδιοι για την επιβολή των ποινών είναι:
α) Ο Διευθυντής του Τμήματος ΧΧΧΧΧΧΧΧ για τις ποινές μέχρι 5.000 ευρώ.
β) Ο Σύμβουλος ΧΧΧΧΧ για τις ποινές από 5.001 μέχρι 10.000 ευρώ.
γ) ο Σύμβουλος ΧΧΧΧΧ για τα πρόστιμα από 10.001 μέχρι 5.0.000 ευρώ.
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Η διαδικασία για την επιβολή ποινών συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων, την
υπεράσπιση, τις αποδείξεις και την ακρόαση του κατηγορούμενου, ρυθμίζεται από
Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του Συμβούλου ΧΧΧΧΧΧΧ, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Για την απόφαση των οργάνων επιβολής ποινών για εικαζόμενη παράβαση πολύ
σοβαρή, είναι υποχρεωτική η προηγούμενη γνωμοδότηση του Ανώτατου Συνεργατικού Συμβουλίου, το οποίο πρέπει να την εκδώσει εντός εξήντα ημερών από την
αίτηση, ενώ θεωρείται ότι πληρώθηκε η διαδικασία εάν δεν εκδοθεί στο εν λόγω
διάστημα.

Άρθρο 141 Διαγραφή της Συνεργατικής Εταιρείας
1. Αποτελέσουν λόγους διαγραφής μιας Συνεργατικής Εταιρείας:
α) Η τέλεση οιωνδήποτε παραβάσεων από τις απαριθμούμενες στο προηγούμενο
άρθρο ως πολύ σοβαρές, όταν προκαλούν ή μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές
οικονομικές ή κοινωνικές βλάβες ή αποτελούν σημαντική επαναλαμβανόμενη παραβίαση των συνεργατικών αρχών.
β) Γενικά, η απώλεια ή αθέτηση των απαραίτητων προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό της Εταιρείας ως Συνεργατικής, εκτός εάν υπάρχει λόγος ακυρότητας της
2. Το Τμήμα ΧΧΧΧΧ του Υπουργείου Οικονομικών λαμβάνοντας γνώση ότι μια
Συνεργατική Εταιρεία διώκεται για κάποια αιτία η οποία είναι αιτία διαγραφής, της
ζητεί να την θεραπεύσει εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου των έξι μηνών από
την κοινοποίηση ή δημοσίευση της εν λόγω αιτίας. Η αθέτηση του αιτήματος
προκαλεί την εκκίνηση της διαδικασίας διαγραφής.
3. Η διαδικασία της διαγραφής προσαρμόζεται στις ρυθμιστικές πράξεις που ρυθμίζουν την κοινή διοικητική διαδικασία, με τις παρακάτω ιδιαιτερότητες:
α) Αρμόδιος για να αποφασίσει την διαγραφή είναι ο Σύμβουλος ΧΧΧΧ με αιτιολογημένη απόφαση, μετά από ακρόαση της θιγόμενης Συνεργατικής Εταιρείας και
μετά από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συνεργατικού Συμβουλίου, το οποίο πρέπει
να την εκδώσει εντός προθεσμίας εξήντα ημερών, ενώ θα θεωρείται ότι πληρώθηκε η διαδικασία, μετά την παρέλευση του εν λόγω διαστήματος.
β) Κατά την ακρόαση της Συνεργατικής Εταιρείας παρίστανται οι διαχειριστές ή,
εν απουσία αυτών, αριθμός μελών όχι μικρότερος από τρεις και εντεταλμένων από
την Γενική Συνέλευση της. Εάν ούτε αυτό είναι δυνατό ή δεν επιτυγχάνεται η τε114
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λευταία αυτή εμφάνιση, η διαδικασία θεωρείται ότι τηρήθηκε με την δημοσίευση
της αντίστοιχης ειδοποίησης δύο φορές στην "Εφημερίδα της Κυβέρνησης" και σε
μία εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας στην έδρας της εταιρείας.
γ) Η διοικητική απόφαση διαγραφής μπορεί να αναθεωρηθεί δια της δικαστικής
οδού και, εφόσον προσβληθεί, δεν είναι εκτελεστή μέχρι την έκδοση της οριστικής
απόφασης.
4. Η διαγραφή, από τη στιγμή που είναι οριστική, επιφέρει αυτοδικαίως αποτελέσματα στο Μητρώο και σημαίνει ότι η Συνεργατική Εταιρεία πρέπει να διαλυθεί ή
να μετατραπεί σε διάστημα έξι μηνών από την ημέρα που η διοικητική απόφαση
είναι εκτελεστή.
Εάν παρέλθει το εν λόγω διάστημα, η διαγραφή επιφέρει την αναγκαστική λύση
της Συνεργατικής Εταιρείας. Από την στιγμή αυτή, οι διαχειριστές, οι διευθύνων
σύμβουλοι και, εάν υπάρχουν, οι εκκαθαριστές θα ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως από κοινού για την Συνεργατική Εταιρεία και τα χρέη της.

Άρθρο 142 Προσωρινή παρέμβαση στις Συνεργατικές Εταιρείες
1. Όταν, ως αποτέλεσμα παρατυπιών σε μια Συνεργατική Εταιρεία διαμορφώνονται οι συνθήκες που συνιστούν την λήψη επειγόντων έκτακτων μέτρων για την
πρόληψη σοβαρών ζημιών στα συμφέροντα των μελών ή τρίτων, το Τμήμα ΧΧΧΧ
του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να λάβει αυτεπαγγέλτως ή μετά από αιτιολογημένη αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου και μετά από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συνεργατικού Συμβουλίου, τα παρακάτω μέτρα προσωρινής παρέμβασης:
α) Να ορίσει ένα ή περισσότερους επόπτες με την εξουσία να συγκαλούν τη Γενική
Συνέλευση, να ορίζουν τα θέματα ημερησίας διάταξης και να προεδρεύουν αυτής.
β) Να ορίσει ένα ή περισσότεροι επόπτες για τον έλεγχο των οργάνων της Συνεργατικής Εταιρείας, οι αποφάσεις των οποίων δεν θα έχουν ισχύ και θα είναι άκυρες
αυτοδικαίως χωρίς την έγκριση των εν λόγω εποπτών.
γ) Να διακόπτει προσωρινώς την δράση των διαχειριστών της Συνεργατικής Εταιρείας, ορίζοντας έναν ή περισσότερους προσωρινούς διαχειριστές για την ανάληψη
των αρμοδιοτήτων τους.
2. Η υποχρεωτική γνωμοδότηση του Ανώτατου Συνεργατικού Συμβουλίου πρέπει
να εκδοθεί εντός διαστήματος δεκαπέντε ημερών και θεωρείται ότι εκπληρώθηκε η
διαδικασία μετά την παρέλευση του εν λόγω διαστήματος.
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3. Αρμόδιοι για τη λήψη των μέτρων που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο
είναι: για τα αναφερόμενα στην παράγραφο α) ο Διευθυντής ΧΧΧΧ και για τα αναφερόμενα στην β) και γ) ο Σύμβουλος ΧΧΧΧΧ με πρόταση του Διευθυντή
ΧΧΧ, Η απόφαση δια της οποίας λαμβάνονται τα μέτρα εκτελείται από την ημέρα
δημοσίευσής της στην "Εφημερίδα της Κυβέρνησης".
4. Η προσωρινή παρέμβαση που περιλαμβάνεται σε αυτό το άρθρο μπορεί να γίνεται κατά την άσκηση της επιβολής κυρώσεων ή ανεξαρτήτως αυτής.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Συνεργατικές Ενώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Συνεργατικές Ενώσεις
Άρθρο 143 Γενικές Αρχές
1. Για την υποστήριξη και προώθηση των συμφερόντων τους οι Συνεργατικές Εταιρείες, μπορούν να συνενώνονται ελεύθερα και εθελοντικά σε Συνεργατικές Ενώσεις, Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες, και μπορούν να ιδρύσουν οποιαδήποτε
άλλη μορφής οργάνωσης, σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία που διέπει το δικαίωμα στο συνεργατισμό.
2. Οι Συνεργατικές Εταιρείες, Ενώσεις, Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες αυτών,
καθώς και το Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο, αποτελούν το Συνεργατικό Κίνημα της Ελλάδας.
Οι δημόσιες αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την οικοδόμηση του συνεργατισμού των Συνεργατικών Εταιρειών, καθώς και τις σχέσεις διασυνεργασίας,
την προώθηση προγραμμάτων ελέγχου, την ενημέρωση και την στατιστική ανάλυση απογραφικών στοιχείων των Συνεργατικών Εταιρειών.

