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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΕΠΩΝΤΜΙΑ, ΚΟΠΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ  

Άρκρο 1. Κδρυςθ και περιοχι δραςτθριότθτασ.  

 
Ιδρφεται Συνεργατικι Εταιρεία Κατανάλωςθσ με τθν ονομαςία Eroski, S. 
Coop., τθσ οποίασ θ κφρια δραςτθριότθτα κα αναπτυχκεί ςτο ζδαφοσ τθσ 
Χϊρασ των Βάςκων, προςαρμόηοντασ το καταςτατικό τθσ ςτον Νόμο.  

Άρκρο 2. Πεδίο εφαρμογισ και προχποκζςεισ.  

 
Ο ςκοπόσ τθσ είναι να εξαςφαλίςει ςτα μζλθ τθσ και τουσ ςυγγενείσ που 
ηουν μαηί τουσ, άμεςα ι ζμμεςα, ενεργϊντασ ωσ απλόσ μεςάηον, αγακά, 
υπθρεςίεσ και παροχζσ με τθν καλφτερθ δυνατι ποιότθτα και τιμι. Αυτά τα 
αγακά, υπθρεςίεσ και παροχζσ μπορεί να τα αποκτιςει θ Συνεργατικι 
Εταιρεία από τρίτουσ ι να παράγει θ ίδια.  
 
Οι τρόποι είναι οι εξισ:  
 
α) με τθν παροχι καταναλωτικϊν αγακϊν, ενδυμάτων, επίπλων, 
μθχανθμάτων, ςυςκευϊν και άλλων προϊόντων τθσ εγχϊριασ οικονομίασ.  
 
β) με τθν προςφορά διαφόρων υπθρεςιϊν όπωσ πιςτωτικϊν, οικονομικϊν ι 
αςφαλιςτικϊν, τθσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ, τθσ εςτίαςθσ, των 
μεταφορϊν, τθσ νοςοκομειακισ περίκαλψθσ και άλλων παρόμοιων.  
 
γ) τισ προμικειεσ, υπθρεςίεσ και δραςτθριότθτεσ για τθν πολιτιςτικι 
ανάπτυξθ.  
 
Εξαιροφνται όλεσ εκείνεσ οι δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ ο νόμοσ απαιτεί 
ειδικζσ άδειεσ οι οποίεσ δεν καλφπτονται από αυτι τθν Συνεργατικι 
Εταιρεία.  

Άρκρο 3. υνεργατικοί κοποί.  

 
Επιπλζον, θ Συνεργατικι Εταιρεία υπό τθν ιδιότθτα τθσ Ζνωςθσ 
Καταναλωτϊν αναπτφςςει τισ απαραίτθτεσ δραςτθριότθτεσ για τθν 
καλφτερθ προϊκθςθ και προάςπιςθ των νόμιμων ςυμφερόντων των 
καταναλωτϊν, και ιδίωσ τθν ενθμζρωςθ και τθν κατάρτιςθσ για αυτά και 
τθν προϊκθςθ δράςεων ςχετικϊν με τθν αλλθλεγγφθ και τθ μζριμνα για το 
περιβάλλον.  
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Θ Συνεργατικι Εταιρεία δφναται να χορθγιςει κεφάλαια ςτο Κδρυμα Eroski, 
ι άλλουσ φορείσ, υπό τον όρο ότι προορίηονται για τουσ ίδιουσ ςκοποφσ με 
αυτοφσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
 
Τζλοσ, θ Συνεργατικι Εταιρεία κα επιδιϊξει τθ δθμιουργία κζςεων 
εργαςίασ δθμιουργϊντασ νζεσ Συνεργατικζσ Εταιρείεσ Εργαςίασ.  
 
Για τθν εκπλιρωςθ των ανωτζρω, θ Εταιρεία δφναται να ςυνάψει 
ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ και να ςυμμετάςχει ςε άλλεσ Εταιρείεσ.  
 

Άρκρο 4. Οριςμόσ Λειτουργιών.  

 
Θ Coop. Eroski S., διαρκρϊνεται από δφο κατθγορίεσ μελϊν: των 
καταναλωτϊν και των μελϊν εργαςίασ. Και οι δφο κατθγορίεσ επιδιϊκουν 
τθν βζλτιςτθ επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ με τθν από 
κοινοφ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τα γενικά κζματα που τθν αφοροφν, με 
πνεφμα ςυνεργαςίασ και εςτιάηοντασ τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςτουσ 
ακόλουκουσ ςκοποφσ :  
 
- Τα μζλθ καταναλωτζσ ςυμμετζχουν κυρίωσ ςε δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ 
και υπεράςπιςθσ των μελϊν ςε κζματα ςχετικά με τθν κατανάλωςθ.  
 
- Τα μζλθ εργαςίασ διαχειρίηονται με αυτονομία, τα μζςα παραγωγισ τθσ 
εταιρείασ και τα πρακτικά κζματα τθσ κακθμερινότθτασ, ςφμφωνα με τισ 
γενικζσ πολιτικζσ που ορίςτθκαν.  

Άρκρο 5. Διάρκεια.  

 
Θ διάρκεια τθσ Eroski, S. Coop. είναι αορίςτου χρόνου.  

Άρκρο 6. Ζδρα.  

 
Θ καταςτατικι ζδρα είναι ςτο Elorrio (Bizkaia), Barrio San Agustin de 
Etxebarria και το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν μπορεί να αποφαςίςει για τθ 
μεταφορά τθσ εντόσ του ίδιου Διμου, χωρίσ να χρειάηεται τροποποίθςθ του 
Καταςτατικοφ, αλλά πρζπει να εφαρμοςτοφν όλεσ οι πράξεισ που 
προβλζπονται από τθν Νομοκεςία περί Συνεργατικϊν Εταιρειϊν.  
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Άρκρο 7. Επίςθμεσ γλώςςεσ.  

 
Τα βαςκικά και τα ιςπανικά, κεωροφνται ωσ οι επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείεσ. 

Άρκρο 8. Σροποποίθςθ του Καταςτατικοφ.  

 
1. Θ τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ, πρζπει να εγκρικεί από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ ςφμφωνα με τα ακόλουκα:  
 
α) Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν ι, κατά περίπτωςθ, το 10% των 
Αντιπροςϊπων ςτθ Γενικι Συνζλευςθ ι 500 μζλθ, πρζπει να καταρτίςουν 
μια γραπτι ζκκεςθ με λεπτομερι αιτιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ.  
 
β) Στθν αναγγελία τθσ πρόςκλθςθσ τθσ Γ.Σ. πρζπει να τεκμθριϊνεται με 
επαρκι ςαφινεια πια άρκρα πρζπει να τροποποιθκοφν.  
 
γ) Στθν αναγγελία τθσ πρόςκλθςθσ τθσ Γ.Σ. πρζπει να δθλϊνεται ρθτϊσ, το 
δικαίωμα των μελϊν να διαβάςουν ςτθν καταςτατικι ζδρα τθσ το πλιρεσ 
κείμενο τθσ προτεινόμενθσ τροποποίθςθσ και τθν ςχετικι ζκκεςθ.  
 
δ) Προκειμζνου να λθφκεί απόφαςθ τροποποίθςθσ από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ πρζπει να ςυγκεντρϊςει τθν πλειοψθφία των δφο τρίτων των 
ψιφων, παρόντων ι εκπροςωπουμζνων.  
 
ε) Θ απόφαςθ αλλαγισ ονόματοσ, διεφκυνςθσ ζδρασ ι τροποποίθςθσ των 
ςκοπϊν τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ απαιτεί τθν δθμοςίευςθ ςε εφθμερίδα 
ευρείασ κυκλοφορίασ ςτθν περιοχι τθσ ζδρασ τθσ πριν από τθν καταχϊρθςι 
τθσ ςτο Μθτρϊο.  
 
Το κείμενο τθσ απόφαςθ που εγκρίκθκε, πρζπει να καταχωρθκεί ωσ πράξθ 
ςτο Μθτρϊο Συνεργατικϊν Εταιρειϊν.  
 
2. Όταν θ τροποποίθςθ ςυνίςταται ςτθν αλλαγι τφπου τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ, τα μζλθ τα οποία δεν ψιφιςαν υπζρ τθσ απόφαςθσ ζχουν το 
δικαίωμα να αποχωριςουν από αυτιν, κεωροφμενθ θ αποχϊρθςθ τουσ ωσ 
δικαιολογθμζνθ. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να αςκθκεί από τα 
ενδιαφερόμενα μζλθ εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν καταχϊριςθ τθσ απόφαςθσ 
ςτο Μθτρϊο Συνεργατικϊν Εταιρειϊν.  
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Άρκρο 9. υνεργατικι Σεκμθρίωςθ και Οικονομικι διαχείριςθ.  

 
1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων που κεςπίςτθκαν από άλλουσ νόμουσ ι 
ειδικζσ διατάξεισ μζχρι ςιμερα, θ Συνεργατικι Εταιρεία διακζτει τα 
ακόλουκα βιβλία:  
 
α) Μθτρϊα Μελϊν, ζνα για τα μζλθ καταναλωτζσ και ζνα για τα μζλθ 
εργαςίασ.  
 
β) Βιβλίο καταχϊρθςθσ των ειςφορϊν ςτο ςυνεργατικό κεφάλαιο.  
 
γ) Βιβλίο καταχϊρθςθσ των πρακτικϊν τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, του 
Συμβουλίου Διαχειριςτϊν και εάν υπάρχουν, τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν και 
των Προπαραςκευαςτικϊν Συνεδριάςεων. 
 
2. Όλα τα βιβλία που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο πρζπει 
να είναι δεόντωσ ςυμπλθρωμζνα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ορίηονται 
ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία, και κα είναι, μαηί με τα άλλα ζγγραφα τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ, υπό τθν επιμζλεια, τθν εποπτεία και ευκφνθ του 
Συμβουλίου Διαχειριςτϊν, τα οποία πρζπει να διατθριςουν, τουλάχιςτον 
για τα επόμενα πζντε ζτθ από τθν τελευταία εγγραφι, ι μζχρι τθν 
απόςβεςθ των δικαιωμάτων ι υποχρεϊςεων που περιζχουν αντίςτοιχα.  
 
3. Τα βιβλία λογαριαςμϊν, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τθν Συνεργατικι 
Εταιρεία και κακορίηονται ωσ εξισ:  
 
α) Βιβλίο καταγραφισ, απογραφισ και ιςολογιςμϊν.  
 
β) Πρωτόκολλο θμεριςιων κινιςεων.  
 
γ) Αλλά βιβλία τα οποία, λόγω τθσ δραςτθριότθτασ τθσ, επιβάλλονται από 
τθν ειδικι νομοκεςία.  
 
4. Επίςθσ εφαρμόηονται όλεσ οι διατάξεισ του άρκρου 71 του Νόμου περί 
Συνεργατικϊν Εταιρειϊν ςε ςχζςθ με τθν τιρθςθ των λογιςτικϊν 
καταχωριςεων.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. ΜΕΛΗ  

Άρκρο 10. Πρόςωπα που μποροφν να είναι μζλθ.  
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Μποροφν να είναι μζλθ:  
 
α) Φυςικά πρόςωπα, ικανά ςφμφωνα με τον νόμο, που επικυμοφν να 
λάβουν αγακά και υπθρεςίεσ για κατανάλωςθ από τουσ ίδιουσ και τισ 
οικογζνειζσ τουσ ςε καλφτερθ ποιότθτα, μζτρο, προςφορά, με περιςςότερθ 
πλθροφόρθςθ και καλφτερεσ τιμζσ. Για όλουσ τουσ ςκοποφσ, ζχουν τθν 
ιδιότθτα του ςυγγενοφσ το ςφνολο των προςϊπων τθσ οικογζνειασ που εξ 
αίματοσ, ι λόγο εξάρτθςθσ ι άλλθσ ζγκυρθσ ςχζςεισ, είναι μζροσ του ίδιου 
νοικοκυριοφ, ηουν κάτω από τθν ίδια ςτζγθ ι ςυνιςτοφν ζνα κοινό πλαίςιο 
ςυνφπαρξθσ. 
 
β) Οι εργαηόμενοι τθσ Eroski, S. Coop. ωσ μζλθ εργαςίασ.  

Άρκρο 11. Προχποκζςεισ για τθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ μζλουσ.  

 
1. Τα φυςικά πρόςωπα που επικυμοφν να γίνουν μζλθ καταναλωτζσ πρζπει 
να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  
 
α) Να είναι ενιλικα  
 
β) Να απευκφνουν αίτθςθ για τθν ζνταξι τουσ ωσ μζλθ ςτον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου Διαχειριςτϊν.  
 
γ) Να καταβάλλουν τθν ειςφορά εγγραφισ που ζχει κακοριςτεί και να 
αποδεχτοφν, ςτθν περίπτωςθ που γίνει αποδεκτι θ ζνταξι τουσ κατόπιν τθσ 
αιτιςεωσ τουσ, τισ υποχρεϊςεισ ειςφορϊν και τισ ευκφνεσ ςφμφωνα με το 
Καταςτατικό, κακϊσ και των άλλων αποφάςεων που ιςχφουν.  
 
2. Για τθν ζνταξθ ωσ μζλθ εργαςίασ πρζπει να πλθροφνται οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ:  
 
α) Να είναι ενιλικα.  
 
