Συνεταιρισμός νόμου στην Ισπανία
Νόμος 27/1999 (από 16 Ιούλη 1999)
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Άρθρο 1
Έννοια και περιγραφή
1. Ο συνεταιρισμός είναι μια εταιρία που οργανώνεται από ανθρώπους που είναι
συνδεδεμένες, σε ελεύθερες και χαμηλή εθελοντική συμμόρφωση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες τους και την οικονομική
και κοινωνικές προσδοκίες, με τη δομή και τη λειτουργία της δημοκρατίας, σύμφωνα
με τις αρχές που διατυπώνονται από της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης στους
όρους της παρούσας Πράξης
2. Κάθε νόμιμη δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί και να αναπτυχθεί από μια εταιρία στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης
3 Η επωνυμία της εταιρίας θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις λέξεις ή τη συντομογραφία Sociedad Cooperativa Σ. Coop. Το όνομα αυτό θα είναι μοναδικό, και των
κανονισμών μπορεί να γίνει με τις απαιτήσεις σας.
4. Συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν τη μορφή συνεταιρισμού, πρώτο και δεύτερο βαθμό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα
Πράξη
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα πράξη εφαρμόζεται:
Α. Μια συνεταιρισμούς να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους από κοινού
operativised στο έδαφος διαφόρων αυτόνομων κοινοτήτων, εκτός αν ένας από αυτούς
να αναπτυχθεί ως κύριος.
Β. Μια συνεταιριστικών εταιρειών που ασχολούνται με την συνεργασία operativised
δραστηριοποιείται κυρίως στις πόλεις Θέουτα και Μελίγια.
Άρθρο 3
Διεύθυνση
Ο συνεταιρισμός καθορίζει το γραφείο του νηολογημένου εντός της ισπανικής επικράτειας, εάν η δραστηριότητα του κεφαλαίου που πραγματοποιούνται ή συγκεντρώνει τη διοίκηση και τη διαχείριση
Άρθρο 4
Οι συναλλαγές με τρίτους
1. Συνεταιριστικές εταιρείες μπορεί να cooperativized δραστηριοτήτων και υπηρεσιών με τρίτους μόνο όταν το καταστατικό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους
περιορισμούς που καθορίζει ο παρών νόμος και άλλων τομεακών νόμους που ισχύουν

γι 'αυτά.
2. Ωστόσο, κάθε συνεταιρισμός, ανεξάρτητα από την τάξη τους, όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν οφείλονται σε αυτήν, που κινούνται αποκλειστικά με τα μέλη
της και, ενδεχομένως, με άλλους εντός των ορίων που καθορίζονται με την παρούσα
Πράξη για την αντιμετώπιση είδος συγκεκριμένος συνεταιρισμός, που συνεπάγεται
μείωση της δραστηριότητας που απειλεί τη βιωσιμότητά της οικονομικής μπορεί να
επιτραπεί, κατόπιν αιτήσεως, να εκτελέσει, ή, ενδεχομένως, να επεκτείνουν τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες με τρίτους για την περίοδο μέχρι το ποσό που καθορίζεται από την άδεια για τις περιστάσεις.
Η αίτηση πρέπει να αποφασίζεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και στην περίπτωση των πιστωτικών ενώσεων και των ασφαλίσεων, η άδεια
είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 5
Τμήματα
1. Το καταστατικό του συνεταιρισμού μπορεί να προβλέπει και να ρυθμίζει τα θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας των τμημάτων, οι οποίες αναπτύσσουν κατά την
κοινωνική τάξη, οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες ειδικά αυτόνομης διαχείρισης, χωριστά περιουσιακά στοιχεία, και διακριτή λογαριασμών εκμετάλλευσης,
με την επιφύλαξη της γενικής λογιστικής συνεταιρισμού. Η εκπροσώπηση και τη διαχείριση του τμήματος, σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο της συνεταιριστικής
2. Η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δραστηριότητες του
τμήματος ανταποκρίνεται, αφενός, τις εισφορές ή υποσχέθηκαν και εγγυήσεις που
δόθηκαν από τους εταίρους έχει ενσωματωθεί στο τμήμα, χωρίς να θίγεται η απεριόριστη ευθύνη του συνεταιρισμού, εκτός από διάταξη νόμου κατά τη διανομή πλεονάσματος θα πρέπει να διαφοροποιηθούν.
3. Η Γενική Συνέλευση του σωματείου μπορεί να συμφωνήσει να αναστείλει τις αποφάσεις της συνέλευσης των μελών του τμήματος, που θεωρείται αντίθετη με το νόμο, το καταστατικό ή το γενικό συμφέρον του συνεταιρισμού.
4. Οι συνεταιρισμοί κάθε είδους, εκτός από πιστωτική, μπορεί να έχει, αν το καταστατικό τους, έτσι είναι, η ενότητα πίστωσης, δεν απαιτείται ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα του συνεταιρισμού, του οποίου αποτελεί μέρος, περιορίζοντας την κατάθεσή τους δανεισμού και στον συνεταιρισμό και τα μέλη του χωρίς επιφύλαξη για να
έχει κέρδος από το ταμείο της καθ 'υπέρβαση, μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
όγκος των πιστώσεων τμήματος του ενεργητικού σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει
το 50% των πόρων του συνεταιρισμού.
5. Οι συνεταιρισμοί έχουν τμήμα πρέπει να υποχρεωθούν να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους.
Άρθρο 6
Συνεταιρισμός τάξεις
Το πρώτο επίπεδο των συνεταιρισμών μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:
Συνεργαστείτε συναφείς εργασίες.
Συνεργαστείτε καταναλωτές και τους χρήστες.
Συνεργαστείτε στέγαση.
Συνεργαστείτε γης.
Συνεργάζονται για την αξιοποίηση της γης της κοινότητας.
Συνεργαστείτε υπηρεσίες.
Συνεργαστείτε τη θάλασσα.

Συνεργαστείτε μεταφορείς.
Συνεργαστείτε ασφάλισης.
Συνεργάζονται για την υγεία.
Συνεργαστείτε εκπαίδευση.
Συνεργαστείτε πίστωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 7
Σύσταση και εγγραφή
Ο συνεταιρισμός που αποτελείται από δημόσιους έγγραφο πρέπει να καταχωρηθεί
στον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών δυνάμει του παρόντος νόμου, με καταχώριση
αποκτά νομική προσωπικότητα.
Άρθρο 8
Ελάχιστος αριθμός εταίρων
Εκτός από τις περιπτώσεις από την παρούσα ή άλλη πράξη για τον καθορισμό ελάχιστων μοιρών συνεταιρισμών πρώτη θα πρέπει να ενσωματωθούν, τουλάχιστον τρία
μέλη.
Ο δεύτερος βαθμός συνεταιρισμοί θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο
συνεταιρισμοί.
Άρθρο 9
Μέχρι συνεταιρισμός
1. Των πράξεων και συμβάσεων που συνάπτονται εξ ονόματος της προτεινόμενης
συνεργασίας πριν από την καταχώρισή του, πρέπει να είναι από κοινού υπεύθυνοι
όσοι είχαν κρατηθεί.
Οι συνέπειες αυτές θα καλύπτεται από το συνεταιρισμό μετά την καταχώριση, καθώς
και δαπάνες για την απόκτηση, αν ήταν αναγκαίο να το σύνταγμά της ρητώς δεκτή
εντός τριών μηνών από την καταγραφή ή να έχουν πραγματοποιηθεί εντός των αρμοδιοτήτων της, από πρόσωπα που διορίζονται για το σκοπό αυτό από όλους τους προγραμματιστές. Στις περιπτώσεις αυτές παύουν κοινή ευθύνη που αναφέρεται ανωτέρω, υπό τον όρο ότι τα περιουσιακά στοιχεία να είναι επαρκής ώστε να αντεπεξέλθουν.
2. Εν αναμονή της έκδοσης, η προτεινόμενη επιχείρηση θα πρέπει να το όνομά του
ως λέξεις από το Σύνταγμα.
Άρθρο 10
Τα άρθρα της ενσωμάτωσης
1. Η πράξη της ενσωμάτωσης πρέπει να χορηγείται από όλα τους αναδόχους και εκφράζεται:
α. Η ταυτότητα των χορηγών.
β. Επίδειξης που είναι επιλέξιμες για ένταξη.
γ. Θα είναι μια συνεργατική και το είδος των ενδιαφερομένων.
δ. Διαπίστευση από την χορηγών έχουν υπογράψει την ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά στο κοινωνικό κεφάλαιο για να γίνετε μέλος και να έχει καταβάλει τουλάχιστον τις εκ του νόμου απαιτούμενης αναλογίας.
ε. Αν υπάρχουν, αξία που αποδόθηκε στη μη μετρητά εισφορές, αναφέροντας τα

στοιχεία εγγραφής σας, αν υπάρχει, με λεπτομέρειες για τους ελέγχους που διεξάγονται από διάφορους προγραμματιστές.
στ. Διαπίστευση του, το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται δεν είναι
μικρότερη από την προβλεπόμενη από τον νόμο προβλεπόμενου κατώτατου κεφαλαίου.
ζ. Ο εντοπισμός ατόμων, όπως καταγράφεται στην κοινωνία, πρέπει να καταλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις από την πρώτη διοικητικού συμβουλίου, ο δημοσιονομικός
ελεγκτής ή ελεγκτές και την υποβολή εκθέσεων που δεν έχουν αποκλειστεί λόγω της
αναπηρίας ή της απαγόρευσης συσταθεί για την κάλυψή τους από την παρούσα ή άλλη πράξη .
h. Δήλωση ότι δεν έχουν άλλο πρόσωπο με το ίδιο όνομα, για το σκοπό αυτό θα υποβληθεί στο συμβολαιογράφο βεβαίωση εγκαίρως από τον Έφορο Συνεργατικών
Εταιρειών.
i. Καταστατικού.
Στο γράψιμο μπορεί να περιλαμβάνουν όλες τις ρήτρες και τις προϋποθέσεις που οι
υπεύθυνοι έκριναν σκόπιμο να θεσπίσει, δεν είναι αντίθετη περίπτωση με το νόμο ή
να αντιστρατεύονται τις αρχές των συνεταιριστικών configurators κοινωνιών.
2. Οι άνθρωποι που έχουν ορισθεί για το σκοπό αυτό το καταστατικό ισχύει, εντός
ενός μηνός από την ανάθεση, την εγγραφή της εταιρείας στον Έφορο Συνεργατικών
Εταιρειών. Αν η αίτηση γίνεται εντός έξι μηνών, θα πρέπει να συνοδεύει την επικύρωση του χάρτη, επίσης, ένα δημόσιο έγγραφο, που δεν χρόνο προγενέστερο του ενός
μηνός από την αίτηση.
Δώδεκα μήνες μετά την εκτέλεση της πράξης του Συντάγματος χωρίς η Εταιρία είναι
εγγεγραμμένη, ο γραμματέας μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή σε μόνιμη βάση.
Άρθρο 11
Περιεχόμενο του Καταστατικού
1. Το καταστατικό πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον:
α. Η επωνυμία της εταιρείας
β. Σκοπός.
γ. Αρχική σελίδα.
δ. Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης.
ε. Η διάρκεια της εταιρείας.
στ. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.
ζ. Η ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά στο κοινωνικό κεφάλαιο για την ένταξη, τη
μορφή και το χρόνο της εκταμίευσης και των κριτηρίων για τον καθορισμό της υποχρεωτικής εισφοράς που πρέπει να γίνουν τα νέα μέλη που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό.
h. Το μέσο αναγνώρισης του εισφορές στο κοινωνικό κεφάλαιο.
i. Διάθεση των τόκων ή τις υποχρεωτικές εισφορές στο κοινωνικό κεφάλαιο.
ι. Οι τάξεις των μελών, των απαιτήσεων για την υποδοχή και τον υποχρεωτικό ή
προαιρετικό και το εφαρμοστέο δίκαιο.
k. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών.
l. Δικαίωμα επιστροφής εισφορών »των μελών και το σύστημα της μεταφοράς αυτών.
m. Κανόνες της κοινωνικής πειθαρχίας, την ταξινόμηση των πράξεων και ποινών, οι
ποινές διαδικασία, και την απώλεια της ιδιότητας του μέλους.
n. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των συμβούλων και τη διάρκεια
του αντίστοιχου γραφείου. Επίσης, αποφασιστικότητα! αριθμός και η περίοδος εκτέλεσης των ελεγκτών και, ενδεχομένως, των μελών της Επιτροπής Προσφυγών.

Περιλαμβάνει επίσης τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από την παρούσα Πράξη για
την τάξη των συνεταιρισμών υπό εξέταση.
2. Οι προγραμματιστές μπορούν να ισχύουν για τον γραμματέα του Συνεργατικών
Εταιρειών για την προ-αξιολόγησης του σχεδίου καταστατικού.
3. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να καταγράφεται σε ένα δημόσιο
έγγραφο που έχει καταγραφεί στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών.
Σε περίπτωση που η τροποποίηση αυτή συνίσταται στην αλλαγή της κατηγορίας του
συνεταιρισμού, τα μέλη δεν ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τα χαμηλά του ως δικαιολογημένη.
Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ενός μηνός από
την καταχώριση της συμφωνίας με τον γραμματέα της Συνεταιρισμών.
4. Το καταστατικό μπορεί να αναπτυχθεί από τους εσωτερικούς κανόνες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Άρθρο 12
Οι άνθρωποι που μπορούν να είναι εταίροι
1. Σε συνεταιρισμοί μπορούν να είναι εταίροι, σύμφωνα με την από κοινού
operativised δραστηριότητα, τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού και την περιουσία των Κοινοτήτων.
2. Το καταστατικό καθορίζει τις απαιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Πράξης
Άρθρο 13
Η είσοδος των νέων μελών
1. Η αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους υποβάλλεται γραπτώς στο
διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει και ανακοινώνει την απόφασή του εντός
προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, αρχής γενομένης από την παραλαβή
τους, καθώς και τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με τη μορφή προβλεπόμενη από
τον νόμο. Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνίας Η εξηγείται. Μετά την περίοδο χωρίς
να έχει λάβει την απόφαση, η εκτιμώμενη μέση.
2. Απαγορευόταν η είσοδος, ο αιτών μπορεί να προσφύγει, εντός προθεσμίας είκοσι
ημερών που μεσολαβούν από την ημερομηνία κοινοποίησης της συμφωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη Πόρων επιτροπή ή, ελλείψει αυτού, στη Γενική Συνέλευση. Η επιτροπή προσφυγών απόφαση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κατάθεση της προσφυγής και της Γενικής Συνέλευσης κατά την πρώτη συνεδρίαση που
θα πραγματοποιηθεί, να είναι υποχρεωτική και στις δύο περιπτώσεις, το άκουσε.
Η απόκτηση των εν λόγω μελών αναστέλλεται μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας
για την αμφισβήτηση της αποδοχής ή, σε περίπτωση που αμφισβητείται, μέχρι να επιλύσετε το Πόρων επιτροπή ή, ενδεχομένως, η Γενική Συνέλευση.
3. Η συμφωνία εισδοχής μπορεί να προσβληθεί από τον αριθμό των εταίρων και με
τον τρόπο που καθορίζεται από το νόμο, είναι υποχρεωτική η ακρόαση.
4. Στην πρωτοβάθμια κοινωνίες οι συνεταιρισμοί, οι οποίες δεν έχουν σχέση εργασίας ή η κοινότητα που κατέχουν γη και στο δεύτερο βαθμό, το καταστατικό μπορεί
να προβλέπει για την εισδοχή των επιχειρηματικών εταίρων, των ατόμων, συνoperativised των οποίων η δραστηριότητα συνίσταται στην παροχή προσωπική εργασία στα πλαίσια του συνεταιρισμού.
Ισχύει για τους επιχειρηματικούς εταίρους των προτύπων που καθορίζονται στην πα-

ρούσα πράξη για την εργασία των μελών των συνεταιρισμών των εργαζομένων, εκτός
από τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.
Το καταστατικό των συνεταιρισμών που προβλέπουν την εισαγωγή των επιχειρηματικών εταίρων, καθορίζει τα κριτήρια για τη διασφάλιση δίκαιων και προσεγμένες
συμμετοχή των εν λόγω εταίρων στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της κοινωνικής
και οικονομικής φύσεως.
Σε κάθε περίπτωση, η απώλεια που καθορίζεται σύμφωνα με τη δραστηριότητα συνoperativised να παρέχει την εργασία, που αναπτύχθηκε από τους επιχειρηματικούς
εταίρους θα χρεωθεί στο αποθεματικό ταμείο και, ελλείψει αυτού, στα μέλη των χρηστών, στο βαθμό που απαιτείται για να εγγυηθεί επιχειρηματικούς εταίρους ελάχιστη
αποζημίωση ίση με το 70% των αμοιβών που καταβάλλονται στον τομέα για ίση εργασία, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από τον κατώτατο μισθό.
Εάν το καταστατικό προβλέπει για μια δοκιμαστική περίοδο για τους επιχειρηματικούς εταίρους και δεν θα προχωρήσει εάν νέους συνεργάτες για να φέρει τουλάχιστον
ως συνεταιριστική ως υπάλληλος, ο χρόνος που αντιστοιχεί σε δοκιμασία.
5. Για να γίνετε συνεργάτης, πρέπει να εγγραφείτε στην υποχρεωτική εισφορά στο
κοινωνικό κεφάλαιο το εν λόγω προϊόν, κάνετε την πληρωμή σας και να πληρώσετε,
εάν το μερίδιο του εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 52 του
παρόντος νόμου
6. Αν οι διατάξεις του καταστατικού και συμφωνήθηκε κατά τη στιγμή της εισαγωγής μπορεί να γίνει ορισμένου χρόνου κοινωνικών δεσμών, όπου ο συνδυασμός των
εταίρων αυτών δεν υπερβαίνει το ένα πέμπτο των μελών μιας σχετικής τάξης επ
'αόριστον .
Η υποχρεωτική εισφορά στο κοινωνικό κεφάλαιο, λόγω αυτών των εταίρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των απαιτούμενων εταίρων για αόριστο χρονικό διάστημα
και πρέπει να παραδοθεί κατά το χρόνο που προκαλούν το πάτωμα, το ένα μετά το
χρονικό διάστημα της κατάσχεσης.
Άρθρο 14
Συνεργάτες
Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την ύπαρξη της συνεργασίας εταίρων, φυσικών
ή νομικών προσώπων που, σε θέση να αναπτύξουν ή να συμμετέχουν σε συνoperativised δραστηριότητα αυτή καθαυτή το αντικείμενο του συνεταιρισμού, μπορεί
να συμβάλει στην επίτευξή τους
Οι εταίροι πρέπει να καταβάλουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά που καθορίζεται
από τη Γενική Συνέλευση, την οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια σταθμισμένη συμμετοχή τους στα κοινωνικο-οικονομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού, ιδίως το σωστό σύστημα για το διαχωρισμό τους. Όταν δεν μπορεί να συνεργάζεται εταίρος απαιτούν νέες εισφορές κεφαλαίου, ή μπορεί να αναπτύξει συνεργασία των επιχειρήσεων εντός της εταιρείας.
Οι παρεμβάσεις που έγιναν από τους εταίρους σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 45% των συνολικών εισφορών κεφαλαίου, ή το σύνολο των ψήφων
τους, το άθροισμα υπερβαίνει το 30% των ψήφων στην εταιρική όργανα ο συνεταιρισμός
Μπορεί να προβεί σε έχουν το καθεστώς των εν λόγω εταίρων εταίρων για την αιτία
δεν κάνουν τη δραστηριότητα η οποία οδήγησε στην ένωση την πρόσληψη του και να
μην ζητήσουν το λόγο.
Το καθεστώς ευθύνης των εταίρων είναι η θέσπιση, για τα μέλη του άρθρου 15, παράγραφοι 3 και 4 της παρούσας Πράξης

Άρθρο 15
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εταίρων
1. εταίροι Τα απαιτούμενα για την κάλυψη νομικών και νομοθετικών καθηκόντων
τους.
2. Ειδικότερα, οι εταίροι θα έχουν τα εξής καθήκοντα:
α. Την επιβολή των συμφωνιών εγκύρως εκδόθηκε από τα διοικητικά όργανα του
συνεταιρισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του αριθμού 4 του άρθρου 17.
β. Συμμετέχουν σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις που αναπτύσσει ο συνεταιρισμός να
εκπληρώσει τον σκοπό του προσώπου, στις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται
στο καταστατικό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου υπάρχει εύλογη αιτία, μπορεί
να απαλλαγεί από την υποχρέωση αυτή σε έναν εταίρο σε ενδεδειγμένο βαθμό και
ανάλογα με τις περιστάσεις.
γ. Η μυστικότητα και τα στοιχεία σχετικά με τα θέματα των συνεταιρισμών των οποίων η γνωστοποίηση θα έθιγε τα θεμιτά κοινωνικά συμφέροντα.
δ. Αποδοχή τα τέλη για τα οποία έχουν εκλεγεί, εκτός μόνο αιτία δικαιολογία.
ε. Ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις που ισχύουν.
στ. Δεν ανταγωνιστικές δραστηριότητες με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας, εφόσον δεν έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. η ευθύνη Partner για την εταιρική χρέη περιορίζεται στις εισφορές κεφαλαίου που
έχουν υπογράψει, έστω και αν δεν πληρωθούν στο ακέραιο.
4. Ωστόσο, η αποχώρηση των μελών στη συνεταιριστική προσωπικά υπεύθυνοι για
τα εταιρικά χρέη, αφού ο κοινωνικός αποκλεισμός για πέντε χρόνια από την απώλεια
της ιδιότητας του μέλους σας, για τις υποχρεώσεις της συνεργασίας πριν από την απόλυσή του, έως ότου το ποσό της εξόφλησης των εισφορών κεφαλαίου τους.
Άρθρο 16
Δικαιώματα των μελών
1 Οι εταίροι μπορούν να ασκήσουν χωρίς περιορισμούς, εκτός από εκείνες που προκύπτουν από την πειθαρχική διαδικασία, εκ του νόμου ή λήψη προληπτικών μέτρων,
όλα τα νομικά ή εκ του νόμου δικαιώματα.
2. Ειδικότερα, το δικαίωμα:
α. Φροντίστε, συμμετέχουν σε συζητήσεις, να υποβάλει προτάσεις σύμφωνα με τις
νομικές διατάξεις και να ψηφίζει προτάσεις που τους υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση και τα άλλα νομικά πρόσωπα των οποίων ανήκουν.
β. Εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για τις θέσεις των φορέων.
γ. Συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, χωρίς διακρίσεις.
δ. Ο συνεταιρισμός εισοδήματος, αν υπάρχουν.
ε. Η ενημέρωση, εφόσον απαιτείται, και την εκκαθάριση των εισφορών κεφαλαίου,
καθώς και τους τόκους από μόνες τους, στην περίπτωσή τους.
στ. Εθελουσία αποχώρηση.
ζ. Λαμβάνουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
h. Μια σωστή κατάρτιση για να εκτελούν την εργασία τους που εργάζονται εταίρους
και τους επιχειρηματικούς εταίρους.
3. Όλα τα μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα στην πληροφόρηση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα Πράξη, το καταστατικό ή συμφωνίες της Γενικής Συνέλευσης.
Το μέλος δικαιούται να τουλάχιστον:
α. Λάβετε ένα αντίγραφο του Καταστατικού και, εφόσον υπάρχει, τον εσωτερικό

κανονισμό και τις τροποποιήσεις της, αναφέρουν ειδικά τη στιγμή της έναρξης ισχύος
του εν λόγω.
β. Ελεύθερη πρόσβαση σε ληξιαρχικά βιβλία του συνεταιρισμού εταίρων, καθώς και
το βιβλίο των Πράξεων της Γενικής Συνέλευσης και, εφόσον της ζητηθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο των αποφάσεων των
Γενικών Συνελεύσεων.
γ. Λαμβάνει, κατόπιν αιτήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, επικυρωμένα αντίγραφα
του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφισμάτων που επηρεάζουν τα κράτη, μεμονωμένα ή
σε ειδικές και σε κάθε περίπτωση να εμφανίζεται και να διευκρινίσει, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, η κατάσταση του οικονομική κατάσταση σε
σχέση με το συνεταιρισμό.
δ. Εξετάστε στο εγγεγραμμένο γραφείο και σε εκείνους τους χώρους εργασίας για
τον καθορισμό του καταστατικού, κατά την περίοδο μεταξύ της ανακοίνωσης της Συνέλευσης και τα συμπεράσματά της, τα έγγραφα που πρέπει να υπόκεινται σ 'αυτήν
και ιδίως των ετήσιων λογαριασμών, η έκθεση διαχείριση, τα κέρδη πρόταση διανομής και την έκθεση των ελεγκτών και την έκθεση ελέγχου κατά περίπτωση.
ε. Ζητήσει γραπτώς πριν από τη σύγκληση της Συνέλευσης, ή προφορικά κατά τη
διάρκεια αυτής, η επέκταση των πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες σε σχέση με
τα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Το καταστατικό που διέπει το ελάχιστο χρονικό διάστημα να παρουσιάσει στην καταστατική έδρα του γραπτού αιτήματος και εντός του οποίου το Συμβούλιο μπορεί να
συνεδριάζει εκτός της Συνέλευσης, η πολυπλοκότητα της αίτησης.
στ. Γραπτή αίτηση και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της συνεργασίας σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, και ιδίως σχετικά με την εις
βάρος των δικαιωμάτων τους οικονομικά ή κοινωνικά. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες εντός 30 ημερών ή, εφόσον
κρίνει ότι το δημόσιο συμφέρον στη συνέλευση πιο κοντά σε διασημότητες, μεταξύ
άλλων στην ημερήσια διάταξη.
ζ. Όταν το 10% των μελών της ένωσης, είτε από εκατό μέλη, ανάλογα με το ποια
είναι περισσότερες από χίλιες, γραπτή αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες, θα πρέπει επίσης να παρέχονται γραπτώς όχι αργότερα από ένα μήνα.
4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων ε), στ) και ζ) του άρθρου 3, το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να παρακρατήσει τις ζητούμενες πληροφορίες κατά την παροχή
αυτή θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τα νόμιμα συμφέροντα του συνεταιρισμού ή όταν η
αίτηση είναι αποκλεισμένη από επανειλημμένη ή κατάφωρη κατάχρηση τα μέλη των
αιτούντων. Ωστόσο, οι εξαιρέσεις αυτές δεν ισχύουν όταν οι πληροφορίες πρέπει να
παρέχονται στην πράξη της Συνέλευσης και υποστηρίζει το αίτημα για πληροφορίες
για περισσότερες από τις μισές ψήφους των παρόντων ή εκπροσωπούμενων και σε
άλλες περιπτώσεις, όταν συμφωνήθηκε από την επιτροπή Πόρων, ή, ελλείψει αυτού,
η Γενική Συνέλευση, ως αποτέλεσμα της προσφυγής που άσκησε από τα μέλη που
ζητεί τις πληροφορίες.
Σε κάθε περίπτωση, Διοικητικού Συμβουλίου την άρνηση της να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες μπορούν να αμφισβητείται από τις προσφεύγουσες πρέπει να τη
διαδικασία του άρθρου 31 του παρόντος νόμου, και από εκείνες που προτείνονται από
τις επιστολές α), β ) γ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να παρίστανται στη διαδικασία του άρθρου 2166 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Άρθρο 17
Baja Partner

1. Το μέλος μπορεί εθελοντικά να αποχωρήσει από το συνεταιρισμό ανά πάσα στιγμή, με γραπτή ειδοποίηση προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Η προθεσμία καταγγελίας που καθορίζεται από το Σύνταγμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, και η
αποτυχία του μπορεί να οδηγήσει σε αποζημίωση για τις ζημίες.
2. Η ταξινόμηση και η αναγνώριση των επιπτώσεων των χαμηλών διοικητικό συμβούλιο πρέπει να κατατεθεί εντός τριών μηνών, εάν το καταστατικό προβλέπει διαφορετική περίοδο, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της χαμηλής
κίνητρα του για να γραφτεί πρέπει να γνωστοποιούνται στο μέλος. Μετά την περίοδο
αυτή δεν έχει επιλυθεί το Συμβούλιο των Διοικητών, ο εταίρος μπορεί να θεωρούν
χαμηλό όπως δικαιολογείται για τους σκοπούς της εκκαθάρισης της και επιστροφή
των εισφορών κεφαλαίου, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 51 του παρόντος νόμου
3. Το καταστατικό μπορεί να απαιτήσει τη δέσμευση των εταίρων δεν opt-out, χωρίς
καλό λόγο για να βαθμολογήσετε την ίδια ως δικαιολογημένη μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο θέλετε να προκαλέσει χαμηλά ή έως ότου παρέλθει
από την εισαγωγή, την ώρα που θα καθοριστεί από καταστατικό που δεν υπερβαίνει
τα πέντε έτη.
4. Το μέλος που είχε σώσει ειδικά για την ψήφο σας ή απουσίαζαν και δυσαρεστημένοι με οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συνεπάγεται τη λήψη σοβαρά επαχθείς υποχρεώσεις ή επιβαρύνσεις δεν καλύπτονται από το καταστατικό, μπορεί να είναι χαμηλή, η οποία θα θεωρείται δικαιολογημένη από επιστολή προς
το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα ημέρες από την παραλαβή, μετά τη συμφωνία.
5. Υποχρεωτική άδεια μέλη αιτία για να χάσει τις απαιτήσεις που πρέπει σύμφωνα
με τον παρόντα νόμο ή τα καταστατικά του συνεταιρισμού.
Η υποχρεωτική άδεια, πρέπει, μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου, από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτεπαγγέλτως, μετά από αίτηση οποιουδήποτε άλλου εταίρου ή
του συγκεκριμένου ατόμου.
Η συμφωνία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι εκτελεστές μετά την κοινοποίηση
της κύρωσης της επιτροπής προσφυγών ή, ελλείψει αυτού, η Γενική Συνέλευση, είτε
πριν από την προθεσμία ασκήσεως προσφυγής τους χωρίς να το πράξουν. Ωστόσο,
μπορεί να προβλέπει την άμεση προσωρινή αναστολή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εταίρων μέχρις ότου η συμφωνία εκτελείται εάν απαιτείται, ώστε το
καταστατικό, το οποίο καθορίζει το πεδίο εφαρμογής της αναστολής. Το μέλος διατηρεί το δικαίωμά του να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, ενώ η συμφωνία δεν έχει
εκτελεστική εξουσία.
6. Εταίρος δυσαρεστημένος με τη σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου αιτιολογημένη σχετικά με το καθεστώς και τις επιπτώσεις της χαμηλής μπορούν να ασκηθούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του
παρόντος νόμου
Άρθρο 18
Κανόνες της κοινωνικής πειθαρχίας
1. Τα μέλη μπορούν μόνο να τιμωρηθούν για τα λάθη στο παρελθόν πληκτρολογήσει στο κείμενο του καταστατικού, τα οποία ταξινομούνται σε ελαφρές, σοβαρές και
πολύ σοβαρές.
2. Αδικήματα που διαπράττονται από τους εταίρους εάν ελαφρά λήξουν σε διάστημα δύο μηνών, αν είναι σοβαρή σε τέσσερις μήνες, και ναι είναι πολύ σοβαρές σε έξι
μήνες. Οι προθεσμίες αρχίζουν να τρέχουν από την ημερομηνία κατά την οποία είχαν
δεσμευθεί. Η περίοδος αυτή διακόπτεται όταν οι κυρώσεις διαδικασία και να τρέχει