Άρθρο 144 Συνεργατικές Ενώσεις, Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες
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1. Δύο ή περισσότερες Συνεργατικές Εταιρείες του ίδιου τομέα οικονομικής δραστηριότητας μπορούν να συστήνουν Συνεργατική Ένωση.
2. Οι Συνεργατικές Εταιρείες του ίδιου τύπου μπορούν να συστήνουν ομοσπονδίες
μεταξύ τους ή με Συνεργατικές Ενώσεις. Όταν ενώνονται τουλάχιστον το σαράντα
τοις εκατό των εγγεγραμμένων Συνεργατικών Εταιρειών στο Μητρώο των Συνεργατικών Εταιρειών, με αποδεδειγμένη δραστηριότητα ή όταν ο αριθμός των μελών
των Συνεργατικών Εταιρειών που ενώνονται είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το αναφερόμενο ποσοστό του συνόλου των μελών των Συνεργατικών Εταιρειών που είναι ενεργοί και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, προστίθενται στην επωνυμία της οι
λέξεις "της Ελλάδας".
Αυτές οι Συνεργατικές Ομοσπονδίες εκπροσωπούνται σε κάθε περίπτωση στο Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο, με τον τρόπο και σε αριθμό θέσεων που θα θεσμοθετηθεί.
3. Οι Συνεργατικές Ομοσπονδίες δύναται να συνιστούν συνομοσπονδίες. Όταν μία
Συνομοσπονδία συγκεντρώνει τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό των εγγεγραμμένων ομοσπονδιών στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών, θα ονομάζεται “Συνεργατική Συνομοσπονδία της Ελλάδας”.
4. Οι αρμοδιότητες των Συνεργατικών Ενώσεων, Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιών είναι:
α) Να εκπροσωπούν τα μέλη τους σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Καταστατικό
τους.
β) Να ασκούν διαδικασίες συμφιλίωσης σε διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των
Συνεργατικών Εταιρειών που συγκεντρώνουν ή μεταξύ αυτών και των μελών τους.
γ) Να οργανώνουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, νομικής, λογιστικής και τεχνικής
υποστήριξης ή όποια άλλη υποστήριξη χρειάζεται στα μέλη τους.
δ) Να προάγουν την συνεργατική εκπαίδευση και ολοκλήρωση.
ε) Να συνεργάζονται με το Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών για την ενημέρωση
και την συλλογή στατιστικών στοιχείων για τις Συνεργατικές Εταιρείες που είναι
εγγεγραμμένες σε αυτό.
5. Οι Συνεργατικές Ενώσεις, Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο για να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα και
πλήρη δικαιώματα λειτουργίας, πρέπει να καταθέτουν, δια των υπευθύνων τους,
στο αρμόδιο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών, την συστατική τους πράξη, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:
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α) Κατάλογο των Συνεργατικών Εταιρειών μελών τους.
β) Αποφάσεις των μελών τους για την σύστασης τους.
γ) Σύνθεση των οργάνων εκπροσώπησης και διαχείρισης τους.
δ) Βεβαίωση του Κεντρικού Συνεργατικού Τμήματος του Υπουργείου Οικονομίας
και του Μητρώου Συνεργατικών Εταιρειών του Τμήματος ΧΧΧΧ ότι δεν υπάρχει
άλλος φορέας με την ίδια επωνυμία.
ε) Το Καταστατικό τους, το οποίο θα περιέχει:
1ο: Την επωνυμία της.
2ο: Την έδρα, τον τόπο και το αντικείμενο δραστηριοτήτων της.
3ο Τα όργανα εκπροσώπησης και διαχείρισης και τον τρόπο λειτουργία της, καθώς
επίσης τον τρόπο εκλογής τους.
4ο Τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την απόκτηση και την απώλεια της ιδιότητας μέλους, καθώς επίσης το καθεστώς τροποποίησης του Καταστατικού,
συγχώνευσης και διάλυσης του φορέα.
5ο Το οικονομικό καθεστώς της, καθορίζοντας το χαρακτήρα, προέλευση και προορισμό των πόρων της, καθώς επίσης τα μέσα που επιτρέπουν στους φορείς μέλη
να γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση της.
Οι πράξεις του Μητρώου Συνεργατικών Εταιρειών αναφορικά με τους φορείς που
ρυθμίζονται σε αυτό το άρθρο δεν έχουν χαρακτήρα σύστασης και προσαρμόζονται στο καθεστώς των συλλόγων, ακολουθώντας το συνεργατικό σύστημα της
μονοσταυρίας στην εκλογή των μελών των Οργάνων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο
Άρθρο 145 Χαρακτήρας, σύσταση και λειτουργίες
1. Το Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο, το οποίο συστήνεται ως το υψηλότερο
όργανο προώθησης και διάδοσης του συνεργατισμού, διαρθρώνεται ως ένας δημόσιος οργανισμός συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα της Δημόσιας Διοίκησης για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το συνεργατισμό. Έχει ίδιο νομικό
πρόσωπο και πλήρη ικανότητα να ενεργεί για την ολοκλήρωση των λειτουργιών
του.
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2. Το Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Να διαδίδει τις αρχές του συνεργατικού κινήματος, να διευκολύνει και να συνεργάζεται στην έρευνα, σχεδιασμό και εκτέλεση των προγραμμάτων ανάπτυξης
και συνεργατισμού, και να προωθεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση του συνεργατισμού.
β) Να ενημερώνει, με καθοδηγητικό χαρακτήρα, για σχέδια των νομικών και λοιπών κανονιστικών διατάξεων που επηρεάζουν άμεσα τις Συνεργατικές Εταιρείες ή
τις οργανώσεις τους, καθώς επίσης να πραγματοποιεί μελέτες, προτάσεις και γνωμοδοτήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς του.
γ) Να συνεργάζεται με τη Δημόσια Διοίκηση με σκοπό τη διάδοση και εφαρμογή
των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο και, ειδικά, των συνεργατικών αρχών.
δ) Να οργανώνει υπηρεσίες κοινού ενδιαφέροντος για τις Συνεργατικές Ομοσπονδίες, και ενδεχομένως, και των ιδίων των Συνεργατικών Εταιρειών.
ε) Να συνεισφέρει στην τελειοποίηση του νομικού και θεσμικού πλαισίου κοινωνικοοικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης και να συμμετέχει σε θεσμικά όργανα
και οργανισμούς για την ανάπτυξη της.
στ) Να παρεμβαίνει μέσω διαιτησίας στις διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των
Συνεργατικών Εταιρειών, μεταξύ αυτών και των μελών τους, ή μεταξύ των ίδιων
μελών τους, όταν τα δύο μέρη το ζητήσουν ή δεσμεύονται για αυτό σύμφωνα με το
Καταστατικό, Εσωτερικό Κανονισμό ή από δεσμευτική συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, η διευθέτηση της διαφοράς πρέπει να εμπίπτει ως θέμα στον ελεύθερο διακανονισμό από τα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με την Νομοθεσία και κυρίως να
βασίζεται στην ερμηνεία και εφαρμογή των αρχών, κανονισμών, παραδόσεων και
πρακτικών του συνεργατισμού.
ζ) Άλλες αρμοδιότητες που αναφέρει ο παρόν Νόμος.
3. Το Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους της Συνεργατικής Συνομοσπονδίας της Ελλάδας, Τμημάτων και Σχολών της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων με
συνεργατικό γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τον τίτλο τους, επιστήμονες με
μεταπτυχιακές σπουδές σε συνεργατικά γνωστικά αντικείμενα, των οποίων ο αντίστοιχος αριθμός ορίζεται από τον κανονισμό.
Οι Συνεργατικές Συνομοσπονδίες εκπροσωπούνται τουλάχιστον κατά 51% στην
σύνθεση του Συμβουλίου, διαθέτοντας πάντα την απόλυτη πλειοψηφία έναντι των
εκπροσώπων των άλλων φορέων.
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Στο Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο μπορούν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα
ψήφου εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Συνομοσπονδιών Εργαζομένων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, αντιπρόσωποι
Εργοδοτικών Οργανώσεων της ανώτερης βαθμίδας, Συνομοσπονδιών Μέσων Ενημέρωσης, με σκοπό την προώθηση και διάχυση του συνεργατισμού στον χώρο
που εντάσσονται.
4. Η δομή, σύνθεση και λειτουργία των οργάνων του Συμβουλίου, το σύστημα εκλογής και αρμοδιοτήτων του Προέδρου και της Γενικής Γραμματείας Υποστήριξης, καθώς επίσης το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού του, ορίζεται από τον
κανονισμό του.
5. Υπό την αρχή της οικονομικής αυτονομίας, το Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο
εγκρίνει και εκτελεί τον προϋπολογισμό του, ο οποίος χρηματοδοτείται από:
α) Τα ποσά που καθορίζονται από το Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους.
β) Τα ποσά που ορίζονται στο άρθρο 94.2, παράγραφοι α) και ε).
γ) Τις εισφορές του συνεργατικού κινήματος.
δ) Τα έσοδα από τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά του στοιχεία.
ε) Οποιαδήποτε άλλα έσοδα που προβλέπονται από τον κανονισμό ή που θα ληφθούν, είτε είναι δημόσιας ή ιδιωτικής προέλευσης, είτε από αμοιβές ή κέρδη.
5. Τα μέλη του Συμβουλίου δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες τους, αλλά σε κάθε
περίπτωση, αποζημιώνονται για τα έξοδα που προκύπτουν από την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 146 Πεδίο εφαρμογής
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1. Αντικείμενο του Δεύτερου Μέρους του παρόντος Νόμου είναι το φορολογικό
καθεστώς των Συνεργατικών Εταιρειών, λαμβανομένων υπόψη τις κοινωνικές λειτουργίες, τις δραστηριότητες και τα χαρακτηριστικά τους.
2. Ως προς τα μη ρητά προβλεπόμενα από αυτό τον Νόμο, εφαρμόζεται η γενική
φορολογική νομοθεσία.

Άρθρο 147 Συμβουλευτική Επιτροπή Φορολογικού Καθεστώτος των Συνεργατικών Εταιρειών
1. Στο Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών ιδρύεται Συμβουλευτική
Επιτροπή Φορολογικού Καθεστώτος των Συνεργατικών Εταιρειών η οποία αποτελείται από έναν Πρόεδρο και έξι μέλη. Ο Πρόεδρος και τρία από τα μέλη ανήκουν
στο Τμήμα Φορολογίας και Οικονομικών, ενώ τα άλλα τρία μέλη ορίζονται από
το Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο, και όλοι διορίζονται από τον Διευθυντή του
Τμήματος Φορολογίας και Οικονομικών. Χρέη Γραμματείας της Επιτροπής εκτελεί ένας υπάλληλος του Τμήματος Φορολογίας και Οικονομικών, χωρίς δικαίωμα
ψήφου.
2. Αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι:
1ο. Να υποβάλει εκθέσεις για θέματα που σχετίζονται με το ειδικό φορολογικό καθεστώς των Συνεργατικών Εταιρειών που αναφέρονται σε:
(α) Σχέδια Νόμων που ρυθμίζουν το φορολογικό καθεστώς για τις Συνεργατικές
Εταιρείες.
(β) Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων καϊσί λοιπών
κανονιστικών διατάξεων που πρέπει να εκδοθούν για την εφαρμογή και την ερμηνεία τους.
(γ) Υποθέσεις ενώπιον των Διοικητικών ή Αστικών Δικαστηρίων, εφ’ όσον γεννώνται ζητήματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση τους, υπό τον όρο
ότι ζητείται ρητά από τον διεκδικούντα.
2ο. Είναι επίσης υπεύθυνη για την Υποβολή Εκθέσεων για ζητήματα του προαναφερόμενου ειδικού φορολογικού καθεστώτος, που έχουν σχέση με την προσέγγιση
και γενική ερμηνεία των κανονισμών ή των διατάξεων που εκδίδονται για την εφαρμογή του, όταν ζητείται από το Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο, από τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή από τις Συνεργατικές Ενώσεις.
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3ο. Να προτείνει στο Υπουργείο Οικονομικών τα μέτρα που θεωρούνται τα πλέον
κατάλληλα και ενδεδειγμένα για την εφαρμογή του φορολογικού καθεστώτος για
τις Συνεργατικές Εταιρείες.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Συνεργατικές Εταιρείες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Συνεργατικές εταιρείες Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος
Άρθρο 148 Συνεργατικές Εταιρείες Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος
Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, αντιμετωπίζονται ως Φορολογικά Εντός
Συνεργατικού Καθεστώτος οι Συνεργατικές Εταιρείες πρώτου και ανωτέρων βαθμών εκείνες οι εταιρείες και οι Ενώσεις τους οι οποίες, ασχέτως της ημερομηνίας
σύστασης τους, προσαρμόζονται στις αρχές και τις διατάξεις του παρόντος Νόμου
και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις προβλεπόμενες αιτίες απώλειας του κεφαλαίου
ΙV του παρόντος Τίτλου ΙΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Τύποι Συνεργατικών Εταιρειών Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος
Άρθρο 149 Συνεργατικές Εταιρείες Συλλογικής Εργασίας
Αντιμετωπίζονται ως Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος οι Συνεργατικές Εταιρείες Συλλογικής Εργασίας, που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Όταν συνενώνουν κυρίως φυσικά πρόσωπα που παρέχουν την προσωπική τους
εργασία για την από κοινού παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών προς τρίτους.
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2. Όταν ο αριθμός των νόμιμων εργάσιμων ημερών που πραγματοποιούνται από
εργαζομένους με σύμβαση έμμισθης εργασίας δεν είναι ανώτερος του τριάντα τοις
εκατό του συνόλου των νόμιμων εργάσιμων ημερών που πραγματοποιούνται από
τα εργαζόμενα μέλη. Το προαναφερόμενο ποσοστό μπορεί να υπερβαίνεται όταν
επιβάλλεται από τις αντικειμενικές ανάγκες της εταιρείας, και για μια περίοδο που
δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ή όταν υπάρχει έγκριση του αρμόδιου Τμήματος
ΧΧΧ του Υπουργείου Οικονομίας.