β) Να ζχουν περάςει τθν δοκιμαςτικι περίοδο που προβλζπεται, κατά τθν 
οποία θ Συνεργατικι Εταιρεία και τα υποψιφια μζλθ μποροφν να λφςουν 
τθν ςχζςθ εργαςίασ με μονομερι απόφαςθ. Θ διάρκεια τθσ δοκιμαςτικι 
περίοδοσ είναι 6 μινεσ για τα μζλθ εργαςίασ, με εξαίρεςθ το επίπεδο τθσ 
διοίκθςθσ, τα μεςαία και τα ανϊτερα ςτελζχθ για τουσ οποίουσ θ 
δοκιμαςτικι περίοδο ορίηεται ςτουσ 18 μινεσ. Μποροφν επίςθσ να 
επωφελθκοφν από αυτι τθν δοκιμαςτικι περίοδο όςοι επικυμοφν να 
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γίνουν μζλθ και επικυμοφν να το κάνουν εκελοντικά. Οι περίοδοι αυτοί 
μποροφν να μειωκοφν ι να καταργθκοφν με ςυμφωνία των δφο μερϊν.  
 
γ) Να καταβάλουν τθν ειςφορά που ζχει κακοριςτεί και να αποδεχτοφν τισ 
υποχρεϊςεισ ειςφορϊν, τουσ ςυνεργατικοφσ και εργαςιακοφσ όρουσ, κακϊσ 
και άλλουσ ςυμπλθρωματικοφσ βάςει του καταςτατικοφ, κακϊσ και άλλων 
αποφάςεων που ιςχφουν.  

Άρκρο 12. Απόφαςθ για τθν ζνταξθ.  

 
1. Θ αίτθςθ ζνταξθσ νζων μελϊν καταναλωτϊν απευκφνεται εγγράφωσ προσ 
το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, το οποίο, ςε μια μζγιςτθ προκεςμία εξιντα 
θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ, αποφαςίηει τθν απόρριψθ ι αποδοχισ τθσ. 
Θεωρείται ότι ζχει εγκρικεί εάν περάςει θ προκεςμία των 60 θμερϊν και το 
Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν δεν ζχει αποφανκεί.  
 
Για τθν ζνταξθ ωσ μζλθ εργαςίασ μετά τθ δοκιμαςτικι περίοδο και 
ςφμφωνα με τθν ςχετικι ζκκεςθ του Διευκυντι, το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν 
αποφαςίηει ςχετικά με τθν καταλλθλότθτα τουσ. Απόφαςθ αντίκετθ προσ 
τθν ζνταξθ πρζπει να αιτιολογείται.  
 
2. Δεν δφναται οι λόγοι απόρριψθσ τθσ ζνταξθσ μζλουσ να ςχετίηονται με τισ 
πολιτικζσ ιδζεσ, τθν εργαςία, τθ κρθςκεία, τθν εκνικότθτα, τθ φυλι, το 
φφλο ι τθν οικογενειακι κατάςταςι του.  

Άρκρο 13. Ενςτάςεισ κατά τθσ απόφαςθσ άρνθςθσ τθσ ζνταξθσ.  

 
1. Σε περίπτωςθ αρνθτικισ απόφαςθσ για τθν ζνταξθ του υποψιφιου ωσ 
μζλοσ, μπορεί να αςκθκεί Ζνςταςθ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν 
εντόσ είκοςι θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ι μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου που 
αναφζρεται ςτο προθγοφμενο άρκρο. 
 
2. Θ προςφυγι πρζπει να διευκετθκεί από τθν Επιτροπι Προςφυγϊν εντόσ 
τριάντα θμερϊν και είναι υποχρεωτικι θ προθγοφμενθ ακρόαςθ του 
ενδιαφερόμενου.  

Άρκρο 14. Ενςτάςεισ για τθν απόφαςθ ζνταξθσ 

 
1. 500 μζλθ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ μποροφν να αμφιςβθτιςουν τθν 
απόφαςθ ζνταξθσ μζλουσ με αίτθμα τουσ προσ τθν Επιτροπι Προςφυγϊν 
και εντόσ δζκα θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ εν λόγω απόφαςθσ.  
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2. Θ προςφυγι πρζπει να επιλυκεί εντόσ προκεςμίασ ενόσ μθνόσ.  
 
3. Θ απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ μζλουσ αναςτζλλεται μζχρι τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ ενςτάςεωσ για τθν ζνταξθ, και εάν προςβλθκεί, μζχρι να 
εκδοκεί θ ςχετικι απόφαςθ.  

Άρκρο 15. Δικαιώματα και υποχρεώςεισ.  

 
Τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των μελϊν αρχίηουν να ιςχφουν μετά 
από τθν απόφαςθ για τθν ζνταξθ από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν ι εάν 
αςκθκεί ζνςταςθ μετά τθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν.  

Άρκρο 16. Οικονομικι ευκφνθ μελών.  

 
Τα μζλθ δεν ζχουν ατομικι ευκφνθ για τισ οφειλζσ τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ ζναντι τρίτων. Θ ευκφνθ τουσ για τισ οφειλζσ ζναντι τρίτων 
περιορίηεται ςτο φψοσ των υποχρεωτικϊν και των εκελοντικϊν ειςφορϊν 
που ζχουν ςυνειςφζρει ςτο ςυνεργατικό κεφαλαίο ζχοντασ τον χαρακτιρα 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ.  

Άρκρο 17. Τποχρεώςεισ των μελών.  

 
Τα μζλθ υποχρεοφνται:  
 
α) Να παρίςτανται ςτισ ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ και ιδιαίτερα ςτισ 
ενθμερωτικζσ Συνελεφςεισ και τισ Παραςκευαςτικζσ Συνεδριάςεισ και να 
τθροφν τισ αποφάςεισ που ζχουν εκδοκεί νομίμωσ από τα όργανα τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 
3 του άρκρου 22.  
 
β) Τα μζλθ καταναλωτζσ να ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ και 
υπθρεςίεσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ τουλάχιςτον με μία ετιςια αγορά 
ιςοδφναμθ με τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ ειςφορά ςτο ςυνεργατικό 
κεφάλαιο και τα μζλθ εργαςίασ να παρζχουν ζνα ελάχιςτο αρικμό ωρϊν 
εργαςίασ που κακορίηει θ ςχετικι νομοκεςία.  
 
Θ ςυμμετοχι των μελϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ και τισ υπθρεςίεσ τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ μπορεί να πραγματοποιθκεί είτε άμεςα είτε μζςω 
άλλων φορζων ςτουσ οποίουσ θ Eroski, S. Coop. ςυμμετζχει ι ςυνεργάηεται 
και παρουςιάηουν ζνα ειδικό ενδιαφζρον το οποίο ςυνδζεται με τουσ 
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ςυνεργατικοφσ ςκοποφσ τθσ. Τα μζλθ τα οποία ςυμμετζχουν ςε αυτοφσ τουσ 
άλλουσ φορείσ δεν δφναται να αποτελοφν τθν πλειοψθφία ςτα πλαίςια τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ εταιρικισ κρίςθσ για 
οικονομικοφσ, τεχνικοφσ, οργανωτικοφσ ι παραγωγικοφσ λόγουσ, ι 
ανωτζρασ βίασ.  
 
γ) Να τθροφν το απόρρθτο, εντόσ των ορίων που κακορίηονται από το 
νομικό ςφςτθμα, για ςτοιχεία τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ τα οποία 
περιζρχονται ςε γνϊςθ τουσ, κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτθν 
Συνεργατικι Εταιρεία αλλά και μετά από τθν αποχϊρθςι τουσ. Στθν 
τελευταία περίπτωςθ, μποροφν να τα χρθςιμοποιοφν για το δικό τουσ 
όφελοσ μόνο αν το απαιτεί δικαιολογθμζνα το επάγγελμα που αςκοφν. Όλα 
αυτά με τθν επιφφλαξθ τθσ νομοκεςίασ περί βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ 
ςχετικά με τθν ζννοια και τα δικαιϊματα του εφευρζτθ. 
 
δ) Να μθν αςκοφν ανταγωνιςτικζσ δραςτθριότθτεσ όςον αφορά τουσ 
ςτόχουσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, οφτε να ςυνεργάηονται με όςουσ τισ 
αςκοφν, εκτόσ εάν τουσ επιτραπεί ρθτϊσ από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν.  
 
ε) Να αποδζχονται τισ κζςεισ και τα κακικοντα που τουσ ζχουν ανατεκεί, 
εκτόσ εάν υπάρχει δικαιολογθμζνθ αιτία, κατά τθ γνϊμθ του Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν.  
 
ςτ) Να μθν κάνουν χριςθ τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ για να αςκοφν 
κερδοςκοπικζσ δραςτθριότθτεσ ι αντίκετεσ προσ τουσ νόμουσ.  
 
η) Να ςυμβάλουν για ζνα καλό κοινωνικό περιβάλλον με ςεβαςμό ςτθν 
ςυνφπαρξθ τόςο ςτισ ςχζςεισ με τα ανωτζρα ςτελζχθ όςο και με τα άλλα 
μζλθ.  
 
θ) Να μθν εκφράηονται δθμόςια με όρουσ που προκαλοφν προφανείσ ηθμίεσ 
ςτα ςυμφζροντα τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ. 
 
κ) Να καταβάλλουν τισ προβλεπόμενεσ ειςφορζσ τουσ ςτο ςυνεργατικό 
κεφάλαιο.  
 
ι) Να ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ.  
 
ια) Να εκπλθρϊνουν οποιαδιποτε άλλα κακικοντα τα οποία 
περιλαμβάνονται ςτα πλαίςια του Νόμου και του Καταςτατικοφ.  
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Άρκρο 18. Δικαιώματα των μελών.  

 
Τα μζλθ ζχουν το δικαίωμα:  
 
α) Να εκλζγουν και να εκλζγονται ςτα Συλλογικά Όργανα τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ.  
 
β) Να υποβάλλουν προτάςεισ, να ςυμμετζχουν και να ψθφίηουν για τθν 
ζγκριςθ των αποφάςεων των οργάνων τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, ςτα 
οποία ανικουν.  
 
γ) Να λαμβάνουν τθν αναγκαία ενθμζρωςθ για τθν άςκθςθ των 
δικαιωμάτων τουσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ.  
 
δ) Να κακορίηουν ςτθν Γενικι Συνζλευςθ τθν πολιτικι, τουσ ςτόχουσ, τα 
μζςα και τθν ζκταςθ των ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων ςφμφωνα με το 
παρόν Καταςτατικό.  
 
ε) Να λαμβάνουν επιςτροφζσ από τθν Συνεργατικι Εταιρεία, υπό των όρων 
που εγκρίνονται από τθν Γενικι Συνζλευςθ και ορίηονται από το 
Καταςτατικό.  
 
ςτ) Να ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ και υπθρεςίεσ τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ, και κατά προτεραιότθτα ςε δράςεισ που ζχουν αναλθφκεί από το 
Ταμείο για τθν Συνεργατικι Εκπαίδευςθ και Προϊκθςθ. Θ ςυμμετοχι των 
μελϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ και τισ υπθρεςίεσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ 
μπορεί να πραγματοποιθκεί είτε άμεςα είτε μζςω άλλων φορζων ςτουσ 
οποίουσ θ Eroski, S. Coop. ςυμμετζχει ι ςυνεργάηεται και παρουςιάηουν 
ζνα ειδικό ενδιαφζρον το οποίο ςυνδζεται με τουσ ςυνεργατικοφσ ςτόχουσ 
τθσ. Τα μζλθ τα οποία ςυμμετζχουν ςε αυτοφσ τουσ άλλουσ φορείσ δεν 
δφναται να αποτελοφν πλειοψθφία ςτθν Συνεργατικι Εταιρεία, εκτόσ από 
τισ περιπτϊςεισ εταιρικισ κρίςθσ για οικονομικοφσ, τεχνικοφσ, 
οργανωτικοφσ ι παραγωγικοφσ λόγουσ, ι ανωτζρασ βίασ.  
 
η) Να αςκοφν πρωτοβουλίεσ για τθν ψιφιςθ αποφάςεων ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ που κακορίηονται ςτο παρόν Καταςτατικό.  
 
θ) Να ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία ςχζςεων με άλλεσ Συνεργατικζσ 
Εταιρείεσ, κοινωνικϊν και οικονομικϊν, ςφμφωνα με τισ ςυνεργατικζσ 
αρχζσ.  
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κ) Να παίρνουν μερίςματα για τισ ειςφορζσ τουσ και να τουσ καταβάλλονται 
περιοριςμζνοι τόκοι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που εγκρίνονται από τθ 
Γενικι Συνζλευςθ και ορίηονται από το Καταςτατικό.  
 
ι) Οτιδιποτε άλλο ςφμφωνα με άλλεσ Νομικζσ διατάξεισ και το 
Καταςτατικό.  

Άρκρο 19. Δικαίωμα ςτθν ενθμζρωςθ.  

 
Κάκε μζλοσ ζχει το δικαίωμα:  
 
1. Να αςκιςει το δικαίωμα τθσ ενθμζρωςθσ όπωσ ορίηεται από τον Νόμο, το 
παρόν Καταςτατικό ι τισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  
 
2. Να λάβει ζνα ενθμερωμζνο αντίγραφο του Καταςτατικοφ και του 
Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ ι των αποφάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  
 
3. Να ζχει ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα βιβλία των μθτρϊν των μελϊν τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ, κακϊσ και ςτα πρακτικά των Γενικϊν Συνελεφςεων, 
και εφόςον το ηθτιςει, το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν πρζπει να του 
παραχωριςει επικυρωμζνο αντίγραφο των αποφάςεων των Γενικϊν 
Συνελεφςεων.  
 
Επιπλζον, το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν πρζπει να παρζχει ςτο μζλοσ, κατόπιν 
αιτιςεωσ του, επικυρωμζνα αντίγραφα των αποφάςεων του Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν που το αφοροφν, ατομικϊσ ι ειδικϊσ.  
 
4. Δικαιοφται, να αιτθκεί ενθμζρωςθ και διευκρινίςεισ από το Συμβοφλιο 
Διαχειριςτϊν, εντόσ προκεςμίασ που δεν υπερβαίνει τον ζνα μινα, για τθν 
οικονομικι κατάςταςι του ςε ςχζςθ με τθν Συνεργατικι Εταιρεία. 
 