και πάλι, εφόσον εντός τεσσάρων μηνών δεν έχει γίνει και έχουν κοινοποιηθεί το ψήφισμα.
3. Το καταστατικό καθορίζει τις πειθαρχικές διαδικασίες και ένδικα μέσα που διαθέτει, με βάση τους ακόλουθους κανόνες:
α. Η επιβολή κυρώσεων αρχή έχει ανατεθεί αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Σε όλες τις περιπτώσεις, είναι υποχρεωτική προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων μερών και οι ισχυρισμοί τους πρέπει να είναι γραπτή σε περιπτώσεις σοβαρών ή πολύ σοβαρά.
γ. Η συμφωνία κύρωση μπορεί να προσβληθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός από την
κοινοποίηση, στην Επιτροπή Προσφυγών πρέπει να επιλυθεί εντός δύο μηνών ή, ελλείψει αυτού, στη Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά την πρώτη συνάντηση για να
που πραγματοποιήθηκε. Μετά την περίοδο αυτή χωρίς να αποφάσισε και ανακοίνωσε τα μέτρα που σημαίνει ότι έχει υπολογιστεί.
Σε περίπτωση που η ένσταση δεν γίνει δεκτή ή απορρίπτεται, μπορεί να ασκηθεί εντός ενός μηνός από τη μη αποδοχή ή την κοινοποίηση προς το Πρωτοδικείο, από τα
ένδικα μέσα, δυνάμει του άρθρου 31 της παρούσας Πράξης
4. Η κύρωση της αναστολής ενός μέλους των δικαιωμάτων του, η οποία δεν μπορεί
να επιτευχθεί το δικαίωμα στην ενημέρωση και, ενδεχομένως, να αντιλαμβάνονται
την επιστροφή, τα δεδουλευμένα των τόκων επί των εισφορών κεφαλαίου τους ή να
τους ενημερώσετε μέλη ρυθμίζονται με το καταστατικό μόνο στην περίπτωση που το
μέλος είναι εκτεθειμένος σε υποχρεώσεις της οικονομικής ή δεν συμμετέχει στη συνεταιριστική επιχείρηση, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από το νόμο.
5. Η απέλαση των μελών μόνο για μια πολύ σοβαρή. Αλλά αν αυτό επηρεάζει την
κοινωνική συμφωνία αμοιβής που διέπει την ίδια πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει
την ταυτόχρονη διακοπή κατά την εκτέλεση της εντολής.
Η συμφωνία απέλασης θα είναι εκτελεστές, εφόσον έχει κοινοποιηθεί η επικύρωση
της επιτροπής προσφυγών ή, ελλείψει αυτού, η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, ή κατά τη λήξη της προθεσμίας για την προσφυγή σε αυτά χωρίς να το πράξουν. Ωστόσο, μπορείτε να εφαρμόσετε την προληπτική καθεστώτος αναστολής που
προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 19
Νομικών Προσώπων
Τα όργανα του συνεταιρισμού, τα εξής:
• Η Γενική Συνέλευση.
• Το Συμβούλιο των Διοικητών.
• Η Παρέμβαση.
Επίσης, σε συνεταιρισμό που μπορεί να προβλέπει την ύπαρξη επιτροπής προσφυγών και άλλων οργάνων συμβουλευτικού ή σύμβουλος, οι αρμοδιότητες της οποίας
καθορίζονται στο καταστατικό, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται με
τα σώματά τους τη δική της εταιρική.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 20
Έννοιας
Η Γενική Συνέλευση είναι η συνάντηση των μελών συγκαλείται προκειμένου να συζητήσει και να εγκρίνει ψηφίσματα για θέματα που από το νόμο ή το καταστατικό,
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, συνδέοντας τις αποφάσεις σε όλα τα μέλη του
συνεταιρισμού.
Άρθρο 21
Ανταγωνισμός
1. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τη γενική πολιτική του συνεταιρισμού και να
μπορεί να συζητήσει οποιοδήποτε θέμα κοινού ενδιαφέροντος για την ίδια, πάντα να
θέσει στην ημερήσια διάταξη, αλλά μόνο μπορείτε να κάνετε δεσμευτικές συμφωνίες
για θέματα ότι η εν λόγω πράξη δεν θεωρεί ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου
οργάνου κοινωνική.
Παρά τα ανωτέρω, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Σύνταγμα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να δίνει οδηγίες στο διοικητικό συμβούλιο ή υπόκειται σε άδεια από
το δικαστήριο τη λήψη αποφάσεων ή συμφωνίες για ειδικά θέματα.
2. Βαρύνει αποκλειστικά και μόνο με τη Γενική Συνέλευση συζητά και εγκρίνει ψηφίσματα σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
α. Κοινωνική επανεξέτασης της διαχείρισης, την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών, έκθεση διαχείρισης και την εφαρμογή του διαθέσιμου πλεονάσματος ή την κατανομή των απωλειών.
β. Διορισμός και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών, ελεγκτές, εκκαθαριστές, και, ενδεχομένως, ο διορισμός της Επιτροπής Προσφυγών και
για το ύψος των αποδοχών των διοικητικών στελεχών και εκκαθαριστές .
γ. Τροποποίηση του καταστατικού και έγκριση ή τροποποίηση, εφόσον υπάρχει, τον
εσωτερικό κανονισμό του συνεταιρισμού.
δ. Υιοθέτηση νέων υποχρεωτικών εισφορών, η αυθόρμητη ομολογία εισφορές, επικαιροποίηση της αξίας των εισφορών κεφαλαίου, για τον καθορισμό των εισφορών
των νέων μελών, καθιέρωση ποσοστώσεων ή τακτικού εισοδήματος και του επιτοκίου που καταβάλλεται για όσο εισφορές σε κοινωνικού κεφαλαίου.
ε. Έκδοση ομολόγων, μετοχικούς τίτλους, ειδικά συμφέροντα ή άλλες μορφές χρηματοδότησης μέσω της έκδοσης τίτλων.
στ. Συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή και τη διάλυση της κοινωνίας.
ζ. Κάθε απόφαση που θα άλλαζε ουσιαστικά, σύμφωνα με το καταστατικό της οικονομικής, κοινωνικής, οργανωτικής ή λειτουργική συνεταιρισμού.
h. Σύνταγμα της δεύτερης συνεταιρισμών βαθμού και συνεταιριστικές ομάδες ή έρχονται αργότερα και αν έγιναν, τη συμμετοχή σε άλλες μορφές οικονομικής συνεργασίας με βάση το άρθρο 79 του παρόντος νόμου, η συμμετοχή ενός εκπροσώπου οντότητες χαρακτήρων, καθώς και τους χωρίζει.
i. Η άσκηση της εταιρικής πράξης ευθύνης κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τους ελεγκτές και τους εκκαθαριστές.
ι. Τα παράγωγα του καταστατικού ή εκ του νόμου.
3. Η αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τις εκδηλώσεις στις οποίες
συγκατάθεσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό της έχει

παραχωρήσει, με εξαίρεση αυτών των αρμοδιοτήτων μπορεί να ανατεθεί στην ομάδα
συνεργασίας που διέπεται από το άρθρο 78 του παρόντος νόμου
Άρθρο 22
Κλάσεις και μορφές της Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτικές ή έκτακτες.
Γενικής Συνέλευσης κύριος σκοπός Η Τακτική είναι η αναθεώρηση της διαχείρισης
και να εγκρίνει, ενδεχομένως, τους ετήσιους λογαριασμούς. Μπορεί επίσης να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξή του κάθε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της
συνέλευσης.
Άλλες Γενική Συνέλευση θα την εξετάσει ως εξαιρετικό.
2. Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων θα εκλεγούν σε προπαρασκευαστικές
συναντήσεις, κατά το Καταστατικό, ως απάντηση στις περιστάσεις που θα καταστήσει την παρουσία όλων των μελών στη Γενική Συνέλευση ή άλλο, αυτό προβλέπεται.
Άρθρο 23
Κλήσης
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο, εντός
έξι μηνών μετά την ημερομηνία λήξης του οικονομικού έτους.
2. Πληρούνται οι εκ του νόμου προθεσμίας χωρίς έχοντας κάνει την κλήση, ο ελεγκτής θα πρέπει να πιέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, και αν δεν συγκληθεί εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της αίτησης, θα πρέπει να εφαρμόζεται στο αρμόδιο δικαστή, ο οποίος συγκαλεί τη διάσκεψη.
Μετά την εκ του νόμου προθεσμίας χωρίς να έχουν υποστεί την τακτική σύγκληση
της Συνέλευσης, χωρίς να θίγεται η ανωτέρω, κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει από το
δικαστήριο που αναφέρεται στην σύγκληση αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η δικαστική
αρχή θα επεξεργάζεται μόνο το πρώτο των αιτήσεων για την πρόσκληση που πρέπει
να γίνουν.
3. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρωτοβουλία του διοικητικού συμβουλίου, αίτημα που διατύπωσε, πειστικά, για έναν αριθμό μετόχων που εκπροσωπούν το 20% των ψήφων, και κατά πόσον οι διατάξεις του καταστατικού, κατόπιν
αιτήσεως του Συνεδρίου. Εάν η απαίτηση ανακοίνωση δεν εξετάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός ενός μηνός, ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο έχει συγκληθεί.
4. Σε περίπτωση που ο δικαστής συμπεριφορά της κλήσης, οφείλει να ορίσει τα
πρόσωπα που ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
5. Πρόσκληση δεν χρειάζεται να είναι πάντα να είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται
τα μέλη του συνεταιρισμού και να δέχονται, ομόφωνα, να γίνει καθολική Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλα αυτά, η σειρά της ημέρας. Όλα τα μέλη υπογράψουν ένα έγγραφο που θα περιλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία για τη διεξαγωγή της
συνέλευσης και της ημερήσιας διάταξης.
Άρθρο 24
Μορφή και περιεχόμενο της πρόσκλησης
1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με ελάχιστο όριο δεκαπέντε ημέρες και το πολύ
δύο μηνών, εφόσον με ανακοίνωση σε εμφανή δημοσίως στην έδρα και σε καθένα
από τα άλλα μέρη, όπου ο συνεταιρισμός κάνει τις επιχειρήσεις, εφόσον δεν θίγει το
καταστατικό μπορεί επίσης να αναφέρει όλα τα μέσα επικοινωνίας, ατομικές και
γραπτή, για να εξασφαλίσει την παραλαβή όλων των εταίρων, στη διεύθυνση που έχει
οριστεί για το σκοπό αυτό ή να βάλεις στο Μητρώο των μελών, ωστόσο, για τα μέλη

που κατοικούν στο εξωτερικό μπορούν να προβλέψουν ότι οι κανονισμοί θα κληθεί
χωριστά, αν τις ανακοινώσεις που έχουν οριστεί για μια θέση στη χώρα.
Όταν ο συνεταιρισμός έχει περισσότερα από πεντακόσια μέλη, ή αν απαιτείται από
το Σύνταγμα, η κλήση θα ανακοινώσει, την ίδια στιγμή, σε μια συγκεκριμένη εφημερίδα είναι ευρέως κατανεμημένες στην επικράτεια στην οποία το πεδίο εφαρμογής
της. Η περίοδος που υπολογίζεται διμηνιαία αποκλείει οποιαδήποτε στιγμή, τόσο η
ημέρα της έκθεσης, τη μετάδοση ή τη δημοσίευση της προκήρυξης, όπως η σύναψη
της Συνέλευσης.
2. Η προκήρυξη αναφέρει τουλάχιστον την ημερομηνία, ώρα και τόπο της συνεδρίασης, είτε στην πρώτη ή τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, καθώς και τα
θέματα που συνθέτουν το πρόγραμμα, οι οποίες θα έχουν τεθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο και θα περιλαμβάνει θέματα περιλαμβάνουν ελεγκτές και έναν αριθμό μετόχων που εκπροσωπούν το 10% ή μέχρι το ποσό των διακόσιες, και να υποβληθεί
πριν από το τέλος του την όγδοη ημέρα μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση, να δημοσιοποιεί την νέα ατζέντα με τέσσερις
τουλάχιστον ημερών από τη σύναψη της Συνέλευσης τον τρόπο που προβλέπεται για
την κλήση.
Άρθρο 25
Σύνταγμα Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι έγκυρα με πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται περισσότερα από τα μισά των ψήφων
της κοινωνίας και, σε δεύτερη κλήση, τουλάχιστον το 10% των ψήφων ή κοινωνική
εκατοντάδες ψήφους. Το καταστατικό μπορεί να καθορίσει υψηλότερες απαρτία.
Ωστόσο, όταν το Σύνταγμα προβλέπεται ρητά, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις έγκυρα δεύτερη κλήση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μελών.
Επίσης, το καταστατικό μπορεί να καθορίσει το ποσοστό των συμμετεχόντων που θα
τους εταίρους να αναπτύξουν από κοινού operativised δραστηριότητα για την έγκυρη
Σύνταγμα σε κάθε κλήση, χωρίς, εν πάση περιπτώσει, η εφαρμογή των ποσοστών αυτών αναλαμβάνουν να υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.
2. Η Γενική Συνέλευση θα προεδρεύεται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ενεργεί ως Γραμματέας
του Διοικητικού Συμβουλίου ως αναπληρωτής του ή το Καταστατικό. Ελλείψει των
εν λόγω τελών, θα εκλεγεί από τη Συνέλευση.
3. Η ψηφοφορία είναι μυστική στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα
Πράξη ή τους κανονισμούς, καθώς και σε εκείνες όπου η επιτροπή ενέκρινε μετά από
μια ψηφοφορία ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μέλους, το 10% των ψήφων της
κοινωνικής και εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση .
Το καταστατικό μπορεί να ρυθμίζει προσοχή όσον αφορά την τελευταία περίπτωση,
να αποφεύγονται οι καταχρήσεις, περιλαμβανομένων ότι μπορεί να προωθηθεί μόνο
μια αναφορά για μυστική ψηφοφορία, σε κάθε συγκρότημα σύνοδο όταν ο αριθμός
των συμμετεχόντων, η πυκνότητα της ημερήσιας διάταξης ή άλλη λογική αιτία , αυτό
θα ήταν πιο κατάλληλη για την ανάπτυξη της συνεδρίασης.
Άρθρο 26
Τα δικαιώματα ψήφου
1. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο.
2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, στην πρωτογενή συνεταιρι-

σμούς, τα καταστατικά δύνανται να προβλέπουν πολλαπλό δικαίωμα ψήφου σταθμισμένη σε σχέση με τον όγκο της από κοινού δραστηριότητας-operativised, για τα μέλη που είναι συνεταιρισμοί, εταιρείες ή φορείς που ελέγχονται από αυτούς κοινό.
Στις περιπτώσεις αυτές, το καταστατικό καθορίσουν σαφή κριτήρια της αναλογικότητας, αλλά ο αριθμός των ψήφων του μετόχου μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο του
συνόλου των ψήφων του συνεταιρισμού.
3. Στην περίπτωση των συνεταιρισμών με διαφορετικών τύπων εταίρων, μπορείτε
να αναθέσετε πληθυντικό ή χωριστή ψηφοφορία, καθώς αυτή είναι αναγκαία για να
διατηρηθεί η αναλογία όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ήταν εγκατεστημένος στο καταστατικό για διαφορετικούς τύπους εταίρων.
4. Στο γεωργικών συνεταιρισμών, των υπηρεσιών, καθώς και θαλάσσιων μεταφορέων μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα καταστατικού πληθυντικό ψηφοφορία σταθμισμένη σε σχέση με τον όγκο των συν-operativised δραστηριότητας του εταίρου, το
οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα πέντε κοινωνικών φιλοξενούμενων χωρίς που μπορεί να αποδοθεί σε έναν μόνο εταίρο και όχι από το ένα τρίτο
του συνόλου των ψήφων του συνεταιρισμού. Σε πίστωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις
των ειδικών κανονισμών για τις εν λόγω οντότητες.
5. Οι συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στην γη της κοινότητας σε κάθε μέλος
εργαζόμενος έχει μία ψήφο και οι εταίροι παραχώρηση της απόλαυσης της περιουσίας του συνεταιρισμού, να εισφέρουν σε ψηφοφορία πολλαπλότητα ή κατά τμήματα,
ανάλογα με την αποτίμηση των εισφερομένων στοιχείων του, χωρίς σε κάθε περίπτωση, ένα μόνο μέλος μπορούν να ψηφίσουν πέντε φορές το ποσοστό της εκμετάλλευσης άλλου μέλους της ίδιας λειτουργίας.
6. Συνεταιρισμών στο δεύτερο βαθμό, αν διατάξεις του καταστατικού, η ψηφοφορία
των μελών μπορεί να είναι ανάλογη με τη συμμετοχή τους στη δράση συνεργασία
operativised της Εταιρείας ή / και τον αριθμό των ενεργών μελών που απαρτίζουν το
συνεταιρισμό εταίρο, στην περίπτωση αυτή το καταστατικό θα πρέπει να καθορίσουν
σαφή κριτήρια της αναλογικότητας της ψήφου. Ωστόσο, κανένα μέλος δεν μπορεί να
κατέχει περισσότερο από το ένα τρίτο του συνόλου των ψήφων, εκτός της εταιρείας
αποτελείται μόνο από τρία μέλη, οπότε το όριο θα αυξηθεί σε 40%, και εάν η ακεραιότητα του μόνο δύο εταίρων, οι συμφωνίες θα πρέπει να θεσπιστούν με ομόφωνη
ψηφοφορία των μελών. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των ψήφων από τις οντότητες
που δεν έχουν συνεταιριστικών εταιρειών δεν μπορεί να επιτύχει το 40% των ψήφων
της κοινωνίας. Το καταστατικό μπορεί να ορίσει ένα χαμηλότερο όριο.
7. Ο πληθυντικός αριθμός των ψήφων εκτός από την περίπτωση του δεύτερου βαθμού συνεταιρισμών, δεν μπορείτε να φτάσετε το ήμισυ του αριθμού των εταίρων και
σε κάθε περίπτωση, οι εταίροι κατέχουν πληθυντικό ψήφους για μια Συνέλευση μπορούν να εξαιρούν ή σε οποιαδήποτε ψηφοφορία σε αυτά, την άσκηση μία ψήφο. Επιπλέον, ο Νόμος ρυθμίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα είναι επιτακτική ανάγκη
ίσα δικαιώματα ψήφου.
8. Το καταστατικό καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη πρέπει να
απέχουν από την ψηφοφορία για να είναι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σε κάθε περίπτωση, βάσει του νόμου περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης.
Άρθρο 27
Δικαίωμα ψήφου
1. Το μέλος μπορεί να εκπροσωπηθεί στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης
από άλλο εταίρο, ο οποίος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερες από δύο.
Μπορεί επίσης να εκπροσωπούνται, εκτός από τον εταίρο cooperativize εργασίας ή

ένα που κωλύεται από τυχόν ειδικές ρυθμίσεις για μια οικογένεια με την πλήρη ικανότητα να ενεργεί εντός του βαθμού σχέση που εγκαθιδρύθηκε με το καταστατικό.
2. Νομική εκπροσώπηση, προκειμένου να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, των
νομικών προσώπων και των ανηλίκων ή αναπήρων, πρέπει να συμμορφώνονται με
τους κανόνες του κοινού δικαίου ή των ειδικών κατά περίπτωση.
3. Το πληρεξούσιο, το οποίο μπορεί να γίνει μόνο ατομικά για κάθε συνέλευση πρέπει να γίνεται με τη διαδικασία των άρθρων του Καταστατικού.
Άρθρο 28
Υιοθέτηση των ψηφισμάτων
1. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ψηφίσματα κατά περισσότερο από το ήμισυ των εγκύρων ψήφων,
εξακολουθεί να μην είναι στην έκταση του τυφλού ψήφους ή αποχές.
2. Θα είναι αναγκαία πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων παρόντων ή εκπροσωπουμένων να εγκρίνει ψηφίσματα για την τροποποίηση του Καταστατικού, την προσχώρηση ή χαμηλό σε μια ομάδα συνεργασίας, μετατροπή, συγχώνευση, λύση και αναγέννηση της κοινωνίας.
3. Καταστατικό μπορεί να χρειαστούν υψηλότερες πλειοψηφίες με εκείνες στις προηγούμενες παραγράφους, χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα τέσσερα πέμπτα των εγκύρων ψήφων.
4. Οι συμφωνίες αυτές είναι άκυρες για θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός από να καλέσει νέα Γενική Συνέλευση, ο τόπος που για τους
λογαριασμούς των μελών του συνεταιρισμού ή ξένο, που την παράταση της συνόδου
Γενική Συνέλευση, η άσκηση αγωγής αποζημιώσεως κατά της, οι ελεγκτές διευθυντές, τους ελεγκτές και τους εκκαθαριστές, η κοινωνική απόσυρση των επιβαρύνσεων
που προαναφέρθηκαν καθώς και των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στον
παρόντα Νόμο
5. Τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης θα παράγουν τα αποτελέσματα που συνεπάγεται από τη στιγμή που έχουν υιοθετηθεί.
Άρθρο 29
Πρακτικά της συνεδρίασης
1. Τα πρακτικά της συνέλευσης πρέπει να συντάσσονται από το γραμματέα και εκφράζουν, σε κάθε περίπτωση, τον τόπο, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης,
τον κατάλογο των συμμετεχόντων, σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε κατά την
πρώτη ή τη δεύτερη πρόσκληση, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ύπαρξη απαρτίας
αρκεί για την έγκυρη Συντάγματος, σηματοδοτώντας την ημερήσια διάταξη, περίληψη των συζητήσεων και παρεμβάσεων επιδιώκεται στα πρακτικά και τα πρακτικά
των ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών.
2. Τα πρακτικά της συνεδρίασης μπορεί να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η ίδια, τότε η πράξη της σύναψης της συμφωνίας, ή, ελλείψει αυτού, πρέπει να είναι εντός
δεκαπέντε ημερών από τη σύναψή της, ο πρόεδρος του και δύο εταίρων δεν υπάρχει
χρέωση που ορίζονται στην ίδια συνέλευση, που θα υπογράψει με τον Γενικό Γραμματέα.
3. Όταν συμφωνίες είναι εγγεγραμμένοι, πρέπει να υποβληθεί στον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή εντός τριάντα ημερών
από την έγκριση των πρακτικών, υπό την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει την παρουσία συμβολαιογράφου
για τη σύνταξη των πρακτικών της Συνέλευσης και είναι υποχρεωμένη να το πράξει
υπό την προϋπόθεση ότι, με επτά ημέρες πριν από την προγραμματισμένη για τη σύ-

νοδο, ζήτησε από τους μετόχους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 10% όλων των
περιπτώσεων. Η ένορκη κατάθεση δεν υπόκειται στη διαδικασία έγκρισης και θα
θεωρηθεί πράξη της Συνέλευσης.
Άρθρο 30
Γενική συνέλευση των αντιπροσώπων
1. Όταν το καταστατικό προβλέπει, για αντικειμενικούς λόγους και να εκφράσω,
συνελεύσεις των εκπροσώπων ρυθμίζει τα κριτήρια για την ένταξη των μελών του
διοικητικού συμβουλίου σε κάθε σχολείο, η ικανότητά τους να αυξήσουν τις μη δεσμευτικές προτάσεις, οι κανόνες για την εκλογή των αντιπροσώπων, μεταξύ των παρόντων μελών που δεν παίζουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ο μέγιστος αριθμός
των ψήφων που κάθε κατέχει στην Γενική Συνέλευση και η φύση και η διάρκεια της
θητείας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Όταν η εντολή των αντιπροσώπων είναι πολυ καταστατικού θα πρέπει να ρυθμίσει ένα σύστημα ενημερώσεις,
πριν και μετά τη Συνέλευση, εκείνοι με τους εταίρους τοποθετήθηκε στο αντίστοιχο
συμβούλιο.
2. Οι προσκλήσεις για τις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις και τη συνέλευση των
αντιπροσώπων θα πρέπει να είναι μοναδικό, με την ίδια ημερήσια διάταξη, καθώς και
το καθεστώς γνωστοποίησης βάσει του άρθρου 24 του παρόντος νόμου και οι δύο
προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις και τη συνέλευση των αντιπροσώπων διέπεται
από τους κανόνες του Συντάγματος και τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης.
Εκτός απ 'όταν παρακολουθεί ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, προπαρασκευαστικές
συνεδριάσεις θα προεδρεύονται από ένα μέλος που επιλέγεται από το κοινό και πάντα
να ενημερώνεται από ένα μέλος, τουλάχιστον, το Διοικητικό Συμβούλιο.
Όταν η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται εκλογές στις κοινωνικές θέσεις, αυτές
μπορούν να πραγματοποιηθούν απευθείας στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις που
πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα, αφήνοντας την τελική καταμέτρηση και ανακοίνωση των υποψηφίων για τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων.
3. Αναβαλλόμενη έγκριση των πρακτικών της κάθε σχολικού συμβουλίου πρέπει να
υποβληθεί εντός πέντε ημερών από την εκδήλωσή τους αντίστοιχους.
4. Να αμφισβητηθεί μόνο το ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των
Αντιπροσώπων, αλλά η εξέταση του κύρους της, το περιεχόμενο και λαμβάνονται
υπόψη οι εργασίες και τις αποφάσεις των προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων.
5. Σε θέματα που δεν προβλέπονται στο παρόν άρθρο και στο καταστατικό των προπαρασκευαστικών συναντήσεων, στο μέτρο που εφαρμόζει τους κανόνες που καθορίζονται για τη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 31
Στρέφεται κατά των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
1. Οι συμφωνίες μπορεί να προσβληθεί στη Γενική Συνέλευση που είναι αντίθετες
προς το νόμο, οι οποίες αντιφάσκουν το Σύνταγμα ή τη ζημία, το όφελος από ένα ή
περισσότερα μέλη ή τρίτους, τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.
Δεν πρέπει να υπάρχει πρόκληση για μια κοινωνική συμφωνία που έχει καταργηθεί ή
να αντικατασταθεί από μια άλλη έγκυρη. Αν είναι δυνατόν αφαιρέσει την αιτία της
διαφοράς, ο δικαστής θα χορηγήσει μια εύλογη προθεσμία εντός της οποίας μπορεί
να διορθωθεί.
2. Οι συμφωνίες αυτές είναι άκυρες κατά το δίκαιο Οι άλλες συμφωνίες που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να είναι ακυρώσιμη αριθμό.
3. Η δράση για την πρόκληση των συμφωνιών λήγουν το μηδέν, μέσα σε ένα χρόνο,
με την εξαίρεση των συμφωνιών, για την αιτία ή το περιεχόμενο, είναι αντίθετες προς

τη δημόσια τάξη. Η δράση για την πρόκληση ακυρώσιμη συμφωνίες λήγουν σαράντα ημέρες.
Παραγραφή που προβλέπεται στο παρόν άρθρο αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης
της συμφωνίας ή, εφόσον υπόκεινται σε καταχώριση στον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών, από την ημερομηνία κατά την οποία έχει καταχωριστεί.
4. Για την πρόκληση συμφωνίες είναι άκυρες, δικαιούνται: κάθε μέλος, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών, η επιτροπή προσφυγών, καθώς και εκείνων
που έχουν έννομο συμφέρον. Για την πρόκληση ακυρώσιμος συμφωνίες θα έχουν το
δικαίωμα να: μελών που παρίστανται στη συνέλευση που είχαν καταγραφεί στα πρακτικά ή με έγγραφη βεβαίωση της πράξης που παραδίδεται μέσα σε 48 ώρες, την αντίθεσή του στη συμφωνία, αν και η ψηφοφορία ήταν μυστική, η παράνομη στέρηση
του δικαιώματος ψηφοφορίας και απουσίες, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οφείλουν να αμφισβητήσει τις συμφωνίες αντίθετες προς
το νόμο ή το καταστατικό, το διοικητικό συμβούλιο, τους ελεγκτές και τους εκκαθαριστές και, ενδεχομένως, η Επιτροπή Προσφυγών.
5. Αποφυγή δράσεις θα φιλοξενηθούν στους κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα
118 έως 121 του κειμένου των εταιρειών νόμου κατά τρόπο που δεν αντίκειται στην
παρούσα Πράξη, παρά μόνο για να ζητήσει από το έγγραφο της ζήτησης την αναστολή της συμφωνίας προσφυγής, οι προσφεύγοντες θα απαιτείται έστω και ελεγκτές ή
μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% του συνόλου των κοινωνικών σκορ.
6. Η απόφαση την οποία αναγνωρίζει τη προσβληθεί δράση θα παράγει δεσμευτικά
για όλα τα μέλη, αλλά δεν θα επηρεάζει τα δικαιώματα που απέκτησαν τρίτοι με καλή
πίστη ως αποτέλεσμα της επίμαχης συμφωνίας. Σε περίπτωση που η επίμαχη συμφωνία είχε καταχωριστεί, η δήλωση καθορίζει επίσης την ακύρωση της εγγραφής του,
καθώς και τα πίσω καθίσματα που είναι αντίθετοι με αυτό.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 32
Φύση, τον ανταγωνισμό και την εκπροσώπηση
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο που διέπουν τις επίσημες οποίο έχει,
τουλάχιστον, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, την εποπτεία της διαχείρισης και
εκπροσώπησης του συνεταιρισμού, με την επιφύλαξη του νόμου, του καταστατικού
και της γενικής πολιτικής που από τη συνέλευση Γενικά.
Πάντως, οι συνεταιρισμοί των οποίων τα μέλη αριθμό μικρότερο από δέκα, το Σύνταγμα μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη μιας ενιαίας διαχείρισης, ένα φυσικό πρόσωπο που κατέχει την ιδιότητα του εταίρου, η οποία θα αναλάβει τις αρμοδιότητες και
τα καθήκοντα δυνάμει του παρόντος νόμου για το διοικητικό συμβούλιο, Πρόεδρος
και Γραμματέας.
Αντιστοιχεί στο διοικητικό συμβούλιο όλες τις εξουσίες που δεν δεσμεύεται από το
νόμο ή το καταστατικό σε άλλα νομικά πρόσωπα και, ενδεχομένως, να αποφασίσει να
τροποποιήσει το Σύνταγμα, όταν αυτό αποτελείται από την κοινωνική αλλαγή διεύθυνσης εντός του ίδιου δήμου.
Σε κάθε περίπτωση, οι εξουσίες εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου να επεκταθεί σε όλες τις πράξεις που συνδέονται με τις δραστηριότητες που ενσωματώνουν
το κοινωνικό σκοπό του συνεταιρισμού, χωρίς αποτελεσματικό έναντι τρίτων, όπως
οι περιορισμοί στο βαθμό που θα μπορούσε να περιέχει το καταστατικό.
2. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Διοικητών και, ενδεχομένως, ο Αντιπρόεδρος, ο

οποίος είναι και ο συνεταιρισμός, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, εντός των ορίων των
εξουσιών που τους αποδίδεται από ειδικές καταστατικού και για την εκτέλεση που
προκύπτουν από ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο μπορεί να δώσει εξουσίες, και να προχωρήσει σε ανάκλησή της, για κάθε πρόσωπο του οποίου οι εξουσίες εκπροσώπησης της διαχείρισης ή η κατεύθυνση θα οριστούν εγγράφως, προς, και άλλων, να διορίζει και να απολύει το διευθυντή, ο γενικός διευθυντής ή ισοδύναμο, ως πληρεξούσιος διευθυντής
του συνεταιρισμού. Η χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση των αρμοδιοτήτων της
διαχείρισης ή τη μόνιμη κατοικία είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των Συνεργατικών Εταιρειών.
Άρθρο 33
Σύνθεση
Το καταστατικό καθορίζει τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Ο αριθμός των
διευθυντών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των τριών ούτε περισσότερα από δεκαπέντε, και πρέπει να υπάρχει, σε κάθε περίπτωση, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Όταν ο συνεταιρισμός έχει τρία μέλη, το Εκτελεστικό Συμβούλιο απαρτίζεται
από δύο μέλη, αφού δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος.
Η ύπαρξη των άλλων λειτουργών και των αναπληρωτών θα αντικατοπτρίζονται στο
καταστατικό, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συστήσει αποθεματικό τη θέση
του Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Γραμματέα. Ωστόσο, οι συνεταιρισμοί, αν διατάξεις
του καταστατικού, μπορούν να διατηρήσουν τις θέσεις των μελών ή των διευθυντών
του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό μεταξύ των ομάδων των μελών, προσδιορίζεται κατά τρόπο αντικειμενικό.
Όταν ο συνεταιρισμός έχει περισσότερες από πενήντα υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου και αποτελείται από την επιτροπή για τις επιχειρήσεις, ένας από αυτούς θα είναι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου ως φωνητικό μέλος το οποίο εκλέγεται και ανακαλείται από την επιτροπή, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες
επιτροπές επιχειρήσεις, που επιλέγει τακτικά εργαζομένους.
Η θητεία των μελών και των φωνητικών του καθεστώτος αυτού είναι πανομοιότυπες
με εκείνες που καθορίζονται από το καταστατικό και τους εσωτερικούς κανονισμούς
για άλλους σκηνοθέτες.
Άρθρο 34
Εκλογή
1. Οι διευθυντές, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο
πρέπει να εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Το καταστατικό ή τον εσωτερικό κανονισμό διέπει την εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, σε κάθε περίπτωση,
δεν έγκυρες υποψηφιότητες θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται από την αρμόδια ανεξάρτητη ή υπόκειται σε διευθυντές ανανέωση μπορεί να αποφασίσει την εγκυρότητα των υποψηφιοτήτων.
Τα γραφεία της Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και Γραμματέα εκλέγεται μεταξύ των
μελών του από το διοικητικό συμβούλιο ή η συνέλευση βάσει νομοθετικής διάταξης.
Όντας ένα εταιρικό διευθυντή, θα πρέπει να διορίσει ένα άτομο για να ασκεί τα καθήκοντα του γραφείου.
2. Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει το διορισμό του ειδικευμένου προσώπου,
όπως διευθυντών και εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι δεν διαθέτουν το καθεστώς των
μελών, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του συνόλου, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διοριστεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος. Εκτός από αυτές τις συν-

θήκες και σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, μπορεί να εκλεγεί ως σύμβουλοι που
έχουν την ιδιότητα των μελών της ένωσης.
3. Ο διορισμός των διευθυντών είναι αποτελεσματική από τη στιγμή της αποδοχής,
και θα πρέπει να υποβάλλονται σε καταγραφή, με τον γραμματέα του Συνεργατικών
Εταιρειών, μέσα σε ένα μήνα.
Άρθρο 35
Διάρκεια, λήξη και κενές θέσεις
1. Τα τακτικά μέλη εκλέγονται για χρονική διάρκεια που καθορίζεται από το καταστατικό, τρία έως έξι έτη και μπορεί να ανανεωθεί.
Οι σκηνοθέτες που έχουν εξαντλήσει τον χρόνο για τον οποίο έχουν εκλεγεί, να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη στιγμή της αποδοχής της την αντικατάστασή τους.
2. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο πρέπει να ανανεώνεται ταυτόχρονα σε όλα τα μέλη
της, εκτός των άρθρων που προβλέπουν, ανακαινίσεις.
3. Συμβουλίου μπορεί να αφαιρεθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αλλά δεν
εμφανίζεται ως ένα απλό θέμα στην ημερήσια διάταξη, αν και σε αυτή την περίπτωση, θα απαιτήσει πιο συνόλου των ψήφων στις συνεργατικές εκτός νόμου προβλέπει
ότι, όταν αυτό δικαιολογείται, την παροχή λιγότερο από την πλειοψηφία. Να είναι
ασφαλής σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 4, του άρθρου 41, για την οποία απλή πλειοψηφία.
4. Η παραίτηση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.
5. Εκκενώσει το αξίωμα του προέδρου και, συνεπώς, δεν ενδείκνυται να επιλέξετε
μια αντικατάσταση, οι αρμοδιότητές του θα γίνει δεκτό από τον Αντιπρόεδρο, με την
επιφύλαξη των αντικαταστάσεων που έρχονται σε περίπτωση αποτυχίας ή σύγκρουσης συμφερόντων.
6. Εάν ταυτόχρονα, έμεινε κενή τα γραφεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
εκλέγονται άμεσα από τη Συνέλευση ή παραμένουν μια σειρά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ανεπαρκής για να αποτελέσει έγκυρη, Προέδρου καθηκόντων
του θα γίνει δεκτό από τον Υπουργό μεταξύ εκείνων που απομένουν. Η Γενική Συνέλευση, εντός δεκαπέντε ημερών, θα συγκληθεί για το σκοπό της πλήρωση των κενών θέσεων που έχουν συμβεί. Η παρούσα πρόσκληση μπορούν να αποφασίσουν να
παρακολουθήσουν το Εκτελεστικό Συμβούλιο, αλλά όχι τον αριθμό των μελών που
απαιτούνται από το ακόλουθο άρθρο.
Άρθρο 36
Λειτουργία
1. Το καταστατικό ή, ελλείψει αυτού, η Γενική Συνέλευση θα ρυθμίζει τη λειτουργία
του Διοικητικού Συμβουλίου, οι προμήθειες, επιτροπές ή εκτελεστικές επιτροπές
μπορεί να δημιουργηθεί, καθώς και τις εξουσίες των CEOs.
2. Σύμβουλοι δεν μπορούν να εκπροσωπούνται.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των προτέρων, συγκροτείται εγκύρως κατά τη συνεδρίαση προσωπικά περισσότερο από το ήμισυ των συστατικών του.
4. ψηφίσματα Οι υιοθετηθεί από περισσότερες από το ήμισυ των εγκύρων ψήφων.
Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο. Προέδρου ψηφοφορία Η πάγια η ισοπαλία.
5. Τα πρακτικά της συνεδρίασης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα,
θα περιλαμβάνει συζητήσεις συνοπτικά και το κείμενο των συμφωνιών, καθώς και τα
αποτελέσματα των ψηφοφοριών.