Άρθρο 150 Αγροτικές Συνεργατικές Εταιρείες
Αντιμετωπίζονται ως Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος οι Αγροτικές
Συνεργατικές Εταιρείες, οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Συνενώνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές ή μικτές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες βρίσκονται στην γεωγραφική περιοχή
εντός της οποίας εκτείνεται σύμφωνα με το καταστατικό η δραστηριότητα της Συνεργατικής Εταιρείας.
Επίσης, μέλη μπορούν να είναι άλλες Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος Συνεργατικές Εταιρείες, Αγροτικές και Κοινής Εκμετάλλευσης, Αγροτικές Μεταποιητικές Εταιρείες, Δημόσιοι Οργανισμοί, κεφαλαιακές εταιρείες των οποίων
συμμετέχουν στην πλειοψηφία Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνίες
αγαθών και δικαιωμάτων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης
παραγράφου αποτελούμενες αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα.
2. Κατά την πραγματοποίηση των αγροτικών τους δραστηριοτήτων να τηρούν τους
ακόλουθους περιορισμούς:
α) Τα υλικά, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί, μισθωθεί, επεξεργασθεί, παραχθεί, υλοποιηθεί ή κατασκευασθεί με οποιαδήποτε διαδικασία, από
την Συνεργατική Εταιρεία με αποκλειστικό προορισμό τις δικές της εκμεταλλεύσεις ή τις εκμεταλλεύσεις των μελών της να μην εκχωρούνται σε τρίτους μη μέλη,
εκτός αν πρόκειται για τα συνήθη υπόλοιπα της συνεργατικής δραστηριότητας ή
όταν η εκχώρηση είναι συνέπεια περιστάσεων οι οποίες δεν οφείλονται στην Συνεργατική Εταιρεία.
β) Να μην διατηρούνται, τυποποιούνται, διαχειρίζονται, μεταποιούνται, μεταφέρονται, διανέμονται ή εμπορεύονται προϊόντα τα οποία προέρχονται από άλλες εκμεταλλεύσεις, τα οποία είναι παρεμφερή με εκείνα των εκμεταλλεύσεων της Συνερ123
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γατικής Εταιρείας ή των μελών της, σε ποσοστό μεγαλύτερο, για κάθε οικονομικό
έτος, του 30 τοις 100 της αγοραίας αξίας που επιτεύχθηκε από τα προϊόντα αυτής.
Το ως άνω ποσοστό καθορίζεται ανεξάρτητα για καθεμιά από τις δραστηριότητες
που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, στις οποίες η Συνεργατική Εταιρεία
χρησιμοποιεί αγροτικά προϊόντα τρίτων.

Άρθρο 151 Συνεργατικές Εταιρείες Κοινής Εκμετάλλευσης
Αντιμετωπίζονται ως Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος οι Συνεργατικές Εταιρείες Κοινής Εκμετάλλευσης που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Όταν τα μέλη τους είναι φυσικά πρόσωπα δικαιούχοι δικαιωμάτων χρήσης και
εκμετάλλευσης γαιών ή άλλης ακίνητης περιουσίας επιδεκτικής αγροτικής εκμετάλλευσης, που να εκχωρούν τα προαναφερθέντα δικαιώματα στην Συνεργατική
Εταιρεία ανεξαρτήτως εάν παρέχουν ή όχι την εργασία τους σ’ αυτήν. Επίσης,
μπορούν να είναι μέλη άλλα φυσικά πρόσωπα που, χωρίς να εκχωρούν στην Συνεργατική Εταιρεία δικαιώματα επικαρπίας περιουσιακών στοιχείων, παρέχουν την
εργασία τους σ’ αυτήν για την από κοινού εκμετάλλευση των εκχωρουμένων περιουσιακών στοιχείων από τα μέλη και των λοιπών στοιχείων που κατέχει η Συνεργατική Εταιρεία με οποιονδήποτε νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας ή εκχώρησης.
Υπό την ιδιότητα των εκχωρούντων δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης,
μπορούν επίσης να συμπράξουν με την Συνεργατική Εταιρεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, κεφαλαιακές εταιρείες των οποίων συμμετέχουν στην πλειοψηφία Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Κοινωνίες αγαθών και δικαιωμάτων, οι οποίες
αποτελούνται από φυσικά πρόσωπα, οι αγροτικές και δασικές εκμεταλλεύσεις, οι
κοινές δασικές εκτάσεις υποκείμενες σε δημοτική διαχείριση και λοιποί οργανισμοί ανάλογης φύσης, που διέπονται από το Αστικό Δίκαιο.
2. Ο αριθμός των μισθωτών εργαζομένων να μην είναι ανώτερος του τριάντα τοις
εκατό του συνόλου των μελών εργασίας της Συνεργατικής Εταιρείας.
3. Κανένα μέλος να μην εκχωρεί στην Συνεργατική Εταιρεία γαίες ή άλλη ακίνητη
περιουσία που να υπερβαίνει το ένα τρίτο της συνολικής αξίας των αποτελούντων
την εκμετάλλευση, εκτός εάν πρόκειται για Φορείς του Δημοσίου ή Εταιρείες στων
οποίων το εταιρικό κεφάλαιο συμμετέχουν πλειοψηφικά Φορείς του Δημοσίου.

124

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

Άρθρο 152 Συνεργατικές Εταιρείες Κατανάλωσης
Αντιμετωπίζονται ως Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος οι Συνεργατικές Εταιρείες Κατανάλωσης που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Τα μέλη τους να είναι φυσικά πρόσωπα και, ενδεχομένως, εταιρείες ή οργανισμοί που έχουν τον χαρακτήρα των τελικών αποδεκτών, και να έχουν σκοπό να
τους παράσχουν αγαθά ή υπηρεσίες, καθώς και να προασπίσουν και προωθήσουν
τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα των καταναλωτών και των χρηστών.
2. Το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιούνται σε πρόσωπα μη μέλη, να μην
υπερβαίνουν το 30 τοις 100 του συνόλου εκείνων που πραγματοποιήθηκαν από την
Συνεργατική Εταιρεία με τα μέλη κατά το οικονομικό έτος.
3. Δεν θα εφαρμόζονται οι περιορισμοί της προηγούμενης παραγράφου 2 ούτε οι
οριζόμενες στην παράγραφο 10 του άρθρου 155, στις Συνεργατικές Εταιρείες Κατανάλωσης οι οποίες έχουν λιγότερα από 50 μέλη κατανάλωσης ανά μέλος εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 149 του παρόντος
Νόμου.

Άρθρο 153 Συνεργατικές Εταιρείες Εκπαίδευσης
Αντιμετωπίζονται ως Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος οι Συνεργατικές Εταιρείες Εκπαίδευσης που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Όταν αναπτύσσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε διάφορα επίπεδα, στάδια,
κύκλους, βαθμούς και μορφές, σε οποιονδήποτε γνωστικό ή διδακτικό κλάδο, δυνάμενοι να πραγματοποιούν επίσης εξωσχολικές και άλλες συναφείς με αυτές δραστηριότητες, καθώς επίσης και να παρέχουν συμπληρωματικές εξωσχολικές υπηρεσίες και όσες διευκολύνουν τις διδακτικές δραστηριότητες.
2. Εάν η Συνεργατική Εταιρεία Εκπαίδευσης συμπράττει με τους γονείς των εκπαιδευόμενων, τους νομίμους εκπροσώπους αυτών ή τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ρυθμίζονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 152 του παρόντος Νόμου.
3. Εάν η Συνεργατική Εταιρεία Εκπαίδευσης συμπράττει με τους καθηγητές και με
μη διδακτικό προσωπικό και προσωπικό υπηρεσιών, θα πρέπει να πληρούνται οι
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 149 του παρόντος
Νόμου.
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4. Εάν η Συνεργατική Εταιρεία Εκπαίδευσης έχει ενιαία ή διατομεακή οργάνωση,
θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 149, και στην παράγραφο 2 του άρθρου 152 του παρόντος Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Συνεργατικές Εταιρείες φορολογικά Εκτός Συνεργατικού Καθεστώτος
Άρθρο 154 Συνεργατικές Εταιρείες Φορολογικά Εκτός Συνεργατικού Καθεστώτος
Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, αντιμετωπίζονται ως Φορολογικά Εκτός
Συνεργατικού Καθεστώτος Συνεργατικές Εταιρείες, ακόμη και εάν έχουν συσταθεί
κανονικά και έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών, εκείνες οι
Συνεργατικές Εταιρείες που εμπίπτουν σε κάποια από τις αιτίες απώλειας της ιδιότητας Φορολογικά Εκτός Συνεργατικού Καθεστώτος Συνεργατικής Εταιρείας που
προβλέπονται στο επόμενο κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
Απώλεια της ιδιότητας Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος
Άρθρο 155 Αιτίες απώλειας της ιδιότητας Φορολογικά Εντός
Συνεργατικού Καθεστώτος
Αποτελεί αιτία απώλειας της ιδιότητας Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος από μια Συνεργατική Εταιρεία εάν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στη συνέχεια:
1. Να μην πραγματοποιεί τις επιχορηγήσεις στο Υποχρεωτικό Αποθεματικό Ταμείο
και στο Ταμείο Συνεργατικής Εκπαίδευσης και Προώθησης, κατά τους όρους,
προϋποθέσεις και ποσόν που απαιτείται από την συνεργατική νομοθεσία.