5. Όταν ςφμφωνα με τθν θμεριςια διάταξθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, είναι 
προσ ςυηιτθςθ κζματα για αποφάςεισ ςχετικά με τουσ ιςολογιςμοφσ και 
λοιποφσ λογαριαςμοφσ του οικονομικοφ ζτουσ, πρζπει αυτοί να 
παρουςιάηονται ςτθν ζδρα τθσ Συνεταιριςτικισ Εταιρείασ, από τθν 
θμερομθνία αναγγελίασ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ο 
Ιςολογιςμόσ, ο Λογαριαςμόσ Αποτελεςμάτων, θ Επεξθγθματικι Ζκκεςθ και 
θ πρόταςθ για τθν διανομι του πλεονάςματοσ και τουσ προοριςμοφσ εκτόσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ ι και για τον καταλογιςμό των ηθμιϊν. Κατά τθ 
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διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, τα μζλθ μποροφν να εξετάςουν τα 
προαναφερκζντα ζγγραφα και να ηθτιςουν γι’ αυτά από το Συμβοφλιο 
Διαχειριςτϊν, εγγράφωσ εξθγιςεισ ι διευκρινίςεισ που κρίνουν ςκόπιμεσ 
για τθν ςυμμζτοχθ τουσ ςτθν Γενικι Συνζλευςθ. Θ αίτθςθ πρζπει να 
υποβάλλεται τουλάχιςτον πζντε εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ 
Γενικισ Συνζλευςθσ.  
 
Όταν ςτθν θμεριςια διάταξθ ςυμπεριλαμβάνεται οποιοδιποτε άλλο κζμα 
οικονομικισ φφςεωσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου, αν και αναφζρεται ςτα βαςικά ζγγραφα που 
αντικατοπτρίηουν τα οικονομικά ηθτιματα προσ ςυηιτθςθ από τθν Γενικι 
Συνζλευςθ και χωρίσ τθν ανάγκθ υποβολισ Ζκκεςθσ Ελζγχου.  
 
6. Μπορεί να ηθτιςει γραπτϊσ από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν τισ 
διευκρινίςεισ και τισ εκκζςεισ που κρίνει απαραίτθτεσ για κάκε πτυχι 
ςχετικά με τθν πρόοδο τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, τα οποία πρζπει να 
απαντθκοφν από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν κατά τθν πρϊτθ Συνεδρίαςι 
του θ οποία πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί μζχρι και οκτϊ θμζρεσ μετά 
από τθν υποβολι του αιτιματοσ.  
 
7. Όταν τουλάχιςτον 100 μζλθ αιτθκοφν γραπτϊσ προσ το Συμβοφλιο 
Διαχειριςτϊν ενθμζρωςθ για κζματα που κρίνουν απαραίτθτθ, αυτι πρζπει 
να τουσ δοκεί, επίςθσ γραπτϊσ, εντόσ προκεςμίασ που δεν υπερβαίνει τον 
ζνα μινα. 
 
8. Για τισ περιπτϊςεισ των προθγουμζνων παραγράφων 5, 6 και 7, το 
Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν μπορεί να αρνθκεί τθν ηθτοφμενθ ενθμζρωςθ, 
όταν αυτι κζτει ςε ςοβαρό κίνδυνο τα νόμιμα ςυμφζροντα τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ. Ωςτόςο, θ άρνθςθ αυτι δεν μπορεί να εφαρμοςτεί 
όταν θ ενθμζρωςθ πρζπει να δοκεί άμεςα ςτθν Γενικι Συνζλευςθ και το 
αίτθμα για ενθμζρωςθ υποςτθρίηετε από περιςςότερεσ από τισ μιςζσ 
ψιφουσ των παρόντων ι εκπροςωπουμζνων, κακϊσ και ςε όλεσ τισ άλλεσ 
περιπτϊςεισ, ι όταν ζχει αποφαςιςτεί από τθν Επιτροπι Προςφυγϊν, ωσ 
αποτζλεςμα προςφυγισ που αςκικθκε από τα μζλθ που ηιτθςαν τθν 
ενθμζρωςθ.  
 
Σε κάκε περίπτωςθ, θ άρνθςθ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν να παρζχει τθν 
ενθμζρωςθ που αναφζρεται ςτισ παραγράφουσ 5, 6 και 7 είναι δυνατόν να 
προςβλθκεί από αυτοφσ που τθν ζχουν ηθτιςει με τον ίδιο τρόπο που 
προςβάλλονται οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Επίςθσ, όςον αφορά 
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τισ περιπτϊςεισ που περιγράφονται ςτισ παραγράφουσ 2, 3 και 4 του 
παρόντοσ άρκρου, μποροφν να προχωριςουν ςτθ διαδικαςία που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 2.166 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ.  
 
9. Το δικαίωμα τθσ ενθμζρωςθσ ςχετικά με οποιαδιποτε πτυχι τθσ 
προόδου τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, μπορεί να αςκθκεί από το Κοινωνικό 
Συμβοφλιο ι το Συμβοφλιο καταναλωτϊν, ανάλογα με τθ φφςθ τθσ 
υπόκεςθσ.  
 
10. Σε κάκε περίπτωςθ, το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν ενθμερϊνει τα 
Συνεργατικά Όργανα, τουλάχιςτον ανά τρίμθνο, και με τον τρόπο που κρίνει 
ςκόπιμο, για τισ κφριεσ κοινωνικοοικονομικζσ μεταβολζσ ςχετικά με τθν 
Συνεργατικι Εταιρεία, με ειδικι αναφορά ςτο φψοσ των πωλιςεων και τθσ 
ζνταξθσ και αποχϊρθςθσ μελϊν.  

Άρκρο 21. Αναςτολι των δικαιωμάτων των μελών.  

 
Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν μπορεί να αποφαςίςει τθν αναςτολι 
δικαιωμάτων μζλουσ το οποίο δεν καλφπτει τισ οικονομικζσ του 
υποχρεϊςεισ, ι δεν ςυμμετζχει ςτισ δραςτθριότθτεσ και τισ υπθρεςίεσ τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτο 
άρκρο 17 παράγραφοσ β) και να παφςθ τθν εν λόγω αναςτολι όταν 
αποκαταςτακεί θ ςυνεργατικι ςχζςθ με το μζλοσ.  
 
Θ ανωτζρω αναςτολι δεν επθρεάηει το δικαίωμά του μζλουσ ςτθν 
ενθμζρωςθ και, αν υπάρχουν τζτοιεσ επιςτροφζσ, ςτθν καταβολι τόκων επί 
των ειςφορϊν του, τθν ενθμζρωςθ του ςυνεργατικοφ κεφαλαίου, και τθν 
πλθροφόρθςθ του για αυτά.  

Άρκρο 22. Αποχώρθςθ μζλουσ.  

 
1. Κάκε μζλοσ μπορεί να αποχωριςει από τθν Συνεργατικι Εταιρεία ανά 
πάςα ςτιγμι, με γραπτι ειδοποίθςθ προσ το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν. Ο 
χρόνοσ προειδοποίθςθσ για τα μζλθ εργαςίασ τθσ κατθγορίασ 5 και 6, είναι 
δφο μινεσ και τρεισ μινεσ για τα υπόλοιπα μζλθ. Για τα μζλθ καταναλωτζσ, 
θ προκεςμία αυτι ορίηεται ςε δφο μινεσ.  
 
2. Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ που 
προβλζπονται ςτο παρόν πλαίςιο, μπορεί να απαιτιςει από το αποχωρϊν 
μζλοσ, τθν ακφρωςθ όλων των ςυναλλαγϊν που θ Συνεργατικι Εταιρεία 
ζχει ςυνάψει προσ όφελόσ του, είτε με τθ μορφι δανείων, πιςτϊςεων, 
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εμπορικϊν εκπτϊςεων, εγγράφων εγγυιςεων προσ τρίτουσ οι οποίεσ ςε 
καμία περίπτωςθ δεν ςυνεπάγονται κατά κανζνα τρόπο ανάλθψθ ευκφνθσ 
κινδφνου από τθν Eroski, S. Coop. Θ προκεςμία για τθν ακφρωςθ των εν 
λόγω πράξεων δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ ζξι μινεσ, και το μζλοσ 
οφείλει να διεκπεραιϊςει τισ εκκρεμότθτεσ των ςυναλλαγϊν του με τθν 
Συνεργατικι Εταιρεία κατά τθν θμερομθνία τθσ αποχϊρθςθσ του.  
 
3. Το μζλοσ που καταψιφιςε ι απουςίαηε κατά τθν λιψθ απόφαςθσ για τθν 
επζκταςθ των δραςτθριοτιτων τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, τθ ςυγχϊνευςθ 
ι τθν διάςπαςθ, τθν αλλαγι του τφπου ι τθν ςθμαντικι τροποποίθςθ του 
ςκοποφ τθσ, ι τθν απαίτθςθ για νζεσ υποχρεωτικζσ ειςφορζσ ςτο κεφάλαιο, 
ι οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ που ςυνεπάγεται νζεσ 
οικονομικζσ υποχρεϊςεισ ι τθν επιβάρυνςθ με ςοβαρζσ δαπάνεσ, που δεν 
προβλζπονται ςτο Καταςτατικό, μπορεί να αποχωριςει από τθν 
Συνεργατικι Εταιρεία, θ οποία αποχϊρθςθ κεωρείται δικαιολογθμζνθ, 
απευκυνόμενοσ εγγράφωσ προσ το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν εντόσ ςαράντα 
θμερϊν από τθν ζγκριςθ τθσ απόφαςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ μετατροπισ 
τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ θ άρνθςθ κα διζπετε από τισ διατάξεισ του 
άρκρου 77 β.  
 
4. Αντίκετα, κεωροφνται ωσ μθ δικαιολογθμζνεσ οι αποχωριςεισ ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  
 
 - Όταν δεν τθρικθκε ο χρόνοσ ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ.  
 
 - Θ παραίτθςθ πραγματοποιικθκε για τθν άςκθςθ ανταγωνιςτικϊν 
δραςτθριοτιτων.  
 
 - Θ παραίτθςθ των μελϊν εργαςίασ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςωςτι 
μεταφορά των γνϊςεων ςτουσ αντικαταςτάτεσ τουσ, ι όταν 
πραγματοποιείται ςε ςυντομότερο χρονικό διάςτθμα από το απαιτοφμενο 
για τθν απόςβεςθ των δαπανϊν για τθν εκπαίδευςι τουσ ι άλλων ηθμιϊν 
κατά τθν γνϊμθ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν.  
 
5. Το μζλοσ που διαφωνεί με τθν απόφαςθ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν 
ςχετικά με τουσ όρουσ και τισ επιπτϊςεισ τθσ αποχϊρθςθσ του, δφναται να 
προςφφγει ςτθν Επιτροπι Προςφυγϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προκεςμίεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 29 του παρόντοσ Καταςτατικοφ.  
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Άρκρο 23. Οικονομικζσ ςυνζπειεσ τθσ αποχώρθςθσ.  

 
1. Σε κάκε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ, αυτό ι οι 
κλθρονόμοι του, δικαιοφται να ηθτιςουν τθν επιςτροφι των ειςφορϊν του 
ςτο ςυνεργατικό κεφάλαιο, των οποίων θ αξία κα υπολογιςτεί βάςει του 
ιςολογιςμοφ που ενζκρινε θ Γενικι Συνζλευςθ για το ζτοσ και μζχρι τθν 
θμερομθνία που πραγματοποιικθκε το αίτθμα αποχϊρθςθσ.  
 
Οι ειςφορζσ ςτο κεφαλαίο μελϊν τα οποία αποχϊρθςαν καλοφνται 
“Υποβοθκθτικζσ Ειςφορζσ πρϊθν μζλουσ” και υπόκειται ςε επιςτροφι από 
τθν Συνεργατικι Εταιρεία παρόλο που δεν ζχουν ηθτθκεί από τον δικαιοφχο 
(πρϊθν μζλοσ ι κλθρονόμο).  
 
2. Εάν θ Γενικι Συνζλευςθ αποφαςίςει να αποκτιςει τισ “Υποβοθκθτικζσ 
Ειςφορζσ πρϊθν μζλουσ”, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παραγράφων 3 
και 4 του παρόντοσ άρκρου.  
 
Εάν θ Γενικι Συνζλευςθ αποφαςίςει να μθν αποκτιςει τισ “Υποβοθκθτικζσ 
Ειςφορζσ πρϊθν μζλουσ”, των οποίων ηθτικθκε θ επιςτροφι, και ενϊ θ 
απόδοςι τουσ δεν πραγματοποιικθκε, ζχει τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ:  
 
- Θ Συνεργατικι Εταιρεία πρζπει να διακζςει το μιςό των διακζςιμων 
ποςϊν ςτο Υποχρεωτικό Αποκεματικό Ταμείο.  
 
 – Θ Συνεργατικι Εταιρεία δεν δφναται να αποφαςίςει καμία επιςτροφι επί 
των ειςφορϊν ςτο ςυνεργατικό κεφάλαιο για τα μζλθ εργαςίασ.  
 
- Θ Συνεργατικι Εταιρεία δεν δφναται να αποφαςίςει καμία επιςτροφι ςτα 
μζλθ εργαςίασ.  
 