Άρθρο 37
Αμφισβήτηση Συμφωνίες Διοικητικό Συμβούλιο
1. Μπορεί να αμφισβητηθεί πράξεις του το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε άκυρη ή
ακυρώσιμη μέσα σε δύο μήνες ή ένα μήνα, αντιστοίχως, μετά την έκδοσή της.
2. Για την άσκηση των δράσεων αποφυγής κενό των συμφωνιών θα είχε δικαίωμα
σε όλα τα μέλη, συμπεριλαμβανομένων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που
είχαν ψηφίσει για την συμφωνία και σε εκείνους που είχαν απείχαν. Επίσης έχουν
δικαίωμα για την άσκηση των δράσεων αποφυγής των συμφωνιών ακυρώσιμος, που
παρέστησαν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου που είχαν καταγραφεί στα πρακτικά, η
ψηφοφορία του κατά το ψήφισμα που εγκρίθηκε, οι αγνοούμενοι και εκείνων που έχουν παρανόμως στερηθεί της έκδοσης τους ελεγκτές τους ψήφων, καθώς επίσης και
5% των εταίρων. Κατά τα άλλα, σύμφωνα με τη διαδικασία προσφυγής κατά των
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η προθεσμία για την αμφισβήτηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
είναι ένας μήνας από την ημερομηνία έγκρισης της συμφωνίας, εάν ο αμφισβητίας
είναι ένας σύμβουλος, ή σε άλλες περιπτώσεις, δεδομένου ότι οι καταγγέλλοντες είναι οι ενημερώνεται σχετικά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχε περάσει ένα έτος μετά
την έκδοσή της.
ΤΜΗΜΑ IV
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Άρθρο 38
Χαρακτηριστικά και Διορισμός
1. Η παρέμβαση, όπως η παρακολούθηση όργανο του συνεταιρισμού έχει τις εξής
λειτουργίες, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί παρούσας Πράξης, εκείνων που
έχουν ανατεθεί από το Σύνταγμα, ανάλογα με τη φύση τους, δεν έχουν ρητώς ανατεθεί σε άλλα όργανα. Παρέμβαση μπορεί να ελέγξει και να επαληθεύσει όλα τα έγγραφα του συνεταιρισμού και να προβαίνει σε ελέγχους που κρίνει αναγκαία.
2. Το καταστατικό, κατά περίπτωση, ο αριθμός των ελεγκτών τους κατόχους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει εκείνη των διευθυντών, και μπορεί να συστήσει επίσης
την ύπαρξη και τον αριθμό των αναπληρωτών. Καταστατικού, η οποία μπορεί να
παράσχει μερική ανακαίνιση, να καθορίζει τη διάρκεια της θητείας τους, μεταξύ
τριών και έξι ετών, ανανεώσιμη.
3. Οι ελεγκτές πρέπει να εκλέγεται μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει να διορίσει ένα άτομο για να ασκεί τα καθήκοντα του γραφείου.
Το ένα τρίτο των ελεγκτών διορίζονται μεταξύ εμπειρογνωμόνων.
4. Ο ελεγκτής ή ελεγκτές κατόχων και, ενδεχομένως, των αναπληρωτών, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία από το μεγαλύτερο αριθμό
ψήφων.
Άρθρο 39
Έκθεση των ετήσιων λογαριασμών
1. Οι ετήσιοι λογαριασμοί και η έκθεση διαχείρισης πριν υποβληθούν προς έγκριση
στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταδικαστεί από τον ελεγκτή ή ελεγκτές, εκτός του
συνεταιρισμού εξαρτάται από τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 62 του παρόντος
Νόμος
2. Η τελική έκθεση πρέπει να αναπτυχθεί και να τεθεί στη διάθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου μέσα σε ένα μήνα από τους λογαριασμούς που πρέπει να παραδοθεί για

τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι ελεγκτές πρέπει να εκδώσει ξεχωριστή
έκθεση. Μέχρι την έκθεση εκδίδεται ή μετά την προθεσμία να το πράξει, μπορεί να
κληθεί η Γενική Συνέλευση για έγκριση πρέπει να υποβάλλει τους λογαριασμούς.
ΤΜΗΜΑ V
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Άρθρο 40
Αποζημίωσης
Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι οι διευθυντές και οι ελεγκτές δεν είναι μέλη
καταρτίζουν έναν μισθό, οπότε το σύστημα θα πρέπει να θεσπιστούν τα κριτήρια για
τον καθορισμό τους από τη συνέλευση και πρέπει να περιλαμβάνει όλους στην ετήσια
έκθεση. Σε κάθε περίπτωση, οι διευθυντές και οι ελεγκτές θα πρέπει να αποζημιωθούν για τις δαπάνες που μπορούν να προκύψουν από τη λειτουργία του.
Άρθρο 41
Ασυμβατότητες, αναπηρίες και απαγορεύσεις
1. Δεν είναι δυνατόν να του διοικητικού συμβουλίου ή ελεγκτές:
α. Οι αξιωματικοί και τα άλλα πρόσωπα στην υπηρεσία των δημόσιων διοικήσεων
που είναι επιφορτισμένες με καθήκοντα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των
συνεταιρισμών σε γενικά ή με την ένωση αφορούσε συγκεκριμένα, εκτός από το ότι
είναι ακριβώς εκπροσωπούν το δημόσιο φορέα για την παροχή υπηρεσιών.
β. Εκείνοι οι οποίοι κατέχουν ή να ασκούν σε άλλους τις δικές τους ή ανταγωνιστικά
ή συμπληρωματικές δραστηριότητες στον συνεταιρισμό, εκτός εάν επιτρέπεται ρητώς
από τη Γενική Συνέλευση, σε κάθε περίπτωση.
γ. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με την έκταση και τα όρια της ποινής της
αδιαθεσίας.
Σε συνεταιρισμούς που αποτελείται κυρίως ή αποκλειστικά των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, έλλειψη ικανότητας να ενεργούν θα αντικατασταθούν από τους κηδεμόνες τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τα οποία εφαρμόζουν το καθεστώς της, αναπηρίες ασυμβατότητες και απαγορεύσεις, και την ευθύνη
που καθορίστηκαν στην παρούσα Πράξη
δ. Κλάσματα και εκκαθαρισμένες πτωχεύσεων, ο οποίος ήταν να απαγορευθεί η άσκηση εργασίας ή δημοσίου αξιώματος και σε εκείνους που, λόγω της θητείας του,
δεν μπορούν να ασκήσουν αμειβόμενη οικονομική δραστηριότητα.
ε. Ποιος, ως μέλη των οργανισμών αυτών είχαν πειθαρχημένη τουλάχιστον δύο φορές, για τη διάπραξη σοβαρών ή πολύ σοβαρή παράβαση νομοθεσίας για τους συνεταιρισμούς. Η απαγόρευση αυτή εκτείνεται σε μια περίοδο πέντε ετών από την ισχύ
της τελικής κύρωσης.
2. Είναι ασύμβατες, οι θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτής και
τα μέλη της επιτροπής προσφυγών. Το ίδιο ισχύει και για τον σύζυγο και τους συγγενείς του εξέφρασαν αντιρρήσεις ως προς το δεύτερο βαθμό συγγένειας ή εξ αγχιστείας.
Ο δηλωμένος λόγω ασυμφωνίας σχετικά με την σχέση αυτή δεν αναπτύξει την αποτελεσματικότητά του, όταν ο αριθμός των μελών της ένωσης κατά το χρόνο της εκλογής του ζητήματος, είναι τέτοια που δεν υπάρχουν εταίροι οι οποίοι δεν παρακολουθούν αυτές τις αιτίες.
3. Δεν υφίσταται από τις παραπάνω κατηγορίες μπορεί να ασκηθεί ταυτόχρονα από
περισσότερους από τρεις βαθμού συνεταιρισμών πρώτα.

4. Ο διευθυντής ή τον ελεγκτή που διαπράττει οποιαδήποτε από τις απαγορεύσεις ή
επηρεάζεται από καμία από τις ειδικές ανάγκες ή ασυμβατότητες που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο πρέπει να απομακρύνεται αμέσως μετά από αίτηση οποιουδήποτε
μέλους, χωρίς να θίγεται η ευθύνη που ενδέχεται να προκύψει από την άδικη συμπεριφορά. Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ των τελών, το θύμα πρέπει να επιλέξουν μία εξ αυτών εντός πέντε ημερών από την εκλογή του στη δεύτερη θέση και, αν
δεν γίνει, η δεύτερη ονομασία είναι άκυρη.
Άρθρο 42
onflict του ενδιαφέροντος με το συνεταιρισμό
1. Απαιτεί την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, όταν ο συνεταιρισμός
θα δεσμευόταν σε οποιοδήποτε διευθυντή, ελεγκτή ή έναν από τους συγγενείς του
μέχρι δευτέρου βαθμού συγγένειας ή αγχιστείας, ο εταίρος μπορεί να μην εμπίπτουν
σε αυτήν την σύγκρουση να λάβουν μέρος σε για την ψηφοφορία. Η έγκριση της Συνέλευσης δεν θα είναι απαραίτητη στην περίπτωση των σχέσεων ειδικά για την προσχώρηση.
2. Οι πράξεις, συμβάσεις ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια αυτή θα πρέπει να ακυρωθεί, δεν θίγει τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν με καλή πίστη
από τρίτους.
Άρθρο 43
Αποποίηση
Η ευθύνη των διευθυντών και των ελεγκτών για τις ζημίες, πρέπει να διέπονται από
τις διατάξεις για τα διευθυντικά στελέχη των κρατικών επιχειρήσεων, αν και οι ελεγκτές δεν έχουν κοινή ευθύνη. Η συμφωνία της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίσει
σχετικά με την άσκηση της προσφυγής πλειοψηφία που απαιτείται τακτική, η οποία
μπορεί να εγκριθεί, αλλά όχι στην ημερήσια διάταξη. Ανά πάσα στιγμή η Γενική Συνέλευση μπορεί να διακυβεύσει ή να παραιτηθούν από την άσκηση των αποθεμάτων
ανά πάσα στιγμή ότι είναι δυσμενείς οι εταίροι οι οποίοι κατέχουν το 5% των ψήφων
του συνεταιρισμού.
ΤΜΗΜΑ VI
Δυναμικού
Άρθρο 44
Καθήκοντα και αρμοδιότητες
1. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη σύσταση Επιτροπής Προσφυγών, το οποίο ακούγεται και να λύνονται κατά των κυρώσεων που επιβάλλονται στα μέλη της,
ακόμη και όταν φέρει κοινωνικές επιβαρύνσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε
άλλες περιπτώσεις που θεσπίζεται με τον παρόντα νόμο ή το καταστατικό.
2. Η σύνθεση και η λειτουργία της επιτροπής πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο
καταστατικό και θα αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη εκλέγονται μεταξύ των
μελών της από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Η διάρκεια της θητείας
καθορίζεται από το νόμο και μπορούν να επανεκλεγούν.
3. Οι αποφάσεις της επιτροπής προσφυγών είναι άμεσα εκτελεστή και τελεσίδικη
και μπορεί να ασκηθεί βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου, όπως έχει εγκριθεί
από τη Γενική Συνέλευση.
4. Τα μέλη της επιτροπής υπόκεινται στους λόγους για την απόσυρση και την έκπτωση εφαρμόζονται επί των δικαστών και δικαστικών λειτουργών. Οι αποφάσεις
της, όταν πέφτει πάνω πειθαρχικά θέματα πρέπει να γίνεται με μυστική ψηφοφορία

και δεν ψηφίζουν. Ισχύουν και για αυτό το σώμα των διατάξεων του άρθρου 34.3 και
τμήμα V, παρόλο που η δυνατότητα αποζημίωσης μπορεί να καταρτίσει το Σύνταγμα
για τα μέλη της επιτροπής να ενεργήσουν ως ομιλητές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Το οικονομικό σύστημα
ΤΜΗΜΑ Ι
Των εισφορών κοινωνικής
Άρθρο 45
Κοινωνικό Κεφάλαιο
1. Το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελείται από τις εισφορές των εταίρων.
2. Το καταστατικό ορίζει το ελάχιστο κεφάλαιο που μπορεί να αποτελέσει και τη
λειτουργία του συνεταιρισμού, η οποία πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί από τη
δημιουργία του.
3. Το καταστατικό καθορίζει το μέσο αναγνώρισης του εισφορές στο κοινωνικό κεφάλαιο του κάθε εταίρου, καθώς και τυχόν αλλαγές που βιώνουν, αλλά μπορεί να αντιμετωπίζονται ως χρεόγραφα.
4. «Εισφορές προς τα μέλη του κοινωνικού κεφαλαίου Οι πραγματοποιούνται σε
νόμιμο χρήμα. Ωστόσο, αν οι διατάξεις του καταστατικού ή τη Γενική Συνέλευση
που συμφωνήθηκαν, μπορεί επίσης να αποτελείται από αγαθά και δικαιώματα δεκτικά οικονομικής αποτιμήσεως. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα
βασίσει την εκτίμησή της σχετικά με την έκθεση του έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που ορίζονται από το Συμβούλιο σχετικά με τα χαρακτηριστικά και την αξία της συνεισφοράς και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό αυτό, οι διευθυντές ευθύνονται από κοινού, για πέντε χρόνια , η πραγματικότητα των εν λόγω μετοχών και την αξία που τους αποδίδεται. Ωστόσο, εάν το
Σύνταγμα απαιτεί, η εκτίμηση στην οποία προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να
εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση που η υπόθεση των αρχικών εισφορών, αφού αποτελούσε το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να επικυρώσει η αξία που αποδόθηκε με τον τρόπο που περιγράφονται ανωτέρω.
Όσο για την παράδοση, την αποχέτευση και τη μεταφορά του κινδύνου ισχύει και για
μη-σε χρήμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 39 του περί Εταιρειών Νόμου.
5. Οι εισφορές σε είδος δεν παραδίδει ή μεταβίβασης ακόμη και για τους σκοπούς
του νόμου ή υπανάπτυκτες μισθώσεις, αλλά ο συνεταιρισμός συνεχίζεται στην κυριότητα του ακινήτου ή προς τα δεξιά. Έχουν την ίδια έννοια σε σχέση με τις εμπορικές
επωνυμίες, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλος τίτλος και τα
δικαιώματα αποτελούσαν εισφορές κεφαλαίων.
6. Στην πρωτοβάθμια συνεταιρισμοί συνολικό ποσό των εισφορών του κάθε μέλους
δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση των συνεταιριστικών εταιρειών, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή εταιρείες ως επί το πλείστον
από τους συνεταιρισμούς. Για αυτό το είδος των εταίρων που θα είναι διαθέσιμοι με
τα καταστατικά ή έχει συμφωνηθεί από τη Γενική Συνέλευση.
7. Αν ο συνεταιρισμός ανακοίνωσε δημοσίως το μετοχικό της κεφάλαιο, θα πρέπει
να αναφέρονται και να εκφράσω την συγκεκριμένη ημερομηνία που καταβάλλονται,
οι οποίες καθορίζονται από την αφαίρεση, κατά περίπτωση, περικοπές στις συνεισφορές στην ικανοποίηση των ζημιών που αποδίδονται στους εταίρους.

8. Εάν, ως αποτέλεσμα της επιστροφής των εισφορών κεφαλαίου ή κρατήσεων που
πραγματοποιούνται από την κατανομή των ζημιών στις χώρες εταίρους, το κεφάλαιο
ήταν κατώτερο του ελάχιστου ποσού που ορίζεται από το καταστατικό, το σωματείο
πρέπει να διαλυθεί εάν εντός ενός έτους επιστρέψει ή να μειώσει το ποσό του ελάχιστου κεφαλαίου αναγκαίο επίπεδο.
Συνεταιρισμών για μείωση του κεφαλαίου της, ελάχιστα θα εγκρίνεται από τη συνέλευση του ψηφίσματος της γενικής τροποποίησης του Συντάγματος για την ενσωμάτωση της επακόλουθης μείωσης.
Η μείωση θα πρέπει, λόγω των ζημιών, όταν το μετοχικό της κεφάλαιο έχει πέσει
κάτω από το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι εγκατεστημένος στο καταστατικό της,
από έναν χρόνο χωρίς επανάκτηση της ισορροπίας.
Η μείωση αυτή θα επηρεάσει τις υποχρεωτικές εισφορές των εταίρων κατ 'αναλογία
με το ποσό των ελάχιστων υποχρεωτικών εισφορών που απαιτούνται από κάθε κατηγορία μελών κατά τη στιγμή της έγκρισης της συμφωνίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 του παρόντος νόμου ως μία ισορροπία βάση για την έγκριση της συμφωνίας
αναφέρεται σε μια ημερομηνία, εντός έξι μηνών αμέσως πριν από τη συμφωνία και
να εγκριθεί από τη συνέλευση, μετά από έλεγχο από τους ελεγκτές του συνεταιρισμού, όταν είχε την υποχρέωση να ελέγχουν τους λογαριασμούς τους και, εάν δεν
είναι έτοιμη, η επαλήθευση πραγματοποιείται από τον ελεγκτή ανατεθεί σύμφωνα με
την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ισορροπία και η επαλήθευση της θα πρέπει να
ενσωματωθεί στη πράξη με την οποία τροποποιείται το Καταστατικό.
Εάν η ελάχιστη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της υπαγορεύθηκε από την επιστροφή των εισφορών για την αποχώρηση των μελών, η συμφωνία μείωσης δεν μπορεί να έχει ισχύ χωρίς τη λήξη της προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία που
έχουν κοινοποιηθεί στην πιστωτών.
Η προκήρυξη πρέπει να είναι προσωπικά, και αν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω της έλλειψης κατοικίας των πιστωτών, μέσω των προκηρύξεων που θα δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε μια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας στην επαρχία της έδρας του συνεταιρισμού .
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι εγχειρόγραφοι πιστωτές μπορεί να αντιταχθεί στην εφαρμογή της συμφωνίας για τη μείωση, αν όχι από τις απαιτήσεις τους ικανοποιημένοι ή η επιχείρηση δεν παρέχει καμία εγγύηση.
Άρθρο 46
Υποχρεωτικές εισφορές
1. Το καταστατικό ορίζει την ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά στο κοινωνικό κεφάλαιο για να γίνει μέλος, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική για τις διάφορες κατηγορίες των μελών ή για κάθε εταίρο ανάλογα με τη δέσμευση ή η δυνητική χρήση
κάθε ένα από αυτά αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της συνεργασίας των επιχειρήσεων.
2 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα για συμπληρωματικές υποχρεωτικές εισφορές. Ο εταίρος που είχε πληρώσει εθελοντικές εισφορές μπορούν να
εφαρμόζονται, εν όλω ή εν μέρει, να αντιμετωπίσει τις νέες υποχρεωτικές εισφορές
που συμφωνήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση. Εταίρος δυσαρεστημένη με την αίτηση για συμπληρωματικές εισφορές κεφαλαίου που μπορεί να ακυρώσει το οποίο χαρακτηρίζεται ως δικαιολογημένη.
3. Υποχρεωτικές εισφορές καταβάλλονται στο 25% τουλάχιστον κατά τη στιγμή της
εγγραφής και το υπόλοιπο στην περίοδο που ορίζεται από το Σύνταγμα ή από τη Γενική Συνέλευση.
4. Αν ο ισχυρισμός περί απώλειας της συνεργασίας των εταίρων, η εισφορά κεφαλαίου από οποιοδήποτε από αυτά παραμένουν κάτω από το ποσό που ορίζεται ως η

ελάχιστη υποχρεωτική καταβολή εισφορών για τη διατήρηση της ιδιότητας του εταίρου, τον συγκεκριμένο σύντροφο πρέπει να κάνει τη συνεισφορά που απαιτείται για
την επίτευξη αυτού ποσό για το οποίο θα πρέπει αμέσως να απαιτείται από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο καθορίζει την ημερομηνία για την καταβολή, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από δύο μήνες ούτε περισσότερο από ένα έτος.
5. Ο εταίρος που δεν καταβάλει τις εισφορές για την ώρα στην προεπιλεγμένη η απλή λήξη της θητείας και του συνεταιρισμού πρέπει να πληρώσει το νόμιμο τόκο και
να αποσβέσει το ποσό που οφείλεται, ενδεχομένως, των ζημιών που προκλήθηκαν
από τις καθυστερήσεις πληρωμών.
6. Ο εταίρος σε καθυστέρηση μπορεί να αναστέλλεται από τους τίτλους του για την
εξομάλυνση της κατάστασης και, εάν αυτό καθιστά την εκταμίευση μέσα στον καθορισμένο χρόνο μπορεί να είναι αιτία για την απομάκρυνση από την κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, η Ένωση μπορεί να αναλάβει νομική δράση κατά του οφειλέτημετόχου.
7. Μέλη που προσλαμβάνονται μετά την συνεταιρισμός πρέπει να κάνει η εισφορά
στο κοινωνικό κεφάλαιο που έχει συσταθεί στη Γενική Συνέλευση να αποκτήσει την
ιδιότητα αυτή, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική για τα διάφορα είδη των εταίρων
όσον αφορά τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του αυτό το άρθρο. Το
ποσό για κάθε κατηγορία μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει την παρούσα αξία και το
συνολικό δείκτη τιμών καταναλωτή της αρχικής και μετέπειτα των υποχρεωτικών
εισφορών, γίνεται από το ανώτερο εταίρο στα πλαίσια του συνεταιρισμού.
Άρθρο 47
Εθελούσιες συνεισφορές
1. Η Γενική Συνέλευση και, αν προβλέπεται από το καταστατικό, το Διοικητικό
Συμβούλιο, μπορούν να συμφωνήσουν να αυθόρμητη ομολογία των εισφορών κεφαλαίου από τους εταίρους, ενώ η αμοιβή δεν μπορεί να οριστεί υψηλότερο από την τελευταία εθελοντικές εισφορές στο κεφάλαιο συμφωνήθηκε από τη Γενική Συνέλευση
ή, ελλείψει αυτού, στο υποχρεωτικές εισφορές.
2. Οι εθελοντικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται εξ ολοκλήρου κατά τη στιγμή
της εγγραφής και έχουν μόνιμο χαρακτήρα της ίδιας της πρωτεύουσας, η οποία γίνεται μέρος.
3. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του, η μετατροπή των εθελοντικών συνεισφορών έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και
την υποχρεωτική μετατροπή των εθελοντικών εισφορών όταν αυτές θα πρέπει να
μειωθεί για να φιλοξενήσει η ενδεχόμενη χρήση εταίρο που συνεργάζεται.
Άρθρο 48
Αποζημίωση των εισφορών
1. Το καταστατικό διαπιστωθεί κατά πόσον τις υποχρεωτικές εισφορές στο κοινωνικό κεφάλαιο είναι το δικαίωμα της πληρωμής έχουν πράγματι καταβληθεί από το
κόμμα, και στην περίπτωση των εθελοντικών συνεισφορών θα είναι η συμφωνία εισδοχής που καθορίστηκε η αμοιβή είτε η διαδικασία που την καθορίζουν.
2. Η αμοιβή των εισφορών κεφαλαίου θα εξαρτάται από την ύπαρξη κατά το οικονομικό έτος θετικών αποτελεσμάτων πριν από την κατανομή τους, περιορίζοντας το
μέγιστο ποσό της αμοιβής για το θετικό αποτέλεσμα, και σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να υπερβαίνει κατά περισσότερο από έξι σημεία ενδιαφέροντος νομικές χρήματα.
3. Στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων προσδιορίζει το αποτέλεσμα πριν

από την είσοδό της αμοιβής που έγινε αναφορά στην πιο πάνω, και μόλις πάρετε αυτά
συνυπολογίζονται.
Άρθρο 49
Ενημέρωση των εισφορών
1. Το υπόλοιπο των συνεταιρισμών μπορεί να ενημερώνεται με τους ίδιους όρους
και με τα ίδια οφέλη για τις εταιρείες για τη δημιουργία κοινού δικαίου, με συμφωνία
της Γενικής Συνέλευσης, δεν θίγει τις διατάξεις του παρόντος νόμου σχετικά με την
τύχη του προκύπτοντος πλεονάσματος ενημέρωση.
2. Μόλις πληρούν τις απαιτήσεις για τη διαθεσιμότητα της υπεραξίας που θα χρησιμοποιηθεί από τον συνεταιρισμό σε μία ή περισσότερες περιόδους, όπως προβλέπει
το Σύνταγμα ή, ελλείψει αυτού, με σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης, η Ενημέρωση της αξίας των εισφορών κεφαλαίου από τους εταίρους ή την αύξηση των αποθεματικών κεφαλαίων, υποχρεωτική ή προαιρετική, στην αναλογία που κρίνεται
αναγκαία, με σεβασμό, σε κάθε περίπτωση, οι περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα σύνολο των κανόνων που διέπουν για την αναπροσαρμογή του ενεργητικού.
Ωστόσο, αν ο συνεταιρισμός έχει χωρίς αποζημίωση των ζημιών, το πλεόνασμα πρέπει να εφαρμόζονται πρώτα να αντισταθμίσουν τους και το υπόλοιπο, προς τους προορισμούς που απαριθμούνται ανωτέρω.
Άρθρο 50
Διαβίβαση των εισφορών
Εισφορές μπορούν να σταλούν:
α. Intervivos πράξεις μόνο στα άλλα μέλη του συνεταιρισμού και όσοι αποκτούν
αυτή την ποιότητα, εντός τριών μηνών από τη διαβίβαση σε αυτή την περίπτωση, υπόκειται σε συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 45.6 του παρόντος νόμου
β. Σχετικά με τη διαδοχή στην αιτία των κατόχων εάν ήταν εταίρους και το ζητήσουν, ή αν δεν ήταν, μετά από την εισαγωγή αυτή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13
του παρόντος νόμου, πρέπει να εφαρμόζονται για εντός έξι μήνες μετά το θάνατο. Σε
μια άλλη περίπτωση, η εκκαθάριση έχει το δικαίωμα να πιστώσεων για κοινωνική
προσφορά.
Άρθρο 51
Επιστροφή εισφορών
1. Το καταστατικό που διέπει το δικαίωμα των μελών της επιστροφής των εισφορών
κεφαλαίου τους σε περίπτωση χαμηλής στα πλαίσια του συνεταιρισμού. Η διευθέτηση αυτών των εισφορών θα γίνεται σύμφωνα με το τέλος του έτους κατά το υπόλοιπο
της χαμηλής να συμβεί, χωρίς να είναι σε θέση να προβαίνει σε κρατήσεις, εκτός από
εκείνα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
2. Ground αξία των εισφορών που αφαιρούνται οι απώλειες οφείλονται σε υπαιτιότητα του συνεργάτη, όπως προκύπτει από το τέλος του έτους κατά το υπόλοιπο της
χαμηλής να συμβεί, και αντιστοιχούν στην άσκηση ή προέρχονται από προηγούμενο
και είναι χωρίς αποζημίωση. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο, εντός τριών μηνών από την
ημερομηνία έγκρισης των λογαριασμών που έχει αφήσει ο εταίρος, για την εκτέλεση
του υπολογισμού του ποσού της επιστροφής των εισφορών κεφαλαίου τους, οι οποίες
πρέπει να δήλωση. Εταίρος δυσαρεστημένος με το αποτέλεσμα της συμφωνίας αυτής
μπορεί να αμφισβητήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17.5 ή, ενδεχομένως, την οποία θεσπίζεται το Σύνταγμα.
3. Στην περίπτωση της χαμηλής αδικαιολόγητη παραβίαση της ελάχιστης περιόδου