126

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

2. Να διανέμει μεταξύ των μελών τα Αποθεματικά Κεφάλαια που έχουν χαρακτήρα αδιανέμητων κατά τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας και τα περιουσιακά στοιχεία
κατά τον χρόνο εκκαθάρισης.
3. Να χρησιμοποιεί ποσά προερχόμενα από το Ταμείο Συνεργατικής Εκπαίδευσης
και Προώθησης για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στον παρόν
Νόμο.
4. Να παραβεί τους ρυθμιστικούς κανόνες προορισμού των αποτελεσμάτων του
ισολογισμού της Συνεργατικής Εταιρείας ή της ενημέρωσης των εισφορών των μελών στο εταιρικό κεφάλαιο.
5. Να καταβάλλει για τις συνεισφορές συμμετοχής των μελών στο εταιρικό κεφάλαιο επιτόκια μεγαλύτερα από τα μέγιστα επιτρεπόμενα από τους νόμους ή να υπερβαίνει αυτά τα όρια στην απόδοση τόκων υπερημερίας κατά την εξόφληση των
πιο πάνω εισφορών κεφαλαίων ή των οφειλόμενων συνεργατικών επιστροφών που
έχουν λήξει και δεν έχουν διανεμηθεί επειδή είναι ενταγμένες σε Ειδικό Ταμείο
που έχει σχηματισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
6. Όταν οι εταιρικές επιστροφές έχουν πιστωθεί στα μέλη κατ’ αναλογία διαφορετική από την καθοριζόμενη στον Νόμο ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
7. Όταν δεν καταλογίζει τις ζημίες του οικονομικού έτους ή τις καταλογίζει με
τρόπο που παραβιάζει τους κανόνες που καθορίζονται στον Νόμο ή τις αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης.
8. Όταν το ύψος των εισφορών των μελών στο εταιρικό κεφάλαιο υπερβαίνει τα
επιτρεπτά νόμιμα όρια.
9. Όταν η Συνεργατική Εταιρεία συμμετέχει, κατά ποσοστό ανώτερο του 25 τοις
100, σε εταιρικό κεφάλαιο μη Συνεργατικών Εταιρειών.
Ωστόσο, η προαναφερθείσα συμμετοχή μπορεί να φθάσει το 50 τοις 100 όταν πρόκειται για εταιρείες οι οποίες ασκούν δραστηριότητες προπαρασκευαστικές, συμπληρωματικές ή δευτερεύουσες ως προς εκείνες της Συνεργατικής Εταιρείας.
Το σύνολο αυτών των συμμετοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 τοις 100 των
ιδίων πόρων της Συνεργατικής Εταιρείας.
Ο Εκπρόσωπος Φορολογίας και Οικονομικών μπορεί να εγκρίνει, μετά από σχετική αίτηση, μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής, χωρίς την απώλεια της ιδιότητας
Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος από την Συνεργατική Εταιρεία, στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιολογείται ότι αυτό το μέρισμα συμμετοχής βοηθά
στην καλύτερη εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών της Συνεργατικής Εταιρείας και
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δεν σημαίνει την παραβίαση των θεμελιωδών συνεργατικών αρχών στην λειτουργία τους.
Αφού παρέλθουν τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης χωρίς να έχει ρητά
κοινοποιηθεί η απόφαση στην Συνεργατική Εταιρεία, νοείται ότι έχει χορηγηθεί η
σχετική έγκριση.
10. Όταν πραγματοποιούνται συνεργατικές εμπορικές πράξεις με τρίτους μη μέλη
πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων από τον Νόμο.
11. Όταν απασχολούνται μισθωτοί εργαζόμενοι σε ανώτατο αριθμό από τον επιτρεπόμενο στον Νόμο, από Συνεργατικές Εταιρείες για τις οποίες υφίσταται ο περιορισμός αυτός.
12. Όταν υπάρχει αριθμός μελών κατώτερος του προβλεπομένου στον παρόντα
Νόμο, χωρίς να αποκαθίσταται εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών.
13. Όταν το εταιρικό κεφάλαιο είναι κατώτερο του ελαχίστου που καθορίζεται από
τον παρόντα Νόμο, χωρίς να αποκαθίσταται εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών.
14. Όταν υπάρχει παύση η αδράνεια των εταιρικών οργάνων ή διακοπή της συνεργατικής δραστηριότητας για δύο συνεχόμενα έτη, χωρίς εύλογη αιτία.
15. Όταν λήξη η διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο καταστατικού της, ή η δεδηλωμένη αδυναμία ανάπτυξης της συνεργατικής
δραστηριότητας.
16. Όταν υπάρχει έλλειψη εξωτερικού λογιστικού ελέγχου στις περιπτώσεις που
επιβάλλονται από τον Νόμο.

Άρθρο 156 Εξαιρετικές περιστάσεις
Ο Εκπρόσωπος Φορολογίας και Οικονομικών, με γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση, μπορεί να επιτρέπει ώστε να μην εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα όρια των
προηγούμενων άρθρων στις εμπορικές πράξεις με τρίτους μη μέλη και στις προσλήψεις μισθωτού προσωπικού, όταν, ως συνέπεια εξαιρετικών περιστάσεων που
δεν οφείλονται στην ίδια την Συνεργατική Εταιρεία, αυτή χρειάζεται να διευρύνει
αυτές τις δραστηριότητες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ποσοστό.
Αφού παρέλθουν τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης χωρίς να έχει ρητά
κοινοποιηθεί η απόφαση στην Συνεργατική Εταιρεία, νοείται ότι έχει χορηγηθεί η
σχετική έγκριση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Ειδικοί Εφαρμοστέοι Κανόνες στον Φόρο Συνεργατικών Εταιρειών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Κοινές Διατάξεις
Άρθρο 157 Κοινές Διατάξεις
Οι διατάξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο παρόν Κεφάλαιο V είναι εφαρμοστέες
σε όλες τις Συνεργατικές Εταιρείες που έχουν συσταθεί κανονικά και έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών, ακόμη και στις περιπτώσεις που
εμπίπτουν σε κάποιες από τις αιτίες απώλειας της ιδιότητας Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος.
Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, οι Συνεργατικές Εταιρείες φορολογούνται
σύμφωνα με τον γενικό Φορολογικό Νόμο Εταιρειών.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Προσδιορισμός της Φορολογητέας Βάσης
Άρθρο 158 Αξιολόγηση των Εσω-συνεργατικών οικονομικών
πράξεων
1. Οι οικονομικές πράξεις που πραγματοποιούν τα μέλη προσφέροντας αγαθά, υπηρεσίες ή παροχές στις Συνεργατικές Εταιρείες, για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών τους, καταλογίζονται σύμφωνα με την αγοραία αξία τους.
2. Ως αγοραία αξία εννοείται η συνήθης τιμή των αγαθών, υπηρεσιών και παροχών
η οποία καθορίζεται για τις εμπορικές πράξεις μεταξύ ανεξαρτήτων μερών. Όταν
δεν προκύπτουν σημαντικές εμπορικές πράξεις μεταξύ ανεξαρτήτων μερών εντός
των ορίων των οποίων, σύμφωνα με τον Παρόν Νόμο και τις εφαρμοστικές διατάξεις του, δραστηριοποιείται η Συνεργατική Εταιρεία, η αγοραία αξία των παραδοτέων από τα μέλη καθορίζεται αφαιρώντας από την τιμή πώλησης που επιτυγχάνε129
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ται, το σύνηθες μικτό περιθώριο κέρδους για τις πραγματοποιηθείσες δραστηριότητες εμπορίου ή μεταποίησης.
Τα ποσά των προκαταβολών για την εργασία των εργαζομένων μελών και εργασίας θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις τακτικές αποδοχές στον ίδιο τομέα δραστηριότητας που θα έπρεπε να λάβουν εάν η ιδιότητα τους ήταν εκείνη των έμμισθων
εργαζομένων.
Η εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης γαιών ή άλλων ακινήτων
περιουσιακών στοιχείων σε Συνεργατικές Εταιρείες Κοινής εκμετάλλευσης θα αξιολογείται σύμφωνα με το σύνηθες ενοίκιο της ζώνης για τέτοιες εκχωρήσεις.
3. Αντίθετα για τις οικονομικές πράξεις που πραγματοποιούν οι Συνεργατικές Εταιρείες προσφέροντας αγαθά, υπηρεσίες ή παροχές στα μέλη, σύμφωνα με το καταστατικό τους, ως τίμημα θα καταλογίζεται εκείνο που πραγματικά πραγματοποιήθηκε υπό τον όρο ότι δεν θα είναι κατώτερο του κόστους διάθεσης αυτών των
παροχών, υπηρεσιών και αγαθών επιβαρυμένο με κάθε είδους απαραίτητες δαπάνες για την λειτουργία της. Εάν είναι κατώτερο του κόστους με τις αναφερόμενες
επιβαρύνσεις διάθεσης θα εφαρμόζετε αυτό το τελευταίο. (Ορισμός Κόστος διάθεσης Άρθρο 67 παρ.5.αα))
Στις Αγροτικές Συνεργατικές Εταιρείες, αυτό το σύστημα θα εφαρμόζεται τόσο για
τις υπηρεσίες, παροχές και αγαθά που η Συνεργατική Εταιρεία προσφέρει στα μέλη
της, όσο και για εκείνες τις υπηρεσίες, παροχές και αγαθά που τα μέλη προσφέρουν στην Συνεργατική Εταιρεία.