- Αν υπάρχουν κακαρά ζςοδα ι επαρκεί διακζςιμα αποκεματικά, και θ 
Συνεργατικι Εταιρεία αποφαςίςει να πλθρϊςει μικρότερθ απόδοςθ τόκων 
από αυτι που κακορίηει ο νόμοσ για τισ ειςφορζσ υπζρ των 
“Υποβοθκθτικϊν Ειςφορϊν πρϊθν μζλουσ” κα αυξιςουν τθν ονομαςτικι 
αξία αυτϊν των ειςφορϊν ςε ζνα ποςό τουλάχιςτον ίςο με αυτό των τόκων 
επιςτροφισ, πριν από οποιαδιποτε επιςτροφι για τισ ειςφορζσ ςτο 
ςυνεργατικό κεφάλαιο ςτα μζλθ εργαςίασ. Όμοια αποτελζςματα κα 
υπάρξουν ςε περίπτωςθ που δεν υιοκετθκεί οποιαδιποτε απόφαςθ για το 
ςκοπό αυτό.  
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- Ζνα ποςό ίςο με τθν αρχικι υποχρεωτικι ειςφορά των νζων μελϊν 
εργαςίασ διατίκεται κατά προτεραιότθτα για τθν απόκτθςθ από τθν 
Συνεργατικι Εταιρεία των “Υποβοθκθτικϊν Ειςφορϊν πρϊθν μζλουσ” που 
υφίςτανται κατά τθ ςτιγμι τθσ υποχρεωτικισ ειςφοράσ εγγραφισ ςτο 
ςυνεργατικό κεφάλαιο.  
 
 – Κατ’ εξαίρεςθ, ανεξάρτθτα από τα ποςά που χορθγικθκαν ςτο Κδρυμα 
Eroski, και ςτο Ταμείο Συνεργατικισ Εκπαίδευςθσ και Προϊκθςθσ (FEP) ζνα 
ποςό χορθγείται αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ αρωγισ, και διαχειρίηεται 
από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν.  
 
3. Με βάςθ τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ ζνα μζλοσ εργαςίασ αποχωρεί από 
τθν Συνεργατικι Εταιρεία, το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν μπορεί να αφαιρζςει 
ζνα ποςοςτό από τθν επιςτροφι των υποχρεωτικϊν ειςφορϊν ωσ εξισ:  
 
α) Σε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ λόγο αποβολισ μείωςθ ζωσ 30%.  
 
β) Σε περίπτωςθ μθ δικαιολογθμζνθσ αποχϊρθςθσ, μείωςθ ζωσ 20%.  
 
γ) Σε περίπτωςθ δικαιολογθμζνθσ αποχϊρθςθσ ι κανάτου, καμία μείωςθ.  
 
δ) Σε καμία περίπτωςθ δεν δφναται να οριςτοφν μειϊςεισ για τισ 
εκελοντικζσ ειςφορζσ των μελϊν.  
 
Κατά τθν εφαρμογι αυτϊν των μειϊςεων, το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν 
πρζπει να εξαςφαλίςει ότι οι οικονομικζσ επιπτϊςεισ που κα υπάρξουν για 
τα μζλθ ωσ αποτζλεςμα των παρακρατιςεων κα είναι παρόμοιεσ για 
παρόμοιεσ καταςτάςεισ.  
 
4. Σε ςυμμόρφωςθ με τθν απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ για τθν 
απόκτθςθ των “Υποβοθκθτικϊν Ειςφορϊν πρϊθν μζλουσ”: 
 
- Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν κακορίςει τισ προκεςμίεσ των δόςεων, 
ςφμφωνα με τθν κατάταξθ των αποχωριςεων και ςφμφωνα με ιςότιμα 
κριτιρια, οι οποίεσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν τα πζντε ζτθ από τθν 
θμερομθνία τθσ απόφαςθσ απόκτθςθσ τουσ από τθν Γενικι Συνζλευςθ. 
Κατά τθν περίοδο αυτι, θ ειςφορά δεν επιςτρζφετε και λαμβάνει ετιςιο 
τόκο ίςο με το νόμιμο, και δεν δζχεται ενθμζρωςθ. Από αυτι τθ ςτιγμι 
απόφαςθσ απόκτθςθσ, το ποςό που οφείλεται παφει να υπολογίηονται ωσ 
ςυνεργατικό κεφάλαιο. 
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- Θ απόκτθςθ των “Υποβοθκθτικϊν Ειςφορϊν πρϊθν μζλουσ” πρζπει να 
πραγματοποιθκεί ςτο τζλοσ του ζτουσ αποχϊρθςθσ του μζλουσ εργαςίασ, 
και μεταξφ των μελϊν εργαςίασ οποιαδιποτε ςτιγμι, κατ’ αναλογία με το 
φψοσ των ειςφορϊν τουσ.  
 
5. Μζλοσ το οποίο διαφωνεί με τθν απόφαςθ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν 
μπορεί να προςφφγει ςτθν Επιτροπι Προςφυγϊν μζςα ςε ςαράντα θμζρεσ 
από τότε που ιρκε εν γνϊςει του θ απόφαςθ. Θ Επιτροπι πρζπει να 
αποφαςίςει για τθν προςφυγι ςε μια μζγιςτθ προκεςμία τριϊν μθνϊν.  

Άρκρο 24. Τποχρεωτικι αποχώρθςθ.  

 
Τα μζλθ που χάνουν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ που απαιτοφνται για 
τθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ μζλουσ ςφμφωνα με το Νόμο ι το παρόν 
Καταςτατικό τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ υποχρεοφνται ςε παραίτθςθ από 
αυτιν. 
 
Θ υποχρεωτικι παραίτθςθ αποφαςίηεται, κατόπιν ακροάςεωσ του 
ενδιαφερόμενου, από τουσ διαχειριςτζσ, αυτεπάγγελτα, με αίτθςθ 
οποιουδιποτε άλλου μζλουσ ι του ιδίου. 
Θ υποχρεωτικι παραίτθςθ κεωρείται δικαιολογθμζνθ όταν θ απϊλεια των 
προχποκζςεων για να είναι κάποιοσ μζλοσ δεν επιλκε από εςκεμμζνθ 
πρόκεςθ του μζλουσ μθ τθρϊντασ τισ υποχρεϊςεισ του προσ τθν 
Συνεργατικι Επιχείρθςθ ι για να επωφελθκεί ακζμιτα από τθν 
υποχρεωτικι του παραίτθςθ. 
Το κιγόμενο μζλοσ δικαιοφται να προςφφγει κατά τθσ αποφάςεωσ του 
Συμβουλίου Διαχειριςτϊν, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται 
ςτο άρκρο 29.  

Άρκρο 25. Κανονιςμοί ςυλλογικισ πεικαρχίασ. Παραβάςεισ μελών / 
εργαηόμενων.  

 
Για τθν διαςφάλιςθ τθσ υπευκυνότθτασ, τθσ λογοδοςίασ και του 
κατάλλθλου κλίματοσ ςυνεργαςίασ, και προκειμζνου ςε καμία περίπτωςθ 
να μθν υπάρχουν εμπόδια ςτθν ςυνφπαρξθ μεταξφ των μελϊν και τθσ 
διαχείριςθσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, αναπτφςςονται ςτα ακόλουκα 
άρκρα οι ςυλλογικοί κανονιςμοί πεικαρχίασ μελϊν και μελϊν εργαηομζνων.  

Άρκρο 26. Αξιολόγθςθ τον Παραβάςεων μελών και εργαηόμενων.  
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Οι παραβάςεισ χαρακτθρίηονται ωσ ελαφρζσ, ςοβαρζσ και πολφ ςοβαρζσ.  
 
α) Χαρακτθρίηονται ωσ ελαφρζσ παραβάςεισ για τα μζλθ.  
 
1. Οι παραβάςεισ που αφοροφν τθν μθ τιρθςθ των κανονιςμϊν που ζχουν 
κεςπιςτεί για τθν εφρυκμθ λειτουργία και τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
 
2. Θ παραβάςεισ των κανονιςτικϊν διατάξεων του παρόν Καταςτατικοφ και 
του Εςωτερικοφ κανονιςμοφ, από αςυγχϊρθτθ άγνοια.  
 
3. Να μθν παραςτεί, χωρίσ ςοβαρό λόγο, ςτισ ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ 
ςτισ οποίεσ κλικθκε.  
 
Χαρακτθρίηονται ωσ ελαφρζσ παραβάςεισ για τθν εργαςία 
 
4. Θ απουςία από τθν εργαςία ακροιςτικά δφο ϊρεσ ςε ζνα μινα, χωρίσ 
ςοβαρό λόγο.  
 
5. Θ αςυγχϊρθτθ αμζλεια ι απροςεξία, θ οποία δεν προκάλεςε βλάβθ ςτα 
ςυμφζροντα τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
 
6. Οι περιςςότερεσ από πζντε αδικαιολόγθτεσ αργοπορίεσ ςτθν εργαςία ςε 
διάςτθμα ενόσ τριμινου.  
 
7. Θ ζλλειψθ τθσ προςοχισ που μπορεί να προκαλζςει μικροατυχιματα και 
θ μθ ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ για τθν αποφυγι ατυχθμάτων.  
 
8. Θ εγκατάλειψθ τθσ εργαςίασ, χωρίσ αιτία, κακϊσ και θ διεξαγωγι 
δραςτθριοτιτων που δεν ςχετίηονται με τθν εργαςία εν ϊρα εργαςίασ, ςε 
μικρι ζκταςθ.  
 
9. Οι πράξεισ ι παραλείψεισ που κα μποροφςαν να επθρεάςουν τθν καλι 
πορεία των εργαςιϊν που ανατίκενται ςε κάκε μζλοσ.  
 
10. Όςα προκφπτουν για το μζλοσ εργαςίασ που είναι αςφαλιςμζνο ςτο 
Lagun Aro, ςτο οποίο θ Συνεργατικι Εταιρεία είναι ιδρυτικό μζλοσ, και 
ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ ελαφρζσ παραβάςεισ ςτο Καταςτατικό του:  
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. Δεν ζχει ενθμερϊςει το υπεφκυνο μζλοσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ για 
αλλαγι διεφκυνςθσ.  
 
. Σε περίπτωςθ προςωρινισ ανικανότθτασ για εργαςία και προςωρινισ 
αναπθρίασ, εάν δεν είναι χρόνια, ςφμφωνα με τθν ιατρικι διάγνωςθ.  
 
. Δεν ενθμζρωςε το Lagun Aro για τθν απϊλεια του βιβλιαρίου, αμζςωσ 
όταν αντιλιφκθκε τθν απϊλειά του.  
 
. Θ παράλειψθ τιρθςθσ των κανονιςμϊν που εκδίδονται από τα αρμόδια 
όργανα για τθν εφρυκμθ λειτουργία και τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του Lagun 
Aro.  
 
. Θ παραβίαςθ διατάξεων του Καταςτατικοφ και του Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ από αςυγχϊρθτθ άγνοια.  
 
. Να μθν παραςτεί, χωρίσ ςοβαρό λόγο, ςε ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
ιδιαίτερα ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ, ςτισ οποίεσ κλίκθκε.  
  
β) Χαρακτθρίηονται ωσ ςοβαρζσ παραβάςεισ για τα μζλθ.  
 
1. Υποτροπι με τρεισ ελαφρζσ παραβάςεισ ςε χρονικό διάςτθμα μικρότερο 
των τριϊν ετϊν.  
 
2. Θ αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ από ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ, όταν το 
μζλοσ ζχει υποςτεί κυρϊςεισ δφο φορζσ για ελαφρζσ παραβάςεισ γιατί δεν 
παρίςτανται ςτισ ςυνεδριάςεισ των Συνεργατικϊν Οργάνων κατά τα 
τελευταία πζντε χρόνια.  
 
3. Θ αδικαιολόγθτθ απουςία των εκλεγμζνων αντιπροςϊπων ςτθν 
Προπαραςκευαςτικι Συνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  
 
4. Δεν υπθρετεί επιμελϊσ τα ςυνεργατικά κακικοντα για τα οποία ζχουν 
εκλεγεί.  
 
5. Να μθν δεχκεί ι να παραιτθκεί χωρίσ εφλογθ δικαιολογία, κατά τθν κρίςθ 
του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν, από τα ςυνεργατικά κακικοντα για τα οποία 
ζχει επιλεγεί.  
 
Χαρακτθρίηονται ωσ ςοβαρζσ παραβάςεισ για τθν εργαςία.  
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6. Θ υποτροπι ςε τρεισ ελαφριζσ παραβάςεισ ςε περίοδο μικρότερθ του 
ενόσ ζτουσ.  
 
7. Θ απουςία από τθν εργαςία για ςυνολικά οκτϊ ϊρεσ ςε διάςτθμα ενόσ 
μθνόσ, χωρίσ ςοβαρό λόγο.  
 
8. Θ πραγματοποίθςθ περιςςότερων από δζκα αδικαιολόγθτων 
αργοποριϊν ςτθν εργαςία εντόσ διαςτιματοσ ενόσ τριμινου.  
 
9. Θ ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ςε δθμόςιουσ χϊρουσ και θ κακομεταχείριςθ 
με λζξεισ ι πράξεισ ςυναδζλφων.  
 
10. Θ κορυβϊδθ ι αγενι ςτάςθ διαμαρτυρίασ, κακϊσ και θ άρνθςθ να 
ςυμμορφωκεί με τισ κυρϊςεισ που επιβάλλονται για ελαφρζσ παραβάςεισ.  
 
11. Θ ελλειμματικι απόδοςθ και πεικαρχία ι υπακοι ςτο χϊρο εργαςίασ.  
 
12. Θ ζλλειψθ προςοχισ που μπορεί να προκαλζςει ςοβαρά ατυχιματα.  
 
13. Θ παραβίαςθ του επαγγελματικοφ απορριτου παρόλο που δεν 
προκάλεςε ηθμία.  
 
14. Θ παράβαςθ, εκ προκζςεωσ ι εξ αμελείασ των προτφπων αςφαλείασ.  
 
15. Θ αναρμόδια τιρθςθ εγγράφων, επιςτολϊν και ςτοιχείων για ςκοποφσ ι 
χριςεισ άλλεσ από εκείνεσ που τουσ αντιςτοιχοφν.  
 