υποχρεωτικής παραμονής, που αναφέρεται στο άρθρο 17.3 του παρόντος νόμου, μπορεί να παρέχει έκπτωση από το ποσό που προκύπτει από το διακανονισμό των υποχρεωτικών εισφορών, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογές που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο. Το καταστατικό καθορίζει το ποσοστό που πρέπει να αφαιρείται, δεν είναι ότι μπορεί να υπερβαίνει το 30%.
4. Η περίοδος αποπληρωμής δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία λήξεως της ισχύος. Σε περίπτωση θανάτου του μέλους, η επιστροφή του να προκαλέσει
κατόχους πρέπει να καλύπτει περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος από το εν λόγω
συμβάν.
5. Τα οφειλόμενα ποσά δεν είναι υπεύθυνα για την ενημέρωση, αλλά θα δικαιούνται
να λάβουν το νόμιμο τόκο που καταβάλλεται σε ετήσια βάση σε συνδυασμό με τουλάχιστον το ένα πέμπτο του ποσού που πρέπει να επιστραφεί.
Άρθρο 52
Οι εισφορές που δεν αποτελούν μέρος του κοινωνικού κεφαλαίου
1. Το καταστατικό ή η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίζει ποσοστώσεις για το
εισόδημα και / ή περιοδικών, που δεν θα ενσωματώνουν το κοινωνικό κεφάλαιο δεν
θα επιστρέφεται. Τα τέλη αυτά μπορεί να είναι διαφορετική για τις διάφορες κατηγορίες των μελών δυνάμει του παρόντος νόμου, με βάση τη φυσική ή νομική φύση της
ή, για κάθε εταίρο ανάλογα με τη δέσμευσή τους αντίστοιχους ή η δυνητική χρήση
των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
2. Το ύψος των τελών εισόδου των νέων μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25%
του ποσού της η υποχρεωτική εισφορά στο κοινωνικό κεφάλαιο που απαιτούνται για
την είσοδό του συνεταιρισμού.
3. Τα περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους που παραδίδεται από τους εταίρους, την
από κοινού διαχείριση, και γενικά, οι πληρωμές για την απόκτηση cooperativized υπηρεσιών, δεν αποτελεί μέρος του κοινωνικού κεφαλαίου και υπό τους όρους που
προβλέπονται και έχουν συμβληθεί με τον συνεταιρισμό.
Άρθρο 53
Ειδικά Μετοχές
1. Το καταστατικό μπορεί να είναι δυνατή η εξασφάλιση της χρηματοδότησης από
εταίρους ή άλλους για την υποδεέστερη θέση και ελάχιστης διάρκειας πέντε ετών.
Κατά τη διάρκεια αυτών των επενδύσεων δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι την έγκριση
της εκκαθάρισης του συνεταιρισμού, πρέπει να θεωρείται κοινωνικό κεφάλαιο. Ωστόσο, οι πόροι αυτοί μπορούν να επιστραφούν, κατά την κρίση της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία για τη μείωση της επιστροφής κεφαλαίου της κεφαλαίου κατά
το νόμο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.
2. Οι ειδικές αυτές μονάδες θα μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα. Σειρά εκπομπή για τη συμφωνία θα απαιτήσει από την Γενική Συνέλευση που καθορίζουν τους
όρους χορήγησης και, ενδεχομένως, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κανονισμών που διέπουν την αγορά κινητών αξιών.
3. Για τις πιστωτικές ενώσεις και τις ασφαλιστικές διατάξεις του παρόντος άρθρου
ισχύουν μόνο όταν οι κανονισμοί της δεν την εμποδίζει.
Άρθρο 54
Λοιπά δάνεια
1. Συνεταιρισμοί, με σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να εκδώσει
ομόλογα των οποίων το καθεστώς πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του
εφαρμοστέου δικαίου. Επίσης, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει, στην πε-

ρίπτωση των εκπομπών σε σειρά, η αποδοχή της εθελοντικής τους εταίρους χρηματοδότησης ή μη μέλη υπό οποιαδήποτε νομική μορφή και τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει συμμετοχικούς τίτλους, η
οποία μπορεί να θεωρηθεί ως κινητές αξίες, και θα δικαιούται αποζημίωση καθορίζεται κατά το χρόνο της έκδοσης, και λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη της δραστηριότητας συνεταιρισμούς, καθώς και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ένα σταθερό επιτόκιο.
Η συμφωνία εκπομπής, τα οποία ορίζουν την περίοδο αποπληρωμής και άλλα σχετικά πρότυπα, να θεσπίζει το δικαίωμα παροχής συνδρομής από τους ιδιοκτήτες τους
στη Γενική Συνέλευση, με τη φωνή αλλά όχι ψήφου.
3. Μπορεί επίσης λογαριασμούς συμμετοχή συμβάσεων που συμμορφώνονται με το
καθεστώς που θεσπίζεται από τον Εμπορικό Κώδικα.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Άρθρο 55
Υποχρεωτική αποθεματικό
1. Το αποθεματικό ταμείο που απαιτούνται για την εδραίωση, την ανάπτυξη και την
ασφάλεια του συνεταιρισμού, που κατανέμεται μεταξύ των εταίρων.
Η υποχρεωτική αποθεματικό ταμείο θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά:
α. Τα ποσοστά των συνεταιριστικών πλεονάσματος και έξτρα παροχές και έκτακτα
καθορίσει τους κανόνες ή τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 58 του παρόντος νόμου ή το ποσοστό των αποτελεσμάτων για το συνεταιρισμό που είναι επιλέξιμες για τον λογιστικό διαχωρισμό των επιπλέον συνεργάσιμων αποτελέσματα, που
αναφέρονται στο άρθρο 57.4 της παρούσας Πράξης
β. Οι μειώσεις όσον αφορά την υποχρεωτική εισφορές στο κοινωνικό κεφάλαιο και
σε συνθήκες χαμηλού αδικαιολόγητη εταίρων.
γ. Σύνθεση αμοιβές των μελών μόνο, όπως προβλέπει το Σύνταγμα ή τη Γενική Συνέλευση εγκατεστημένος.
δ. Τα αποτελέσματα των ενεργειών που καλύπτονται από το άρθρο 79.3 της παρούσας Πράξης
2. Ανεξάρτητα από το τακτικό αποθεματικό, ο συνεταιρισμός πρέπει να δημιουργήσει και να διαθέσει κονδύλια για τους κανόνες που ισχύουν για εσάς, να καθιερωθεί
σε υποχρεωτική βάση των προσόντων τους δραστηριότητας ή.
Άρθρο 56
Εκπαίδευση και Ταμείο για την προώθηση
1. Η προώθηση και η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, θα διατεθεί στο πλαίσιο της
βάσης ορίζεται από το Σύνταγμα ή τη Γενική Συνέλευση σε δραστηριότητες που
πληρούν κάποιο από τους ακόλουθους σκοπούς:
α. Κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων τους, των μελών και των συνεταιριστικών αρχών και αξιών, ή σε συγκεκριμένους τομείς της εταιρικής δραστηριότητας
ή εργασίας και άλλες δραστηριότητες συνεργασίας.
β. Συνεταιρισμός διάδοση και την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των σχέσεων συνεργασίας.
γ. Να προωθήσουν την επαγγελματική και πολιτιστική ευημερία της τοπικής ή της
κοινότητας στο σύνολό της καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας και της κοινότητας ανάπτυξης ζωή και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Για την εκπλήρωση του σκοπού του εν λόγω ταμείου θα είναι σε θέση να συνερ-

γάζονται με άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, μπορεί να παράσχει το σύνολο ή
μέρος των κληροδοτημάτων του.
3. Η ετήσια έκθεση θα συλλέξει λεπτομερώς τα ποσά που καταλογίζονται στο ταμείο έχουν διατεθεί για τους σκοπούς τους, εφόσον οι εργασίες και, ενδεχομένως, παραπομπή σε εταιρείες ή φορείς οι οποίοι παραπέμφθηκαν για τη συμμόρφωση τους
σκοπούς αυτούς.
4. Αναγκαστικά πρέπει να διατεθεί για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και την
προώθηση:
α. Τα ποσοστά του συνεταιρισμού πλεόνασμα ή τα αποτελέσματα να καθοριστεί το
Καταστατικό ή προσδιορίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 58.1
της παρούσας Πράξης
β. Οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλονται από το συνεταιρισμό στα μέλη του.
5. Η εκπαίδευση ταμείο και προώθησης είναι αναπαλλοτρίωτα, και κατανέμεται μεταξύ των εταίρων, ακόμη και στην περίπτωση της εκκαθάρισης του συνεταιρισμού,
και τα πληρώματά τους πρέπει να αναγράφονται στο παθητικό διαστήματα αλλού.
6. Το Ταμείο δεν έχει υλοποιηθεί ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν, πρέπει να υλοποιηθεί εντός του οικονομικού έτους που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο η κατανομή έγινε, στην εξοικονόμηση δημόσιου ομολογίες ή τίτλους του δημοσίου χρέους που
εκδίδονται από τις Αυτόνομες Κοινότητες των οποίων η οικονομική απόδοση εφαρμόζονται κατά το ίδιο τέλος. Αυτές οι καταθέσεις ή τίτλους δεν μπορεί να δεσμευθεί
ή επηρεάζονται δανείων ή πιστωτικών λογαριασμών.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Άρθρο 57
Οικονομικό έτος καθώς και προσδιορισμό των αποτελεσμάτων
1. Το οικονομικό έτος ανέρχεται σε δώδεκα μήνες, εκτός από τις περιπτώσεις της
δημιουργίας, η διάλυση ή συγχώνευση της εταιρείας και θα συμπέσει με το ημερολογιακό έτος εάν η τοπική καταστατικό προβλέπει άλλως.
2. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τους γενικούς, τους κανόνες που προβλέπονται λογιστικής, ωστόσο, το κόστος και τα
ακόλουθα στοιχεία:
α. Το ποσό των αγαθών που παραδίδονται από τους εταίρους για την από κοινού διαχείριση όσον αφορά την αποτίμηση να μην υπερβαίνουν τις πραγματικές τιμές του
τελικού διακανονισμού και το ποσό των προκαταβολών στους εταιρικούς μισθωτοί ή
συνέταιροι στην επιχείρηση, και έτσι εφαρμόζονταν κατά την περίοδο στην οποία
αναφέρεται η παράδοση γίνεται εργασία.
β. Οι αμοιβές των εισφορών κεφαλαίου, ειδικά συμφέροντα, υποχρεώσεις, οι απαιτήσεις των πιστωτών και των χρηματοοικονομικών επενδύσεων πάσης φύσεως συλλαμβάνεται από το συνεταιρισμό, η αποζημίωση αυτή πρέπει να είναι σταθερό, κυμαινόμενο ή συμμετοχική.
3. Λογιστική περιλαμβάνουν έξτρα αποτελέσματα ξεχωριστά από τις δραστηριότητες από κοινού operativised δραστηριότητα που διεξάγεται με τρίτα μέρη, που προέρχονται από οικονομικές δραστηριότητες ή άλλες πηγές εκτός από τους ειδικούς σκοπούς του συνεταιρισμού, καθώς και από επενδύσεις ή οικονομικά συμφέροντα σε εταιρίες? τα έκτακτα κέρδη από τις δραστηριότητες που προκύπτουν από πώληση
στοιχείων πάγιου ενεργητικού, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις.
α. Το εισόδημα που προέρχεται από τις επενδύσεις ή οικονομικά συμφέροντα των
συνεταιρισμών, ή μη συνεργάσιμες όταν αυτές οι προπαρασκευαστικές εργασίες, συ-

μπληρωματικά ή εξαρτώμενη από αυτά του συνεταιρισμού, οι οποίες θεωρούνται για
όλους τους σκοπούς συνεργασίας αποτελέσματα.
β. Το κεφαλαιακό κέρδος από την πώληση των ενσωμάτων παγίων για την εκπλήρωση της κοινωνικής τάξης, όταν θα επανεπενδύσουν το σύνολο του ποσού σε νέα
υλικά στοιχεία του ενεργητικού, με τον ίδιο προορισμό εντός της ταχθείσας προθεσμίας μεταξύ του έτους που προηγείται της ημερομηνίας παράδοσης ή τίθενται στη
διάθεση του στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων και τα τρία επόμενα έτη εφόσον παραμένουν στην περιουσία σας, εάν δεν υπάρχουν αποδείξεις απώλειες, εν αναμονή της περιόδου αποπληρωμής του.
Για να εξακριβώσει τα αποτελέσματα που θα διατεθούν για έξτρα εισόδημα από αυτές τις πράξεις, εκτός από ειδικές δαπάνες που απαιτούνται για την απόκτηση, το
κόμμα, όπως ιδρύθηκε κριτήρια κατανομής, αντιστοιχεί στην επιβάρυνση του συνεταιρισμού.
4. Παρ 'όλα αυτά, ο συνεταιρισμός μπορεί να εκλέξει το Σύνταγμα της, δεν απαιτείται χωριστή τήρηση λογαριασμών για το επιπλέον-αποτελέσματα.
5. Ειδικευμένοι συνεταιρισμών και όχι για κέρδος φορείς μπορεί να συστήσει ένα
αδιαίρετο τακτικό αποθεματικό που θα διατεθεί για τα άλλα θετικά αποτελέσματα, τα
οποία θα στοχεύουν αναγκαστικά επανεπενδύονται στην ενοποίηση και βελτίωση των
υπηρεσιών του συνεταιρισμού και που πρέπει να καταλογιστούν οι συνολικές απώλειες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 59.2.a).
Άρθρο 58
Εφαρμογή του πλεονάσματος
1. Από το πλεόνασμα που καταγράφηκε για τον καθορισμό της συνεργασίας αποτέλεσμα, οι καθαρές ζημίες οποιασδήποτε φύσης των προηγούμενων ετών και πριν από
την εξέταση του φόρου εταιριών, θα διατεθεί το 20% τουλάχιστον υποχρεωτικά αποθεματικά και 5% να χρηματοδοτήσει την εκπαίδευση και την προώθηση.
2. Extra-οφέλη και έκτακτες, οι καθαρές ζημίες οποιασδήποτε φύσης των προηγούμενων ετών και πριν από την εξέταση του φόρου εταιριών, θα πάει τουλάχιστον το
50% το τακτικό αποθεματικό.
3. Πλεόνασμα και ειδικές παροχές που διατίθενται επιπλέον και μια φορά ικανοποιημένος φορολογική υποχρέωση θα ισχύει, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα ή η Γενική
Συνέλευση συμφώνησε για κάθε οικονομικό έτος, όπως συνεργάσιμους εταίρους, μια
διάταξη για αποθεματικών ή ο εθελοντής ως ένα αδιαίρετο διανομή, ή να αυξήσει την
υποχρεωτική χρηματοδότηση αυτή προβλέπεται στα άρθρα 55 και 58 του παρόντος
νόμου
4. Συνεταιρισμός επιστροφή πιστώνεται στα μέλη, ανάλογα με τις επιχειρήσεις τους
συνεταιρισμού από κάθε εταίρο με τον συνεταιρισμό. Το Σύνταγμα, ή, εναλλακτικά,
η Γενική Συνέλευση για περισσότερο από το ήμισυ των εγκύρων ψήφων, καθορίζει
τη μορφή της εφαρμογής του συνεταιρισμού εισόδημα πιστώνονται σε κάθε εταίρο.
5. Ο συνεταιρισμός θα διαχωριστούν και να αποσαφηνιστούν οι νόμοι, ή μετά από
συμφωνία της Γενικής Συνέλευσης το δικαίωμα των εργαζομένων να λάβουν αποζημίωση σε ετήσια βάση, το ποσό που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα. Αυτό το τέλος θα είναι αποκατάσταση ζημία φύση των μισθών και με
την προσθήκη ενός παρόμοιου χαρακτήρα εγκατεστημένος στην περίπτωσή της, η
ισχύουσα εργατική νομοθεσία, αν δεν ήταν μικρότερη από το συμπλήρωμα, οπότε ο
τελευταίος.
Άρθρο 59
Κατανομή των ζημιών

1. Οι κανονισμοί ορίζουν τα κριτήρια για την αντιστάθμιση ζημιών, εξακολουθεί να
ισχύει χρέωση σε ειδικό λογαριασμό για την απόσβεση έναντι μελλοντικών θετικά
αποτελέσματα το αργότερο εντός επτά ετών.
2. Αντισταθμίζουν τις απώλειες που του συνεταιρισμού, υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:
α. Μια αποθεματικών εθελοντής, εφόσον υπάρχουν, μπορεί να χρεωθεί για όλες τις
ζημίες.
β. Η υποχρεωτική αποθεματικό ταμείο μπορεί να χρεώνεται κατ 'ανώτατο όριο, ανάλογα με την προέλευση των ζημιών, το μέσο ποσοστό της πλεονάζουσας συνεταιρισμού ή εξω-και τα κέρδη έχουν εξαιρετική ευρώ για το ταμείο κατά τα τελευταία
πέντε χρόνια ή από την ίδρυσή της, εάν δεν ήταν νωρίτερα από τα πέντε αυτά χρόνια.
γ. Μετατόπιση ποσό που δεν το υποχρεωτικών και προαιρετικών ταμείων θα διατεθούν στα μέλη, ανάλογα με τις εργασίες, υπηρεσίες και δραστηριότητες που εκτελούνται από καθένα από αυτά του συνεταιρισμού. Εάν αυτές οι πράξεις ή οι υπηρεσίες
που εκτελούνται ήταν χαμηλότερες από την ελάχιστη που απαιτείται για να καταστεί
εταίρος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15.2.b), η κατανομή αυτών των απωλειών γίνονται κατ 'αναλογία των δραστηριοτήτων συνεργασίας operativised υποχρεωτικές
ελάχιστες.
3. Οι ζημίες που αποδίδονται σε κάθε εταίρο πρέπει να πληρούνται σε οποιαδήποτε
από τους παρακάτω τρόπους:
α. Το μέλος μπορεί να επιλέξει μεταξύ της καταβολής τους, απευθείας ή μέσω μειώσεων των εισφορών τους στον κοινωνικό κεφάλαιο ή, εάν σε οποιαδήποτε οικονομική επένδυση στο εταίρο που συνεργάζεται για να ενεργοποιήσετε αυτήν την καταγγελία, εντός του έτους που έπεται εκείνου στο οποίο έχουν συμβεί.
β. Σύμφωνα με την απόδοση που μπορεί να αντιστοιχεί σε έναν εταίρο σε τα επόμενα επτά χρόνια, αν συμφωνηθεί από τη Γενική Συνέλευση. Εάν παραμένουν χωρίς
αποζημίωση των ζημιών μετά την περίοδο αυτή, θα πρέπει να πληρούνται από το μέλος εντός ενός μηνός από τη ρητή αίτηση που υποβάλλεται από το διοικητικό συμβούλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Άρθρο 60
Κοινωνική τεκμηρίωση
1. Οι συνεταιρισμοί, σε σειρά και μέχρι σήμερα, τα ακόλουθα βιβλία:
α. Εγγραφή εταίρους Βιβλίου.
β. Εγγραφή εισφορές κεφαλαίου βιβλίου.
γ. Βιβλία πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, των εκκαθαριστών και, ενδεχομένως, η Επιτροπή Προσφυγών και τις προπαρασκευαστικές
συνεδριάσεις.
δ. Καθολικά και των οικονομικών καταστάσεων και καθημερινή εφημερίδα.
ε. Οποιαδήποτε άλλα που έρχονται απαιτείται από το νόμο.
2. Όλα τα εταιρικά βιβλία και λογιστικά θα πρέπει να συμπληρώσει και συμβολαιογραφική, πριν από τη χρήση του από τον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών.
3. Επίσης, ισχύουν τα καθίσματα και τα σχόλια γίνονται με ηλεκτρονικό υπολογιστή
ή με άλλες κατάλληλες διαδικασίες, οι οποίες αργότερα θα δεσμεύονται να
correlatively δεσμευτικές βιβλία, τα οποία θα επικυρώνονται από τον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών εντός τεσσάρων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία άσκη-

ση.
4. Τα βιβλία και άλλα έγγραφα του συνεταιρισμού θα είναι υπό την επιτήρηση, εποπτεία και ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο θα φυλάσσεται τουλάχιστον
κατά τη διάρκεια των έξι ετών μετά την απομαγνητοφώνηση της τελευταίας λεπτά ή
κάθισμα ή απόσβεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που περιέχουν, αντίστοιχα.
Άρθρο 61
Λογιστικής και των ετησίων λογαριασμών
1. Οι συνεταιρισμοί πρέπει να τηρεί τακτικά λογιστική και την ορθή στη δραστηριότητά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού κώδικα και τα λογιστικά πρότυπα,
με τα χαρακτηριστικά του παρόντος νόμου και των κανονισμών εφαρμογής του, και
μπορεί να υποβάλει τους ετήσιους λογαριασμούς γίνεται όταν η συντομογραφία μοντέλο ίδιους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 181 και 190 του περί Εταιρειών Νόμου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί, εντός τριών μηνών άρχεται από
την ημερομηνία του κλεισίματος του οικονομικού έτους, προβλεπόμενη από τον νόμο
των ετήσιων λογαριασμών, έκθεση διαχείρισης και την πρόταση κατανομής του διαθέσιμου πλεονάσματος ή τον καταλογισμό απώλεια.
3. Η ετήσια έκθεση επίσης να παραλάβετε τις διακυμάνσεις του αριθμού των εταίρων.
4. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει για την κατάθεση στον Έφορο Συνεργατικών
Εταιρειών, εντός ενός μηνός από την έγκριση, πιστοποιητικό των ψηφισμάτων της
Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών και η εφαρμογή του
πλεονάσματος ή / και την κατανομή των ζημίες, αν υπάρχουν, επισυνάπτοντας αντίγραφο της κάθε μία από αυτές λογαριασμοί και η έκθεση διαχείρισης καθώς και της
έκθεσης ελεγκτών, όταν η εταιρεία υποχρεούται να ελέγξει ή να έχει ασκηθεί κατ
'αίτηση της μειοψηφίας. Εάν ένα ή περισσότερα από τα ετήσιων λογαριασμών είχε
εκτεθεί σε συντετμημένη μορφή, πρέπει να είναι έτσι αναφέρεται στην πιστοποίηση,
στην οποία δηλώνεται η αιτία.
Άρθρο 62
Έλεγχος λογαριασμών
1. Οι συνεταιριστικές εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν τους λογαριασμούς τους ετήσιους και την έκθεση διαχείρισης για τη μορφή και στις περιπτώσεις
που προβλέπονται από την Εξελεγκτική νόμο και τους κανόνες εφαρμογής του, ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο κατά νόμο, και όταν αυτό απαιτείται από την Καταστατικό ή έχει συμφωνηθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Αν ο συνεταιρισμός δεν υποχρεούται να ελέγχει τους λογαριασμούς του ετήσιου,
το 5% των μελών μπορεί να ζητήσει από τον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών η οποία, στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, ορίζει έναν ελεγκτή για τη διεξαγωγή
επανεξέτασης των ετήσιων λογαριασμών του έτους το , υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τρεις μήνες παρήλθαν από την ημερομηνία λήξης αυτής της ασκήσεως.
3. Ο διορισμός των ελεγκτών για τη Γενική Συνέλευση να λάβει χώρα πριν από το
τέλος του έτους, που πρέπει να ελεγχθούν. Ο διορισμός των ελεγκτών για μια χρονική περίοδο η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερο των τριών ετών ούτε περισσότερο
από εννέα έως την ημερομηνία έναρξης του πρώτου έτους για τον έλεγχο και μπορεί
να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο μια φορά αρχικής προθεσμίας.
Ωστόσο, όταν η Γενική Συνέλευση αδυνατεί να ορίσει ελεγκτές σε εύθετο χρόνο, ή σε
περίπτωση έλλειψης αποδοχής, παραιτήσεως ή άλλες καθιστούν αδύνατο για τον ελεγκτή που διορίζεται για την εκτέλεση της εντολής της, το Διοικητικό Συμβούλιο και

το άλλο το δικαίωμα να ζητήσει Ελέγχου μπορεί να ζητήσει από τον Έφορο Συνεταιρισμών να ορίζει έναν ελεγκτή για τη διεξαγωγή της αναθεώρησης των ετήσιων λογαριασμών του οικονομικού έτους
4. Μετά τον ορισμό του ελεγκτή, δεν μπορείτε να προχωρήσετε με την ανάκληση
του διορισμού του, εκτός από νόμιμη αιτία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Συγχώνευσης, διάσπασης ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ Ι
FUSION
Άρθρο 63
Σύντηξης
1. Θα διευκολύνει τις συγχωνεύσεις των συνεταιρισμών σε μια νέα ή η απορρόφηση
μιας ή περισσοτέρων άλλων υφιστάμενων συνεργασιών.
2. Συνεταιριστικών εταιρειών υπό εκκαθάριση μπορεί να τεθεί μια συγχώνευση υπό
τον όρο ότι δεν έχει αρχίσει η επιστροφή των εισφορών κεφαλαίου.
3. Συνεταιρισμούς να συγχωνευθούν σε μια νέα, ή απορροφώνται από ένα υπάρχον,
εξακολουθούν να διαλυθεί, αλλά δεν πάει σε εκκαθάριση και τα στοιχεία ενεργητικού
της και θα εταίρο της νέας ή της αποκτώσας εταιρείας, θα αναλάβει τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις των εταιρειών διαλυθεί. Κοινωνικά ταμεία, υποχρεωτική ή εθελοντική, των διαλυμένων εταιρειών θα γίνει μέρος του ίδιου είδους του νέου συνεταιρισμού ή απορροφητικά.
4. Διοικητικό Συμβούλια των συνεταιρισμών που συμμετέχουν στη συγχώνευση θα
καταρτίσει μια προτεινόμενη συγχώνευση, η οποία πρέπει να υπογράψουν όπως προηγουμένως συμφωνηθεί και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενδείξεις:
α. Το όνομα, η τάξη και η διεύθυνση των συνεταιρισμών που συμμετέχουν στη συγχώνευση και το νέο συνεταιρισμό στην περίπτωσή σας, καθώς και τα στοιχεία αναγνώρισης της καταγραφής των εν λόγω στα αντίστοιχα μητρώα Co.
β. Το σύστημα για τον προσδιορισμό του ποσού που χορηγείται σε κάθε μέλος της
συνεταιρισμών να εξαφανιστούν ως εισφορά στο κεφάλαιο ή απόκτηση νέων συνεταιριστικών υπολογιστών, εφόσον ισχύουν ήδη, εθελοντικά διανεμομένων αποθεματικών.
γ. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στα μέλη του συνεταιρισμού εξαφανιστεί στο νέο συνεταιρισμό ή απορροφητικά.
δ. Η ημερομηνία από την οποία οι πράξεις των συνεταιρισμών θεωρούνται ότι γίνονται εξαφανιστεί, για λογιστικούς σκοπούς για λογαριασμό του συνεταιρισμού νέων ή
απορροφητικό υλικό.
ε. Τα δικαιώματα που ισχύουν για τους κατόχους των ειδικών μετοχών, μετοχικών
κινητών αξιών ή άλλων παρόμοιων τίτλων των συνεταιρισμών για να εξαφανιστεί
στο νέο συνεταιρισμό ή απορροφητικά.
5. Ενέκρινε την προτεινόμενη συγκέντρωση, οι διευθυντές των συγχωνευόμενων
συνεταιρισμών απέχουν από κάθε ενέργεια ή σύναψη σύμβασης που θα μπορούσε να
εμποδίσει την έγκριση του σχεδίου ή να τροποποιήσει το ποσοστό της συμμετοχής
των μελών του συνεταιρισμού στο νέο ή εξαφανιστεί απορροφητικό.
6. Το έργο θα ακυρώνονται εάν η συγχώνευση δεν έχουν εγκριθεί από όλους τους
συνεταιρισμούς να συμμετάσχουν σε αυτή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία του
έργου.