Άρθρο 159 Ειδικές περιπτώσεις εκπιπτόμενων δαπανών
Κατά τον καθορισμό της φορολογητέας βάσης πρέπει αντιμετωπίζονται ως εκπιπτόμενες δαπάνες οι εξής:
1. Τα ποσά για τις παραδόσεις αγαθών, υπηρεσιών ή παροχών που έχουν πραγματοποιηθεί από τα μέλη, η παροχή εργασίας των μελών και τα εισοδήματα από τα
περιουσιακά στοιχεία των οποίων η επικαρπία έχει εκχωρηθεί από τα μέλη στην
Συνεργατική Εταιρεία, αφού έχουν εκτιμηθεί για την αγοραία αξία τους, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 158 του παρόντος Νόμου, αν και στις λογιστικές εγγραφές μπορεί να εμφανίζονται με κατώτερη αξία.
2. Το 50 τοις 100 του ποσού που προορίζεται, λόγω υποχρέωσης εκ του Νόμου,
στο Υποχρεωτικό Αποθεματικό Ταμείο.
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Παρά την γενική πρόνοια του Νόμου για την μη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ Συνεργατικής Εταιρείας και μελών της, τα ποσά που τοποθετούνται στο Υποχρεωτικό Αποθεματικό Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 67.2.α) φορολογούνται με
τον μειωμένο συντελεστή 50 τοις 100, είτε προέρχονται από συναλλαγές με μη
μέλη, είτε προέρχονται από συναλλαγές με μέλη
3. Τα ποσά που οι Συνεργατικές Εταιρείες διαθέτουν υποχρεωτικά στο Ταμείο Συνεργατικής Εκπαίδευσης και Προώθησης, υπό τις προϋποθέσεις που επισημαίνονται στο επόμενο άρθρο.
4. Οι οφειλόμενοι τόκοι στα μέλη για τις υποχρεωτικές ή εθελοντικές εισφορές στο
εταιρικό κεφάλαιο και εκείνων που προέρχονται από τις επιχορηγήσεις στα Ταμεία, που προβλέπονται στο άρθρο 67.2.β) αυτού του Νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι
το επιτόκιο δεν υπερβαίνει το νόμιμο, αυξημένο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για
τα μέλη που είναι συνεργάτες ή αδρανή. Ο νόμιμος τόκος που λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς είναι ο εκάστοτε ισχύων κατά την ημερομηνία κλεισίματος κάθε
οικονομικού έτους.
Δεν αντιμετωπίζονται ως εκπιπτόμενα τα ποσά τα οποία προορίζονται για καταβολές ειδικών μεριδίων συμμετοχής στην Συνεργατική Εταιρεία, όταν αυτά έχουν
περιληφθεί στο εταιρικό κεφάλαιο.
5. Τα ποσά που οι Συνεργατικές Εταιρείες συνεισφέρουν σε φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα διασυνεργατικής συνεργασίας, που προορίζονται για την οικονομική αναδιάρθρωση ή την προώθηση και την ανάπτυξη των Συνεργατικών Εταιρειών ή νέων δραστηριοτήτων και την Συνεργατική Εκπαίδευση.
Για να είναι πρακτικά δυνατή αυτή η έκπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
Φορολογική Διοίκηση, ρητά και πριν από την συνεισφορά να έχει αναγνωρίσει τον
χαρακτήρα και τις δυνατότητες διασυνεργατικής συνεργασίας με συνεργατικούς
οργανισμούς του εξωτερικού αυτού του φορέα.
Οι Μη κερδοσκοπικοί Φορείς πρέπει να καταθέτουν στην Φορολογική Διοίκηση
αποδείξεις για τις διασυνεργατικές συνεργασίες τους με συνεργατικούς οργανισμούς του εξωτερικού οι οποίες πρέπει να έχουν αρχίσει τουλάχιστον 3 χρόνια
πριν.
Οι φορείς, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι από την Φορολογική Διοίκηση για την
ενασχόληση τους με την προώθηση της διασυνεργατικής συνεργασίας, δεν φορολογούνται για τα ποσά που λαμβάνουν από τις Συνεργαζόμενες Συνεργατικές Ε-
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ταιρείες υπό τον όρο ότι αιτιολογείται επαρκώς ότι προορίζονται για τα προβλεπόμενα στον καταστατικό σκοπό του φορέα.

Άρθρο 160 Απαιτήσεις για το Ταμείο Συνεργατικής Εκπαίδευσης και Προώθησης
1. Το εκπιπτόμενο ποσό της επιχορήγησης του Ταμείου Συνεργατικής Εκπαίδευσης και Προώθησης δεν μπορεί να υπερβαίνει σε κάθε οικονομικό έτος το 30 τοις
100 του καθαρού υπολοίπου αυτού.
Η χρήση του Ταμείου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με σχέδιο που εγκρίνεται από
την Γενική Συνέλευση της Συνεργατικής Εταιρείας.
2. Οι επιχορηγήσεις στο Ταμείο, καθώς και οι χρήσεις που απαιτεί το σχέδιο, είτε
πρόκειται για τρέχοντες δαπάνες είτε για επενδύσεις σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να καταχωρούνται ξεχωριστά στις λογιστικές εγγραφές της εταιρείας,
σε λογαριασμούς που υποδεικνύουν σαφώς ότι συνδέονται με το προαναφερθέν
Ταμείο.
3. Όταν οι δαπάνες ή επενδύσεις δεν αξιοποιούνται για την εκπλήρωση του σχεδίου, κατά το επόμενο οικονομικό έτος, το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού, που δεν
θα αξιοποιηθεί εντός του έτους, πρέπει να χορηγηθεί για την αγορά ομολογιακών
τίτλων Δημόσιου Χρέους της Ελλάδας, των οποίων οι οικονομικές αποδόσεις τους
θα χορηγηθούν για τον ίδιο σκοπό.
4. Η χρήση του Ταμείου για διαφορετικούς σκοπούς από τους εγκεκριμένους, με
την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 155του παρόντος
Νόμου, έχει ως αποτέλεσμα στο να θεωρηθεί ως εισόδημα του οικονομικού έτους
κατά το οποίο επήλθε, ως ποσόν του οποίου έγινε μη ορθή χρήση.
Ομοίως ισχύει για το Υποχρεωτικό Αποθεματικό Ταμείο που θα αποτελέσει αντικείμενο διανομής ανάμεσα στα μέλη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του παρόντος Νόμου.
5. Στο κλείσιμο του οικονομικού έτους πρέπει να καταχωρηθούν σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου τα υπόλοιπα των δαπανών και ζημιών, και ειδικότερα:
α) Τρέχοντα έξοδα εκπαίδευσης, μόρφωσης και πολιτιστικής προώθησης.
β) Έξοδα συντήρησης, αποκατάστασης και απόσβεσης των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται στο Ταμείο.
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γ) Τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν κατά την εκποίηση αυτών των περιουσιακών
στοιχείων.
6. Ομοίως πρέπει να πιστωθούν στον λογαριασμό τα υπόλοιπα των αντιπροσωπευτικών λογαριασμών εσόδων και άλλων θετικών αποτελεσμάτων, και ειδικότερα:
α) Οι επιχορηγήσεις, δωρεές και άλλες οικονομικές βοήθειες που εισπράχθηκαν
για την εκπλήρωση των σκοπών του Ταμείου.
β) Οι πειθαρχικές χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλονται από την Συνεργατική
Εταιρεία στα μέλη της.
γ) Οι χρηματοπιστωτικές αποδόσεις από τις υλοποιήσεις στις οποίες αναφέρεται η
ανωτέρω παράγραφο 3.
δ) Τα κέρδη που προέρχονται από την μεταβίβαση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το Ταμείο.
7. Το υπόλοιπο των αποτελεσμάτων του λογαριασμού που καθορίζονται με τον
τρόπο αυτό, πρέπει να μεταφερθεί στον λογαριασμό αποτελεσμάτων του Ταμείου.
Οι εγγραφές των εξόδων, εσόδων, ζημιών και κερδών, που μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων του Ταμείου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό
της φορολογητέας βάσης της Συνεργατικής Εταιρείας.
8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι εφαρμοστέες ομοίως σε οποιοδήποτε
Ταμείο του οποίου ο χαρακτήρας και οι σκοποί είναι κοινωφελείς ακόμη και εάν
φέρει διαφορετική ονομασία.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
Οφειλόμενος Φόρος
Άρθρο 161 Έ κπτωση λόγω δημιουργίας θέσεων εργασίας
Έκπτωση λόγω δημιουργίας θέσεων εργασίας της τάξης του ΧΧΧ% επί των κερδών, εφαρμόζεται αφού παρέλθει η δοκιμαστική περίοδος, κατά την οριστική ένταξη νέων μελών εργαζομένων στις Συνεργατικές Εταιρείες Συλλογικής Εργασίας
ή γενικότερα των μελών εργασίας σε οποιαδήποτε Συνεργατική Εταιρεία.
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ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ισολογισμός της Συνεργατικής Εταιρείας
Άρθρο 162 Ισολογισμός της Συνεργατικής Εταιρείας
1. Ο ισολογισμός της Συνεργατικής Εταιρείας ρυθμίζεται στα ίδια πλαίσια και με
τα ίδια οφέλη που προβλέπονται για τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα τα οποία υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος τις εταιρείες του Κοινού Δικαίου, με την επιφύλαξη
του σκοπού που ορίζεται για το πλεόνασμα από αυτό το νόμο.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
Παρακράτηση φόρου και Λοιπές Πληρωμές έναντι
Άρθρο 163 Παρακρατήσεις φόρου και Λοιπές Πληρωμές έναντι
1.Οι Συνεργατικές Εταιρείες υποχρεούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
να προβαίνουν σε παρακρατήσεις φόρου από τα μέλη τους και τρίτους, καθώς επίσης και στις λοιπές καταβολές χρημάτων, όπως ενδείκνυται από τον Νόμο.
Ειδικότερα, στην περίπτωση μελών εργαζομένων σε Συνεργατικές Εταιρείες Συλλογικής Εργασίας ή μελών εργασίας σε οποιαδήποτε άλλη Συνεργατική Εταιρεία,
θα διαχωρίζονται οι αποδοχές τους που προέρχονται από την προσωπική εργασία
από εκείνες που αναλογούν σε κεφαλαιακές επενδύσεις, θεωρούμενες ως αποδόσεις από την εργασία το ποσό των εργασιακών προκαταβολών, σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από τις τακτικές αποδοχές στον ίδιο τομέα δραστηριότητας που θα έπρεπε να λάβουν εάν η ιδιότητα τους ήταν εκείνη του έμμισθου εργαζόμενου.
2. Για τους σκοπούς αυτούς, αντιμετωπίζεται ως μέρισμα κεφαλαιακής επένδυσης
το μέρος του διαθέσιμου υπολοίπου του οικονομικού έτους το οποίο πιστώνεται
στα μέλη ως συνεργατική επιστροφή. Θεωρούνται ως προκαταβολή επιστροφής τα
ποσά και η αξία του υπόλοιπου που έχουν καταχωρηθεί σε λογαριασμούς μελών
και ως έξοδα μη εκπιπτόμενα.
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3. Η παρακράτηση φόρου εφαρμόζεται τόσο στα ποσά που έχουν όντως καταβληθεί όσο και στα πιστωμένα σε λογαριασμό από την στιγμή κατά την οποία αυτά
καθίστανται απαιτητά προς είσπραξη από τα μέλη.