16. Θ εκτζλεςθ εργαςιϊν ι υπθρεςιϊν για προςωπικό όφελοσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ εργαςίασ, κακϊσ θ χρθςιμοποίθςθ για προςωπικοφσ ςκοποφσ 
εργαλείων, υλικϊν και άλλων μζςων τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
 
17. Θ υπζρβαςθ, ςε ςοβαρι μορφι, από τθν Διεφκυνςθ κατά τθν εκτζλεςθ 
των εξουςιϊν και αρμοδιοτιτων που ανατίκενται για τθ χοριγθςθ 
εκπτϊςεων και ανάλθψθ κινδφνων κάκε είδουσ για τουσ πελάτεσ κακϊσ και 
θ ανάλθψθ αυτϊν των αρμοδιοτιτων και των κακθκόντων από εκείνουσ 
που δεν τουσ ζχουν ανατεκεί.  
 
18. Θ κατάχρθςθ εξουςίασ, θ κακομεταχείριςθ ι οι διακρίςεισ ςοβαροφ 
χαρακτιρα προσ τουσ υφιςταμζνουσ.  



Εγχειρίδιο του 

CoopStarter (4β) 

 

 27 

 
19. Θ εγκατάλειψθ τθσ εργαςίασ, χωρίσ λόγο, κακϊσ και θ εκτζλεςθ 
δραςτθριοτιτων που δεν ςχετίηονται με τθν εργαςία, ςε ςοβαρι ζκταςθ.  
 
20. Οι πράξεισ ι παραλείψεισ που παρεμποδίηουν ςοβαρά τθν ομαλι 
πρόοδο των εργαςιϊν και κακθκόντων που ανατίκενται ςε κάκε μζλοσ.  
 
21. Όςα προκφπτουν για το μζλοσ εργαςίασ που είναι αςφαλιςμζνο ςτο 
Lagun Aro, του οποίου θ Συνεργατικι Εταιρεία είναι ιδρυτικό μζλοσ, και 
ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ ςοβαρζσ ςτο Καταςτατικό του:  
 
. Δεν κατζκεςαν τα απαραίτθτα επικυρωμζνα ιατρικά παραςτατικά για τθν 
οικονομικι τουσ αποηθμίωςθ για οποιαδιποτε αςκζνεια ι τραυματιςμό 
που υπζςτθςαν.  
 
. Εργάηονται παράνομα χωρίσ προθγοφμενθ κοινοποίθςθ ςτθν Συνεργατικι 
Εταιρεία, θ οποία να αποδεικνφει ςαφϊσ τθν επίγνωςθ τθσ κάλυψθσ που 
ςυνεπάγεται αυτι θ δραςτθριότθτα.  
 
. Θ αδικαιολόγθτα παρατεταμζνθ περίοδο προςωρινισ ανικανότθτασ για 
εργαςία, ι μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ οδθγίεσ ανάρρωςθσ που προτακικαν 
από το Lagun Aro.  
 
. Οι επανειλθμμζνεσ ελαφρζσ παραβάςεισ.  
 
. Οι εκ προκζςεωσ ι εξ αμελείασ απόκρυψθ παραβάςεων ι μαρτυρίασ, ι θ 
αλλοίωςθ δθλϊςεων, όταν οι πράξεισ αυτζσ μποροφν να προκαλζςουν 
ςοβαρζσ ηθμιζσ ι διαμορφϊνουν ςυνκικεσ για παραβάςεισ.  
 
. Θ άρνθςθ να αποδεχκεί ό, τι προβλζπεται ςτα άρκρα του ςχετικοφ 
κανονιςμοφ για τουσ όρουσ αςφάλιςθσ τθσ εργαςίασ τουσ.  
 
. Θ οικιοκελι ςυμπλιρωςθ με επιδόματα υγειονομικισ περίκαλψθσ ι 
προςωρινισ ανικανότθτασ εργαςίασ με οποιαδιποτε άλλα ςυναφι με αυτά 
των κακιερωμζνων χωρίσ τθν ρθτι άδεια από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν.  
 
22. Σε γενικζσ γραμμζσ, αυτζσ που χαρακτθρίηονται ωσ τζτοιεσ από το 
Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ 
λειτουργία τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
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γ) Χαρακτθρίηονται ωσ πολφ ςοβαρζσ παραβάςεισ για τα μζλθ.  
 
1. Θ υποτροπι ςε τρεισ ςοβαρζσ παραβάςεισ ςε διάςτθμα μικρότερο των 
τριϊν ετϊν.  
 
2. Θ παράβαςθ των αποφάςεων που εγκρίκθκαν νομότυπα από τα Αρμόδια 
Όργανα.  
 
3. Οι δραςτθριότθτεσ που λόγο τθσ φφςθσ τουσ κα μποροφςαν να βλάπτουν 
τα ςυμφζροντα ι τθν καλι φιμθ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, όπωσ πράξεισ 
ανταγωνιςμοφ, θ απάτθ ςε ειςφορζσ ι παροχζσ, θ ζκφραςθ περιφρόνθςθσ 
προσ τουσ εκλεγμζνουσ ι τουσ εκπροςϊπουσ των οργάνων τθσ και άλλα 
ςυναφι.  
 
4. Θ ανάλθψθ αρμοδιοτιτων του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν, τθσ Επιτροπισ 
Προςφυγϊν, τθσ Ελεγκτικι Επιτροπι ι οποιοδιποτε άλλου οργάνου, χωρίσ 
να είναι μζλοσ τουσ. 
 
5. Θ κατάφορθ παράβαςθ των διατάξεων που διζπουν τθ λειτουργία τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ ι θ ενκάρρυνςθ τζτοιων παραβάςεων, ακόμθ και 
εάν αυτό δεν οδθγιςει ςε παραβάςεισ από άλλα μζλθ.  
 
6. Θ ανεπαρκισ ςυμμετοχι ςτισ εργαςίεσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ που 
αξιολογείται ςφμφωνα τισ διατάξεισ του παρόντοσ Καταςτατικοφ.  
 
7. Θ επαναλαμβανόμενθ παραβίαςθ των οικονομικϊν υποχρεϊςεων προσ 
τθν Συνεργατικι Εταιρεία και όςων άλλων προβλζπονται ςτο άρκρο 17 του 
Καταςτατικοφ.  
 
8. Θ εκμετάλλευςθ τθσ ιδιότθτασ του ωσ μζλοσ για δραςτθριότθτεσ 
κερδοςκοπικζσ ι αντίκετεσ προσ το Νόμο.  
 
9. Θ παραβίαςθ του απορριτου τθσ αλλθλογραφίασ και των εγγράφων τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ, ι θ αποκάλυψθ λεπτομερειϊν τουσ ςε τρίτουσ.  
 
Χαρακτθρίηονται ωσ πολφ ςοβαρζσ παραβάςεισ για τθν εργαςία.  
 
10. Θ επανάλθψθ τριϊν ςοβαρϊν παραβάςεων ςε περίοδο μικρότερθ του 
ενόσ ζτουσ.  
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11. Οι περιςςότερεσ από είκοςι αδικαιολόγθτεσ αργοπορίεσ ςτθν εργαςία 
ςε διάςτθμα ενόσ τριμινου.  
 
12. Θ αδικαιολόγθτθ απουςία από τθν εργαςία για ςφνολο είκοςι ωρϊν ςε 
διάςτθμα ενόσ μθνόσ.  
 
13. Θ απάτθ, θ απείκεια ι κατάχρθςθ εμπιςτοςφνθσ ςε ςχζςθ με τθ 
Συνεργατικι Εταιρεία κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων που τουσ 
ανατζκθκαν ι κερδοςκοπία κατά τθν άςκθςθ αυτϊν, κακϊσ και πράξεισ 
εκτόσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ οι οποίεσ κεωροφνται απάτθ προσ τθσ 
Εταιρεία. 
 
14. Θ παραβίαςθ του επαγγελματικοφ απορριτου εάν ζχει ωσ αποτζλεςμα 
να προκαλζςει βλάβθ ςτθ Συνεργατικι Εταιρεία ι ςε τρίτουσ.  
 
15. Θ παραποίθςθ ι θ κλοπι εγγράφων και δεδομζνων που ςχετίηονται με 
τθν εργαςία.  
 
16. Θ κλοπι, θ υπεξαίρεςθ και θ κατάχρθςθ χρθμάτων, ανεξάρτθτα από τθν 
αξία τουσ, και γενικά, θ διενζργεια πράξεων ι παραλείψεων που 
δθμιουργοφν ηθμιά ςτθν Συνεργατικι Εταιρεία ι διαπράχκθκαν κατά τθν 
διάρκεια τθσ εργαςίασ ςε αυτιν.  
 
17. Θ καταδίκθ για κάκε είδουσ εγκλθματικι πράξθ εκ προκζςεωσ, εκτόσ 
από εκείνεσ που από τθ φφςθ τουσ, ειδικά και κατά τθ γνϊμθ τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ δεν επθρεάηουν το κλίμα εμπιςτοςφνθσ με αυτοφσ 
που τθν διζπραξαν.  
 
18. Θ διαχείριςθ ι άμεςθ ι ζμμεςθ υποςτιριξθ των προμθκευτϊν και / ι 
των πελατϊν τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ ι τρίτων με αμοιβζσ, υποςχζςεισ, 
οφζλθ ι προνόμια κάκε είδουσ, εντόσ ι εκτόσ του χρόνου εργαςίασ.  
 
19. Θ ςυμμετοχι ςε εργαςίεσ ι δραςτθριότθτεσ εκτόσ τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ, οι οποίεσ κρίνονται ωσ αςυμβίβαςτεσ.  
 
20. Το κλείςιμο ενόσ εταιρικοφ χϊρου για το κοινό χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ 
διαχείριςθσ ι των προςϊπων τα οποία είναι αρμόδια για αυτό.  
 
21. Θ προϊκθςθ ι θ ςτιριξθ απεργιϊν για εςωτερικοφσ λόγουσ.  
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22. Θ μθ πεικαρχία και υπακοι ςτουσ ανωτζρουσ ςτον χϊρο εργαςίασ, όταν 
αυτό οδθγεί ςε προφανι ηθμία για τθν Συνεργατικι Εταιρεία ι τουσ 
ςυναδζλφουσ, κακϊσ και θ παράλειψθ ςυμμόρφωςθσ με τισ κυρϊςεισ που 
επιβλικθκαν για ςοβαρζσ παραβάςεισ.  
 
23. Θ υπζρβαςθ ςε πολφ μεγάλο βακμό, από τθν πλευρά των ςτελεχϊν των 
καταςτθμάτων, των αρμοδιοτιτων και κακθκόντων που τουσ ανατζκθκαν 
για τθ χοριγθςθ εκπτϊςεων ι το κλείςιμο εμπορικϊν ςυμφωνιϊν.  
 
24. Θ κατάχρθςθ εξουςίασ, θ κακομεταχείριςθ και οι διακρίςεισ προσ τουσ 
υφιςταμζνουσ πολφ ςοβαροφ χαρακτιρα.  
 
25. Θ εγκατάλειψθ τθσ εργαςίασ χωρίσ εφλογθ αιτία, κακϊσ και θ διεξαγωγι 
δραςτθριοτιτων που δεν ςχετίηονται με τθν εργαςία, πολφ ςοβαροφ 
χαρακτιρα.  
 
26. Θ ζλλειψθ προςοχισ που μπορεί να προκαλζςουν ςοβαρά ατυχιματα.  
 
27. Οι πράξεισ ι παραλείψεισ που επθρεάηουν πολφ ςοβαρά τθ 
δραςτθριότθτα των εργαςιϊν και αρμοδιοτιτων που ανατίκενται ςε κάκε 
μζλοσ.  
 
28. Όςα προκφπτουν από το μζλοσ εργαςίασ που είναι αςφαλιςμζνο ςτο 
Lagun Aro, του οποίου θ Συνεργατικι Εταιρεία είναι ιδρυτικό μζλοσ, και 
ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ πολφ ςοβαρζσ ςτο Καταςτατικό του:  
 
. Θ απόκρυψθ από το Lagun Aro αςτικισ ι ποινικισ διαδικαςίασ, ι μθ 
ανακοίνωςθ τθσ θμερομθνίασ ζναρξισ τθσ.  
 
. Θ παραίτθςθ από τα δικαιϊματά του ι θ ςυμφωνία με τρίτουσ, ι 
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ τουσ, χωρίσ τθν άδεια του Lagun Aro.  
 
. Θ άρνθςθ να καταβάλλει ςτο Lagun Aro το μζροσ των ποςϊν που ζχουν 
προκαταβλθκεί, μόλισ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία αποηθμίωςθσ.  
 
. Θ απόκρυψθ ι θ διαςτρζβλωςθ των αιτιϊν που οδιγθςαν ςε αςκζνεια ι 
τραυματιςμό.  
 
. Θ προςποίθςθ, ι θ πρόκλθςθ με δόλο ι κακόβουλα, τθσ επιδείνωςθσ 
οποιαςδιποτε αςκζνειασ ι ατυχιματοσ.  
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. Θ εργαςία ςε περίοδο αναρρωτικισ άδειασ , εκτόσ και αν πλθροφνται οι 
προχποκζςεισ για δυνθτικι διακοπι τθσ άδειασ.  
 
. Θ περιςταςιακι μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ ςε τρίτουσ του βιβλιαρίου 
αςκενείασ για τθν διευκόλυνςθ τθσ δόλιασ χριςθσ ι τθν διευκόλυνςθ 
ατόμων που δεν είναι δικαιοφχοι τθσ αςφάλιςθσ.  
 
. Θ εςκεμμζνθ ι εκοφςια εξαπάτθςθ θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν βλάβθ 
των ςυμφερόντων του Lagun Aro.  
 
. Θ υποτροπι ςε ςοβαρι παράβαςθ.  
 
29. Θ άρνθςθ τθσ εφαρμογισ των αποφάςεων που νομότυπα εγκρίκθκαν 
από τθν Γενικι Συνζλευςθ.  
 
30. Γενικά, αυτζσ που χαρακτθρίηονται ωσ πολφ ςοβαρζσ παραβιάςεισ από 
το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν για να εξαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ.  