7. Με τη δημοσίευση της προκήρυξης της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να εγκρίνουν
τη συγχώνευση θα πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών στην καταστατική έδρα τα
ακόλουθα έγγραφα:
α. Η προτεινόμενη συγχώνευση.
β. Οι εκθέσεις, η οποία εκπονήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλια του κάθε των συνεταιρισμών για τη σκοπιμότητα και τον αντίκτυπο της προτεινόμενης συγχώνευσης.
γ. Ο ισολογισμός, λογαριασμός κερδών και ζημιών και επεξηγηματικών σημειώσεων για τα τελευταία τρία χρόνια των συνεταιρισμών που συμμετέχουν στη συγχώνευση και, ενδεχομένως, τη διαχείριση των εκθέσεων και των ελεγκτών.
δ. Η ισολογισμού μετασχηματισμού εκάστης των συνεταιρισμού, εφόσον διαφέρει
από το προηγούμενο έτος εγκρίνονται. Υπόλοιπο της σύντηξης μπορεί να θεωρηθεί
ως ο τελευταίος ετήσιος ισολογισμός εγκρίθηκε, με την προϋπόθεση ότι είχαν κλείσει
μέσα σε έξι μήνες πριν από την ημερομηνία υπογραφής της συνέλευσης που καλείται
να αποφανθεί επί της συγχώνευσης.
ε. Το σχέδιο καταστατικού της νέας συνεργασίας ή το πλήρες κείμενο των τροποποιήσεων που πρέπει να εισαχθεί στο καταστατικό του ο απορροφών συνεταιρισμός.
στ. Το ισχύον Καταστατικό όλων των συνεταιρισμών που συμμετέχουν στη συγχώνευση.
ζ. Ο κατάλογος των ονομάτων, επώνυμο, ηλικία, αν ήταν φυσικά πρόσωπα ή την
εταιρική επωνυμία αν ήταν νομικά πρόσωπα και στις δύο περιπτώσεις, την ιθαγένεια
και κατοικία των διευθυντών των εταιρειών που συμμετέχουν στη συγχώνευση και
την ημερομηνία από την οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, και, ενδεχομένως, τις ίδιες ενδείξεις σχετικά με το ποιος θα διοριστούν ως σύμβουλοι μετά τη συγχώνευση.
Άρθρο 64
Σύμβασης Συγχώνευσης
1. Η συμφωνία συγχώνευσης πρέπει να εγκριθεί στη Γενική Συνέλευση για καθεμία
από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, η πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων και την
εκπροσώπησή τους, σύμφωνα με την πρόσκληση για τις νομικές και κανονιστικές
απαιτήσεις.
2. Η συμφωνία συγχώνευσης καθενός από τους συνεταιρισμούς, εφόσον εγκριθεί,
θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε μια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας στο νομό του τόπου κατοικίας.
3. Από τη στιγμή που η συμφωνία συγχώνευσης έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του καθενός από τους συνεταιρισμούς, όλοι τους είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε με τη συγκέντρωσή της.
4. Η επισημοποίηση των ψηφισμάτων συγχώνευσης με συμβολαιογραφική πράξη
και θα είναι αποτελεσματικό, ο Γραμματέας του Συνεργατικών Εταιρειών για την ακύρωση των εταιρειών έσβησε και η καταγραφή των νέων συνταγμάτων ή τροποποιήσεις από το απορροφητικό.
Άρθρο 65
Διαχωρισμός εταίρος δίκαιο
1. Οι εταίροι των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών και οι οποίοι δεν είχαν ψηφίσει
θα έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσει από το συνεταιρισμό, με επιστολή προς τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός σαράντα ημερών από τη δημοσίευση
της ανακοίνωσης της συμφωνίας, όπως προβλέπεται στο παρούσας Πράξης
2. Ο συνεταιρισμός που θα προέλθει από τη συγχώνευση θα αναλάβει την υποχρέωση της εκκαθάρισης των εισφορών στον αποκλίνουσες μέλος, εντός ρυθμίζονται με

την παρούσα Πράξη περίπτωση χαμηλών αιτιολογημένα και να καθιερωθεί ως το καταστατικό του συνεταιρισμού ήταν συνεργάτης.
Άρθρο 66
Δικαίωμα ανακοπής από τους πιστωτές
Η συγχώνευση δεν μπορεί να είναι το αργότερο εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση
της προκήρυξης της σύμβασης συγχώνευσης. During περίοδο αυτή, η αιτούσα είναι
υπερχρεωμένη οποιασδήποτε από τις εταιρείες των οποίων οι απαιτήσεις έχουν γεννηθεί πριν από την τελική ανακοίνωση της συγχώνευσης, και δεν είναι κατάλληλα
ασφαλισμένες, μπορούν να αντιταχθούν εγγράφως στη συγχώνευση, στην οποία περίπτωση δεν μπορεί να παράγει αποτελέσματα αν οι ισχυρισμοί τους δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι ή διαφυλάσσονται καταλλήλως. Οι πιστωτές δεν μπορούν να αντιταχθούν στην καταβολή ακόμη και αν αυτό δεν οφείλεται πίστωσης.
Στην πράξη συγχώνευσης χορηγών πρέπει να αναφέρει ρητά ότι δεν υπήρξε αντίρρηση από τους πιστωτές δικαιούνται ή έχουν δηλώσει ότι έχουν καταβληθεί ή εγγυήθηκε τα δάνεια, με την αναγνώριση στην περίπτωση των πιστωτών, οι πιστώσεις και
την παροχή εγγυήσεων.
Άρθρο 67
Ειδικά συγχώνευση
Συνεταιρισμών μπορεί να συγχωνευθεί με αστικές ή εμπορικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει νόμος εναντίον της.
Σε συγχωνεύσεις, θα εφαρμοστούν οι κανονισμοί της απορροφώσας εταιρίας ή να
καθιερωθεί ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, αλλά και για την έγκριση της συμφωνίας και την εγγύηση των δικαιωμάτων των μετόχων και των πιστωτών των συμμετεχόντων συνεταιρισμών διέπεται τις διατάξεις των άρθρων 64, 65 και 66 του παρόντος
νόμου, εφόσον η οντότητα που προκύπτει από τη συγχώνευση, δεν ήταν ένας συνεταιρισμός, η εκκαθάριση των εισφορών τους προς τον εταίρο, για να ασκήσει το δικαίωμα διαχωρισμός πρέπει να πραγματοποιείται εντός ενός μηνός μέχρι σήμερα κάνει χρήση του. Μέχρι οικισμοί έχουν αυτά έχουν καταβληθεί, η συγκέντρωση δεν
μπορεί να επισημοποιηθεί.
Όσο για την τύχη της εκπαίδευσης και Ταμείο για την προώθηση, την υποχρεωτική
αποθεματικό και αποθεματικό έχει την καταστατική της εθελοντικής φύσης αδιαίρετη, γενικά με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 75 του παρόντος νόμου σε
περίπτωση εκκαθάρισης.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Η SPIN
Άρθρο 68
Διαίρεση
1. Η διαίρεση του συνεταιρισμού μπορούν να περιλαμβάνουν τον τερματισμό αυτής,
χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη διαίρεση της περιουσίας του και την ομάδα ασφάλισης δύο ή περισσότερα μέρη. Κάθε ένα από αυτά θα μεταφερθούν μαζικά στο
νεοσύστατο συνεταιρισμούς ή να απορροφηθεί από τα άλλα υφιστάμενα ή να ενσωματωθεί με την-off τμήματα διάσπαση της σε άλλους συνεταιρισμούς σε μια νέα δημιουργία. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις θα λέγεται διάσπαση της συγκέντρωσης.
2. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε τον διαχωρισμό ενός ή περισσοτέρων τμημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς και των συλλογικών μελών του συνεταιρισμού,
δεν διάλυσή της, την ξεχωριστή μεταφορά μπλοκ σε άλλους συνεταιρισμούς νεοσυ-

σταθείσες ή υφιστάμενες.
3. Το σχέδιο διάσπασης, που υπογράφεται από τους διευθυντές των συμμετεχόντων
συνεταιρισμών πρέπει να περιλαμβάνει μια λεπτομερή πρόταση για την πολιτιστική
κληρονομιά και τους εταίρους που πρέπει να μεταφερθεί σε συνεταιρισμούς ή απορρέουν από απορροφητικό υλικό.
4. Ελλείψει συμμόρφωση με έναν συνεταιρισμό δικαιούχο υποχρέωση που αναλαμβάνει βάσει της κατανομής, εις ολόκληρον υπεύθυνο να συμμορφωθεί με αυτή των
άλλων συνεταιρισμών που επωφελούνται από τις καθαρές απαιτήσεις από τη διαίρεση σε καθένα από αυτά. Αν ένας συνεταιρισμός διάσπαση δεν έχει παύσει να υφίσταται ως αποτέλεσμα της διαίρεσης θα είναι υπεύθυνη για το συνεταιρισμό ίδια διαχωρίστηκε από το σύνολο της υποχρέωσης.
5. Διάσπαση των συνεταιρισμών θα διέπεται, εκτός όπως προβλέπεται στην προηγούμενη, οι κανόνες που διέπουν τη συγχώνευση, καθώς αυτοί είναι εφαρμοστέοι, και
τα μέλη και τους πιστωτές των συμμετεχόντων συνεταιρισμών μπορεί να ασκεί τα
ίδια δικαιώματα.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 69
Μετασχηματισμός
1. Κάθε ένωση ή εταιρεία που δεν είναι συνεταιριστικές και οικονομικών ομάδων
συμφερόντων μπορεί να μετατραπεί σε συνεταιρισμό με την προϋπόθεση ότι, ανάλογα με την περίπτωση, οι απαιτήσεις της τομεακής νομοθεσίας, και τα μέλη του τελευταίου μπορεί να αναλάβει τη θέση του συνεργάτες στην σχέση με τα αντικείμενα που
προβλέπονται για την οντότητα που προκύπτει από τη μετατροπή. Επίσης, συνεταιρισμών μπορεί να γίνει αστικές ή εμπορικές οποιουδήποτε είδους. Σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσει το νομικό καθεστώς που τον μετέτρεψε οντότητα.
2. Η συμφωνία για τη μετατροπή της συνεταιριστικής εταιρίας εγκρίνονται από τη
Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον
παρόντα Νόμο και το καταστατικό για τη συγχώνευση. Τα μέλη της απολαμβάνουν
το δικαίωμα να αποσύρει υπό τους όρους που προβλέπονται για την περίπτωση συγχώνευσης και την απόδοση των εισφορών τους, εντός της προθεσμίας του άρθρου 65.
Η συμμετοχή των εταίρων να συνεργαστούν για το κοινωνικό κεφάλαιο του νέου φορέα θα είναι ανάλογη με εκείνη είχε σε αυτό. Ωστόσο, η συμφωνία του μετασχηματισμού σε κάθε επιχείρηση της οποίας τα χρέη προσωπική ευθύνη των εταίρων, θα
ισχύσει μόνο για όσους έχουν ψηφίσει για την συμφωνία.
3. Η μετατροπή σε εταιρικό σχήμα της άλλης εταιρείας ή ομίλου οικονομικών συμφερόντων επισημοποιήθηκε σε προϋπάρχοντα δημόσιο που πρέπει να περιλαμβάνονται στη σχετική συμφωνία, οι όροι που ορίζονται στο άρθρο 10.1.g). η) i), το υπόλοιπο της μετατρέπεται οντότητας έκλεισε την ημέρα πριν από την έγκριση της συμφωνίας, η σχέση των εταίρων που είναι ενταγμένα στο πλαίσιο της συνεργασίας και
της κοινωνικής δικαιοσύνης, δεν θίγουν εκείνους που απαιτούνται από τους κανόνες
που μεταμορφωθεί οντότητα διέπεται.
4. Αν η εταιρία που μετατρέπεται καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εμπορικής για την
καταχώριση των Εταιρειών σεναρίου επεξεργασίας συνεργασίας, πρέπει να καταχωρούνται στο ίδιο σημείωμα ότι η απουσία εμποδίου για τη μεταμόρφωση και το κλείσιμο έχουν επεκταθεί περίθαλψη Προσωρινά το βιογραφικό σας, που συνοδεύει την
πιστοποίηση αναφέροντας τους γράμμα αντιγραφή των θέσεων που χρειάζονται να
είναι σε ισχύ.

5. Η μετατροπή σε συνεταιρισμό κοινωνία δεν απαλλάσσει τους εταίρους από την
προσωπική ευθύνη για τα χρέη που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη συμφωνία, εκτός
ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία από τους πιστωτές. Οι εταίροι, ως αποτέλεσμα της μετατροπής να περάσει για να απαντήσει προσωπικά στις οφειλές, θα ανταποκριθούν με παρόμοιο τρόπο με τα προηγούμενα χρέη του συνεταιρισμού.
6. Στην περίπτωση της μετατροπής ενός συνεταιρισμού σε άλλο τύπο οντότητας, το
υπόλοιπο των απαιτούμενων αποθεματικών κεφαλαίων, το ταμείο εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο ταμείο ή τακτικό αποθεματικό δεν είναι διανεμητέο μεταξύ των
εταίρων θα λάβουν τον προορισμό του άρθρου 75 του παρόντος νόμου σε περίπτωση
εκκαθάρισης του συνεταιρισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΛΥΣΗ
Άρθρο 70
Διάλυση
1. Ο συνεταιρισμός διαλύεται:
α. Η συμμόρφωση με την προθεσμία που ορίζεται στο Σύνταγμα.
β. Με σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των
δύο τρίτων των παρόντων ή εκπροσωπουμένων μελών.
γ. Με την παύση των εταιρικών οργάνων ή από κοινού operativised δραστηριότητα
για δύο χρόνια, χωρίς αιτιολόγηση, ώστε να αποκλείει τη χρήση του.
δ. Με τη μείωση του αριθμού των μελών κάτω από το ελάχιστο θεσπίζεται με τον
παρόντα νόμο ή το κοινωνικό κεφάλαιο κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το
καταστατικό, δεν πρέπει να αποκατασταθεί εντός ενός έτους.
ε. Για την υλοποίηση του αντικειμένου ή η αδυναμία συμμόρφωσης.
στ. Σύντηξης, η απορρόφηση ή ολική εκτομή.
ζ. Για οποιαδήποτε άλλη αιτία που καθορίζονται στην πράξη ή το καταστατικό.
2. Μετά τον όρο της κοινωνίας, θα διαλυθεί και άκυρα, εκτός προηγουμένως είχαν
απαιτήσει την επέκταση και άρχισε η επέκταση σχετικά με τον Γραμματέα του Συνεργατικών Εταιρειών.
3. Κάθε φορά που κάποια από τις περιπτώσεις γ), δ), ε) ζ) της παραγράφου 1, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα αφότου έχει
επιβεβαιώσει την ύπαρξή του, για την έγκριση του ψηφίσματος για να διαλυθεί. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει από το Εκτελεστικό Συμβούλιο να προβεί στην κλήση, αν
κατά τη γνώμη του, υπάρχει νόμιμη αιτία για τη διάλυση. Για την έγκριση της συμφωνίας θα είναι επαρκής πλειοψηφία των ψήφων εκτός των άρθρων που δεν απαιτεί
τίποτα περισσότερο.
Παράλειψη τη σύγκληση της συνέλευσης ή δεν επιτευχθεί η συμφωνία της διάλυσης
της, κάθε πλευρά μπορεί να ζητήσει δικαστική λύση του συνεταιρισμού.
4. Η συμφωνία διάλυση σε μια πράξη ή, ενδεχομένως, δικαστική ή διοικητική επίλυση πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο των Συνεργατικών Εταιρειών και θα πρέπει να
δημοσιεύονται σε μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της έδρας της επαρχίας.
5. Στην περίπτωση β) του σημείου 1 του παρόντος άρθρου και ο οποίος αποχωρεί
από την αιτία που οδήγησε την εταιρεία σε εκκαθάριση μπορεί να επανενεργοποιηθεί,
αν δεν είχε αρχίσει η επιστροφή των εισφορών στα μέλη. Η συμφωνία της αναγέν-

νησης, πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των δύο τρίτων
των ψήφων παρόντων ή εκπροσωπουμένων, και δεν θα είναι αποτελεσματική εάν δεν
θα εξελιχθεί σε πράξη και έχει καταγραφεί από τον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 71
Εκκαθάριση
1. Διάλυση της κοινωνίας θα ανοίξει την περίοδο εκκαθάρισης, εκτός από τις περιπτώσεις συγχώνευσης, εξαγοράς ή διασπάσεως. Εάν το καταστατικό δεν προβλέπει
ποιος είναι υπεύθυνος για τις εργασίες του διακανονισμού, η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο μέλη, με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία, οι εκκαθαριστές, σε μονό
αριθμό. Ο διορισμός του δεν παράγει αποτελέσματα μέχρι τη στιγμή της αποδοχής
και πρέπει να εγγραφεί στον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών.
2. Όταν τρεις ή περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν στο πλαίσιο μιας συλλογικής
τρόπο και λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία.
3. Δύο μήνες μετά τη διάλυση είχε πραγματοποιηθεί χωρίς το διορισμό εκκαθαριστών, το Διοικητικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει από το Πρωτοδικείο του διορισμού του, που μπορεί να είναι πρόσωπα που δεν συνεργάτες, κάνοντας το διορισμό μέσα σε ένα μήνα .
Μέχρι το διορισμό των εκκαθαριστών, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει και
εκπρόσωπος λειτουργίες διαχείρισης της κοινωνίας.
4. Διορισμένος εκκαθαριστές, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα
με τον κατάλογο και την ισορροπία τους της κοινωνίας, αναφερόμενος στην ημέρα
έναρξης εκκαθάρισης και των συνδίκων πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων
τους.
5. Κατά τη διάρκεια της περιόδου διακανονισμού, θα παραμείνει τις κλήσεις και τις
συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, που σύγκληση από έναν από τους εκκαθαριστές, οι οποίοι στην καρέκλα και υποβάλλει έκθεση για την πρόοδο της εκκαθάρισης.
Άρθρο 72
Εκκαθάριση παρέμβαση
Ο διορισμός του ελεγκτή, να ελέγχει τη διαδικασία της εκκαθάρισης, μπορεί να εφαρμοστεί για το 20% των ψήφων κοινωνικών, δικαστής του Πρωτοδικείου της έδρας του συνεταιρισμού.
Άρθρο 73
Καθήκοντα των εκκαθαριστών
Είναι για το διακανονισμό:
1. Μεταφέρετε και τηρεί τα βιβλία και την αλληλογραφία του συνεταιρισμού και τη
διασφάλιση της ακεραιότητας της κληρονομιάς τους.
2. Εκκρεμείς συναλλαγές και να κάνουν νέες που είναι αναγκαίο για την εκκαθάριση του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένου του διάθεση των στοιχείων του ενεργητικού.
3. Διεκδίκηση και να συλλέγουν τα ανεξόφλητα δάνεια, είτε σε βάρος άλλων ή κατά
της εταίρους.
4. Καταρτίζουν συναλλαγές και τις δεσμεύσεις, όταν τα οφέλη τα εταιρικά συμφέροντα.

5. Πληρώσει τους πιστωτές και τους εταίρους, τη μεταφορά στους οποίους και την
προώθηση χρηματοδοτήσει την εκπαίδευση και το πλεόνασμα του συνεταιρισμού έχουν ρευστό, με την επιφύλαξη των κανόνων που προβλέπονται στο άρθρο 75 του
παρόντος νόμου
6. Εκπροσώπηση της συνεργασίας στο δικαστήριο και έξω από αυτό για να εκπληρώνει τα καθήκοντα που τους ανατίθενται.
7. Σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης πρέπει να εφαρμοστούν κατά την περίοδο των δέκα ημερών από την εν λόγω καθίσταται σαφές αυτή η κατάσταση, η δήλωση της αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, ανάλογα με την περίπτωση.
Άρθρο 74
Τερματισμός Υπόλοιπο
1. Ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση για έγκριση την τελική δήλωση, μια έκθεση διαχείρισης για τέτοιες επιχειρήσεις
καθώς και μια προτεινόμενη διανομή των περιουσιακών στοιχείων του πλεονάσματος, που έπρεπε να απαλειφθούν πριν από τους ελεγκτές του οικισμού, στην περίπτωση της έχουν οριστεί.
2. Η ουσία και η προτεινόμενη κατανομή δημοσιεύεται σε μία από τις μεγαλύτερες
εφημερίδες της έδρας της επαρχίας. Οι εν λόγω ισορροπίας και του έργου μπορεί να
προσβληθεί εντός σαράντα ημερών από τη δημοσίευσή της και σύμφωνα με τη διαδικασία για την αμφισβήτηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, κάθε μέλος
που αισθάνεται αδικημένοι και οι πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις δεν ήταν ικανοποιηθεί ή εγγύηση. Έως ότου έχει περάσει η προθεσμία για την έφεση ή οριστικής
απόφασης επιλύεται καταγγελιών δεν πρέπει να προχωρήσει στην κατανομή των
στοιχείων ενεργητικού που προκύπτουν. Ωστόσο, οι εκκαθαριστές μπορεί να προχωρήσει να κάνει τις πληρωμές των κοινωνικών να προβλέπεται ότι το ποσό δεν πρέπει
να επηρεαστούν από την έκβαση των εν λόγω ισχυρισμών.
Άρθρο 75
Βράβευση της εταιρικής
1. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να διανείμει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μέχρι να πληρωθούν στο ακέραιο τα χρέη, έχουν πληρωμή σας κατάθεση ή έχει
εξασφαλιστεί στο πιστώσεων που οφείλονται.
2. Ικανοποιημένος αυτά τα χρέη, το υπόλοιπο της εταιρικής, υπό τον όρο της στο
χρέος μειωμένης εξασφάλισης, θα δοθούν με την ακόλουθη σειρά:
α. Το Ταμείο για την εκπαίδευση και την προώθηση τίθενται στη διάθεση του ομοσπονδιακού φορέα στον οποίο συνδέεται με το συνεταιρισμό. Αν δεν είναι σε σύνοδο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει το οποίο προορίζεται ομοσπονδιακή οντότητα.
Ελλείψει ονομασίας, το εν λόγω ποσό καταβάλλεται στην Εθνική Συνομοσπονδία
Συνεταιρισμών της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο συνεταιρισμό υπό εκκαθάριση
και η αντίστοιχη απουσία της Συνομοσπονδίας καταβάλλεται στο Δημόσιο Ταμείο
για τη δημιουργία ενός Ταμείου Προώθηση των Συνεταιρισμών.
β. Οι εταίροι θα επιστρέψει το ποσό των εισφορών κεφαλαίου που έχουν αποδειχθεί,
αφού καταβληθεί ή πλην τα κέρδη ή τις ζημίες των προηγουμένων ετών, επικαιροποιούνται εφόσον καθίσταται ανάγκη, αρχίζοντας με τη συμβολή των εταίρων, οι εθελοντικές εισφορές άλλους εταίρους και, στη συνέχεια, τις υποχρεωτικές εισφορές.
γ. Οι εταίροι θα επιστρέψει τη συμμετοχή σας στο αποθεματικών εθελοντής έκρινε
τα διανεμητέα από το καταστατικό ή με συμφωνία της Γενικής Συνέλευσης, η διανομή τους σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από το Σύνταγμα ή από τη

συμφωνία και, ελλείψει αυτού, ανάλογα με τις δραστηριότητες του κάθε εταίρου με
τον συνεταιρισμό κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών ή συνεταιρισμών, των
οποίων η ζωή ήταν μικρότερη από αυτή τη φορά, από την έναρξή του.
δ. Αφού η περίσσεια του υγρού, αν υπάρχει, θα είναι στη διάθεση του συνεταιρισμού ή μια κατάσταση η οποία φαίνεται ρητά τονίζεται στο Σύνταγμα ή να διορίζονται με κοινή συμφωνία της Γενικής Συνέλευσης. Ελλείψει ονομασίας, το εν λόγω
ποσό καταβάλλεται στην Εθνική Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών της κατηγορίας που
αντιστοιχεί στο συνεταιρισμό υπό εκκαθάριση και η αντίστοιχη απουσία της Συνομοσπονδίας καταβάλλεται στο Δημόσιο Ταμείο για τη δημιουργία ενός Ταμείου Προώθηση των Συνεταιρισμών.
Εάν η ορισθείσα οντότητα ήταν ένας συνεταιρισμός, θα πρέπει να ενσωματώσει το
υποχρεωτικό αποθεματικό ταμείο, με τη δέσμευση ότι κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε χρόνων έχει ένα χαρακτήρα σχετικά με την έλλειψη, αλλά το ποσό που περιλαμβάνεται ζημίες μπορεί να φορτιστεί από το συνεταιρισμό. Αν ήταν συγγενής επιχείρηση, πρέπει να προορίζονται για την υποστήριξη έργων που προωθούνται από τους
συνεταιρισμούς.
Κάθε μέλος του συνεταιρισμού διευθέτησης η οποία θα λαμβάνει ένταξη σε ένα άλλο πρόγραμμα συνεργασίας, απαιτεί ότι το ποσοστό της υπέρβασης υγρού είχε εκκαθάρισης, η οποία υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των μελών, είναι εγγεγραμμένος στο υποχρεωτικό αποθεματικό ταμείο συνεταιρισμός στην οποία περιλαμβάνονται, εφόσον έχουν εφαρμοστεί πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να εγκρίνει το τελικό ισολογισμό εκκαθάρισης.
Άρθρο 76
Εξάλειψη
Μετά την εκκαθάριση, εκκαθαριστές χορηγήσει η πράξη λύσης της κοινωνίας στην
οποία πρέπει να αναφέρει:
α. Η ουσία και η προτεινόμενη κατανομή των περιουσιακών στοιχείων έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και δημοσιεύεται σε μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες στην επαρχία της κατοικίας.
β. Έχει περάσει η προθεσμία για την αμφισβήτηση της συμφωνίας που αναφέρεται
στο άρθρο 74 του παρόντος νόμου, δεν αντιρρήσεις έχουν γίνει ή έχει φτάσει την απόφαση που σταθερά έχει επιλυθεί.
γ. Οι οποίες έχουν προχωρήσει στην απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της
κοινότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 75 του παρόντος νόμου και ιδιοποιείται τα ποσά που οφείλονται στους πιστωτές, συνεργατών και φορέων για το υπόλοιπο του ταμείου, για να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και προώθηση και υπάρχει ρευστό
υπερβολή.
Η πράξη θα ενσωματώσει το τελικό υπόλοιπο εκκαθάρισης, η προτεινόμενη κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και άδεια χρήσης της Συνέλευσης.
Οι εκκαθαριστές πρέπει να ζητήσουν εγγράφως να ακυρώσει τα μητρώα καταχώρισης της κοινωνίας.
Η πράξη έχει καταγραφεί στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών, κατατίθεται στο
τελωνείο ότι τα βιβλία και έγγραφα σχετικά με το συνεταιρισμό, ο οποίος διατηρείται
για μια περίοδο έξι ετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ δεύτερο επίπεδο, ομαδο-συνεργατική ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ οικονομικής εταιρικής σχέσης

Άρθρο 77
Δεύτερη συνεταιρισμών βαθμός
1. δευτέρου βαθμού είναι συνεταιρισμοί Τα σχηματίζεται από τουλάχιστον δύο συνεταιρισμοί. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν ως εταίροι ή άλλα νομικά πρόσωπα,
δημοσίου ή ιδιωτικού και μεμονωμένους επιχειρηματίες, με ανώτατο όριο το 45%
όλων των εταίρων, καθώς και τους επιχειρηματικούς εταίρους.
Στόχο την προώθηση, το συντονισμό και την ανάπτυξη κοινών οικονομικών σκοπός
των εταίρων της, και να ενισχύσει και να ενσωματώσει τη δραστηριότητά τους οικονομικούς.
Εκτός από την περίπτωση των κοινών επιχειρήσεων, κοινή δομή, δεν μέλος αυτών
των συνεταιρισμών μπορεί να έχει άνω του 30% του μετοχικού κεφαλαίου του ίδιου.
2. Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές, εκκαθαριστές και Πόροι Επιτροπής θα εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των μελών της ή τα μέλη των
οργανώσεων μελών από τα ίδια συστατικά. Ωστόσο, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες ανθρώπους που δεν είναι μέλη ή μέλη των οργανισμών-εταίρων,
στο ένα τρίτο του συνόλου.
3. Τα άτομα που εκπροσωπούν τα νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο του Συμβουλίου,
Ελεγκτές διοικητικό. Δυναμικού και τους εκκαθαριστές δεν μπορεί να εκπροσωπεί
τη Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού του δεύτερου βαθμού, αλλά πρέπει να παρακολουθήσουν το ίδιο με τη φωνή, αλλά όχι ψήφου, εκτός όταν τα ιδρύματα σύνθεση είναι ο συνεργάτης του εκπροσωπείται από πολλά μέλη.
4. Σε περίπτωση εκκαθάρισης, το τακτικό αποθεματικό που θα μεταφέρεται στην
ίδια τη φύση του καθενός από τα συνεταιρισμών και έχουν το υπόλοιπο που προκύπτει υγρού, όλα κατανέμονται μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού κατ 'αναλογία
προς τον όγκο συν-operativised δραστηριότητα που αναπτύχθηκε από κάθε συνεταιρισμό στη δεύτερη τάξη κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών ή, ελλείψει αυτού, από το σύνταγμά της, δεν είναι στη φύση του έξτρα παροχές.
5. Ο δεύτερος βαθμός συνεταιρισμοί μπορούν να καταστούν κύρια μέλη συνεταιρισμών συνεταιρισμών απορροφώνται μέσω της διαδικασίας που καθορίζεται στην παρούσα Πράξη
Συνεργάσιμους εταίρους, και τα μέλη αυτής, σύμφωνα με τις συμφωνίες του μετασχηματισμού και της απορρόφησης, μπορεί να αποσύρει γραπτώς στο διοικητικό
συμβούλιο των συνεταιρισμών του δεύτερου βαθμού ή πρώτης ποιότητας, ανάλογα
με την περίπτωση, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την την ημερομηνία δημοσίευσης του μετασχηματισμού και της απορρόφησης.
6. Σε θέματα που δεν καλύπτονται σε αυτό το άρθρο, δεύτερος βαθμός είναι συνεταιρισμοί που διέπονται από τις γενικές ρυθμίσεις που καθορίζονται στην παρούσα
τίποτα νόμος που εφαρμόζεται.
Άρθρο 78
Cooperative Group
1. Συνεταιρισμός ομάδα: για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, σημαίνει έναν αριθμό των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τάξη τους, και η οντότητα
επικεφαλής ομάδας την άσκηση των εξουσιών ή έκδοσης δεσμευτικών οδηγιών προς
τους συνεταιρισμούς ομαδοποιημένες, ώστε να υπάρχει μία μονάδα απόφαση στο πεδίο των αρμοδιοτήτων αυτών.
2. Η έκδοση των οδηγιών χρήσης θα επηρεάσει διάφορους τομείς της διαχείρισης,
διοίκησης και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:
α. Η δημιουργία των συνεταιρισμών βάσης κοινών κανονιστικών και ρυθμιστικών

προτύπων.
β. Η δημιουργία συμπράξεων μεταξύ των φορέων βάση.
γ. Τακτική δεσμεύσεις συνεισφοράς των πόρων που υπολογίζεται σύμφωνα με την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους αντίστοιχους ή κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
3. Η έγκριση της ένταξης στην ομάδα συνεργασίας θα προσδιορίζει την αρχική
συμφωνία του καθενός από τα βασικά πρόσωπα, σύμφωνα με τους κανόνες τις δικές
του ανταγωνισμού και της απόδοσης.
4. Οι γενικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στην ομάδα που πρέπει να επισημοποιηθεί εγγράφως, είτε στα άρθρα του αρχηγού της ομάδας σύνδεσης, αν συνεταιρισμού,
ή κάποιο άλλο αναγκαίο έγγραφο της σύμβασης που θα περιλαμβάνει τη διάρκεια, αν
είναι περιορισμένη, η διαδικασία τροπολογία, η διαδικασία για την απομάκρυνση του
συνεταιρισμού και τις εξουσίες των οποίων η άσκηση αποδίδεται στην οικονομική
οντότητα συμφωνεί με επικεφαλής την ομάδα. Η τροποποίηση, παράταση ή τη λήξη
των αναλήψεων υποχρεώσεων μπορεί να αναφέρεται εάν έχει καθοριστεί κατόπιν
συμφωνίας του ανώτατου φορέα της οντότητας επικεφαλής του ομίλου. Το έγγραφο
της σύμβασης πρέπει να αυξηθεί σε μια πράξη.
5. Η συμφωνία ένταξης πρέπει να καταγράφεται σε ένα φύλλο ομάδα για κάθε συνεταιρισμό στο σχετικό μητρώο.
6. Την ευθύνη για τις πράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται άμεσα με μη συνεργαζόμενες εταιρείες εντός ενός ομίλου, δεν θα το φτάσει, ή άλλων συνεταιριστικών εταιρειών σε αυτό.
Άρθρο 79
Άλλες μορφές οικονομικής συνεργασίας
1. Οι συνεταιρισμοί και οι κάθε είδους μπορεί να ιδρύει εταιρίες, ενώσεις, κοινοπραξίες και οι ενώσεις μεταξύ τους ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή
ιδιωτικού, και να επισημοποιηθεί συμφωνίες ή ρυθμίσεις, για την καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού της και να υπερασπιστεί συμφέροντά τους.
2. Οι συνεταιρισμοί επικεντρωθεί στις επιχειρήσεις τους από συγχώνευση ή η σύσταση άλλων δεύτερης κατηγορίας συνεταιρισμούς, καθώς και μέσω κοινών επιχειρήσεων, απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα που χορηγήθηκαν στη νομοθεσία για
τις ομάδες επιχειρήσεων και τις συγκεντρώσεις.
3. Οι συνεταιρισμοί μπορούν να υπογράφουν με άλλα μεταξύ συμφωνιών συνεργασίας προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς της εταιρικής. Εκδίδονται δυνάμει
αυτής, στο πλαίσιο της συνεργασίας και των εταίρων της θα διενεργεί πράξεις προμήθεια, την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε άλλα που έχουν υπογράψει τη
συμφωνία συνεργασίας, λαμβάνοντας τέτοια γεγονότα να αντιμετωπίζονται ως πράξεις συνεργασίας των επιχειρήσεων με τους εταίρους τους.
Τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών πρέπει να καταλογιστεί πλήρως με το τακτικό αποθεματικό του συνεταιρισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 80
Πεδίο εφαρμογής και γενικοί κανόνες

1. Οι συνεταιρισμοί των εργαζομένων που σκοπό έχουν να προσφέρουν θέσεις εργασίας των μελών της μέσα από την προσωπική προσπάθεια και την άμεση, πλήρη ή
μερική απασχόληση, μέσω της διοργάνωσης από κοινού παραγωγή των προϊόντων ή
των υπηρεσιών για τους άλλους. Μπορούν επίσης να έχουν εταίρους. Η αναλογία
των εργαζομένων με το συνεταιρισμό τους εταίρους είναι η εταιρική.
2. Οι εργαζόμενοι μπορούν να είναι μέλη που βρίσκονται νόμιμα σε θέση να συνάπτει την παράδοση του έργου τους. Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι μπορούν να είναι εταίροι, σύμφωνα με τις διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας σχετικά με την παροχή της
εργασίας στην Ισπανία.
3. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους θα έχει ως αποτέλεσμα ο εργαζόμενος λύση
για την παροχή της εργασίας στα πλαίσια του συνεταιρισμού.
4. εργασίας των εταίρων Οι δικαιούνται περιοδικώς, όχι αργότερα από ένα μήνα, οι
αντιλήψεις υπόψη τα πλεονάσματα του συνεταιρισμού που ονομάζεται κοινωνική
προκαταβολές που δεν θεωρούνται ως αποδοχές, με βάση τη συμμετοχή τους στις
συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
5. Ισχύει για τα μέλη και των εργαζομένων στο χώρο εργασίας για τα πρότυπα επαγγελματικής υγείας και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, οι οποίες θα υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότητες της εταιρικής σχέσης και στις αυτοδιαχειριζόμενες από την εργατική τους εταίρους που σχετίζονται με την συνεταιρισμού.
6. Μέλη των εργαζομένων κάτω των δεκαοκτώ ετών δεν μπορεί να κάνει τη νυχτερινή εργασία ή όταν η κυβέρνηση να δηλώσει, για τους εργαζομένους κάτω των δεκαοκτώ ετών, ανθυγιεινή, επίπονη, επιβλαβείς ή επικίνδυνες για την υγεία τους και
την επαγγελματική κατάρτιση ή το ανθρώπινο.
7. Ο αριθμός των ωρών ανά έτος από εργαζόμενους με συμβάσεις μισθωτής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου των ωρών ανά έτος από την ομάδα
εργασίας των εταίρων. Δεν προσμετράται στο ποσοστό αυτό:
α. Ολοκληρωμένη εργαζόμενους στη συνεταιριστική νομική υποκατάσταση, καθώς
και όσοι ακολουθήσουν στις δραστηριότητες του εν λόγω υποκατάσταση.
β. Οι εργαζόμενοι που αρνούνται ρητώς να λειτουργεί εταίρους.
γ. Οι εργαζόμενοι για την αντικατάσταση των εργαζομένων ή των μισθωτών τους
εταίρους που βρίσκονται σε άδεια ή προσωρινής ανικανότητας, τη μητρότητα, την
υιοθεσία ή ανάδοχη φροντίδα.
δ. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε χώρους εργασίας, στις εργασίες μιας δευτερεύουσας ή αξεσουάρ.
ε. Σύμβασης των εργαζομένων που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των επαγγελματιών χρηστών, όταν ο συνεταιρισμός λειτουργεί ως γραφείο εύρεσης προσωρινής απασχόλησης.
στ. εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας στην πράξη και την κατάρτιση.
ζ. Εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται σε καμία διάταξη για την απασχόληση των
ψυχικά και σωματικά ανάπηροι.
Να ερμηνευθεί, σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες εκτελούνται υπό χώρο εργασίας
δευτερεύουσα ή παρεπόμενες υπηρεσίες που παρέχονται απευθείας από τις δημόσιες
αρχές και φορείς που συμβάλλουν στο γενικό συμφέρον, όταν εκτελούνται σε τοπικό
ιδιοκτησία του δημοσίου.
8. Το καταστατικό μπορεί να καθορίζει τη διαδικασία με την οποία οι εργαζόμενοι
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο καθεστώς των εταίρων. Σε συνεταιρισμούς που
διέπονται από το άρθρο αυτό υπερβαίνει τα όρια της απασχόλησης των μισθών που
καθορίζονται στο σημείο 7, ο εργαζόμενος που έχει σύμβαση εργασίας αορίστου
χρόνου και με περισσότερα από δύο χρόνια πρέπει να γίνει δεκτή ως εταίρος εργασίας εφόσον της ζητηθεί εντός έξι μήνες από τότε που θα μπορούσε να ασκήσει αυτό το