Άρθρο 164 Ειδικοί Κανόνες
1. Οι συνεργατικές επιστροφές δεν θεωρούνται εισόδημα από κεφαλαιακές επενδύσεις, και για το λόγο αυτό δεν υπόκεινται σε παρακρατήσεις:
α) Όταν ενσωματώνονται στο εταιρικό κεφάλαιο, αυξάνοντας τις εισφορές του μέλους σε αυτό.
β) Όταν χρησιμοποιούνται για την απόσβεση εταιρικών ζημιών προηγούμενων οικονομικών ετών.
γ) Όταν εντάσσονται σε ένα Ειδικό Ταμείο, που διαχειρίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την λήξη μιας οριζόμενης προθεσμίας και την επιστροφή
στο μέλος κατά την αποχώρηση ή συνταξιοδότησή του ή την διάθεσής τους για την
εξόφληση ζημιών ή για την πραγματοποίηση εισφορών στο εταιρικό κεφάλαιο.
δ) Όταν αφορά επιστροφή πλεονάσματος προς τα μέλη αναλογικά με τις συναλλαγές τους σε αγαθά, υπηρεσίες και παροχές σύμφωνα με το εδάφιο 5.α του άρθρ. 57.
2. Στις περιπτώσεις που αναφέρεται η προηγούμενη παράγραφος (γ) η γένεση της
υποχρέωσης για παρακράτηση φόρου δημιουργείται από την ημέρα που ορίζεται η
διάθεση αυτής της επιστροφής, με υπό οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρθηκαν προηγουμένως, και σε σχέση με τους τόκους που, κατά περίπτωση, οφείλονται κατά την ημερομηνία που ορίζεται για την ρευστοποίηση αυτών.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Μέλη των Συνεργατικών Εταιρειών
Άρθρο 165 Αντιμετώπιση συγκεκριμένων επιστροφών στον
Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Κατά την φορολόγηση Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων όταν ο φορολογούμενος
είναι μέλος Συνεργατικής Εταιρείας, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι κανόνες:
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α) Αντιμετωπίζονται ως εισόδημα από κεφαλαιακές επενδύσεις, οι συνεργατικές
επιστροφές που, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163 και 164 του παρόντος
Νόμου, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.
β) Σε κάθε περίπτωση για τον καθορισμό του φορολογητέου εισοδήματος πρέπει
να εκπίπτουν τα ποσά των εταιρικών ζημιών τα οποία αποδίδονται από τα μέλη.
γ) Για να καθορισθεί το ποσόν των περιουσιακών μεταβολών που απορρέουν από
την μεταβίβαση ή την επιστροφή των εταιρικών εισφορών, θα προστεθούν στο κόστος απόκτησης αυτών, τα έξοδα ένταξης και οι περιοδικές συνδρομές που έχουν
εξοφληθεί και οι ζημίες των Συνεργατικών Εταιρειών που, έχοντας αποδοθεί στο
μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Πρώτου του παρόντα Νόμου, θα είχαν επιστραφεί τοις μετρητοίς ή αποζημιωθεί με επιστροφές δικαιούχος των οποίων θα είναι το μέλος και οι οποίες θα έχουν ενσωματωθεί σε ένα Ειδικό Ταμείο
που ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Δεν θεωρηθεί μεταβίβαση ή επιστροφή των εισφορών ενός μέλους όταν μια Συνεργατική Εταιρεία μεταβιβάζει επ’ ονόματι της τα κεφάλαια των εισφορών του σε
άλλη Συνεργατική Εταιρεία, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Η μεταβίβαση των εισφορών να οφείλεται στη μετακίνηση ενός μέλους δικαιούχου σε άλλη Συνεργατική Εταιρεία.
- Το δικαιούχο μέλος να μην αποκτά δικαίωμα διάθεσης επί της εταιρικής εισφοράς.
- Το Καταστατικό της Συνεργατικής Εταιρείας από την οποία αποχωρεί το μέλος
να υποχρεώνει την μεταβίβαση της εισφοράς του στην νέα Συνεργατική Εταιρεία
στην οποία εντάσσεται, χωρίς το μέλος να μπορεί να αποκτήσει κανενός είδους επιστροφή.
- Στην Συνεργατική Εταιρεία δέκτη να καταγράφονται ρητά τα στοιχεία που καθιστούν εφικτή την σχετική αξιολόγηση του κόστους κτήσης της μεταβιβασθείσας
εισφοράς, από την στιγμή ένταξης του μέλους στην Συνεργατική Εταιρεία προέλευσης, και εάν υπάρχουν, και από προηγούμενες.

Άρθρο 166 Έ κπτωση στα μέλη προς αποφυγή της διπλής φορολόγησης των συνεργατικών επιστροφών
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Τα μέλη των Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος Συνεργατικών Εταιρειών, είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, απολαμβάνουν στις συνεργατικές
επιστροφές, εκπτώσεις στο ποσό του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ή
του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, της τάξης του 10 τοις 100 επί των
αποδοχών.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Αναγνωριζόμενα Φορολογικά Προνόμια στις Συνεργατικές Εταιρείες
Άρθρο 167 Αναγνωριζόμενα φορολογικά προνόμια στις Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος Συνεργατικές Εταιρείες
Οι Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος Συνεργατικές Εταιρείες απολαμβάνουν, πέραν των αναγνωρισμένων ελαφρύνσεων του προηγούμενου άρθρου, και
των επόμενων:
1. Απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων στα τέλη χαρτοσήμων και Νομικών Πράξεων, για τις εμπορικές πράξεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων που προορίζονται άμεσα για την εκπλήρωση των
εταιρικών και καταστατικών σκοπών τους, ενδεικτικά όπως πράξεις σύστασης, αύξησης κεφαλαίου, συγχώνευσης και διάσπασης, σύνταξη και ακύρωση δανείων,
συμπεριλαμβανομένων και των αντιπροσωπευομένων με χρεόγραφα.
2. Στον Φόρο Εισοδήματος Νομικών Προσώπων απολαμβάνουν εκπτώσεις της τάξης του 50 τοις 100 επί του συνολικού ποσού.
3. Ομοίως, απολαμβάνουν, στον Φόρο Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ελεύθερη απόσβεση των στοιχείων του νέου αποσβεστέου πάγιου ενεργητικού, όπου τα
στοιχεία αυτά έχουν αποκτηθεί σε διάστημα τριών ετών από της ημερομηνίας εγγραφής τους στο αντίστοιχο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.
Το φορολογικά εκπιπτόμενο ποσόν ως ελεύθερη απόσβεση, αφού γίνει η κανονική
απόσβεση κάθε οικονομικού έτους για ποσοστό όχι κατώτερο του ελαχίστου, δεν
θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν του υπολοίπου του λογαριασμού αποτελεσμάτων μειωμένου κατά τις υποχρεωτικές χρήσεις για το Υποχρεωτικό Αποθεματικό
Ταμείο και τα μερίσματα συμμετοχής του μισθωτού προσωπικού.
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Αυτό το προνόμιο είναι συμβατό, κατά περίπτωση, για τα αυτά στοιχεία, με τις εκπτώσεις για επενδύσεις που προβλέπονται στη ρύθμιση του Φόρου Εισοδήματος
Νομικών Προσώπων.
4. Τα Αρμόδια Υπουργεία ή οι αρμόδιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δύναται να εκχωρούν στις Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος Συνεργατικές Εταιρείες ελαφρύνσεις στα Δημοτικά τέλη –φόρους της τάξης του 25, 50, 75 ή
95 τοις 100 του ποσού και, κατά περίπτωση, των προσαυξήσεων, των ακόλουθων
φόρων:
α) Φόρο Οικονομικών Δραστηριοτήτων
β) Φόρο Ακίνητης Περιουσίας που αναλογεί στα περιουσιακά στοιχεία των Συνεργατικών Εταιρειών.

Άρθρο 168 Δευτεροβάθμιες Συνεργατικές Εταιρείες, Συνεργατικές Επιχειρήσεις, Συνεργατικοί Όμιλοι, Μικτές Συνεργατικές
Εταιρείες
1. Οι δευτέρου και ανώτερου βαθμού Συνεργατικές Εταιρείες, οι Συνεργατικές Επιχειρήσεις, οι Συνεργατικοί Όμιλοι και οι Μικτές Συνεργατικές Εταιρείες που
δεν εμπίπτουν σε καμία από τις αιτίες απώλειας της ιδιότητας Φορολογικά Εντός
Συνεργατικού Καθεστώτος, που αναφέρονται στο άρθρο 155 του παρόντος Νόμου, απολαμβάνουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται στο άρθρο
167 του παρόντος Νόμου.

Άρθρο 169 Συνεργατικές Ενώσεις, Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες
Οι Συνεργατικές Ενώσεις, Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες, που έχουν συσταθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου θα απολαμβάνουν των ακόλουθων
φορολογικών προνομίων/ελαφρύνσεων:
α) Απαλλαγή του Φόρου Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων, τέλη χαρτοσήμου και Τεκμηριωμένων Νομικών Πράξεων για τις αυτές πράξεις, συμβάσεις και
εμπορικές πράξεις όπως και οι Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος Συνεργατικές Εταιρείες.
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β) Απαλλαγή του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά τους όρους που
καθορίζονται ως μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις σύμφωνα με την γενική Νομοθεσία και το εδάφιο 5 του άρθρου 159 αυτού του Νόμου.
γ) Οι Δήμοι μπορούν να εκχωρήσουν στις Συνεργατικές Ενώσεις, Ομοσπονδίες και
Συνομοσπονδίες μια έκπτωση της τάξης του 25, 50, 75 ή 95 τοις 100 επί του ποσού
των Δημοτικών Τελών.