Άρκρο 27. Κυρώςεισ για παραβάςεισ μελών και μελών εργαςίασ.  

 
Οι κυρϊςεισ που εφαρμόηονται ςε κάκε περίπτωςθ κα είναι οι ακόλουκεσ:  
 
α) Για ελαφρζσ παραβάςεισ.  
 
1. Γραπτι επίπλθξθ.  
 
2. Αφαίρεςθ προκαταβολϊν εργαςίασ ωσ και για δφο θμζρεσ με αναςτολι 
τθσ εργαςιακισ δραςτθριότθτασ. Το μζλοσ μπορεί να επιλζξει να μθν 
αναςτείλει τθν εργαςιακι δραςτθριότθτα κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ 
περιόδου.  
 
β) Σοβαρζσ παραβάςεισ.  
 
1. Γραπτι επίπλθξθ.  
 
2. Γραπτι προειδοποίθςθ, θ οποία κατά τθ γνϊμθ του Εκτελεςτικοφ 
Συμβουλίου, μπορεί να δθμοςιοποιθκεί.  
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3. Απαγόρευςθ εκλογισ ςε αξιϊματα Οργάνων για δφο διαδοχικζσ 
εκλογικζσ αναμετριςεισ.  
 
4. Στζρθςθ για ζνα χρόνο, των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν ςτα πλαίςια του 
F.E.P ι οποιουδιποτε άλλου ταμείου ζχει ιδρφςει θ Συνεργατικι Εταιρεία 
για τα μζλθ.  
 
5. Αφαίρεςθ των προκαταβολϊν εργαςίασ ζωσ και για επτά θμζρεσ με τθν 
αναςτολι τθσ εργαςιακισ δραςτθριότθτασ. Το μζλοσ μπορεί να επιλζξει να 
μθν αναςτείλει τθν εργαςιακι δραςτθριότθτα κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ 
περιόδου.  
 
6. Αναςτολι προαγωγισ για τθν προωκιςει ςε υψθλοτζρου επίπεδου 
κζςεισ εργαςίασ για περίοδο που δεν κα υπερβαίνει τα τρία ζτθ.  
 
7. Μείωςθ του δείκτθ εργαςίασ του ςε ποςοςτό μζχρι 10% για περίοδο που 
δεν κα υπερβαίνει το ζνα ζτοσ.  
 
γ) Πολφ ςοβαρζσ παραβάςεισ.  
 
1. Όλα τα παραπάνω.  
 
2. Γραπτι επίπλθξθ, που δθμοςιοποιείται από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν.  
 
3. Αναςτολι του ςυνόλου ι μζρουσ των δικαιωμάτων κατά τθ διάρκεια 
περιόδου θ οποία ορίηεται από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, και δεν πρζπει 
να υπερβαίνει τα τρία ζτθ.  
 
4. Προςωρινι αναςτολι πρόςβαςθσ ςτισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ με μζγιςτθ περίοδο τριϊν ετϊν.  
 
5. Αφαίρεςθ των προκαταβολϊν εργαςίασ ζωσ και για διάςτθμα δφο μθνϊν 
με τθν αναςτολι τθσ εργαςιακισ δραςτθριότθτασ. Το μζλοσ μπορεί να 
επιλζξει να μθν αναςτείλει τθν εργαςιακι δραςτθριότθτα κατά τθ διάρκεια 
αυτισ τθσ περιόδου.  
 
6. Μείωςθ του εργαςιακοφ δείκτθ εργαςίασ ςε ποςοςτό μζχρι 30% για 
περίοδο που δεν κα υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.  
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7. Αναγκαςτικι υποβάκμιςθ εργαςιακοφ αντικειμζνου ςε χαμθλότερθ 
βακμίδα (εντόσ τθσ ίδιασ ι διαφορετικισ εργαςιακισ ομάδασ) και για 
αόριςτο χρονικό διάςτθμα.  
 
8. Αναγκαςτικι μετεγκατάςταςθ ςε μια διαφορετικι κζςθ άλλου 
καταςτιματοσ για αόριςτο χρόνο και χωρίσ δικαίωμα αποηθμίωςθσ.  
  
9. Διαγραφι και αποβολι από μζλοσ.  
 
Άρκρο 28. Διαδικαςία επιβολισ κυρώςεων.  
 
1. Διαδικαςία.  
 
α) Τα ζγγραφα των παραβάςεων κα καταγράφονται εισ διπλοφν. Ζνα 
αντίγραφο κα αρχειοκετείτε ςτο φάκελο του εμπλεκόμενου μζλουσ.  
 
β) Σε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ είναι υποχρεωτικι θ ακρόαςθ και θ 
προθγοφμενθ ζγγραφθ κατάκεςθ του εμπλεκόμενου μζλουσ.  
 
γ) Θ διαδικαςία κακορίηεται ωσ εξισ:  
 
Για τα μζλθ καταναλωτζσ.  
 
Θ κοινοποίθςθ γίνετε από τθν Διεφκυνςθ, ενθμερϊνοντασ γραπτϊσ το 
μζλοσ το οποίο κατθγορείτε για παράβαςθ, για τον προςωρινό 
χαρακτθριςμό τθσ και τθν αντίςτοιχθ προτεινόμενθ κφρωςθ, δίνοντασ τθν 
δυνατότθτα ςτο μζλοσ να καταρτίςει μια κατάκεςθ και να τθν παρουςιαςτεί 
απευκείασ ςτο Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν το οποίο κα ορίςει τον χαρακτιρα 
τθσ παράβαςθσ και τισ κυρϊςεισ για αυτιν. Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν 
λαμβάνει υπόψθ για τθν απόφαςι του ςχετικι ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ 
Καταναλωτϊν του ςυνόλου των μελϊν καταναλωτϊν.  
 
Για τα μζλθ εργαςίασ.  
 
1. Θ κοινοποίθςθ γίνετε από τθν Διεφκυνςθ, ενθμερϊνοντασ γραπτϊσ το 
μζλοσ το οποίο κατθγορείτε για παράβαςθ, για τον προςωρινό 
χαρακτθριςμό τθσ και τθν αντίςτοιχθ προτεινόμενθ κφρωςθ, δίνοντασ τθν 
δυνατότθτα ςτο μζλοσ να καταρτίςει μια κατάκεςθ και να τθν παρουςιαςτεί 
ςτθ Διεφκυνςθ θ οποία κα ορίςει τον χαρακτιρα τθσ παράβαςθσ και τισ 
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κυρϊςεισ για αυτιν, εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ διαγραφισ θ οποία 
παραμζνει αρμοδιότθτα του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν.  
  
2. Σε περίπτωςθ ελαφρϊν και ςοβαρϊν παραβάςεων, το μζλοσ μπορεί να 
αμφιςβθτιςει τον καταλογιςμό και τισ κυρϊςεισ ςτο Κοινωνικό Συμβοφλιο, 
εκτόσ εάν υπάρχει θ αντίκετθ γνϊμθ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν. Όςον 
αφορά τισ ςοβαρζσ παραβάςεισ, το όργανο λιψθσ αποφάςεων κα είναι το 
Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν με προαπαιτοφμενθ ζκκεςθ από το Κοινωνικό 
Συμβοφλιο.  
 
δ) Θ απόφαςθ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν είναι οριςτικι, εκτόσ εάν 
υπάρξει προςφυγι ςτθν Επιτροπι Προςφυγϊν.  
 
2. Προκεςμίεσ ςε γενικζσ γραμμζσ.  
 
Για λόγουσ νομιμότθτασ, οι προκεςμίεσ που προβλζπονται ςτισ παρακάτω 
πράξεισ για κάκε φάςθ των διαδικαςιϊν, είναι οι ακόλουκεσ:  
 
α) Προκεςμία για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ  
 
Οι προκεςμίεσ τθσ Διαχείριςθσ ι του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν για τθν 
ζναρξθ των διαδικαςιϊν, που καταλιγουν ςτθν ανακοίνωςθ προσ το 
εμπλεκόμενο μζλοσ, κακορίηονται ωσ εξισ:  
 
1 μινασ για τισ περιπτϊςεισ που χαρακτθρίηονται ωσ ελαφρζσ παραβάςεισ.  
 
2 μινεσ για τισ περιπτϊςεισ που χαρακτθρίηονται ωσ ςοβαρζσ παραβάςεισ.  
 
3 μινεσ για τισ περιπτϊςεισ που χαρακτθρίηονται ωσ πολφ ςοβαρζσ 
παραβάςεισ.  
 
Οι προκεςμίεσ αρχίηουν να υπολογίηονται από τθν θμερομθνία κατά τθν 
οποία θ Διεφκυνςθ ι το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν ενθμερϊκθκε από τθν 
αρμόδια Επιτροπι του για τθν πικανι παράβαςθ και ςε κάκε περίπτωςθ, 
εντόσ δϊδεκα μθνϊν από τότε που ζχουν διαπραχκεί. Θ παραγραφι των 
αδικθμάτων διακόπτεται με τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ επιβολισ 
κυρϊςεων, αλλά μόνο ςτθν περίπτωςθ που οι παραβάςεισ εμπίπτουν ςτθν 
ίδια διαδικαςία και κα κοινοποιείται εντόσ προκεςμίασ τεςςάρων μθνϊν 
από τθν ζναρξι τουσ.  
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β) Προκεςμία για τθν κατάκεςθ.  
 
Εντόσ επτά θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ προτεινόμενθσ 
κφρωςθσ.  
 
γ) Προκεςμία για τθν προςφυγι.  
 
Θ μζγιςτθ προκεςμία για τθν υποβολι προςφυγισ ενϊπιον των αρμόδιων 
οργάνων είναι τριάντα θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ των 
κυρϊςεων.  
 
δ) Προκεςμία για τθν απόφαςθ τθσ προςφυγισ.  
 
Θ μζγιςτθ προκεςμία για να απαντιςει το αρμόδιο όργανο ςτισ προςφυγζσ 
που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο είναι 3 μινεσ από τθν 
υποβολι τουσ.  
 
Αν με το πζρασ αυτισ τθσ προκεςμίασ δεν υπάρχει πόριςμα και 
γνωςτοποίθςθ, εξυπακοφεται ότι θ προςφυγι ζχει κερδθκεί από τον 
προςφυγόντα.  
 
3. Κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ διερεφνθςθσ για πικανζσ ςοβαρζσ 
παραβάςεισ θ Διεφκυνςθ, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, μπορεί να αναςτείλει 
τθν δραςτθριότθτα του ωσ μζλοσ εργαςίασ ωσ προλθπτικό μζτρο και όχι ωσ 
ποινι. Το μζλοσ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ διατθρεί το δικαίωμά 
του για τθν λιψθ προκαταβολϊν.  
 
4. Εκτελεςιμότθτα των κυρϊςεων.  
 
Οι κυρϊςεισ είναι εκτελεςτζεσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν λιξθ τθσ 
προκεςμίασ προςφυγισ, εάν ο ενδιαφερόμενοσ δεν άςκθςε αυτό το 
δικαίωμα, ι μετά από τθν θμζρα ζκδοςθσ τθσ ςχετικι απόφαςθ.  
 
5. Ακφρωςθ κυρϊςεων.  
 
Με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ τθσ αποβολισ, το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν 
μετά από αίτθςθ του εμπλεκόμενου μζλουσ, μπορεί να ακυρϊςει το μζροσ 
των κυρϊςεων που επιβλικθκαν και δεν ζχουν εκτελεςτεί ι εν αναμονι τθσ 
επικφρωςθσ προθγοφμενων ποινϊν, εάν, κατά τθν άποψι του, ςυντρζχουν 
αιτιολογθμζνοι λόγοι.  
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Άρκρο 29. Διαγραφι - Αποβολι.  

 
1. Θ αποβολι μζλουσ μπορεί να αποφαςιςτεί μόνο από το Συμβοφλιο 
Διαχειριςτϊν για ςοβαρζσ παραβάςεισ, ωσ αποτζλεςμα των διαδικαςιϊν 
που διεξιχκθκαν για το ςκοπό αυτό, οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν τθν 
αποβολι του εμπλεκόμενου μζλουσ.  
 
2. Κατά τθσ απόφαςθσ αποβολισ μπορεί να αςκθκεί προςφυγι, εντόσ 
τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ τθσ 
προσ τθν Επιτροπι Προςφυγϊν θ οποία πρζπει να αποφανκεί ςε μια 
μζγιςτθ περίοδο τριϊν μθνϊν μετά τθν κοινοποίθςθ. Θ απόφαςθ τθσ 
Επιτροπισ θ οποία επικυρϊνει τθν αποβολι είναι οριςτικι και μπορεί να 
προςβλθκεί από το μζλοσ εντόσ δφο μθνϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ, με τα 
ζνδικα μζςα και τουσ όρουσ που κακορίηονται από τον Νόμο περί 
ςυνεργατικϊν Εταιρειϊν.  

Άρκρο 30. Δοκιμαςτικι περίοδοσ για τα μζλθ εργαςίασ.  

 
1. Κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιμαςτικισ περιόδου θ οποία προβλζπεται ςτο 
άρκρο 11 παράγραφο 2 β), πρζπει να καταβλθκεί θ ειςφορά ζνταξθσ και να 
εκταμιευκοφν τα αρχικά κεφάλαια που πρζπει να διακζςουν υποχρεωτικά 
τα μζλθ εργαςίασ.  
 
2. Τα υποψιφια μζλθ εργαςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιμαςτικισ 
περιόδου, δεν ζχουν καμία οικονομικι ευκφνθ για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ, και απολαμβάνουν τα οφζλθ τθσ Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ ςτα πρότυπα που κακορίςτθκαν από τθν Συνεργατικι Εταιρεία. 
Επίςθσ, από τθν θμερομθνία που αποκτιςουν τθν ιδιότθτα του μζλουσ 
ζχουν το δικαίωμα επιςτροφϊν επί των ειςφορϊν τουσ.  