δικαίωμα, χωρίς πέρασμα του συνεταιρισμού περίοδο δοκιμής και πληροί τις λοιπές
νόμιμες προϋποθέσεις.
Άρθρο 81
Εταίροι στην κατάσταση δοκιμών
1. Σε συνεταιρισμοί εργαζομένου, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό, την
αποδοχή, από το Διοικητικό Συμβούλιο, ένας νέος εταίρος θα είναι σε δοκιμαστική
κατάσταση, μπορεί να μειωθεί ή να εξαλειφθεί η δοκιμαστική περίοδος με αμοιβαία
συμφωνία.
2. Η δοκιμαστική περίοδος δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και θα καθοριστεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, για να καλύψουν τις θέσεις εργασίας που καθορίζει
το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός νόμου την κατανομή αυτής της αρχής στη Γενική
Συνέλευση, των οποίων η εκτέλεση συνεπάγεται ιδιαίτερες απαιτήσεις της θέσης, της
περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας μπορεί να είναι έως δεκαοκτώ μήνες. Ο αριθμός
αυτών των θέσεων εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού αριθμού των μελών του συνεταιρισμού εργαζομένων.
3. Οι νέοι εταίροι κατά τη διάρκεια της περιόδου είναι σε δοκιμαστική κατάσταση,
έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους εταίρους που εργάζονται με το παρακάτω προδιαγραφές:
α. Μπορεί να τερματίσει τη σχέση για τη μονομερή ελεύθερη, σχολή αναγνωρίζει
επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο.
β. Δεν είναι επιλέξιμες για τις θέσεις των οργάνων της κοινωνίας.
γ. Δεν είναι δυνατή η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση, κάθε σημείο που τους αφορούν προσωπικά και άμεσα.
δ. Δεν απαιτείται ή εξουσιοδοτείται να προβεί σε εισφορές κεφαλαίου ή να καταβάλει το εισιτήριο εισόδου.
ε. Δεν φθάνουν τον καταλογισμό απώλειες που επέρχονται στα πλαίσια του συνεταιρισμού κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ή έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν συνεταιρισμό.
Άρθρο 82
Πειθαρχικό
1. Το καταστατικό ή τον εσωτερικό κανονισμό, να προσδιορίζουν την πειθαρχία της
εργασίας των εταίρων, ρυθμίζοντας τα είδη σφαλμάτων που ενδέχεται να προκύψουν
κατά την εκτέλεση των εργασιών, οι κυρώσεις, οι οργανισμοί και τα άτομα με εξουσιών επιβολής κυρώσεων.
Τα καταστατικά που διέπουν τις πειθαρχικές διαδικασίες με δήλωση του, τους πόρους διαδικασίες και προθεσμίες.
2. Το πειθαρχικό σύστημα θα ρυθμίζει τους τύπους των αποτυχιών που ενδέχεται να
προκύψουν κατά την παροχή της, οι κυρώσεις εργασίας, φορείς και πρόσωπα, με εξουσίες για να επιβάλλουν κυρώσεις και πειθαρχικές διαδικασίες με δήλωση του,
τους πόρους διαδικασίες και προθεσμίες.
3. Η αποβολή του-μελών εργαζόμενος μπορεί να συμφωνηθεί μόνο από το εκτελεστικό συμβούλιο του οποίου οι αποφάσεις μπορεί να ασκήσει έφεση, εντός δεκαπέντε
ημερών από την κοινοποίηση αυτής, ενώπιον της απόφασης της επιτροπής Πόρων
εντός δύο μηνών ή πριν από την Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά την πρώτη συνέλευση που θα συγκληθεί. Μετά την περίοδο αυτή χωρίς να έχει λάβει την απόφαση,
η εκτίμηση των πόρων. Η συμφωνία θα πρέπει να αποβληθεί από την εκτελεστική
εξουσία που πρέπει να επικυρωθεί από το αρμόδιο όργανο ή πριν από την προθεσμία
της προσφυγής του το ίδιο, αν και το Εκτελεστικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει

τον εργαζόμενο σε συνεργάτη του απασχόλησης, διατηρώντας όλα τα δικαιώματά
τους οικονομικούς.
Άρθρο 83
Ημέρα, την εβδομαδιαία ανάπαυση εορτές, τις διακοπές και να αφήσει
1. Το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό ή με άλλο τρόπο, η Συνέλευση θα
ρυθμίζει τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, η ελάχιστη εβδομαδιαία ανάπαυση, αργίες και ετήσιας άδειας, με σεβασμό, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον, τους ακόλουθους κανόνες:
α. Μεταξύ του τέλους του την ημέρα και την αρχή της επόμενης, μεσολαβούν τουλάχιστον δώδεκα ώρες.
β. Όλα τα παιδιά κάτω των δεκαοκτώ ετών, δεν μεταφέρουν περισσότερους από σαράντα ώρες πραγματικής εργασίας την εβδομάδα.
γ. Πρέπει να τηρούνται, τουλάχιστον ως εορτές, η ημέρα των Χριστουγέννων, της
Πρωτοχρονιάς, 1η Μαΐου και 12 Οκτωβρίου, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που
εμποδίζονται από τη φύση της επιχείρησης για την ανάπτυξη του συνεταιρισμού.
δ. Ετήσια άδεια και, τουλάχιστον, τα μέρη που αναφέρονται στην παράγραφο γ) κατωτέρω καταβάλλεται προκειμένου να προωθήσει την εταιρική
ε. Το ετήσιο ενοίκιο κάτω των δεκαοκτώ ετών και πάνω από εξήντα χρόνια έχουν
τουλάχιστον ένα μήνα.
2. Η κοινωνική λειτουργός, εκ των προτέρων και η αιτιολόγηση, δικαιούνται να απουσιάσουν από την εργασία για έναν από τους λόγους και το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
α. Δεκαπέντε ημέρες σε περίπτωση γάμου.
β. Δύο ημέρες, σε περιπτώσεις γέννησης ενός ή σοβαρής ασθένειας του παιδιού ή
θανάτου συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού συγγένειας ή εξ αγχιστείας. Όταν, με την
ευκαιρία αυτή, ο εταίρος πρέπει να κάνει ένα "εργαζόμενος σε βάρδιες, το αποτέλεσμα, η προθεσμία είναι τέσσερις ημέρες.
γ. Μια μέρα για τη μετακίνηση του συνήθους διαμονής.
δ. Για το χρόνο που απαιτείται για να συμμορφωθούν με την αναπόφευκτη δημόσιο
καθήκον και την προσωπική.
ε. Για να εκτελέσετε λειτουργίες στον εκπρόσωπο του συνεταιριστικού κινήματος.
Το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό ή, ελλείψει αυτού, η Γενική Συνέλευση
μπορεί να παρατείνει την επιτρέπουν οι περιστάσεις και τη διάρκειά τους και σε κάθε
περίπτωση, εάν τα δικαιώματα πρέπει να καθοριστεί για το σκοπό της συλλογής των
προκαταβολές, οι εταιρικές είτε δεν έχουν καταβληθεί ή τη φύση του το βαθμό στον
οποίο καταβάλλονται.
Άρθρο 84
Αναστολή και άδεια απουσίας
1. Σε συνεταιρισμοί εργαζόμενος, θα ανασταλεί προσωρινά η υποχρέωση και το δικαίωμα εταίρος για την παροχή των εργαζομένων τη δουλειά του, την απώλεια οικονομικών δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εν λόγω παροχών, για τους ακόλουθους λόγους:
α. Προσωρινής ανικανότητας της εργατικής εταίρου.
β. Μητρότητας ή πατρότητας και έγκριση κοινωνικός λειτουργός ή ανάδοχης φροντίδας των παιδιών κάτω των πέντε ετών.
γ. Στρατιωτική θητεία, υποχρεωτική ή προαιρετική, ή υποκατάστατο της κοινωνικής
υπηρεσίας.
δ. Στερητικών της ελευθερίας των εργαζομένων-μελών, ενώ δεν υπάρχει καμία κα-

ταδίκη.
ε. Διαθεσιμότητα, με διορισμό ή εκλογή σε δημόσιο λειτούργημα ή στο συνεταιριστικό κίνημα, το οποίο παρεμποδίζει το έργο του κοινωνικού λειτουργού βοήθειας.
στ. Οικονομικής, τεχνικής, οργανωτικής, την παραγωγή ή που προκύπτουν από ανωτέρα βία.
ζ. Για πειθαρχικούς λόγους.
2. Με τη διακοπή τους νομικούς λόγους της αναστολής, η εργατική εταίρος θα αποκτήσει εκ νέου τις υποχρεώσεις τους πλήρη δικαιώματα και ως εταίρος, και έχει το
δικαίωμα να επανένταξη στην εργασία ήσυχα.
Σε περίπτωση προσωρινής αναπηρίας, εφόσον, σύμφωνα με το δίκαιο κοινωνικής
ασφάλισης, του εργασιακού εταίρος έχει κηρυχθεί μόνιμης ανικανότητας, θα παύει το
δικαίωμα εργασίας, και, αν απόλυτο ή σοβαρή αναπηρία, θα εμφανιστεί των μελών
της υποχρεωτικής άδειας των εργαζομένων-.
Σε περίπτωση αναστολής της στρατιωτικής θητείας ή αντικατάστασης, ή άσκηση
δημόσιας υπηρεσίας ή του συνεταιριστικού κινήματος, με διορισμό ή εκλογή, ο εργαζόμενος μέλος πρέπει να επιστρέψει εντός ενός μηνός από τη λήξη των καθηκόντων
του, θέση ή έργο.
Στην περίπτωση του τοκετού, η αναστολή θα διαρκέσει ένα ελάχιστο δεκαέξι συνεχόμενων εβδομάδων εάν δεν ήταν πολλές, οπότε η περίοδος αυτή είναι δεκαοκτώ εβδομάδες. Και στις δύο περιπτώσεις θα διανεμηθεί κατά την κρίση του ενδιαφερομένου την, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον έξι εβδομάδες είναι σε λαμβάνονται
αμέσως μετά την παράδοση.
Παρά τα ανωτέρω, εάν η μητέρα και το έργο του πατέρα, ότι, κατά την έναρξη της
περιόδου της άδειας μητρότητας, μπορείτε να επιλέξετε για τον πατέρα να διαρκέσει
έως και τέσσερις από τις τελευταίες εβδομάδες του αναστολής, εφόσον είναι συνεχείς
και τέλος της περιόδου αυτής εάν κατά τη στιγμή της αποτελεσματικότητας που ενσωματώνουν το έργο της μητέρας παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία σας.
Στην περίπτωση της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο παιδί είναι κάτω των εννέα
μηνών, η αναστολή δεν πρέπει να υπερβαίνει δεκαέξι εβδομάδων, η επιλογή της εργασίας εταίρου, είτε από διοικητική ή δικαστική απόφαση για την φροντίδα από ανάδοχους γονείς, είτε από η απόφαση του δικαστηρίου ότι η έκδοση. Αν το θετό τέκνο
είναι άνω των εννέα μηνών και λιγότερο από πέντε έτη, η αναστολή δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις έξι εβδομάδες.
Σε περίπτωση που η μητέρα και το έργο του πατέρα μόνο ένας από αυτούς μπορεί να
ασκήσει αυτό το δικαίωμα.
3. Για την αναστολή της οικονομικής, τεχνικής, οργανωτικής, την παραγωγή ή αποτέλεσμα ανωτέρας βίας, η Γενική Συνέλευση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά
από τον νόμο, δηλώνει την ανάγκη για οποιαδήποτε από αυτές τις αιτίες, μπαίνουν σε
κατάσταση αναστολής όλων ή οι εταίροι που απαρτίζουν το συνεταιρισμό των εργαζομένων, και πόσο χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η αναστολή και διορισμού
των μελών, των εργαζομένων οι οποίοι πρόκειται να παραμείνουν σε κατάσταση αναστολής.
4. Εργασίας των εταίρων βάρυναν σε περίπτωση α), β), δ) στ) 1 του παρόντος άρθρου, ενώ σε κατάσταση αναστολής, διατηρεί το υπόλοιπο της δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις ως εταίρος.
Εργασία εταίροι επιβαρύνονται σε περιπτώσεις γ) και ε) της ίδιας παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, ενώ σε κατάσταση αναστολής, έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα Πράξη στα μέλη, εκτός από τη λήψη προκαταβολών και επιστρέφει, το δικαίωμα του εκλέγειν και να εκλεγεί θέσεις στην εταιρικά όργανα, πρέπει να τηρούν το απόρρητο για θέματα και πληροφορίες που θα μπορούσαν να βλά-

ψουν τα κοινωνικά συμφέροντα του συνεταιρισμού, και εφόσον κατά τη διάρκεια του
χρόνου ότι είναι σε κατάσταση αναστολής, η Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται
στο αριθμός 2 του άρθρου 46, συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν νέες υποχρεωτικές
εισφορές, οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντα αυτά.
5. Στις περιπτώσεις). β) γ) δ) ε) του σημείου 1 του παρόντος άρθρου, των συνεταιρισμών των εργαζομένων, για την αντικατάσταση του εργασιακού τους εταίρους που
βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στην καταγραφή της άτομο που αντικαταστάθηκε
και η αιτία που τον παρακινεί. Αυτοί οι εργαζόμενοι δεν θα χρησιμοποιηθούν για τον
υπολογισμό του ποσοστού που αναφέρεται με τον αριθμό 7 του άρθρου 80 του παρόντος νόμου
6. Καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού, ή ελλείψει αυτού, η Γενική Συνέλευση μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης εργαζομένων άνευ μέλη αφήσει με το μέγιστο μήκος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός υπήρχε περιορισμός ως προς το αναφερόμενο διατάξεις.
Η κατάσταση των μελών του εργαζομένου σε άδεια οικειοθελώς συμμορφώνονται με
τους ακόλουθους κανόνες:
α. Δεν έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν τη δουλειά τους, αλλά μόνο το προτιμησιακό δικαίωμα επανεισόδου στη κενές θέσεις εργασίας ίσο ή παρόμοιο με τη δική
σας, η οποία θα συμβούν κατά την ή συνεταιρισμού.
β. Τα άλλα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που ορίζονται στο σημείο 4 του παρόντος άρθρου για το εργασιακό τους εταίρους επιβαρύνονται σε περιπτώσεις γ) και
ε) 1 του παρόντος άρθρου, 1
Άρθρο 85
Υποχρεωτική άδεια, λόγω της οικονομικής, τεχνικής, οργανωτικής ή παραγωγής
1. Όταν, για οικονομικούς, τεχνικούς, οργανωτικούς ή παραγωγικούς ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας, να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του συνεταιρισμού, είναι απαραίτητο, όπως καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, να μειώσει, με
το αμετάκλητο, τον αριθμό των θέσεων συνεργατική εργασία ή να αλλάξει το ποσοστό των επαγγελματικών προσόντων του ομίλου που ενσωματώνει η ίδια, η Γενική
Συνέλευση ή, κατά περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον επιτρέπεται από το
καταστατικό, διορίζει τα μέλη των συγκεκριμένων εργαζομένων που πρέπει να χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο συνεταιρισμού, που θα θεωρηθεί δικαιολογημένη υποχρεωτική άδεια.
2. που είναι μέλη της υποχρεωτικής άδειας των εργαζομένων, όπως προβλέπεται στο
προηγούμενο τεύχος του παρόντος άρθρου δικαιούνται να την άμεση επιστροφή των
εισφορών τους εθελοντικά στο κοινωνικό κεφάλαιο και την επιστροφή στο Ε! εντός
δύο ετών από τις εισφορές τους υποχρεωτικής Δεδουλευμένα μηνιαία. Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά που εκκρεμούν πρέπει να φέρει το έννομο συμφέρον των χρημάτων
κάθε χρόνο που θα καταβληθεί στους πρώην εργαζόμενους της συνεργασίας εταίρων.
Ωστόσο, όταν ο συνεταιρισμός διαθέτει άρθρωση των οικονομικών πόρων, την επιστροφή των υποχρεωτικών εισφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον οικονομικό έτος.
Άρθρο 86
Επιχειρήσεις διαδοχής, συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης
1. Όταν ένας συνεταιρισμός που υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του προηγούμενου ιδιοκτήτη επιχείρησης, των εργαζομένων που θίγονται από την
παρούσα εργαζομένους υποκατάστασης μπορούν να συμμετάσχουν ως εταίροι τους

όρους που προβλέπονται στο άρθρο 80.8 της παρούσας Πράξης, και αν είχαν, τουλάχιστον δύο χρόνια με την εταιρεία ανωτέρω, δεν μπορούν να απαιτούν τη διάρκεια
της δοκιμής.
Σε περίπτωση που υπερβεί το νόμιμο όριο για τον αριθμό των ωρών ετησίως, που
ορίζεται στο άρθρο 80.7 της παρούσας Πράξης, η υπέρβαση αυτή δεν είναι αποτελεσματική.
2. Όταν ένας εργαζόμενος συνεταιρισμού τερματισμό, για λόγους που δεν οφείλονται σε αυτήν, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή τη χορήγηση επιδότησης και σε νέο
εργοδότη να αναλάβει την ευθύνη γι 'αυτές, που εργάζονται εταίρων να εκμεταλλεύεται την επιχείρησή τους με τον ίδιο να έχει τα ίδια δικαιώματα και κατ 'οίκον εργασία
που θα είχαν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, σαν να είχε
παράσχει στη συνεταιριστική εργασία σχετικά με το καθεστώς των εργαζομένων.
Το άρθρο 87
Αμφιλεγόμενα ζητήματα
1. Τα επίμαχα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ του συνεταιρισμού και
των εταίρων της εργασίας, υπό την ιδιότητά τους ως τέτοια, θα επιλυθούν με την εφαρμογή σε προτιμησιακή βάση, αυτή η πράξη, το καταστατικό και τον εσωτερικό
κανονισμό του συμφωνίες συνεργασίας εγκύρως εγκριθέντα από τα όργανα συνεταιρισμός κοινωνικών και αρχές συνεργασίας. Τα ζητήματα αυτά υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Κοινωνικής Τάξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.n του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος 2 / 1995, της 7ης Απριλίου, το οποίο ενέκρινε το κείμενο του Εργατικού Δικονομίας .
Η αναφορά στην αρμοδιότητα της Κοινωνικής Τάξης αντλεί τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου σε όλες τις βαθμίδες, για την αντιμετώπιση τυχόν επίμαχα ζητήματα ανακύπτουν μεταξύ του συνεταιρισμού των εργαζομένων και εργασίας εταίρος που σχετίζονται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας των επιχειρήσεων.
2. Οι συγκρούσεις που δεν βασίζονται στην παροχή της εργασίας, ή των αποτελεσμάτων, ή που έχουν δεσμευθεί τα δικαιώματά τους ως παράγοντα εργασίας και οι
οποίες ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ των κάθε είδους κοινωνική και των εργαζομένων συνεταιρισμών, υπόκεινται στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου Δημόσιας Τάξης.
3. Η προσέγγιση της κάθε ισχυρισμός από έναν εταίρο για τα θέματα που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1 θα απαιτούν την εξάντληση της προηγούμενης ένωσης, κατά την οποία ο υπολογισμός αναστέλλεται προθεσμίες παραγραφής για την
άσκηση ή την εκπνοή των μετοχών ή διεκδίκηση των δικαιωμάτων.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ καταναλωτών και των χρηστών
Άρθρο 88
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Θα είναι συνεταιρισμοί καταναλωτών και των χρηστών αυτών που προορίζονται
για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν από τρίτους ή παράγονται
από τους ίδιους, για τη χρήση ή την κατανάλωση των εταίρων και αυτών που συγκατοικούν μαζί του, καθώς και στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υπεράσπιση
δικαιώματα των μελών της ειδικότερα και τους καταναλωτές και τους χρήστες εν γένει. Μπορεί να είναι μέλη αυτών, τα άτομα που τους συνεταιρισμούς και φορείς ή
οργανώσεις που έχουν την ιδιότητα των αποδεκτών.

2. Καταναλωτών συνεταιρισμοί και οι συνεταιριστικές τους επιχειρηματικούς χρήστες μπορούν να εκτελούν πράξεις με μη μέλη εντός της επικράτειάς του, εάν αυτό
αναφέρεται στο Σύνταγμα της χώρας.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
Οικοδομικού συνεταιρισμού
Άρθρο 89
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Κατοικίες συνεταιρισμοί που σχετίζονται με τα άτομα που απαιτούν διαμονή και /
ή τοπικών τους ίδιους τους ανθρώπους και να συνυπάρχουν με αυτές. Οι εταίροι
μπορούν επίσης να είναι δημόσιοι φορείς και η κερδοσκοπικές οργανώσεις που
χρειάζονται κατάλυμα για εκείνους που εξαρτώνται από αυτούς να διαμένουν, λόγω
της λειτουργίας τους εργασία ή στον καθορισμό μιας συνεταιριστικής προαγωγής ή
που χρειάζονται για την ανάπτυξη τοπικών δραστηριότητές τους. Μπορούν να έχουν
ως στόχο, αν όχι μοναδικές, οπότε μπορεί να είναι εταίροι σε κάθε είδους, τα κτίρια
και τις εγκαταστάσεις τους ανθρώπους που προσπαθούν να χρησιμοποιούν συμπληρωματική και τοπικούς εταίρους τη στέγαση, τη διατήρηση και διαχείριση των κατοικιών και των τοπικών στοιχείων, κοινόχρηστων χώρων ή κτιρίων και τη δημιουργία
και την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και την αποκατάσταση κατοικιών, η
τοπική κτίρια και επιπλέον εγκαταστάσεις.
2. Κατοικίες συνεταιρισμοί μπορούν να αποκτήσουν και να αναπτύξουν αγροτεμαχίων και, γενικά, την ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων και των εργασιών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της.
3. Ιδιοκτησία ή χρήση και απόλαυση των κατοικιών και μπορούν να χορηγούνται ή
να παρέχονται στα μέλη μέσω οποιουδήποτε βαθμού που προσφέρονται από το νόμο.
Όταν ο συνεταιρισμός διατηρεί την κυριότητα του σπιτιού ή των χώρων, των κανονισμών που καθορίζουν τους κανόνες που πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε απόλαυση
της χρήσης και από τα μέλη, καθώς και άλλα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
μελών και του συνεταιρισμού, ενδεχομένως με την εισαγωγή και τη ρύθμιση της δυνατότητας μεταφορά ή την ανταλλαγή του δικαιώματος χρήσης και απόλαυσης του
σπιτιού ή με εταίρους σε άλλες τοπικές οικοδομικοί συνεταιρισμοί έχουν θέσει τον
ίδιο τρόπο.
4. Κατοικίες συνεταιρισμοί μπορούν να πωλούν ή τη μίσθωση σε τρίτους, συνεργάτες, χώρους και τις εγκαταστάσεις και τα κτίρια εκτός από την περιουσία τους. Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει για την τύχη των εσόδων από την πώληση ή μίσθωση
αυτών.
5. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει σε ποιες περιπτώσεις το δάπεδο ενός από
τους εταίρους είναι δικαιολογημένη και για τους άλλους, η αίτηση για την είσπραξη
των ποσών που καταβλήθηκαν από αυτή να χρηματοδοτήσει την καταβολή των κατοικιών και των χώρων, μειώσεις που αναφέρονται στην Η παράγραφος 3 του άρθρου
51, μέχρι το 50% των ποσοστών στο ίδιο σετ.
Τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και η συμβολή εταίρο το κοινωνικό κεφάλαιο, πρέπει να του επιστρέφονται από τη στιγμή που αντικαθίσταται με τις υποχρεώσεις της, τα δικαιώματα και από άλλο εταίρο.
6. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα το αξίωμα του μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου για περισσότερο από ένα οικοδομικού συνεταιρισμού.
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε περίπτωση μπορούν να λαμβάνουν
αμοιβή ή αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν θίγει το δικαίωμά
τους να αποζημιωθούν για τις δαπάνες που προέρχονται.

7. Κατοικίες συνεταιρισμοί εκτελούν τις προαγωγές τους στο έδαφος που δεσμεύονται καταστατικού.
Άρθρο 90
Σταδιακή κατασκευή ή προσφορές
Εάν η οικοδομικού συνεταιρισμού να αναπτύξουν περισσότερο την προώθηση ή την
προώθηση ίδια σε διάφορα στάδια, είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον καθένα από
και Asset Management αυτονομία, για την οποία οι λογαριασμοί πρέπει να είναι ανεξάρτητη όσον αφορά την κάθε μία, το γενικό θέμα του συνεταιρισμού, τον εντοπισμό
όλων των εγγράφων χρέωσης ή πληρωμών που δεν ισχύουν για τα δάνεια ή γενικά τα
χρέη.
Κάθε ανάπτυξη ή τη φάση να ταυτιστεί με ένα συγκεκριμένο όνομα αναγράφονται
σαφώς και ευδιάκριτα σε όλα τα έγγραφα σχετικά με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων
των διοικητικών εγκρίσεων ή αδειών και συμβάσεων με τρίτους.
Με την καταχώριση της κυριότητας των ακινήτων ή των παρτίδων στο όνομα του
συνεταιρισμού περιλαμβάνει την προώθηση ή την φάση με τον προορισμό τους και
κατά πόσον ο στόχος είχε συμφωνηθεί μετά την εξαγορά της, πρέπει να καταγράφεται σε υποσημείωση, κατόπιν αιτήσεως νομίμων εκπροσώπων του συνεταιρισμού.
Κάθε φάση θα πρέπει να αποτελούνται από ειδικούς πίνακες ή προώθησης τους εταίρους, ο κανονισμός πρέπει να περιέχει το Σύνταγμα, σέβεται τις αρμοδιότητες της
Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τις δράσεις και τις δεσμεύσεις του συνεταιρισμού και
τι επηρεάζει περισσότερους από ξεχωριστά περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα ή τις
υποχρεώσεις των μελών που δεν υπάγονται στις αντίστοιχες φάση ή μπλοκ. Η πρόσκληση για τα τμήματα θα είναι με τον ίδιο τρόπο με εκείνο των Συνελεύσεων.
Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην περιουσία καταχωρηθεί λογιστικά για την
προώθηση ή τη φάση δεν ευθύνεται για τα χρέη των άλλων.
Άρθρο 91
Έλεγχος των λογαριασμών της οικοδομικοί συνεταιρισμοί
1. Κατοικίες συνεταιρισμούς πριν από την υποβολή των ετήσιων λογαριασμών για
έγκριση στη Γενική Συνέλευση πρέπει να ελέγχονται κατά το φορολογικό έτος κατά
το οποίο επέρχεται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Πάρτε το συνεταιρισμό προώθηση μεταξύ των τοπικών σπίτια και έναν αριθμό
μεγαλύτερο από πενήντα.
β. Όποια και αν είναι ο αριθμός των νοικοκυριών και των τοπικών προαγωγής, όταν
αντιστοιχούν σε διαφορετικές φάσεις, ή όταν κατασκευάζονται σε διάφορα τμήματα
που αποτελούν, για οικονομικούς σκοπούς, διαφορετικές προσφορές.
γ. Αυτός ο συνεταιρισμός έχει δώσει αρμοδιότητες που αφορούν στη διαχείριση της
επιχείρησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Όταν το καταστατικό ή όπως έχει συμφωνηθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση, η διάταξη αυτή, όπως αναφέρεται στην παρούσα πράξη για το θέμα αυτό.
Άρθρο 92
Η μετάδοση των δικαιωμάτων
1. Σε οικοδομικοί συνεταιρισμοί, το μέλος που επιδιώκει να μεταδώσει εν ζωή τους
δικαιώματα, μεταξύ των τοπικών ή στέγαση, πριν από πέντε χρόνια έχουν περάσει, ή
άλλες μεγαλύτερης προθεσμίας που καθορίζεται από το καταστατικό, το οποίο δεν
υπερβαίνει τις δέκα από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας την πρώτη εγκατά-

σταση του σπιτιού ή εγκαταστάσεις, ή το έγγραφο το οποίο αντικαθιστά νόμιμα, καθώς και απουσία από την παράδοση της κατοχής από το σπίτι ή εγκαταστάσεις, πρέπει να τους θέτει στη διάθεση του συνεταιρισμού, που θα παρέχουν στους αιτούντες
εισδοχής ως εταίροι κατά σειρά αρχαιότητας.
Το δοκιμαστικό τιμή είναι ίση με το ποσό που καταβλήθηκε από τον εταίρο ο οποίος
μετέδωσε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους στην μονάδα τους, καθώς και
την εκτίμηση που έχετε βιώσει, σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή κατά την
περίοδο μεταξύ των ημερομηνιών των εκταμιεύσεων μερική και την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόθεσης για τη μεταφορά δικαιωμάτων κατ 'οίκον.
Τρεις μήνες μετά το μέλος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο είχε την πρόθεση να
μεταφέρει τα δικαιώματά τους στην μονάδα τους, χωρίς καμία αίτηση για εισδοχή ως
εταίρο κατά σειρά αρχαιότητας ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης για την απόκτησή
τους, το μέλος επιτρέπεται να μεταδίδει, μεταξύ ζώντων, σε μη μέλη.
Ωστόσο, μετά από ένα χρόνο από τότε που ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διαβιβάσει χωρίς να έχει διενεργήσει η μετάδοση, επαναλάβετε την προσφορά που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.
2. Εάν, στην περίπτωση που αναφέρεται στην προηγούμενη έκδοση του παρόντος
άρθρου, το μέλος, χωρίς γέμιση είναι στην ίδια σειρά, μεταδίδουν σε άλλους τα δικαιώματά τους στην μονάδα τους, το συνεταιρισμό, αν ήθελε να αγοράσει κάθε αιτούντα για την εισδοχή εταίρος, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να επιστρέψει στον αγοραστή το τίμημα σημεία το προηγούμενο τεύχος του παρόντος άρθρου, συν τα έξοδα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1518
ΑΚ. Τα έξοδα καλύπτονται από το σημείο 1 του ίδιου άρθρου του Αστικού Κώδικα
πρέπει να βαρύνει τον εταίρο που παραβίασε τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
Το δικαίωμα εξαγοράς μπορεί να ασκηθεί πάνω από ένα χρόνο μετά την καταχώριση
της μεταβίβασης στο Κτηματολόγιο, ή, ελλείψει αυτού, για τρεις μήνες, δεδομένου
ότι η retrayente έλαβε γνώση της εν λόγω διαβίβαση.
3. Οι περιορισμοί που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται όταν το μέλος της διαβιβάζουν τα δικαιώματά τους σχετικά
με την τοπική στέγασης ή στους απογόνους τους ανιόντες ή, καθώς και οι μεταβιβάσεις μεταξύ συζύγων δικαστικώς καταδικαστεί ή εγκρίνονται σε περιπτώσεις χωρισμού ή διαζυγίου.
ΤΜΗΜΑ IV
Αγροτικών Συνεταιρισμών
Άρθρο 93
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Γεωργικών συνεταιρισμών οι οποίες συνδέονται με τους ιδιοκτήτες γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, τα ζώα και τα δάση, τα οποία προορίζονται για τη διεξαγωγή όλων
των δραστηριοτήτων και των εργασιών που αποσκοπούν στην καλύτερη αξιοποίηση
των συμμετοχών των μελών τους, των μερών τους ή στοιχείων του συνεταιρισμού και
τη βελτίωση του γεωργικού πληθυσμού και την αγροτική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση τυχόν άλλο σκοπό ή υπηρεσία που είναι χαρακτηριστικό της γεωργίας, της
κτηνοτροφίας, της δασοκομίας ή δεν συνδέονται άμεσα με αυτές.
Μπορεί να ενταχθεί ως πλήρη μέλη αυτών των συνεταιρισμών, των γεωργικών επιχειρήσεων μεταποίησης οι εταιρείες, κοινότητες εκτοξευτές νερού, των κοινοτήτων
του νερού, τις κοινότητες των αγαθών και των αστικές ή εμπορικές επιχειρήσεις που
έχουν τον ίδιο σκοπό ή δραστηριότητα είναι συμπληρωματική και βρίσκεται εντός