Άρθρο 170 Εφαρμογή των φορολογικών προνομίων και απώλεια αυτών
Οι φοροαπαλλαγές και οι φορολογικές εκπτώσεις, που προβλέπονται στον παρόντα
Νόμο, εφαρμόζονται στις προστατευόμενες Συνεργατικές Εταιρείες χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δήλωση στις Αρμόδιες Αρχές, ωστόσο η παρουσία οποιασδήποτε από τις αντιπροσωπευτικές τυπικές περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στον
παρόντα Νόμο ως αιτίας απώλειας της ιδιότητας ως Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος μιας Συνεργατικής Εταιρείας επιφέρει την εφαρμογή του γενικού
φορολογικού καθεστώτος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 157 του παρόντος Νόμου, και την στέρηση των απολαμβανομένων προνομίων/ελαφρύνσεων κατά το οικονομικό έτος κατά το οποίο
επέρχεται, επιφυλασσομένων όσων προβλέπονται στον Γενικό Φορολογικό Νόμο
περί φορολογικών παραβάσεων, κυρώσεων και τόκων υπερημερίας και, ειδικότερων των κυρώσεων που δεν συνίστανται μόνο σε χρηματικό πρόστιμο.

Άρθρο 171 Έ λεγχος και επιθεώρηση
Η Αρμόδια Εφορία-Φορολογική Διοίκηση ελέγχει εάν συντρέχουν οι περιστάσεις
ή οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να απολαμβάνονται τα καθορισθέντα φορολογικά
προνόμια/ελαφρύνσεις στον παρόντα Νόμο και, κατά περίπτωση, προβαίνει στην
ενδεδειγμένη προσαρμογή του φορολογικού καθεστώτος της Συνεργατικής Εταιρείας.
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ΤΙΤΛΟΣ V
Πιστωτικές Συνεργατικές Εταιρείες
Άρθρο 172 Ορισμός των Πιστωτικών Συνεργατικών Εταιρειών
για φορολογικούς σκοπούς
1. Αντιμετωπίζονται ως προστατευόμενες Συνεργατικές Εταιρείες, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, οι φορείς που, ασχέτως της ημερομηνίας σύστασής
τους, προσαρμόζονται στις αρχές και στις διατάξεις του Νόμου ΧΧΧΧΧ, περί Πιστωτικών Συνεργατικών Εταιρειών, και του παρόντα Νόμου περί Συνεργατικών
Εταιρειών που θα εφαρμοσθεί σ’ αυτούς, υπό τον όρο ότι έχουν καταχωρηθεί στα
Μητρώα της Τράπεζας της Ελλάδας, το Εμπορικό και το Μητρώο Συνεργατικών
Εταιρειών.
2. Δεν θεωρούνται ως πιστωτικές, ακόμη και εάν χρησιμοποιούν αυτή την ονομασία και δεν έχουν προηγουμένως αποχαρακτηρισθεί, ή εμπίπτουν σε κάποια από
τις περιστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 155 του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση των παραγράφων 6, 10 και 13, που, για τους σκοπούς της εφαρμογής τους στις
Πιστωτικές Συνεργατικές Εταιρείες, αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:
α) Όταν οι επιστροφές έχουν πιστωθεί στα μέλη κατ’ αναλογία διαφορετική από
τις εμπορικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν με την Συνεργατική Εταιρεία ή έχουν διανεμηθεί σε τρίτους μη μέλη. Εάν υπάρχουν μέλη εργασίας, δεν θα απολεσθεί η ιδιότητα της Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος Συνεργατικής
Εταιρείας όταν οι επιστροφές που τους πιστώνονται είναι ανάλογες των εργασιακών προκαταβολών που έχουν εισπραχθεί στη διάρκεια του οικονομικού έτους.
β) Όταν κατά το οικονομικό έτος πραγματοποίηση ενεργές εμπορικές πράξεις με
τρίτους μη μέλη σε ποσοστό ανώτερο του 50 τοις 100 του συνολικού κύκλου εργασιών της Συνεργατικής Εταιρείας.
Δεν θα καταλογίζονται στο προαναφερθέν ποσοστό οι εμπορικές πράξεις που
πραγματοποιήθηκαν από τις Πιστωτικές Συνεργατικές Εταιρείες με μέλη των συνεργαζόμενων Συνεργατικών Εταιρειών, οι οποίες αφορούν επενδυτική τοποθέτηση των ταμειακών πλεονασμάτων στην διατραπεζική αγορά, η απόκτηση αξιών και
χρηματοπιστωτικών στοιχείων ενεργητικού σταθερού εισοδήματος για την κάλυψη
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των νόμιμων συντελεστών ή για την επενδυτική τοποθέτηση ταμειακών πλεονασμάτων.
γ) Όταν το εταιρικό κεφάλαιο μειωθεί σε ποσό μικρότερο του καθοριζόμενου ελάχιστου υποχρεωτικού χωρίς αυτό να αποκαθίσταται εντός προθεσμίας σύμφωνα με
τον νόμο ή όταν πραγματοποιούνται από την Συνεργατική Εταιρεία εμπορικές
πράξεις ή υπηρεσίες εκτός των καταστατικών σκοπών της χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως η αναγκαία αύξηση του κεφαλαίου και η υποχρεωτική αλλαγή του Καταστατικού.

Άρθρο 173 Αναγνωριζόμενα φορολογικά προνόμια
Στις Φορολογικά Εντός Συνεργατικού Καθεστώτος Πιστωτικές Συνεργατικές Εταιρείες, οι οποίες αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο, θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα φορολογικά προνόμια/ελαφρύνσεις:
1. Στον Φόρο Εισοδήματος Νομικών Προσώπων εφαρμόζεται φορολογία 28 τοις
100.
2. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 167 που εφαρμόζονται σ’ αυτές λόγω της φύσης
και των δραστηριοτήτων τους, εξαιρουμένων όσων ρυθμίζονται στις παραγράφους
2 και 3 του προαναφερθέντος άρθρου.

ΤΙΤΛΟΣ VΙ
Καθεστώς των Συνεργατικών Ομίλων
Άρθρο 174 Όμιλοι Συνεργατικών Εταιρειών
1. Οι όμιλοι Συνεργατικών Εταιρειών, που στα πλαίσια των καταστατικών κανόνων τους διατηρούν δεσμευτικές σχέσεις εξάρτησης μεταξύ τους κατά την ενάσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, μπορούν να επιλέξουν για το
καθεστώς ομίλων τις διατάξεις του Κεφαλαίου 13 του Νόμου 2190/1920 περί Α.Ε.
και του Κεφαλαίου 14 του ιδίου Νόμου για Ομίλους Πιστωτικών Συνεργατικών
Εταιρειών, οι οποίες θα εφαρμόζονται κατ όλα αρκεί να μην αντιβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
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2. Για τους σκοπούς του καθεστώτος Ομίλων Συνεργατικών Εταιρειών, ως όμιλος
νοείται το σύνολο που σχηματίζεται από μια εταιρεία επικεφαλής Ομίλου και τις
Συνεργατικές Εταιρείες που έχουν την ιδιότητα του μέλους της, επί των οποίων
ασκεί αποφασιστικές εξουσίες σύμφωνα με τους καταστατικούς κανόνες του.
Η επικεφαλής εταιρεία του Ομίλου Συνεργατικών Εταιρειών είναι Συνεργατική
Εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία υπό τον όρο ότι, σε αυτή την περίπτωση,
αντικείμενο της θα είναι αποκλειστικά ο προγραμματισμός και ο συντονισμός της
επιχειρηματικής ανάπτυξης και των μακροπρόθεσμων στρατηγικών των Συνεργατικών Εταιρειών που αποτελούν τον όμιλο, και δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σ’
αυτήν άλλα πρόσωπα ή μη Συνεργατικές Εταιρείες.
3. Οι δεσμευτικές σχέσεις εξάρτησης περιλαμβάνουν την δέσμευση της αλληλέγγυας αναδιανομής, υπό τους όρους της επόμενης παραγράφου, του καθαρού υπολοίπου που επιτεύχθηκε από κάθε Συνεργατική Εταιρεία από εκείνες που αποτελούν τον όμιλο Συνεργατικών Εταιρειών, η οποία πρέπει να προκύπτει από επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο από όλες τις Συνεργατικές Εταιρείες αλλά επίσης και
από τα αντίστοιχα καταστατικά τους.
4. Η αναδιανομή θα αφορά, τουλάχιστον, το 25 τοις 100 του καθαρού υπολοίπου
αφού αφαιρεθούν οι φόροι και τα ποσά που υποχρεωτικά, όπως επιτάσσει ο Νόμος, προορίζονται για τα αποθεματικά κεφάλαια, και θα πρέπει να γίνεται σε άμεση αναλογία με την οικονομική αξία των συνεργατικών εμπορικών πράξεων, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από τα μέλη των Συνεργατικών Εταιρειών οι οποίες είναι μέλη του ομίλου.

Άρθρο 175 Εφαρμογή του καθεστώτος των ομίλων συνεργατικών εταιρειών
1. Το καθεστώς ομίλων Συνεργατικών Εταιρειών εφαρμόζεται από το γεγονός και
μόνο ότι το αποφασίζουν όλες και καθεμία από τις Συνεργατικές Εταιρείες που
απαρτίζουν τον όμιλο. Η εταιρεία επικεφαλής του ομίλου πρέπει να γνωστοποιεί
τις προαναφερθείσες αποφάσεις στην Φορολογική Διοίκηση πριν από την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα της περιόδου των φορολογικών δηλώσεων κατά την
οποία πρέπει να εφαρμοσθεί το παρόν καθεστώς, για τους σκοπούς του οποίου
πρέπει να υποβληθεί η ακόλουθη τεκμηρίωση:
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α) Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Συνεργατικών Εταιρειών με τις οποίες δηλώνουν την βούλησή τους να υπαχθούν στο καθεστώς του ομίλου συνεργατικών εταιρειών.
β) Επίσημο συμβόλαιο από το οποίο να προκύπτει η δέσμευση στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου.
γ) Τα Καταστατικά των Συνεργατικών Εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο.
2. Οι Συνεργατικές Εταιρείες, οι οποίες σε χρόνο μεταγενέστερο της επιλογής τους
για την υπαγωγή στο καθεστώς των ομίλων Συνεργατικών Εταιρειών, θα συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα τίτλο, θα συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στον όμιλο Συνεργατικών Εταιρειών με ισχύ από το επόμενο οικονομικό έτος εκείνου κατά το οποίο συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις.
Αντιθέτως, αποκλείονται οι Συνεργατικές Εταιρείες, για τις οποίες παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις με ισχύ από το ίδιο οικονομικό έτος κατά το οποίο συνέτρεξε η συγκεκριμένη περίσταση.