της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι νόμοι
μπορούν να ρυθμίζουν το όριο των ψήφων που φέρουν τους εταίρους που αναφέρονται σε σχέση με τις συνδυασμένες ψήφοι του συνεταιρισμού.
2. Για να εκπληρώσει το σκοπό της, των γεωργικών συνεταιρισμών θα αναπτύξει,
μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α. Αποκτήστε, την ανάπτυξη, παραγωγή και κατασκευή με οποιοδήποτε μέσο, για
τον συνεταιρισμό ή στις εκμεταλλεύσεις των μελών τους, ζωοτροφές, τα λιπάσματα,
τα φυτά, σπόρους, τα εντομοκτόνα, τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εξοπλισμό και
άλλα στοιχεία αναγκαία ή βολικό για παραγωγής και της γεωργικής ανάπτυξης.
β. Διατήρηση, τον χαρακτηρισμό, το χειρισμό, μετασχηματισμού, μεταφοράς, διανομής και εμπορίας, συμπεριλαμβανομένης της απευθείας στον καταναλωτή, τα προϊόντα από τα αγροκτήματα στα πλαίσια του συνεταιρισμού και των μελών του στο
κράτος τους φυσικούς ή προ-επεξεργασία.
γ. Αποκτήστε, οικόπεδο, αναδιοργάνωση και βελτίωση των εκτάσεων για τη γεωργία, τα ζώα και τα δάση, καθώς και την κατασκευή και λειτουργία έργων και εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς αυτούς.
δ. Οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που είναι απαραίτητες ή βολικό ή συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής, τεχνικής, ή περιβαλλοντικού έργου της συνεταιρισμών ή των εταίρων.
ε. Κατανάλωση δραστηριότητες και υπηρεσίες για τα μέλη της και άλλα μέλη του
περιβάλλοντός τους, την κοινωνική και την προώθηση δραστηριοτήτων με στόχο την
προώθηση και τη βελτίωση του αγροτικού πληθυσμού και των αγροτικών περιοχών.
3. Εκμεταλλεύσεις εταίρους για τη βελτίωση του γεωργικού συνεταιρισμού ο οποίος
παρέχει υπηρεσίες και προμήθειες πρέπει να είναι στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του
συνεταιρισμού, που ιδρύθηκε με νόμο.
4. Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί μπορούν να αναπτύξουν δραστηριότητες με μη μέλη,
με ανώτατο όριο 50% του συνόλου, εκείνων που κατασκευάζονται με τους εταίρους
της για κάθε είδος δραστηριότητας που ανέπτυξε η Επιτροπή.
ΤΜΗΜΑ V
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ εκμετάλλευση της γης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 94
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Οι συνεταιρισμοί είναι η γη της Κοινότητας που κατέχει τα δικαιώματα των κατόχων που συνδέονται με τη χρήση και την εκμετάλλευση της γης ή άλλης ακίνητης
περιουσίας, που υπόκεινται σε εκμετάλλευση, για να δώσει δικαιώματα στον συνεταιρισμό και να εκτελέσει ή να εργάζονται σε αυτό και, ενδεχομένως, Επίσης, συμμετοχή και άλλων ατόμων που, χωρίς να δώσουν στον συνεταιρισμό προνομιακών δικαιωμάτων σε ακίνητα, προσφέροντας εργασία σε αυτό, για την από κοινού εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν από τους εταίρους και την
άλλη εκμετάλλευση στο πλαίσιο της συνεργασίας με οποιαδήποτε ιδιότητα, και να
αναπτύξουν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 93.2 των γεωργικών
συνεταιρισμών.
2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, η συνεταιριστική εκμετάλλευση κοινότητα της γης μπορούν να διενεργούν συναλλαγές με τρίτα μέρη με τα όρια
που καθορίζονται στο άρθρο 93.4 του παρόντος νόμου
3. Οι συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στην κοινοτικής γης, το πεδίο εφαρμογής του, καθορίζεται από το καταστατικό, προσδιορίζουν τη γεωγραφική περιοχή όπου τα μέλη του συνεταιρισμού εργαζομένων μπορούν να αναπτύξουν τις επιχειρή-

σεις τους κατά κανόνα προσφέρουν συν-operativised των εργασιών και εντός της οποίας πρέπει να βρίσκεται περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνει εκμετάλλευση.
Άρθρο 95
Καθεστώς των μελών
1. Μπορούν να είναι συνεταιρισμός τα μέλη της κοινότητας εκμετάλλευση της γης:
α. Φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που κατέχουν δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης της γης ή άλλης ακίνητης περιουσίας αγροτική εκμεταλλεύσιμη απόδοση των καθηκόντων τους στον συνεταιρισμό, δίνοντας ή δεν εργάζονται σε αυτήν και
ότι, ως εκ τούτου, έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα των εταίρων εκχώρησης της
απόλαυσης της περιουσίας του συνεταιρισμού μελών και των εργαζομένων, ή μόνο η
πρώτη.
β. Άτομα τα οποία, χωρίς να δώσουν τα δικαιώματα ένωση της απόλαυσης της περιουσίας, που παρέχουν εργασία σε αυτήν και θα έχουν μόνο την ιδιότητα του εργαζομένου-μελών.
2. Ισχύει για τον εργαζόμενο-μέλη του συνεταιρισμού κοινόχρηστων εκμετάλλευσης
της γης, έστω και όχι ταυτόχρονα παραχωρεί την απόλαυση της ιδιοκτησίας του συνεταιρισμού, οι κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα Πράξη με τον εργαζόμενομέλη των συνεταιρισμών των εργαζομένων, εκτός που περιέχονται στο παρόν τμήμα.
3. Ο αριθμός των ωρών ανά έτος από εργαζόμενους με συμβάσεις μισθωτής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 80.7 του παρόντος
νόμου
Άρθρο 96
Μεταφορά της χρήσης και απόλαυσης της περιουσίας
1. Οι κανονισμοί καθορίζουν τον ελάχιστο χρόνο που δαπανάται στο συμπραττόντων εταίρων υπό την ιδιότητά τους ως παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης
ακινήτων, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε χρόνια.
Μετά από την περίοδο παραμονής που αναφέρεται ανωτέρω, εάν το καταστατικό το
προβλέπει, μπορεί να καθιερώνει νέες διαδοχικές περιόδους που απαιτούνται για να
παραμείνουν για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Αυτές οι προθεσμίες θα ισχύουν αυτομάτως εάν το μέλος κοινοποιεί την απόφασή του να προκαλέσει χαμηλά, με ελάχιστο όριο έξι μηνών για τη λήξη των αντίστοιχων διάρκεια της
διαμονής που απαιτούνται.
Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την επιστροφή των εισφορών κεφαλαίου αρχίζει από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας περιόδου διαμονής που απαιτείται.
2. Παρόλο που, για οποιονδήποτε λόγο, η λύση της συνεργασίας εταίρων με την ιδιότητα του μεταβιβάζοντος την απόλαυση των αγαθών, ο συνεταιρισμός μπορεί να
διατηρήσει τη χρήση και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης μεταφέρθηκαν από το μέλος,
από το χρόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο της περιόδου υποχρεωτική στα πλαίσια του συνεταιρισμού, η οποία, εάν χρησιμοποιεί την ενέργεια αυτή, σε
αντάλλαγμα, καταβάλλεται η μέση απώλεια εισοδήματος εταίρο στον τομέα των αγαθών αυτών.
3. Ο ενοικιαστής και άλλους κατόχους του δικαιώματος απόλαυσης μπορεί να αναθέτει τη χρήση και την απόλαυση της ιδιοκτησίας από τη μέγιστη διάρκεια της σύμβασής σας ή νόμιμο τίτλο, χωρίς να είναι, λόγω της έξωσης ή τη λήξη της.
Σε αυτή την περίπτωση, ο συνεταιρισμός μπορεί να παραιτηθεί από την εκ του νόμου
προθεσμίας, υποχρεούται να διαμένει, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος των δικαιωμάτων χρήσης και της ανάπτυξης είναι αποφασισμένη να δοθεί από τη στιγμή που
φθάνει ο τίτλος της νομικής.

4. Η αντικείμενα, η διαδικασία για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου που θα
κοινής επιχείρησης.
5. Κανένα μέλος δεν μπορεί να μεταβιβάσει στον συνεταιρισμό την επικαρπία της
γης ή άλλης ακίνητης περιουσίας που υπερβαίνει το ένα τρίτο της συνολικής αξίας
των ενσωματωμένων σε λειτουργία, εκτός από το ότι ήταν δημόσιους φορείς ή εταιρείες στις οποίες το κοινωνικό κεφάλαιο που αφορούν κυρίως δημόσιους φορείς.
6. Το καταστατικό μπορεί να ρυθμίζει τη λειτουργία του συστήματος, βελτιώσεις
και δουλειών που μπορεί να επηρεάσουν την ιδιοκτησία και την άσκηση, έχει κυκλοφορήσει και είναι το αποτέλεσμα του επιχειρηματικού σχεδίου της ίδιας κοινότητας.
Νομοθετική ρύθμιση θα περιλαμβάνει το σύστημα αποζημίωσης να προχωρήσει το
αποτέλεσμα αυτών, οι βελτιώσεις έργα και δουλείες. Εάν το καταστατικό το προβλέπει και το ιδιοκτησιακό καθεστώς εταίρου εκχωρητή της απόλαυσης είναι επαρκής
για να επιτρέψει την τροποποίηση, δεν μπορείτε να αντιταχθεί στην πραγματοποίηση
της εργασίας ή τη βελτίωση ή τη δημιουργία της δουλείας. Όταν είναι απαραίτητο
για την κανονική χρήση του επηρεαζόμενη περιουσία, η ανακούφιση θα παραμείνει,
αλλά ο εταίρος που εξέρχονται από το σπίτι του συνεταιρισμού ή μεταβολή της κυριότητας, με την προϋπόθεση ότι το γεγονός αυτό έχει αναγνωριστεί στο έγγραφο για
την ίδρυση της δουλείας. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται η δύναμη της αλλαγής
που περιλαμβάνεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 545 του Αστικού Κώδικα.
Για την έγκριση των συμφωνιών που προβλέπονται στο παρόν αριθμό, είναι απαραίτητο η πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 28, Αρ. 1 ψήφος αποτελείται από μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% του συνολικού ενεργητικού των οποίων η
χρήση και απόλαυση έχει μεταφερθεί στο συνεταιρισμό.
7. Το Σύνταγμα μπορεί να θεσπίζει κανόνες, με την οποία οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο χρησιμοποιήσουμε και συνεργατική απόλαυσης της περιουσίας, τα μέλη υποχρεούνται να μην κοινοποιήσει σε τρίτους τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία τα οποία
εμποδίζουν τη χρήση και την εκμετάλλευσή τους από τον συνεταιρισμό κατά τη
διάρκεια του χρόνου εταίρος οφείλει να παραμείνει ο ίδιος.
8. Το μέλος που ήταν κάτω στην υποχρεωτική ή προαιρετική συνεταιριστική περιγράφεται ως δικαιολογημένη, μπορεί να προσφέρει τη συνεισφορά του στο κοινωνικό
κεφάλαιο του συνεταιρισμού των ανιόντων τους συζύγους ή τους απογόνους τους,
εφόσον είναι εταίροι ή αποκτούν την ιδιότητα αυτή, εντός τριών μηνών χαμηλότερο
από αυτό.
Άρθρο 97
Οικονομικό σύστημα
1. Το καταστατικό ορίζει την ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά στο κοινωνικό κεφάλαιο για την προσχώρηση, μια διάκριση που έχει να κάνει με την ιδιότητα του εκχωρητή της απόλαυσης της ιδιοκτησίας και της εργασίας εταίρους.
2. Ο εταίρος, έχοντας τη διπλή ιδιότητα του εκχωρητή της απόλαυσης της ιδιοκτησίας και κοινωνικού λειτουργού, χαμηλό μία από τις αιτίες των οποίων έχει δικαίωμα
επιστροφής των εισφορών ανάλογα με την κατάσταση ολοκλήρωσης του συνεταιρισμού, είτε είναι αυτή της εκχωρητή της περιουσίας ή του χώρου εργασίας εταίρου.
3. Οι εταίροι, υπό την ιδιότητά της ως εργασίας των εταίρων, να λαμβάνουν την εταιρική προκαταβολές σύμφωνα με τις διατάξεις για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων, και υπό την ιδιότητά του ως παραχώρηση της χρήσης και απόλαυσης της περιουσίας του συνεταιρισμού, τη συλλογή για την εν λόγω μεταβίβαση, η συνήθης εισόδημα στην περιοχή για παρόμοια ακίνητα. Τα ποσά που λαμβάνονται από τις εν λόγω
εταιρικές εξελίξεις και τα ενοίκια θα συνυπολογίζονται τα τελικά αποτελέσματα,
στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας του συνεταιρισμού.

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2α) του άρθρου 57, τόσο οι εταιρείες όσο προόδους όπως τα έσοδα αυτά θα εξεταστούν εκπιπτόμενες δαπάνες.
4. Οι αποδόσεις θα πιστωθούν στους εταίρους, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:
α. πλεονάσματα που διαθέτει, ότι προέρχονται από τα εμπορεύματα για την εκμετάλλευση από διαφορετικούς τίτλους, να μεταφερθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας
έχει το ίδιο από τους εταίρους, θα ανατεθεί σε αυτούς με την προϋπόθεση της εργασίας των εταίρων, σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται για των συνεταιρισμών
των εργαζομένων.
β. Διαθέσιμα πλεονάσματα που έχουν την καταγωγή τους στην ιδιοκτησία και την
άσκηση έχει δοθεί από τα μέλη της ένωσης, πρέπει να χρεώνονται στους εταίρους κατ
'αναλογία με τη δραστηριότητά τους συνεργασίας σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:
α. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη μεταφορά για την απόλαυση των συνεταιρισμών αποτιμώνται ως συνήθως ενότητα εισόδημα στην περιοχή για παρόμοια ακίνητα.
β. Η δραστηριότητα της παροχής της εργασίας από τον εταίρο θα αξιολογηθούν ανάλογα με τον μισθό της σημερινής συμφωνίας στον τομέα για τη δουλειά του, αλλά
είχαν λάβει άλλες επιδοτήσεις εταιρικών χορηγήσεων.
5. Κατανομή των απωλειών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στο προηγούμενο τεύχος.
Ωστόσο, εάν η εκμετάλλευση των αγαθών των οποίων η απόλαυση έχει μεταφερθεί
από τους εταίρους θα οδηγούσε σε απώλειες που ισχύουν για τη δραστηριότητα που
συν-operativised παράδοση του έργου επ 'αυτών, πρέπει να χρεώνονται πλήρως στους
αποθεματικά ταμεία, και ελλείψει αυτού, στους μετόχους με την ιδιότητά τους ως παραχώρηση την απόλαυση της ιδιοκτησίας, στο βαθμό που απαιτείται για να διασφαλιστεί η ελάχιστη αποζημίωση των μελών-εργαζομένων ίσο με το 70% των αμοιβών
που καταβάλλονται στον τομέα για ίση εργασία, καθώς και σε καμία περίπτωση δεν
λιγότερο από τον κατώτατο μισθό.
ΤΜΗΜΑ VI
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 98
Αντικειμένου
1. Υπηρεσία συνεταιρισμοί είναι αυτές που σχετίζονται με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν εμπορικές εκμεταλλεύσεις ή επαγγελματικών υπηρεσιών και
καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται από μόνα τους, και προορίζονται για την παροχή προμηθειών και υπηρεσιών ή παραγωγή αγαθών και τη διενέργεια πράξεων που
αποσκοπούν στη βελτίωση της οικονομικής και τεχνικής επαγγελματικής ή εκμεταλλεύσεις των μελών της.
2. Δεν πρέπει να κατατάσσεται στις συνεργάσιμες εκείνη κατά την οποία τα μέλη
των υπηρεσιών και ιδιαιτερότητες αντικείμενο ή τις συνθήκες που θα επιτρέπουν τον
χαρακτηρισμό της ως παρέχονται σε άλλα τμήματα του κεφαλαίου αυτού.
3. Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, οι συνεταιρισμοί υπηρεσία μπορεί cooperativized δραστηριοτήτων και υπηρεσιών με τρίτους, μέχρι το 50% της συνολικής συνεργασίας operativised δραστηριότητα που
πραγματοποιήσατε με τους εταίρους.

ΤΜΗΜΑ VII
ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 99
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Οι συνεταιρισμοί είναι αυτές που σχετίζονται με τους αλιείς στη θάλασσα, πλοιοκτήτες, συντεχνίες, οι παραγωγοί ψάρια, φύκια νηπιαγωγείο ιδιοκτήτες, cetáreas, οστρακοειδή και θαλασσινά οικογένειες, οι έμποροι γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι φυσικό ή νομικό ιδιοκτητών των εκμεταλλεύσεων που ασχολούνται με την αλιεία ή την αλιεία
και τις θαλάσσιες βιομηχανίες με αποτέλεσμα να τους τρόπους τους διαφορετικά από
τη θάλασσα, εκβολές ποταμών και των θαλάσσιων λιμνοθάλασσες και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες των εν λόγω δραστηριοτήτων, και προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες και προμήθειες και να διεξάγει εργασίες με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής και
τεχνικής επαγγελματικής ή εκμεταλλεύσεις των μελών της.
2. Για να εκπληρώσει το σκοπό της, συνεταιριστικής θάλασσα μπορεί να αναπτυχθεί, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α. Αποκτήστε, την ανάπτυξη, παραγωγή, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τη
διάλυση εργαλεία, τα αλιευτικά εργαλεία, μηχανήματα, εξοπλισμός, έστω και όχι στο
ψυγείο, αλιευτικά σκάφη, τα ζώα, τα έμβρυα και τα δείγματα που προορίζονται για
αναπαραγωγή, γρασίδι και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα, υλικά και στοιχεία είναι αναγκαίο ή βολικό για τον συνεταιρισμό και επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή εκμεταλλεύσεις των εταίρων.
β. Διατήρηση, να ταξινομούν, να επεξεργάζονται, διανομή και πώληση, ακόμη και
σε καταναλωτικά προϊόντα από το συνεταιρισμό και επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή εκμεταλλεύσεις των εταίρων.
γ. Σε γενικές γραμμές, κάθε άλλη δραστηριότητα αναγκαία ή βολικό ή συμβάλλουν
στην ενίσχυση της οικονομικής, τεχνικής, περιβαλλοντικής εργασίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας ή οι εκμεταλλεύσεις των εταίρων.
3. Παρά τις προηγούμενα τεύχη του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στους συνεταιρισμούς διατάξεις της θάλασσας για τις συναλλαγές με τρίτους στο άρθρο 93, αν και
αναφέρεται στα προϊόντα αλιείας.
4. Το πεδίο εφαρμογής αυτής της κατηγορίας των συνεταιρισμών θα πρέπει να καθορίζονται από τον νόμο.
ΤΜΗΜΑ VIII
ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 100
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Συν-μεταφορέων που συνδέει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες μεταφορικών εταιρειών ή επαγγελματίες που μπορούν να εξασκηθούν σε κάθε τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών μεταφορικές δραστηριότητες, πρόσωπα ή πράγματα, ή μικτά, και προορίζονται να παράσχουν υπηρεσίες και τις προμήθειες και τη διεξαγωγή δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση των οικονομικών και τεχνικών εργασιών των εταίρων της.
Μεταφορών συνδικάτα μπορούν επίσης τις δραστηριότητες που επιτρέπεται ρητά
από το νόμο 16/1987, της 30ης Ιουλίου, η Χερσαίων Μεταφορών Management, με
τους ίδιους όρους όπως αναφέρεται.
2. Οι αερομεταφορείς θα αναπτύξει τις πράξεις συνεργασίας με τρίτα μέρη κάθε φο-

ρά που ένας συγκεκριμένος κανόνας το επιτρέπει.
3. Το πεδίο εφαρμογής αυτής της κατηγορίας των συνεταιρισμών θα πρέπει να καθορίζονται από τον νόμο.
ΤΜΗΜΑ IX
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Άρθρο 101
Εφαρμοστέα νομοθεσία
συνεταιρισμοί Ασφάλισης που ασκούν την ασφαλιστική δραστηριότητα, σε κατηγορίες και με τις απαιτήσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και, επιπλέον, οι συνεταιρισμοί πράξη.
ΤΜΗΜΑ Χ __
ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Άρθρο 102
Σκοπός και κανόνες
1. Οι συνεταιρισμοί για την υγεία που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας,
μπορεί να δημιουργηθούν από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, για τους οποίους απευθύνεται ή και τα δύο. Μπορεί επίσης να ασκεί επιπλέον και τις συναφείς
δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης, γενικής ή ειδικής ομάδας ή της κοινότητας.
2. Ένα συν για την υγεία-συνεταιρισμοί θα εφαρμόζει τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα Πράξη ή τους συναφείς εργασίες για την παροχή υπηρεσιών, κατά
περίπτωση, όταν τα μέλη είναι επαγγελματίες υγείας, όταν οι εταίροι είναι οι αποδέκτες της φροντίδας ισχύει με τα πρότυπα της κοινωνίας των πολιτών, οι συνεταιρισμοί καταναλωτών και των χρηστών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 105 εφαρμόζεται ολοκληρωμένη νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς. Αν ήταν οργανωμένοι, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να προσαρμοστεί περαιτέρω για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 101.
Όταν ο νόμος δεν μπορεί να αναπτύξει την επιχείρηση ασφάλισης, πρέπει να αναλαμβάνονται από εταιρείες που ανήκουν, τουλάχιστον οι περισσότεροι, από τους συνεταιρισμούς για την υγεία. Για τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή των συνεταιρισμών υγείας στις εν λόγω επιχειρήσεις υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 57.3.a)
της παρούσας Πράξης
3. Όταν ένα επίπεδο συνεργασίας δεύτερη περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα συνεταιρισμό για την υγεία, μπορεί να περιλαμβάνει στο όνομά της τη λέξη Care.
ΜΕΡΟΣ XI
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 103
Σκοπός και κανόνες
1. Οι συνδιδασκαλία τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν δραστηριότητες σε διάφορα επίπεδα και τις λεπτομέρειες. Μπορεί να έχει καλή απόδοση, ως συμπληρωματική, και συναφείς εξωσχολικές δραστηριότητες και υπηρεσίες που διευκολύνουν την
εκπαιδευτική διαδικασία.
2. Τα συνδικάτα διδασκαλία θα εφαρμόζει τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα νόμο για τους συνεταιρισμούς των καταναλωτών και των χρηστών, όταν σχετίζε-

ται με τους γονείς των μαθητών, των εκπροσώπων τους νομικές ή οι ίδιοι οι φοιτητές.
3. Όταν ο συνεταιρισμός καθηγητών μέσης εκπαίδευσης και των συνεργαζομένων
με το προσωπικό, και τις υπηρεσίες, θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου που διέπει τους συνεταιρισμούς εργαζομένων.
ΤΜΗΜΑ XII
Πιστωτικός συνεταιρισμός
Άρθρο 104
Εφαρμοστέα νομοθεσία
Οι πιστωτικές ενώσεις διέπονται από ειδική νομοθεσία και τους κανόνες τους.
Επίσης, θα εφαρμόσουμε τους κανόνες, εν γένει, ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των
πιστωτικών ιδρυμάτων και συμπληρωματικό χαρακτήρα Συνεταιρισμών πράξη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ συνολική πρωτοβουλία ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΙΚΤΗ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Άρθρο 105
Σκοπός και κανόνες
Αυτά ονομάζονται ολοκληρωμένες συνεταιρισμούς εκείνους οι οποίοι, ανεξαρτήτως
της κατηγορίας τους, η δραστηριότητά τους είναι συν-operativised διπλά ή στον πληθυντικό, που πληρούν το πραγματικό στόχο των διαφορετικών τύπων των συνεταιρισμών στην ίδια την κοινωνία, καθώς, σύμφωνα με το καταστατικό της και σύμφωνα
με τις ρυθμίσεις για κάθε τέτοιες δραστηριότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στόχος
είναι στον πληθυντικό και τη νομική θεραπευτικό όφελος που οφείλεται σε αυτόν για
την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπούς.
Στα διοικητικά όργανα των συνεταιρισμών θα πρέπει να παρέχεται πλήρης εκπροσώπηση των ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού. Το καταστατικό
μπορεί να περιορίσει τα καθήκοντα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου σε ένα συγκεκριμένο είδος των εταίρων.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 106
Σκοπός και κανόνες
1. Να χαρακτηριστεί ως κοινωνική πρωτοβουλία που συνεταιρισμών αυτών, όχι για
κέρδος και ανεξάρτητη της τάξης τους, κοινωνικό σκοπό, ή την παροχή υπηρεσιών
φροντίδας μέσω δραστηριοτήτων υγείας, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και άλλα έχουν
κοινωνικό χαρακτήρα, ή την ανάπτυξη κάθε οικονομικής δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ένταξη των ανθρώπων που υποφέρουν κάθε είδους κοινωνικού αποκλεισμού και, σε γενικές γραμμές, η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών ανικανοποίητων από την αγορά.
2. Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι με τον τρό-

πο προβλεπόμενη από τον νόμο.
3. Μια κοινωνικών συνεταιρισμών πρωτοβουλίας είναι οι κανόνες σχετικά με το είδος της συνεργασίας στην οποία ανήκει.
4. Οι συνεταιρισμοί κάθε είδους για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εκφράζεται επίσης στον τίτλο της, ο
όρος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
Συνεταιριστικές επιχειρήσεις
Άρθρο 107
Σκοπός και κανόνες
1. Συνεταιρισμός επιχειρήσεις είναι εκείνες στις οποίες υπάρχουν μέλη του οποίου
το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μπορούν να καθορίζουν, αποκλειστικά ή
κατά προτίμηση, ανάλογα με τα κεφάλαια που παρέχουν υπό τους όρους που καθορίζονται από τον νόμο, να εκπροσωπούνται από πιστοποιητικά ή λογιστικές εγγραφές
και γνωστή ως συμμετοχικών, υπόκειται στους νόμους που ρυθμίζουν την αγορά κινητών αξιών.
2. Σε αυτούς τους συνεταιρισμούς και ψήφου στη Γενική Συνέλευση πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες εξελίξεις:
α. Τουλάχιστον το 51% των ψήφων κατανέμονται κατ 'αναλογία για τον καθορισμό
του καταστατικού, τα μέλη των οποίων τα δικαιώματα ψήφου που καθορίζεται στο
άρθρο 26 του παρόντος νόμου
β. Η μέγιστη ποσόστωση που θα καθοριστεί από το καταστατικό, το 49% των ψήφων μοίρασαν μεταξύ τους ένα ή περισσότερα μέλη που διαθέτει συμμετοχές ψήφου,
ότι, αν το καταστατικό ή σχέδιο μπορεί να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα και, ως
εκ τούτου, και μπορούν να αγοραστούν από τους εταίρους που αναφέρονται στην παράγραφο α) ανωτέρω, τα οποία εκ του νόμου μπορούν να χορηγούν το δικαίωμα προτίμησης.
γ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το σύνολο των ψήφων που διατίθενται για μετοχών της εταιρίας και των εταίρων της ψηφοφορίας μπορεί να υπερβαίνει το 49% του
συνόλου των ψήφων του συνεταιρισμού.
3. Στην περίπτωση των κοινωνικών εταίρων να ψηφίσει, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, όπως η ηλεκτρονική, οι εισφορές καθεστώς και οι δύο
ρυθμίζονται από το Σύνταγμα και, επιπλέον, οι διατάξεις του δικαίου των εταιρειών
για τις δράσεις.
4. Η συμμετοχή καθεμιάς από τις δύο ομάδες των εταίρων στο ετήσιο πλεόνασμα
για τη διανομή, είτε θετικό είτε αρνητικό, καθορίζεται σε αναλογία με το ποσοστό
των ψήφων που καθεμία από τις δύο ομάδες που κρατούν, όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 2.
Πλεόνασμα που αναλογεί στους κατόχους συμμετοχικών δικαιωμάτων ψήφου, θα
κατανέμεται μεταξύ τους ανάλογα με επενδυμένο κεφάλαιο. Το πλεόνασμα αντιστοιχεί στους άλλους εταίρους, θα πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ αυτών, ανάλογα με
τα γενικά κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα Πράξη
5. Το κύρος κάθε αυτορρύθμισης αλλαγή που επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε από τις ομάδες μελών, να απαιτούν τη συναίνεση πλειοψηφίας της σχετικής ομάδας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με χωριστή ψηφοφορία στη
Γενική Συνέλευση.

6. Όσον αφορά την κατανομή των πόρων που απαιτούνται και τη διαθεσιμότητά
τους, θα είναι εκείνη που, σε γενικές γραμμές, στην παρούσα Πράξη
ΤΙΤΛΟΣ II
ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διοίκηση
Άρθρο 108
Προώθηση των συνεταιρισμών
1. Αναγνωρίζεται ως αποστολή γενικού συμφέροντος, μέσω αυτού του νόμου και
των κανόνων της εφαρμογής, την προώθηση, ενθάρρυνση και ανάπτυξη των συνεταιριστικών εταιρειών και των δομών τους, την ενσωμάτωση της οικονομικής και αντιπροσωπευτική.
2. Η κυβέρνηση, εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας Πράξης, ενεργεί ο συνεταιρισμός προκειμένου, εν γένει, μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, που θα παρέχει πόρους και υπηρεσίες απαραίτητες για την εκπλήρωση
του ρόλου της στην προώθηση της διάδοσης, κατάρτισης, ελέγχου και καταγραφής,
δεν θίγει τις εξουσίες της με τα άλλα υπουργεία σε σχέση με τις επιχειρήσεις για την
ανάπτυξη των συνεταιρισμών για την εκπλήρωση του σκοπού του.
Άρθρο 109
Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών
Ο γραμματέας της Συνεργατικών Εταιρειών έχει ως στόχο την αναγνώριση και την
καταγραφή των κοινωνιών και των ενώσεων συνεταιρισμών και των εταιρικών νομικών διαδικασιών και συναλλαγών που προσδιορίζονται στην παρούσα Πράξη ή θεσπίστηκε με τον κανονισμό. Επίσης, είναι υπέρ της νομιμοποίησης των βιβλίων των
συνεταιρισμών, των καταθέσεων και δημοσίευση των ετήσιων λογαριασμών, δεν θίγει τυχόν διοικητικά μέτρα ή καθήκοντα που μπορούν να ανατίθενται από τους νόμους ή κανόνες.
Ομοίως, ο Γραμματέας του Συνεργατικών Εταιρειών εκδοθεί ονομάζοντας την αρνητική πιστοποίηση, μετά από συντονισμό με το Κεντρικό Μητρώο, καθώς και άλλα
αρχεία των Συνεταιρισμών, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπισθεί για το
σκοπό αυτό.
Άρθρο 110
Οργάνωση και τη διαδικασία καταχώρησης
1. Ο γραμματέας της Συνεργατικών Εταιρειών, καθώς το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, αποτελεί έναν ενιαίο φορέα που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Βασισμένο στη Μαδρίτη.
2. Οι εγγραφές θα αναλάβει το προσωπικό σύστημα σελίδα.
3. Εγγραφές θα λαμβάνεται υπό δημόσιο έγγραφο, δικαστική ή διοικητική αρχή.
Μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα Πράξη ή τους κανονισμούς της εφαρμογής, η εγγραφή γίνεται σε ένα ιδιωτικό έγγραφο.
Άρθρο 111
Αποτελεσματικότητας
Ο γραμματέας της Συνεργατικών Εταιρειών διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας,
της νομιμότητας, τη νομιμότητα, την προτεραιότητα και διαδοχικές. Η εγγραφή είναι
convalidante αποτελεσματικότητα των καταχωριστεί πραγματικότητα, και αυτό θεωρείται ακριβή και έγκυρα.

Άρθρο 112
Default κανόνες
Σε θέματα που αφορούν τις προθεσμίες, τους πόρους, personación σχετικά με την
καταγραφή, την εκπροσώπηση και όλους εκείνους που δεν ρυθμίζονται ρητώς στην
παρούσα Πράξη, όπως προβλέπεται στο νόμο περί νομικού καθεστώτος των δημοσίων διοικήσεων και κοινής διοικητικής διαδικασίας
Άρθρο 113
Επιθεώρηση
Η λειτουργία του ελέγχου για την εφαρμογή της παρούσας Πράξης και των κανόνων
του, ασκείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Επιθεώρηση Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν θίγει τις αρμοδιότητες επιθεώρησης
που αντιστοιχούν στις διάφορες υπηρεσίες υπουργείο ανάλογα με τις εξουσίες τους.
Άρθρο 114
Παραβιάσεις. Συνταγή
1. Των συνεταιριστικών εταιριών άτομα που είναι υπεύθυνα για τις ενέργειες και
παραλείψεις κατά παράβαση του παρόντος νόμου και των κανόνων εφαρμογής του,
και το καταστατικό, χωρίς να θίγεται η προσωπική ευθύνες που απαιτούνται από, ελεγκτές διευθυντές ή εκκαθαριστές.
1.1. Παραβάσεις ήσσονος σημασίας είναι η παράβαση καθήκοντος ή παράβαση των
απαγορεύσεων που επιβάλλει η παρούσα πράξη δεν συνεπάγεται σύγκρουση μεταξύ
των κομμάτων, που δεν διαταράσσουν την κοινωνική δραστηριότητα και δεν μπορεί
να χαρακτηρισθεί ως σοβαρή ή πολύ σοβαρή.
1.2 Οι σοβαρές παραβιάσεις
α. Δεν Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται σε εύθετο χρόνο.
β. Παραβιάζοντας την υποχρεωτική καταχώριση των πράξεων που έχουν κατ
'ανάγκη την πρόσβαση στο μητρώο.
γ. Μην κάνετε επιχορηγήσεις, σε όρους του παρόντος νόμου, ή υποχρεωτικών πόρων, για σκοπούς άλλους από την αναμενόμενη.
δ. Η έλλειψη ελέγχου, όταν είναι υποχρεωτικό από το νόμο ή το νόμο.
ε. Η αποτυχία, εάν υπάρχει, η υποχρέωση κατάθεσης των ετήσιων λογαριασμών.
στ. Η διαδεδομένη παραβίαση των δικαιωμάτων των μελών.
1,3 είναι πολύ σοβαρές παραβάσεις:
α. Η συνεργασία operativised διακοπή ή αδράνεια, των διοικητικών οργάνων και για
δύο χρόνια.
β. Παραβίαση των υποχρεωτικών ή απαγορευτικές διατάξεις του παρόντος νόμου,
όταν διαπιστώνεται αθέμιτη σύμπραξη με το κέρδος ή να λάβουν επιχορηγήσεις ή
από φορολογικές πιστώσεις πλασματικά.
2. Ο ανήλικος, σοβαρών και πολύ σοβαρών μεταπτυχιακών για την επιβολή της θανατικής ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων εταίρων, κοινωνικές επιπτώσεις,
κακία ή του ψεύδους και την οικονομική ικανότητα του συνεταιρισμού.
3. Παραβιάσεις λήγει: ήπια, τριών μηνών, η σοβαρή, έξι μήνες και το πολύ σοβαρό
χρόνια που μεσολαβούν από την ημερομηνία κατά την οποία είχαν διαπραχθεί.
Άρθρο 115
Κυρώσεις και διαδικασία
1. Μικρά εγκλήματα τιμωρούνται με πρόστιμο από 50.000 έως 100.000 πεσέτες, το
σοβαρό, πρόστιμο 100.001 έως 500.000 πεσέτες, και πολύ σοβαρές, πρόστιμο ύψους
500.001 σε 5.000.000 πεσέτες, ή στέρηση του δικαιώματος διέπεται από το άρθρο

116.
2. Παραβιάσεις θα τιμωρηθεί από πρόταση της Επιθεώρησης Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το διοικητικό όργανο στο οποίο ανήκει ο γραμματέας της
Συνεργατικών Εταιρειών, μέχρι 1.000.000 πεσέτες και τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, για 5.000.000 από ESP και της έκπτωσης.
3. Η πειθαρχική διαδικασία που θα προβλέπει την επιβολή κυρώσεων για παραβιάσεις της κοινωνικής τάξης.
Άρθρο 116
Αποκλεισμός των συνεταιρισμών
1. Μπορεί να είναι αιτία για αποκλεισμό του συνεταιρισμού:
α. Εκείνοι που περιλαμβάνονται στο άρθρο 70, σχετικά με τα αίτια της διάλυσης,
εκτός από εκείνες που προβλέπονται στο σημείο 1α), β) και στ).
β. Πολύ σοβαρές παραβάσεις των υποχρεωτικών ή απαγορευτικές διατάξεις του παρόντος νόμου
2. Η διαδικασία έκπτωσης πρέπει να είναι σύμφωνες με το νόμο περί νομικού καθεστώτος των δημοσίων διοικήσεων και κοινής διοικητικής διαδικασίας, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α. Πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνει τον Επιθεωρητή Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, και αν δεν είχε εκδώσει την έκθεση μέσα σε ένα μήνα, θα πρέπει να
εκκενώνονται.
β. Κατά τη διαδικασία της κοινωνίας της ακοής, τα άτομα, το Διοικητικό Συμβούλιο
ή, ελλείψει αυτού, τον αριθμό των μελών δεν είναι μικρότερη από τρία. Όταν δεν
υπάρχουν ή δεν είναι δυνατή η επ 'ακροατηρίου συζήτηση, η διαδικασία πρέπει να
εξυπηρετείται από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
γ. Η διοικητική απόφαση της έκπτωσης είναι δεκτική προσφυγής στο δικαστήριο
και, αν θέρετρο δεν θα εκτελεστεί μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
δ. Είναι αρμόδιο να αποφασίσει την έκπτωση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
3. Η απαγόρευση, μόλις διαπιστωθεί οριστικά, θα αρχίσει να ισχύει αυτομάτως την
καταχώριση, και συνεπάγεται τη λύση του συνεταιρισμού.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Των συνεταιριστικών οργανώσεων
Άρθρο 117
Γενική αρχή
Συνεταιριστικές εταιρείες που μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα και εθελοντικά σε
σωματεία, ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες στην υπεράσπιση και προώθηση των
συμφερόντων τους, δεν θίγει τις προϋποθέσεις για άλλες συνεταιριστικές τύπο βάσει
του δικαίου του συλλόγου.
Άρθρο 118
Συνεταιρισμός συνδικάτα
1. Ο συνεταιρισμός συνδικάτα θα αποτελείται από τουλάχιστον τρεις συνεταιρισμούς της ίδιας κατηγορίας και μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλα υφιστάμενα ένωσης
ή αποτελούν μια νέα ένωση των συνεταιρισμών. Και στις δύο περιπτώσεις, των συνεταιριστικών εταιρειών μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας αν δεν αντιτίθεται

καταστατικά αυτών είναι.
2. Τα όργανα του συνεταιρισμού συνδικάτα είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Παρέμβαση.
Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από εκπροσώπους των συνεταιρισμών που εμπλέκονται άμεσα και, ενδεχομένως, των συνδικάτων που περιλαμβάνουν, το καταστατικό
για την ίδρυση της σύνθεση και οι αρμοδιότητες των οργάνων της, χωρίς, εν πάση
περιπτώσει δεν παρέχει την απόλυτη πλειοψηφία Παρατηρήσεις προς ένα από τα μέλη του.
Άρθρο 119
Ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες των συνεταιρισμών
1. Οι ενώσεις μπορεί να αποτελείται από συνεταιρισμούς ή συνεταιριστικές ενώσεις
ή και τα δύο.
2. Για τη δημιουργία και τη λειτουργία της ομοσπονδίας των συνεταιρισμών θα
πρέπει να ευθείας, είτε μέσω του ολοκληρωμένου συνδικάτα που συνδέονται, τουλάχιστον δέκα συνεταιρισμούς που δεν είναι όλοι στην ίδια τάξη.
3. Συνεταιρισμός ενώσεις και ομοσπονδίες των συνεταιρισμών μπορούν να συμμετάσχουν στις συνομοσπονδίες των συνεταιρισμών.
4. Για τη δημιουργία και τη λειτουργία της ομοσπονδίας των συνεταιρισμών θα είναι ακριβές, τουλάχιστον τρεις συνεταιριστικές ομοσπονδίες που συγκεντρώνουν
συνδικάτα, τουλάχιστον τρεις αυτόνομες περιοχές, αν και η έδρα των ενώσεων αυτών
δεν καταθέσετε σε όσες κοινότητες.
5. Τα διευθυντικά όργανα του ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες των συνεταιρισμών
θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση. Το καταστατικό καθορίζει
τη σύνθεση και την ένταξη της Γενικής Συνέλευσης και των κανόνων για την εκλογή
και των δικαιωμάτων ψήφου.
Επίσης, ρυθμίζουν την σύνθεση και τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, το
οποίο θα αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη.
Άρθρο 120
Τα κοινά πρότυπα για την συνδικάτα, ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες των συνεταιρισμών
1. Για τα συνδικάτα, ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες στις περιοχές τους αντίστοιχους, στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες λειτουργίες:
α. Εκπροσώπηση και την προάσπιση των γενικών συμφερόντων των συνεταιρισμών
και των μελών τους πριν από τις δημόσιες αρχές και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο να ασκήσει, εφόσον είναι αναγκαίο, στις κατάλληλες νομικές ενέργειες.
β. Ενθάρρυνση της προώθησης και συνεργατική μάθηση.
γ. Συμφιλίωση συγκρούσεις άσκηση των συνεταιριστικών εταιρειών που συνδέουν ή
μεταξύ αυτών και των εταίρων τους.
δ. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τον έλεγχο, νομική ή τεχνική βοήθεια, και
λίγοι είναι κατάλληλα για τα συμφέροντα των μελών της.
ε. Ενεργήσουν ως εταίροι και οι εκπρόσωποι στα όργανα και τους οργανισμούς.
στ. Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα παρόμοιας φύσης.
2. Συνδικάτα, ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες συνδικάτων αποκτά νομική προσωπικότητα μόλις κατατεθεί στο Μητρώο Συνεργατικών Εταιρειών, το κοινό έγγραφο,
το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α. Κατάλογος των φορέων προώθησης.
β. Πιστοποίηση της συμφωνίας της ενσωμάτωσης.
γ. Μέλη των αντιπροσωπευτικών φορέων και της κυβέρνησης.

δ. Πιστοποίηση του Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών δεν ισχύει καμία άλλη οντότητα με το ίδιο όνομα.
ε. Το Καταστατικό.
3. Τα άρθρα αυτά περιέχουν, τουλάχιστον:
α. Το όνομά σας.
β. Σπίτι και έδαφος.
γ. Προϋποθέσεις και διαδικασία για την απόκτηση και την απώλεια της την ιδιότητα
του συνεργαζόμενου.
δ. Σύνθεση, λειτουργία και εκλογή των οργάνων της εκπροσώπησης και της διοίκησης.
ε. Οικονομικό σύστημα του ίδιου.
4. Ο γραμματέας της Συνεργατικών Εταιρειών έχει, μέσα σε ένα μήνα ή τη διαφήμιση την υποχρέωση να καταθέσουν τους εταίρους τους ανάπτυξη, για μια φορά, έτσι
ώστε μέσα σε ένα μήνα, να διορθώσει τα ελαττώματα. Μετά την περίοδο αυτή, ο
Γραμματέας του Συνεργατικών Εταιρειών έχει τη διαφήμιση ή την απόρριψη της κατάθεσης, με απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην έλλειψη οποιασδήποτε ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο.
Η διαφήμιση των καταθέσεων θα πραγματοποιηθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η οντότητα θα αποκτήσει νομική προσωπικότητα και πλήρη ικανότητα να ενεργεί
εντός ενός μηνός από το δοχείο ζήτησε ο Γραμματέας του Συνεργατικών Εταιρειών
είχε κάνει επισκευές ή, εφόσον απαιτείται, να απορρίψει την κατάθεση.
5. Στο όνομα των εταίρων των συνεταιρισμών θα πρέπει να περιλαμβάνονται, αντίστοιχα, η λέξη Ένωση Συνεταιρισμών, Συνεργατικής Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας συνεταιρισμών ή συντμήσεις τους U. Coop., F. Coop. και C. Coop ..
6. Συνδικάτα, ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες των συνεταιρισμών, ώστε να συμπεριλάβει την άποψη το όνομά του αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική
περιοχή, πρέπει να πιστοποιούν ότι η συγγενής επιχείρηση, άμεσα ή μέσω των εταίρων, το 20%, τουλάχιστον, από τις εταιρείες που έχουν συσταθεί συνεταιρισμός και
να μην διαλυθεί, με έδρα στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή.
7. Συνδικάτα, ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες ενημερώνουν τον Έφορο Εταιρειών
διακύμανση Συνεργατικής του αριθμού των μελών του.
8. Σε όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται, θα πρέπει να παρέχονται, εν γένει, στην
παρούσα Πράξη
Πρώτη συμπληρωματική διάταξη
Κατάταξη ως μη κερδοσκοπικοί φορείς
Κοινωνίες μπορούν να ταξινομηθούν ως μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμών για τη
διαχείριση των υπηρεσιών των συλλογικών ή δημόσια ιδιοκτησία, καθώς και να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες που οδηγούν στην απασχόληση ατόμων που υποφέρουν από κάθε είδους κοινωνικού αποκλεισμού και τη συλλογή του καταστατικού
Συγκεκριμένα:
α. Θετικά αποτελέσματα εμφανίζονται σε ένα φορολογικό έτος δεν μπορεί να διανεμηθεί μεταξύ των μελών του.
β. μελών εισφορές της στο κοινωνικό κεφάλαιο, και οι δύο υποχρεωτικές και προαιρετικές, δεν μπορούν να κερδίσουν το ενδιαφέρον υψηλότερο από το νόμιμο συμφέρον, με την επιφύλαξη των τυχόν αναπροσαρμογή του ίδιου.
γ. Η ελεύθερη φύση της απόδοσης των ρόλων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται σε χρηματική αποζημίωση για τις δαπάνες από τους διευθυντές ενδεχομένως υποβλήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

δ. Η αμοιβή των μισθωτών ή των εταίρων, εφόσον υπάρχουν, των επιχειρηματικών
εταίρων και των εργαζομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 150% του μισθού, ανάλογα με την κατηγορία και την επαγγελματική δραστηριότητα, που το προσωπικό συλλογική σύμβαση τομέα των μισθών.
Δεύτερη πρόσθετη διάταξη
Δημιουργία του Συμβουλίου για την Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας.
Για την ίδρυση του Συμβουλίου για την Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας, ως
γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό δραστηριότητες που σχετίζονται με την κοινωνική
οικονομία, που πραγματοποιούνται μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, η κεντρική κυβέρνηση, αλλά δεν συμμετέχουν στη αυτό ιεραρχική δομή.
Ενεργεί ως όργανο της συνεργασίας και του συντονισμού των ενώσεων και της δημόσιας διοίκησης.
Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Παροχή βοήθειας στη διατύπωση προτάσεων για οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό
που επηρεάζουν οργανώσεων της κοινωνική οικονομίας.
2. Ετοιμάστε τις εκθέσεις που ζήτησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τα άλλα υπουργεία.
3. Έκθεση προγράμματα ανάπτυξης και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας.
4. εκπόνηση μελετών σχετικά με θέματα και προβλήματα που αφορούν την κοινωνική οικονομία.
5. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία των επιχειρήσεων και των θεσμικών οργάνων είναι
προσαρμοσμένα με τις αρχές στον τομέα αυτό και configurators.
6. Οποιαδήποτε άλλη καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που του παρέχονται από νόμους και κανονισμούς.
Το Συμβούλιο για την Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας θα αποτελείται από
εκπροσώπους της κρατικής διοικήσεως των περιφερειακών διοικήσεων, κατόπιν αιτήματος, του Συνδέσμου πιο αντιπροσωπευτικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώσεις,
συνεταιρισμούς, ταμεία συντάξεων κοινωνικές, βιομηχανικές κοινωνίες, την Ένωση
πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα κατάσταση και πέντε φήμης στον τομέα της κοινωνικής
οικονομίας που ορίζονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η Προεδρία του Συμβουλίου για την Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας Ο Γενικός Γραμματέας για την απασχόληση και, από την αντιπροσωπεία, ο Γενικός Διευθυντής της Κοινωνικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις
περί συλλογικών οργάνων του νόμου 30/1992 της 26ης Νοεμβρίου σχετικά με το νομικό καθεστώς των δημοσίων διοικήσεων και κοινής διοικητικής διαδικασίας, και του
νόμου 6 / 1997, της 14ης Απριλίου Οργάνωση και λειτουργία της κεντρικής διοικήσεως του κράτους.
Οι πιστώσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του πρέπει να εγγράφονται στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Τρίτον πρόσθετη διάταξη
Δικαιώματα των «προσωπικών πιστωτές των εταίρων.
Οι εταίροι που «προσωπική πιστωτές δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του συνεταιρισμού ή των μελών εισφορές στο κοινωνικό κεφάλαιο, που είναι αναπαλλοτρίωτη. Όλα αυτά δεν θίγει τα δικαιώματα που ο πιστωτής μπορεί να ασκήσει για τις επιστροφές, τόκους και αποδόσεις που αντιστοιχούν στο μέλος.

Τέταρτη συμπληρωματική διάταξη
Αφερεγγυότητα και την πτώχευση
Μια συνεταιρισμών θα διέπεται από το πτωχευτικό δίκαιο και την πτώχευση.
Πέμπτη πρόσθετη διάταξη
Ειδικοί κανόνες
1. Συνεταιριστικές εταιρείες έχουν το καθεστώς των χονδρεμπόρων και λιανοπωλητών θα περιγράφει λεπτομερώς πώς η διανομή ή πώληση, ανεξάρτητα από το βαθμό
για τον οποίο για φορολογικούς σκοπούς.
2. Οι παραδόσεις αγαθών και των υπηρεσιών που παρέχονται από τους συνεταιρισμούς στα μέλη τους, είτε παράγονται από αυτά ή έχουν προμηθευτεί από τρίτους για
την εκπλήρωση των στόχων τους την κοινωνική, δεν θεωρούνται πωλήσεις.
3. Ο χρήστης και συνεταιρισμοί καταναλωτών, οι γεωργικοί συνεταιρισμοί και οι
συνεταιρισμοί για τη μεταφορά, το χονδρικό εμπόριο το καθεστώς, ώστε να ισχύουν
για τα επιτόκια της αγοράς, θα πρέπει επίσης, για όλους τους σκοπούς, η προϋπόθεση
για τις άμεσες καταναλωτή παρέχονται ή τρίτων που παρέχονται προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τις δραστηριότητές τους.
4. Πρέπει, για κάθε χρήση, τόσο εσωτερικές όσο και τις δραστηριότητες συνεργασίας έχουν το χαρακτήρα της πρωτογενούς πράξεων επεξεργασίας που κάνουν οι γεωργικοί συνεταιρισμοί και οι συνεταιριστικές μοιρών συμπλέγματα δεύτερη, προϊόντα ή
υλικά, είτε αυτές παρέχονται από τρίτους, στο βαθμό που είναι μόνο για τις εκμεταλλεύσεις των εταίρων τους.
5. Οι συνεταιρισμοί των εργαζομένων και δεύτερου βαθμού, συμπλέγματα, θα απολαύσουν προτεραιότητα σε περίπτωση ισοψηφίας στις προσφορές και δημοπρασίες
για τις συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών του κράτους και των άλλων δημοσίων φορέων.
6. Κατοικίες συνεταιρισμοί έχουν το δικαίωμα να αποκτούν δημόσια διαχείριση της
γης με την άμεση σύστημα κατανομής, να εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς.
7. Οι συνεταιριστικές εταιρείες θα υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου 26/1984 της
19ης Ιουλίου, γενικός νόμος για την προστασία των καταναλωτών και των χρηστών,
καθώς και άλλες διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών και των χρηστών,
καθώς και της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας όταν αυτοί εφαρμόζονται.
8. Οι αμοιβές πληρεξούσιων σε περιπτώσεις όπου η πράξη ή οποιοδήποτε άλλο
συμβολαιογράφο μέσο επιβάλλεται από τον συνεταιρισμό του νόμου θα έχουν μια
μείωση ίση με εκείνη που χορηγείται στο κράτος.
Το ίδιο μπόνους ισχύει για τα τέλη εγγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι είναι υποχρεωτική η καταχώριση των πράξεων και συμβάσεων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο
ή αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή της κοινωνικής τάξης.
ΕΞΙ πρόσθετη διάταξη
Χωριστή λογιστική
Θα προκαλέσει απώλεια φορολογικών εσόδων που προστατεύεται με καθεστώς συνεταιριστικής έλλειψη χωριστής λογιστικής των συνεταιριστικών επιχειρηματικών
συναλλαγών που πραγματοποιούνται με τρίτους.
ΕΠΤΑ πρόσθετη διάταξη
Καθεστώς των κοινοπραξιών.
Το τμήμα του συνεταιρισμού αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο ποσοστό των ψήφων που
φέρουν τα μέλη που διαθέτει συμμετοχές ψήφου, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εξωαποτελέσματα για τους σκοπούς της φορολόγησης στη φορολογία εισοδήματος.

ΟΚΤΩ πρόσθετη διάταξη
Πλήρης συνεργασίας
Να θεωρηθεί ότι για τις ειδικά προστατευόμενες ολοκληρωμένη συνεταιρισμούς, όπου, για κάθε μία από τις δραστηριότητές της να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που
πρέπει να θεωρούνται ειδικής προστασίας.
Ένατη πρόσθετη διάταξη
Ειδικευμένοι συνεταιρισμών και όχι για κέρδος φορείς.
Το φορολογικό καθεστώς των συνεταιρισμών που ταξινομούνται ως κερδοσκοπικές
οντότητες πρέπει να θεσπιστεί με το νόμο 20/1990, της 19ης Δεκεμβρίου, φορολογία
των συνεταιρισμών.
ΤΕΝ πρόσθετη διάταξη
Διαιτησία
1. Οι διαφορές ή διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν σε συνεταιρισμούς, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού συμβουλίου ή των πρακτόρων, η επιτροπή προσφυγών και των εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου ρευστοποίησης μπορούν
να υποβάλλονται σε διαιτησία διέπεται από το νόμο 36/1988, της 5 Δεκεμβρίου, ωστόσο, εάν η διαφορά επηρεάζει κυρίως τις συνεταιριστικές αρχές, μπορεί να παραπεμφθεί σε διαιτησία στα ίδια κεφάλαια.
2. Δεδομένων των διαπραγματεύσεων συσκευή και κοινωνικές ρυθμίσεις δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο των προηγούμενων ή απαιτήσεων της ακυρότητας της Γενικής
Συνέλευσης, δεν αμφισβητεί τη συναρμολόγηση-συμφωνίες ή τις κατευθυντήριες
γραμμές, αλλά ο διαιτητής δεν μπορεί να αποφανθεί επί των σημείων αυτών οι οποίες, περίπτωση, είναι έξω από την εξουσία διάθεσης των μερών.
Συμπληρωματικής ενδέκατης διάταξης
Τα ετήσια προγράμματα για την προώθηση, προστασία και προώθηση της συνεργασίας.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα αναπτύξουν και θα διεξάγει
ετήσια προγράμματα για την προώθηση, προστασία και προώθηση των συνεταιρισμών, η έκθεση του Συμβουλίου για την Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας.
ΔΩΔΕΚΑ πρόσθετη διάταξη
Μέτρα για την ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας
Εφαρμόζονται στα εργαζόμενα μέλη των συνεταιρισμών των εργαζομένων και των
επιχειρηματικών εταίρων του άλλου είδους συνεργασίας τους κανόνες και κίνητρα
για τους εργαζομένους με στόχο την εδραίωση και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων
απασχόλησης, τόσο σε Κοινωνικής Ασφάλισης και ο τρόπος εμπλοκής.
ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ πρόσθετη διάταξη
Επαρχιακό καθεστώτα
Αυτός ο νόμος δεν θίγει τις ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν επαρχιακή φορολογική
νομοθεσία ορίζουν τους κανόνες και συμβάσεις που ισχύουν στον τομέα.
Πρώτη μεταβατική διάταξη
Διαχρονική εφαρμογή του νόμου
Τα αρχεία σχετικά με τους συνεταιρισμούς που άρχισαν πριν από την ψήφιση του
παρόντος νόμου πρέπει να ακουστεί και να επιλυθεί σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα
ισχύουσες διατάξεις. Το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής και με το καταστατικό των

συνεταιριστικών εταιρειών που υπάρχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν εφαρμόζεται αν είναι αντίθετοι με την κατανόηση, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε από πολλούς απαγορευτικό ή υποχρεωτικών κανόνων που περιέχονται σε αυτήν.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Προσαρμογή των συνεταιριστικών εταιρειών στις διατάξεις του νόμου
Οι συνεταιριστικές εταιρείες συστάθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος νόμου, έχουν προθεσμία τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ίδιου, να προσαρμόσουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του παρόντος
νόμου
Η συμφωνία προσαρμογή με τα καταστατικά που θα εγκριθεί στην Γενική Συνέλευση, η ψηφοφορία αρκεί για περισσότερο από το ήμισυ των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μελών. Κάθε σύμβουλος ή συνεργάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου της Γενικής Συνέλευσης για το σκοπό αυτό και
εάν, εντός δύο μηνών από την αίτηση δεν έχει γίνει η κλήση, μπορεί να ζητήσει από
το Πρωτοδικείο της έδρας ο οποίος, μετά από ακρόαση των διευθυντών, ανάλογα με
την περίπτωση διορισμού συμφωνούν, εάν το πρόσωπο που θα προεδρεύει της συνεδρίασης.
Τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης, δεν εγγράφονται στο μητρώο των Συνεργατικών Εταιρειών Συνεργατικών Εταιρειών κάθε έγγραφο δυνάμει
του παρόντος νόμου, έως ότου καταχωρισθεί στο adapt νόμους τους. Εξαιρέσεις
στους τίτλους για την προσαρμογή της παρούσας Πράξης, η απόλυση ή παραίτηση
των διευθυντών, των ελεγκτών, τα μέλη της Επιτροπής Προσφυγών ή τους εκκαθαριστές και την ανάκληση ή την παραίτηση των εξουσιών και το μετασχηματισμό της
κοινωνίας ή τη διάλυσή της, και διορισμός των εκκαθαριστών και των καθισμάτων
λάβει εντολή από δικαστική ή διοικητική αρχή.
Τρίτη μεταβατική διάταξη
Ενοποίηση των ονομάτων
Η άδεια κυκλοφορίας και των ονομασιών γίνει από τον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών για την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου νοούνται για όλες τις χρήσεις και
να παγιωθεί.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αναπροσαρμογή των αποδοχών των εθελοντικών συνεισφορών
Οι συνεταιρισμοί έχουν προθεσμία τριών ετών που υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, για την προσαρμογή των αποζημιώσεων των
εθελοντικών συνεισφορών για το κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο αναλαμβάνεται πριν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτήν.
Η πρώτη διάταξη ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
Κατάργηση του νόμου της 2 Απριλίου, 1987
Διατάξεις αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και ιδίως ο νόμος 3 /
1987 της 2 Απριλίου, Γενική Συνεταιριστική, με εξαίρεση τα οριζόμενα στο κεφάλαιο
ΙΙΙ του τίτλου Ι, έως ότου συναντά πρόβλεψης συλλέγονται κατά την πρώτη τελική
διάταξη του εν λόγω νόμου
Δεύτερη διάταξη ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
Κατάργηση του ολοκληρωμένου συνεταιρισμού.

Η διαγραφή του ολοκληρωμένου συνεταιρισμού που δημιουργείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του τρίτου πρόσθετη διάταξη του βασιλικού διατάγματος 84/1993 της 22ης
Ιανουαρίου, για την έγκριση του κανονισμού εφαρμογής του νόμου 13/1989, της
26ης Μαΐου Credit Union, δεν θίγει τη δεύτερη μεταβατική διάταξη του εν λόγω νόμου
ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
Κατάργηση του Συμβουλίου για την Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας
Η κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 bis προστίθεται στο βασιλικό διάταγμα 1888/1996, της 2ας Αυγούστου, η βασική οργανωτική δομή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και των σχετικών διατάξεων της εν λόγω
παραγράφου, του βασιλικού διατάγματος 140/1997, 31 Ιανουαρίου, για την τροποποίηση του εν μέρει τη βασική οργανική δομή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και γίνεται το Εθνικό Κοινωνικών Υπηρεσιών Ινστιτούτο Μεταναστευτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών
Η κυβέρνηση μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θεσπίζει όχι αργότερα από έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
οι κανονισμοί του Εφόρου Συνεργατικών Εταιρειών.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Δημιουργώντας νέα είδη συνεργασίας
Η Κυβέρνηση ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την έκθεση του Συμβουλίου για την Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα είδη σχέσεων, όπως είναι απαραίτητο για την
ανάπτυξη κάθε τομέα συνεργασίας.
ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Νομιμοποίηση των βιβλίων και λογαριασμών καταθέσεων
Η κυβέρνηση, με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα εκδώσει τις αναγκαίες ρυθμίσεις για τους συνεταιρισμούς για να
έχουν να νομιμοποιήσουν τα βιβλία τους και τους λογαριασμούς καταθέσεων σε ένα
ενιαίο αρχείο
ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Οι ενοποιημένοι λογαριασμοί του συνεταιρισμού ομάδας
Η Κυβέρνηση ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εκδίδει τους απαραίτητους κανόνες που πρέπει να καθιερωθεί, σε περιπτώσεις στις οποίες η ομάδα συνεργασίας θα υποχρεούνται να υποβάλλουν τους ετήσιους λογαριασμούς και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.
ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Κανόνες για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Νόμου
Η Κυβέρνηση ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την εφαρμογή και ανάπτυξη του παρόντος νόμου

ΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Συνεταιρισμός εφαρμογή των διατάξεων κοινωνικής ασφάλισης για απασχόληση μέρος.
Οι διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπονται για συμβάσεις μερικής απασχόλησης θα υπόκεινται σε τροποποίηση και προσαρμογή που μπορεί να απαιτούνται
για την εφαρμογή στον τομέα των συνεταιρισμών των εργαζομένων των κοινωνιών
και περιεκτική. Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση εντός ενός έτους από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου των σχετικών κανονισμών εφαρμογής, σύμφωνα με τις
διατάξεις της τέταρτης συμπληρωματικής διάταξης του γενικού νόμου κοινωνικής
ασφάλισης.