Άρθρο 176 Απαλοιφές
Για τον καθορισμό της ενοποιημένης φορολογητέας βάσης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων εφαρμόζονται οι διατάξεις που εφαρμόζονται στο Κεφάλαιο 13 του Νόμου 2190/1920 περί Α.Ε. και του Κεφαλαίου 14 του ιδίου Νόμου
για Ομίλους Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, οι οποίες θα εφαρμόζονται κατ
όλα αρκεί να μην αντιβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, απαλείφοντας
αποκλειστικά τις εμπορικές συναλλαγές εντός του ομίλου που προέρχονται από:
α) Επιστροφές μεταξύ Συνεργατικών Εταιρειών του ομίλου.
β) Οικονομικές ενισχύσεις, για την εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων
τους, τις οποίες πρέπει να παρέχουν μεταξύ τους οι Συνεργατικές Εταιρείες του
Ομίλου, δεν θεωρούνται επιστρεφόμενα ποσά ούτε καταλογιστέα εισοδήματα.
γ) Διανομή των αποτελεσμάτων από την εταιρεία επικεφαλής ομίλου.

Άρθρο 177 Εκπτώσεις και απαλλαγές επί του συνολικού φόρου
του ομίλου των συνεργατικών εταιρειών
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1. Το συνολικό ποσόν φόρου του ομίλου των Συνεργατικών Εταιρειών μειώνεται
κατά το ποσόν των εκπτώσεων και απαλλαγών που προβλέπονται από το παρόντα
Νόμο και το γενικό καθεστώς που προκύπτει ότι πρέπει να εφαρμοσθεί.
Οι προϋποθέσεις που ορίζονται για τις προαναφερόμενες μειώσεις και απαλλαγές
αναφέρονται στον όμιλο των Συνεργατικών Εταιρειών.
2. Για την εφαρμογή των μειώσεων προς αποφυγή της διπλής φορολόγησης θα
λαμβάνονται υπόψη η εξειδίκευση των προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στον
παρόντα Νόμο.
3. Οι μειώσεις οποιασδήποτε Συνεργατικής Εταιρείας που εκκρεμούν ακόμη κατά
την στιγμή της ένταξης της στον Όμιλο Συνεργατικών Εταιρειών, αφαιρούνται από
το συνολικό ποσόν φόρου με τον περιορισμό που θα αντιστοιχούσε σ’ αυτήν υπό
το μεμονωμένο καθεστώς φορολόγησης.

Άρθρο 178 Απώλεια του καθεστώτος των ομίλων συνεργατικών εταιρειών
Εκτός των αιτιών απώλειας της υπαγωγής στο καθεστώς των ομίλων Συνεργατικών Εταιρειών που περιλαμβάνονται στην γενική ρύθμιση, συμπεριλαμβάνεται και
η μη εκπλήρωση της δέσμευσης αλληλέγγυας αναδιανομής του διαθέσιμου συνεργατικού υπολοίπου.
Ομοίως, συνιστά αίτια απώλειας της υπαγωγής στο καθεστώς των ομίλων Συνεργατικών Εταιρειών η πραγματοποίηση από την εταιρεία επικεφαλής του ομίλου,
όταν αυτή δεν είναι Συνεργατική, δραστηριοτήτων που δεν συμπεριλαμβάνονται
στο αποκλειστικό αντικείμενο της παραγράφου 2 του άρθρου 174.

Άρθρο 179 Παρακρατήσεις φόρου
Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου οι αποδόσεις από επενδύσεις στο κεφάλαιο
που καταβάλλονται μεταξύ των εταιρειών μελών του Ομίλου Συνεργατικών Εταιρειών.

Άρθρο 180 Διοικητικές κυρώσεις μελών Συνεργατικού Ομίλου
Αν και ο Όμιλος Συνεργατικών Εταιρειών ευθύνεται αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου για την καταβολή του αναλογούντος φόρου μέσω των ενοποιημένων οικονο144
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μικών καταστάσεων, οι πιθανές διοικητικές κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις αφορούν ξεχωριστά το κάθε μέλος που τις πραγματοποίησε.

Άρθρο 181 Εταιρεία επικεφαλής ομίλου
Οι αρμοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις που αποδίδονται στην εταιρεία επικεφαλής ομίλου που ηγείται του ομίλου Συνεργατικών Εταιρειών, μπορούν να επανακαθοριστούν με νέο Προεδρικό Διάταγμα για την φορολόγηση ομίλου Συνεργατικών Εταιρειών, αρκεί αυτό να μην αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 182 Άλλοι τύποι και μορφές Συνεργατικών Εταιρειών
Το Υπουργείο Οικονομικών, με πρόταση του Συμβούλου ΧΧΧΧΧ, και προηγούμενη περιοριστική έκθεση του Ανωτάτου Συνεργατικού Συμβουλίου, μπορεί να
ορίσει νέους τύπους και μορφές Συνεργατικών Εταιρειών και να ορίσει ειδικές διατάξεις που ορίζονται από τις κοινωνικοοικονομικές ιδιαιτερότητες που συντρέχουν
για αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και τα χαρακτηριστικά που ορίζονται από
τον παρόντα Νόμο.

Άρθρο 183 Τροποποίηση ποσών κυρώσεων
Το Υπουργείο Οικονομικών, με πρόταση του Συμβουλίου ΧΧΧΧΧ, δύναται να
τροποποιήσει τα ποσά των ποινών και των λοιπών ποσών που ορίζονται από αυτό
το Νόμο.

Άρθρο 184 Εφαρμογή και Ανάπτυξη του Νόμου
1. Το Υπουργείο Οικονομικών, με πρόταση του Συμβούλου ΧΧΧΧ, μπορεί να υπαγορεύσει Π.Δ. και άλλους εφαρμοστικούς κανόνες για την εφαρμογή και ανάπτυξη του παρόντος Νόμου. Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του ιδίου, θα
υπαγορεύσει τους ρυθμιστικούς κανόνες του καθεστώτος οργάνωσης και λειτουργίας του Μητρώου Συνεργατικών Εταιρειών. Με Προεδρικό Διάταγμα του Υπουρ145
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γείου Οικονομικών δύναται να αυξηθεί η κλίμακα αποδοχών των εργαζόμενων μελών ή μελών εργασίας πέραν του εξαπλάσιου των ετήσιων κατώτατων μεικτών
αποδοχών σύμφωνα με την Εθνική Σύμβαση Εργασίας του 2010, ορίζοντας μεγαλύτερο συντελεστή.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 185 Μεταβατικό καθεστώς των συνεργατικών ενώσεων
1. Για όσο διάστημα δεν συσταθεί η Συνεργατική Συνομοσπονδία της Ελλάδας, το
Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο ασκεί την υψηλότερη εκπροσώπηση των Συνεργατικών Εταιρειών και των οργανώσεών τους.
2. Η Κυβέρνηση, με πρόταση του Τμήματος ΧΧΧΧ του Υπουργείου Οικονομικών,
θα υπαγορεύσει τις εφαρμοστικές διατάξεις στους οποίους αναφέρεται το άρθρο
145, παράγραφος 3 και 4, με Π.Δ. εντός μιας μέγιστης προθεσμίας έξι μηνών.
3. Για μεταβατικό διάστημα πέντε ετών από την ψήφιση του παρόντα Νόμου στο
Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο εντάσσονται ως μέλη μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της Ελλάδας οι οποίες σύμφωνα με το καταστατικό τους προωθούν την συνεργατικές αρχές, εκπαίδευση και οικονομία, έχουν τριετή εμπειρία, δράση και συνεργασία σε θέματα συνεργατικής εκπαίδευσης με συνεργατικούς φορείς του εξωτερικού. Το Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο πρέπει να επιλέξει την συνεργασία
με Συνεργατικές Συνομοσπονδίες, Ανώτατα Συνεργατικά Συμβούλια ή Συνεργατικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης, αναγνωρισμένα από της Κυβερνήσεις
των χωρών τους οι οποίες έχουν συναφή συνεργατική νομοθεσία με τον παρόντα
Νόμο για την μεταφορά, μετάφραση και διάχυση συνεργατικών εκπαιδευτικών
συγγραμμάτων, εκπαίδευση εκπαιδευτών, μελών Συμβουλίων Διαχειριστών των
Συνεργατικών Εταιρειών, δημόσιων υπαλλήλων, ελεγκτών και λειτουργών άμεσα
εμπλεκόμενων με την συνεργατική εποπτεία, την δημιουργία υποστηρικτικών δομών ανώτερων βαθμίδων και όποια άλλη αρμοδιότητα προβλέπεται από το άρθρο
145.
Οι αλλοδαποί φορείς δύναται να αμείβονται για τις υπηρεσίες και το εκπαιδευτικό
υλικό που προσφέρουν.
Εάν κατά το μεταβατικό διάστημα των πέντε ετών το Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο δεν συσταθεί σε σώμα από όλα τα μέλη που προβλέπονται στο άρθρο 145
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και 149.3 μπορεί να λειτουργήσει με μερικά ή ακόμη και ένα από τα προβλεπόμενα μελή σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών του Υπουργείου
Οικονομικών).
Κατά την μεταβατική πενταετία το ένα τρίτο του Ταμείου Εκπαίδευσης και Προώθησης του Συνεργατισμού κάθε εγγεγραμμένης στο Μητρώο Συνεργατικής Εταιρείας

διατίθεται στο Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο για την εκπλήρωση των

σκοπών του.
Μετά από την οριζόμενη πενταετία η μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις αποχωρούν
από το Ανώτατο Συνεργατικό Συμβούλιο.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ή ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 186 (ανάλογα με την επιλογή)
1η επιλογή Κατάργηση του νόμου 1667/1986 για τους αστικούς συνεταιρισμούς,
του άρθρου 288 του Π.Δ. 410/1995 για συνεταιρισμούς των Ο.Τ.Α., και του Π.Δ.
93/1987 για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και υποχρεωτική προσαρμογή των
καταστατικών στο νέο Νόμο.
2η επιλογή Εθελοντική ένταξη παλιών συνεταιρισμών στο νέο νόμο Συνεργατικών
Εταιρειών με ταυτόχρονη απαγόρευση ίδρυσης Συνεργατικών Εταιρειών με τον
παλιό νόμο 1667, το Π.Δ. 410/1995 και το Π.Δ. 93/1987 για τους οικοδομικούς
συνεταιρισμούς.
Αντίστοιχα για Νόμο 2810/2000 περί αγροτικών συνεταιρισμών.
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