Άρκρο 31. φςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ.  

 
Θ Eroski, S. Coop. επιλζγει, προκειμζνου τα μζλθ εργαςίασ να απολαφςουν 
τα οφζλθ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ να αςφαλίηονται υπό το κακεςτϊσ των 
αυτοαπαςχολοφμενων για τισ δραςτθριότθτεσ τουσ ςτθν Συνεργατικι 
Εταιρεία θ οποία δεςμεφεται νομικά για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ τουσ και 
είναι το πρϊτο πρόςωπο που είναι άμεςα υπεφκυνο για τθν καταβολι των 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν.  

Άρκρο 32. Οργάνωςθ εςωτερικισ λειτουργίασ των μελών εργαςίασ.  
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Τα μζλθ εργαςίασ τθσ Eroski, S. Coop. οργανϊνονται ςφμφωνα με τουσ 
Εςωτερικοφσ Κανονιςμοφσ τουσ οποίουσ εγκρίνει θ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ, ςφμφωνα με τα ακόλουκα γενικά κριτιρια:  
 
α) Όλα τα μζλθ εργαςίασ κατατάςςονται ςε μιςκολογικζσ κλίμακεσ 
αποδοχϊν τισ οποίεσ λαμβάνουν με τθ μορφι προκαταβολϊν για τθν 
εργαςία τουσ, ανάλογα με τθν εργαςία που ζχουν αναλάβει και των 
αποτελεςμάτων τθσ απόδοςισ τουσ και ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που 
ορίηει θ Συνεργατικι Εταιρεία.  
 
β) Οι δείκτεσ των μιςκολογικϊν κλιμάκων οι οποίοι εφαρμόηονται για τθν 
κατάταξθ των διαφόρων κζςεων εργαςίασ προκφπτουν από τθν εφαρμογι 
των κανόνων αξιολόγθςθσ που εγκρίνονται από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν 
μετά από πρόταςθ τθσ Διεφκυνςθσ.  
 
γ) Σφμφωνα με τισ κλίμακεσ που εφαρμόηονται ςτθν κατάταξθ των 
διαφόρων εργαςιϊν, το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν εγκρίνει επίςθσ το γενικό 
Οργανόγραμμα τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, περιγράφοντασ ςαφϊσ το ρόλο 
και τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ για κάκε εργαςίασ.  
 
δ) Θ Γενικι Διεφκυνςθ διορίηεται από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 63. Οι Προϊςτάμενοι Τμθμάτων και τα ανϊτερα 
ςτελζχθ διορίηονται από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν μετά από πρόταςθ τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ. Το υπόλοιπο διοικθτικό προςωπικό ι διευκυντικά 
ςτελζχθ, τα οποία είναι αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ του καταςτατικοφ 
ςκοποφ, διορίηονται από τθν Γενικι Διεφκυνςθ μετά από πρόταςθ των 
ςχετικϊν διευκφνςεων.  
 
Αυτό το Οργανόγραμμα δραςτθριοτιτων κα καταρτιςτεί και κα λειτουργεί 
με τθ μζγιςτθ δυνατι αυτονομία ςτα πλαίςια του Νόμου και του 
Καταςτατικοφ. Τα μζλθ εργαςίασ μποροφν να υποβάλλουν τα αιτιματά 
τουσ ςτο Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, αφοφ εξαντλιςουν τα επίπεδα τθσ 
ιεραρχίασ, αλλά κα πρζπει να αποδζχονται τισ εντολζσ των ανωτζρων τουσ.  
 
ε) Θ ζνταξθ ςτθν κλίμακα αποδοχϊν ανάλογα με το αντικείμενο τθσ 
εργαςίασ ςτθν Συνεργατικι Εταιρεία, προςδιορίηεται από τον δείκτθ ο 
οποίοσ αντιςτοιχεί ςε κάκε μια από αυτζσ, ςφμφωνα με τθν εφαρμογι των 
κανόνων αξιολόγθςθσ.  
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ςτ) Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν κακορίηει κάκε χρόνο το ποςό 
προκαταβολισ που αντιςτοιχεί ςε μία ϊρα για τον χαμθλότερο δείκτθ. Βάςθ 
του χαμθλότερου δείκτθ υπολογίηονται οι προκαταβολζσ για τισ υπόλοιπεσ 
κλίμακεσ. Οι προκαταβολζσ αυτζσ ζχουν τθν μορφι περιοδικϊν και 
εκτάκτων απολαβϊν και μπορεί να καταβλθκοφν τόςο ςε χριμα όςο και ςε 
είδοσ, και ςε κάκε περίπτωςθ, ςτο λογαριαςμό των τελικϊν 
αποτελεςμάτων, το ετιςιο ποςό πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςο με τον 
βαςικό μιςκό. 
 
η) Οι ϊρεσ εργαςίασ κατά ζτοσ για τα μζλθ εργαςίασ, κακϊσ και οι 
υπόλοιποι κανονιςμοί εργαςίασ, για τισ διακοπζσ και τα επιδόματα 
ςυμπεριλαμβανομζνων (αν υπάρχουν), κακορίηονται από το Συμβοφλιο 
Διαχειριςτϊν μετά από πρόταςθ του Κοινωνικοφ Συμβουλίου.  
 
θ) Τα υπόλοιπα ηθτιματα που αφοροφν τουσ όρουσ εργαςίασ των μελϊν 
εργαςίασ διζπονται από τον Εςωτερικό Κανονιςμό τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ.  

Άρκρο 33. Οργάνωςθ λειτουργίασ των μελών καταναλωτών.  

 
Τα μζλθ καταναλωτϊν τθσ Eroski, S. Coop. οργανϊνονται, ςφμφωνα με τουσ 
Εςωτερικοφσ Κανονιςμοφσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ και με τα ακόλουκα 
γενικά κριτιρια:  
 
α) Πρζπει να ζχουν εγγραφεί ςε ςυγκεκριμζνο τόπο ι ςε εκείνο τθσ 
κατοικίασ τουσ ι οποιοδιποτε άλλο επιλζξει το μζλοσ. Στο εξισ, θ 
ςυμμετοχι του μζλουσ ςτισ ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ κα πραγματοποιείτε από τον τόπο όπου είναι εγγεγραμμζνο.  
 
β) Σε κάκε κοινότθτα των μελϊν καταναλωτϊν μπορεί να ςυςτακεί, μεταξφ 
εκείνων που ενδιαφζρονται για τα καταναλωτικά κζματα, μια ομάδα που 
ονομάηεται Τοπικι Επιτροπι Καταναλωτϊν, θ οποία κα ζχει ενθμερωτικό 
και ςυμβουλευτικό ρόλο προσ το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν.  
 
γ) Θ Τοπικι Επιτροπι Καταναλωτϊν ζχει τα κακικοντα που αναφζρονται 
ςτο παρόν Καταςτατικό και με αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά αυτϊν που ζχουν 
τεκεί για τθν κατθγορία μελϊν εργαςίασ ςτο προθγοφμενο άρκρο και 
μποροφν να καταχωρθκοφν ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ. Οι δραςτθριότθτζσ τθσ ςτρζφονται ςτθν επίτευξθ και τθν 
βελτίωςθ των ςυνεργατικϊν ςκοπϊν και, κατά προτίμθςθ με τθν προζκταςθ 
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και εκτόσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ για τον προςδιοριςμό και τθν 
προάςπιςθ των δικαιωμάτων όλων των καταναλωτϊν.  
 
δ) Σε κάκε Τοπικι Επιτροπι Καταναλωτϊν ορίηεται ζνασ Πρόεδρο, ζνασ 
Αντιπρόεδροσ και ζνασ Γραμματζασ. Ο Πρόεδροσ τθσ Τοπικισ Επιτροπισ 
Καταναλωτϊν ενεργεί ωσ επικεφαλισ τθσ, προσ το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν 
τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ. Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν μπορεί να ανακζτει 
τθ Διεφκυνςθ και άλλα επιχειρθςιακά κακικοντα και λειτουργίεσ ςτθν 
Επιτροπι κατά τθν κθτεία τθσ.  
 
ε) Το Συμβοφλιο Καταναλωτϊν, αποτελείται από τουσ Προζδρουσ των 
Τοπικϊν Επιτροπϊν και αποτελεί ζνα ςυμβουλευτικό όργανο προσ το 
Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν του οποίου θ λειτουργία κα διζπεται από τουσ 
Εςωτερικοφσ Κανονιςμοφσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
 
ςτ) Για τθν καλφτερθ επίτευξθ των ςκοπϊν που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο γ) του παρόντοσ άρκρου, θ Τοπικι Επιτροπι Καταναλωτϊν 
μπορεί να ενωκεί με άλλεσ τθσ ίδιασ περιοχισ ι περιφζρειασ.  

Άρκρο 34. Πωλιςεισ ςε μθ μζλθ.  

 
Αναγνωρίηετε θ δυνατότθτα προςφοράσ ςε μζλθ και ςε μθ μζλθ κάκε 
είδουσ αγακϊν, υπθρεςιϊν και παροχϊν που διακζτονται από τθν 
Συνεργατικι Εταιρεία.  
 
Οι τιμζσ των αγακϊν, των υπθρεςιϊν και παροχϊν που διακζτονται ςτα μθ 
μζλθ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ είναι οι ίδιεσ με εκείνεσ που ορίηονται για 
τα μζλθ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ αποφαςίηει διαφορετικά 
το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν.  

Άρκρο 34 β. Μζλθ οριςμζνου χρόνου.  

 
1. Εάν αναφζρετε ςτθ ςυμφωνία ζνταξθσ, κάκε μζλοσ μπορεί να γίνει δεκτό 
ωσ μζλοσ οριςμζνου χρόνου με μζγιςτα όρια:  
 
α) Ζνα ζτοσ για τα μζλθ καταναλωτϊν.  
 
β) Τρία ζτθ για τα μζλθ εργαςίασ.  
 
2. Τα μζλθ οριςμζνου χρόνου, εάν μετά το πζρασ αυτοφ του διαςτιματοσ 
ενταχκοφν ωσ αορίςτου χρόνου, δεν υπόκειται ςε δοκιμαςτικι περίοδο, 
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εκτόσ εάν αναλάβουν διαφορετικζσ εργαςίεσ από εκείνεσ που ζκαναν 
προθγουμζνωσ.  
 
3. Τα μζλθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου πρζπει να καταβάλλουν κατ’ 
ελάχιςτον τθν ακόλουκθ ειςφορά εγγραφισ και ςυμβολι ςτο κεφάλαιο:  
 
– Μία ειςφορά εγγραφισ που αντιςτοιχεί ςτο 5% τθσ προβλεπόμενθσ για τα 
μζλθ αόριςτου χρόνου.  
 
- Μια πρϊτθ υποχρεωτικι ειςφορά ςτο κεφάλαιο που αντιςτοιχεί ςτο 10% 
τθσ προβλεπόμενθσ για τα μζλθ εργαςίασ αόριςτου χρόνου.  
 
 
4. Στθν περίπτωςθ που ςτθν ςυνζχεια γίνουν δεκτά ωσ μζλθ εργαςίασ 
αορίςτου χρόνου, οι αρχικζσ υποχρεωτικζσ ειςφορζσ εγγραφισ και οι 
ςυνδρομζσ των μελϊν που ζχουν ιδθ καταβλθκεί, υπολογίηονται για τθν 
ςυμπλιρωςθ των υποχρεωτικϊν ειςφορϊν και των ειςφορϊν εγγραφισ για 
τθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ εργαςίασ αορίςτου χρόνου. Κατά τθ 
ςτιγμι τθσ απόκτθςθσ τθσ ιδιότθτασ μζλουσ εργαςίασ αορίςτου χρόνου, το 
μζλοσ πρζπει να ςυμπλθρϊςει τόςο τθν αρχικι υποχρεωτικι ειςφορά ςτο 
κεφάλαιο, όςο και τθν ειςφορά εγγραφισ, ανάλογα με τθ διαφορά των 
ποςϊν μεταξφ μελϊν αορίςτου και οριςμζνου χρόνου που πρζπει να 
καλυφκεί, για να ενταχκοφν ωσ μζλθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου.  
 
Σε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ιδιότθτασ μζλουσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
περιόδου οριςμζνου χρόνου, θ προκεςμία επιςτροφισ τθσ αρχικισ 
υποχρεωτικισ ειςφοράσ ςτο κεφάλαιο, με όριο τθν ειςφορά που πράγματι 
καταβλικθκε, - χωρίσ να περιλαμβάνετε θ απόδοςθ τθσ κεφαλαιοποίθςθσ - 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ζνα μινα.  
 
5. Στθν περίπτωςθ ζγκριςθσ υποχρεωτικισ ειςφοράσ, εκτόσ τθσ αρχικισ τα 
μζλθ οριςμζνου χρόνου κα κλθκοφν να τθν αποδϊςουν με τουσ ιδίουσ όρου 
με αυτοφσ των μελϊν αορίςτου χρόνου. Ωςτόςο, θ ειςφορά αυτι δεν 
απαιτείται μζχρι τθν ζνταξι τουσ ωσ μζλθ αορίςτου χαρακτιρα.  
 
6. Το μζλοσ οριςμζνου χρόνου λαμβάνει επιςτροφζσ ιςοδφναμεσ με εκείνεσ 
που αντιςτοιχοφν ςε μζλοσ αορίςτου χρόνου τθσ ιδίασ ι ςυναφοφσ 
εργαςίασ.  
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7. Θ ςυμμετοχι των μελϊν οριςμζνου χρόνου ςτα ςυνεργατικά όργανα 
εξαρτάται από τθν πλιρθ ανταπόκριςι τουσ ςτισ απαιτιςεισ που 
κακορίηονται από τον νόμο, και τθν φπαρξθ ςυνεργατικϊν ςχζςεων ςε ιςχφ. 
Σε περίπτωςθ που είναι μζλθ ενόσ οργάνου τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ και 
οριςτικοποιείται θ παφςθ τθσ ςυμφωνίασ εργαςίασ, παφονται αυτόματα 
από τα αξιϊματά τουσ.  
 
8. Τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των μελϊν καταναλωτϊν και των 
μελϊν εργαςίασ οριςμζνου χρόνου που δεν προβλζπεται ρθτά ο 
διαχωριςμόσ τουσ ςτο παρόν Καταςτατικό ρυκμίηεται ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ για τα μζλθ εργαςίασ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  

Άρκρο 35. υνεργατικό κεφάλαιο. Γενικζσ Διατάξεισ.  

 
1. Το ςυνεργατικό κεφάλαιο αποτελείται από τισ υποχρεωτικζσ και τισ 
εκελοντικζσ ειςφορζσ των μελϊν.  
 
2. Για αυτζσ χορθγοφνται ονομαςτικοί τίτλοι ςτουσ οποίουσ αναφζρετε 
υποχρεωτικά:  
 
α) Θ επωνυμία τθσ Eroski, S. Coop., θ θμερομθνία ςφςταςισ τθσ και ο 
αρικμόσ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο των Συνεργατικϊν Εταιρειϊν.  
 
β) Το ονοματεπϊνυμο του κατόχου.  
 
γ) Τα ποςά που καταβλικθκαν και, ενδεχομζνωσ, θ θμερομθνία και τα ποςά 
των επόμενων ειςφορϊν.  
  
3. Το ελάχιςτο ςυνεργατικό κεφάλαιο τθσ Eroski, S. Coop. ορίηεται ςτο 1 
εκατ. ευρϊ, πλιρωσ καλυφκζν και καταβεβλθμζνο.  
 
4. Κανζνα μζλοσ δεν δφναται να κατζχει περιςςότερο από το 25% του 
κεφαλαίου τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  

Άρκρο 36. Τποχρεωτικζσ ειςφορζσ ςτο ςυνεργατικό κεφάλαιο.  

 
1. Σε γενικζσ γραμμζσ, κεωροφνται υποχρεωτικζσ ειςφορζσ, όλεσ εκείνεσ 
που δεν μποροφν να αποφαςιςτοφν χωριςτά από το κάκε μζλοσ.  
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2. Οι ειςφορζσ για τα μζλθ εργαςίασ ανζρχονται ςε 1.567,55 ευρϊ ωσ 
ειςφορά εγγραφισ και το ποςό των 6.270,17 ευρϊ ωσ υποχρεωτικι 
ειςφορά ςτο ςυνεργατικό κεφάλαιο, που αποτελοφν ποςό φψουσ 7.837,72 
ευρϊ ςυνολικισ υποχρεωτικισ ειςφοράσ.  
 
3. Το ποςό τθσ υποχρεωτικισ ειςφοράσ για τθν εγγραφι των μελϊν 
καταναλωτϊν ορίηεται ςτο 1,20 ευρϊ και μποροφν να απολαφςουν τα 
δικαιϊματα που τουσ παρζχονται ςφμφωνα με το άρκρο 18 του 
Καταςτατικοφ, μόνο μετά τθν εκπλιρωςθ αυτισ τθσ υποχρζωςθσ.  
 
4. Τα μζλθ εργαςίασ εντάςςονται καταβάλλοντασ τθν υποχρεωτικι ειςφορά 
θ οποία ιςχφ κατά τθν ςτιγμι τθσ ζνταξθσ, μετά τθ δοκιμαςτικι περίοδο.  
 
Μζχρι να καταβάλουν τουλάχιςτον το ζνα τζταρτο τθσ υποχρεωτικισ 
ειςφοράσ ςτο ςυνεργατικό κεφάλαιο, εκτόσ από τισ τρζχοντεσ ειςφορζσ, δεν 
κα επωφελοφνται από τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςφμφωνα με το 
άρκρο 18, μζχρι να ολοκλθρωκεί αυτι θ υποχρζωςθ.  
 
Εάν δεν απαιτθκεί να καταβλθκεί αρχικά ςτο ακζραιο θ υποχρεωτικι 
ειςφορά, αυτι πρζπει να πραγματοποιθκεί εντόσ μζγιςτθσ προκεςμίασ 4 
ετϊν από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν 
αποφάςιςε για τθν αποδοχι του ωσ μζλοσ εργαςίασ. Το Συμβοφλιο 
Διαχειριςτϊν ορίηει τουσ κατάλλθλουσ όρουσ για τθν διευκόλυνςθ τθσ 
καταβολισ των ειςφορϊν των μελϊν εργαςίασ μερικισ απαςχόλθςθσ, επί 
ίςοισ όροισ με τα πλιρθσ απαςχόλθςθσ μζλθ.  
 
Το μζλοσ που δεν κα καταβάλει τισ οριηόμενεσ ειςφορζσ εντόσ των 
προκεςμιϊν πρζπει να καταβάλλει ςτθν Συνεργατικι Εταιρεία τον νόμιμο 
τόκο και να τθν αποηθμίωςθ για τισ ηθμίεσ και απϊλειεσ που προκλικθκαν 
από τθν κακυςτζρθςθ των πλθρωμϊν τουσ.  
 
Εάν ζνα μζλοσ κακυςτεριςει τισ ειςφορζσ του μπορεί να αναςταλοφν τα 
ςυμμετοχικά και οικονομικά δικαιϊματά του μζχρι τθν διευκζτθςθ τθσ 
κατάςταςθσ, και αν δεν πραγματοποιιςει τισ προβλεπόμενεσ ειςφορζσ 
εντόσ εξιντα θμερϊν από τότε που απαιτείται, δφναται να τεκεί ςε 
υποχρεωτικι παφςθ, εφόςον είναι θ ελάχιςτθ υποχρεωτικι ειςφορά για τθν 
ζνταξθ, ι να αποβλθκεί από τθν Συνεργατικι Εταιρεία για όλεσ τισ άλλεσ 
περιπτϊςεισ.  
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Σε κάκε περίπτωςθ, θ Συνεργατικι Εταιρεία μπορεί να λάβει νομικά μζτρα 
κατά του οφειλζτθ μζλουσ.  
 
5. Ζχουν τον χαρακτιρα υποχρεωτικισ ειςφοράσ ςτο διακζςιμο πλεόναςμα 
υπό τθ μορφι επιςτροφϊν ςτα μζλθ εργαςίασ, όπωσ οποιαδιποτε άλλθ 
αυτοφ του είδουσ για τθν οποία πρζπει να αποφαςίςει θ Γενικι Συνζλευςθ.  
 
6. Οι ειςφορζσ εγγραφισ των μελϊν καταναλωτϊν δεν μποροφν να 
επιςτραφοφν ι να αναπροςαρμοςτοφν.  
 
7. Θ αρχικι υποχρεωτικι ειςφορά των μελϊν μπορεί να τροποποιθκεί με 
απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τον Δείκτθ Τιμϊν 
Κατανάλωςθσ.  

Άρκρο 37. Εκελοντικζσ ειςφορζσ ςτο ςυνεργατικό κεφάλαιο.  

 
Θ Γενικι Συνζλευςθ μπορεί να αποφαςίςει για τθν αποδοχι εκελοντικϊν 
ειςφορϊν ςτο ςυνεργατικό κεφάλαιο. Θ απόφαςθ αναφζρει το ςυνολικό 
ανϊτατο ποςό που πρζπει να ςυγκεντρωκεί, τουσ όρουσ και τισ προκεςμίεσ 
εγγραφισ, οι οποίεσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν τουσ ζξι μινεσ από τθν 
θμερομθνία τθσ λιψθσ τθσ.  
 
Θ Γενικι Συνζλευςθ μπορεί επίςθσ να αποφαςίςει ςχετικά με τθν ζκδοςθ 
Υποβοθκθτικϊν Ειςφορϊν ςτο ςυνεργατικό κεφάλαιο. Ανεξάρτθτα από τθν 
ονομαςία ι τθν νομικι μορφι, κεωρείται Υποβοθκθτικι Ειςφορά ςτο 
ςυνεργατικό κεφαλαίου οποιαδιποτε ειςφορά κατόπιν ςφμβαςθσ με τα 
μζλθ ι τρίτουσ, θ ωρίμανςθ τθσ ρευςτοποίθςθσ τθσ οποίασ δεν 
πραγματοποιείται μζχρι τθν ζγκριςθ τθσ εκκακάριςθσ τθσ, χωρίσ να 
ιςχφουν, εκτόσ εάν ςυμφωνθκεί διαφορετικά, οι διατάξεισ των άρκρων 59 
ζωσ 63 του νόμου περί Συνεργατικϊν Εταιρειϊν.  

Άρκρο 38. Σαμείο υνεργατικισ Εκπαίδευςθσ και Προώκθςθσ.  

 
1. Ταμείο Συνεργατικισ Εκπαίδευςθσ και Προϊκθςθσ αποτελεί το κακαρό 
υπόλοιπο τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, το οποίο εμφανίηεται ςτο πακθτικό 
ςε χωριςτι καταχϊρθςθ ωσ αδιανζμθτο και δεν υπόκειται ςε κατάςχεςθ, με 
εξαίρεςθ τισ οφειλζσ που προκφπτουν για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του, 
που προορίηονται για τθν ανάπτυξθ των καταναλωτικϊν και των 
ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων.  
 



Εγχειρίδιο του 

CoopStarter (4β) 

 

 44 

Θ Γενικι Συνζλευςθ για κάκε ζτοσ εγκρίνει που κα διατεκοφν τα ποςά του 
Ταμείου Συνεργατικισ Εκπαίδευςθσ και Προϊκθςθσ, με τθν επιφφλαξθ των 
διατάξεων του άρκρου 23 του Καταςτατικοφ. Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν 
είναι υπεφκυνο για τθ διαχείριςθ, και είναι υπόλογο ςτθ Γενικι Συνζλευςθ 
για τθν διάκεςθ των κονδυλίων.  
 
Τα ποςά που διατίκενται πρζπει να χορθγοφνται κυρίωσ για τθν προϊκθςθ 
δράςεων κατάρτιςθσ και ενθμζρωςθσ των καταναλωτϊν αλλά και για τθν 
αλλθλεγγφθ και τθν μζριμνα για το περιβάλλον και τθν κοινότθτα.  
 
Για τθν ανάπτυξθ αυτϊν των πρωτοβουλιϊν, θ Γενικι Συνζλευςθ μπορεί να 
παρζχει κεφάλαια ςτο Κδρυμα Eroski, ι άλλουσ φορείσ, υπό τον όρο ότι κα 
διατεκοφν για τουσ ίδιουσ ςκοποφσ τθσ ςυνεργατικισ κοινότθτασ.  
 
Στισ περιοχζσ όπου υπάρχει μια Τοπικι Επιτροπι Καταναλωτϊν, το 
Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν μπορεί να διακζςει κονδφλια για τθν εκτζλεςθ των 
δραςτθριοτιτων που περιλαμβάνονται ςτο Σχζδιο Διαχείριςθσ.  
 
2. Στο Ταμείο χορθγοφνται τα ακόλουκα ποςά:  
 
α) Το ποςοςτό του κακαροφ πλεονάςματοσ το οποίο κακορίηεται από τθ 
Γενικι Συνζλευςθ όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 67 του Νόμου περί 
Συνεργατικϊν εταιρειϊν και ςτο άρκρο 44 του παρόντοσ Καταςτατικοφ.  
 
β) Τα ποςά των κυρϊςεων για παραβάςεισ που επιβάλλονται από τθν 
Συνεργατικι Εταιρεία ςτα μζλθ του.  
 
γ) Τα ποςά του διακζςιμου πλεονάςματοσ που αποφάςιςε θ Γενικι 
Συνζλευςθ κατά τθν κρίςθ τθσ.  
 
δ) Οι επιχορθγιςεισ, δωρεζσ και κάκε είδουσ ενιςχφςεισ που λαμβάνονται 
από τα μζλθ ι τρίτουσ για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του.  
 
3. Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν υποβάλει προσ ζγκριςθ από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ το Σχζδιο Διαχείριςθσ για τισ δαπάνεσ του Ταμείου Εκπαίδευςθσ 
και Προϊκθςθσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ για το τρζχον ζτοσ και τθν 
εκκακάριςθ του προχπολογιςμοφ του προθγοφμενου ζτουσ και υπόκειται 
ςε ζλεγχο των λογαριαςμϊν. Για κάκε ζτοσ πρζπει να αιτιολογθκοφν οι 
δαπάνεσ ι θ χριςθ των εςόδων που λαμβάνονται ςε αυτό το Ταμείο.  
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4. Τα ποςά του εν λόγω Ταμείου τα οποία δεν κα χορθγθκοφν για τουσ 
ςκοποφσ του, πρζπει κατά το φορολογικό ζτοσ που ακολουκεί να χορθγθκεί 
ςε λογαριαςμοφσ ταμιευτθρίου ι ςε τίτλουσ του δθμοςίου χρζουσ τθσ 
Χϊρασ των Βάςκων, των οποίων θ οικονομικι απόδοςθ κα χορθγθκεί για 
τον ίδιο ςκοπό. Οι κατακζςεισ αυτζσ ι οι τίτλοι δεν μποροφν να διατεκοφν 
ωσ ενζχυρα ι να επθρεάςουν με άλλο τρόπο τυχόν δάνεια ι πιςτωτικοφσ 
λογαριαςμοφσ.  

Άρκρο 39. Σόκοι ςτισ ςυνεργατικζσ ειςφορζσ.  

 
1. Για τισ ειςφορζσ των μελϊν εργαςίασ ςτο ςυνεργατικό κεφάλαιο τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ μπορεί να καταβάλετε ετθςίωσ ζνα ςυνολικό μικτό 
ακακάριςτο επιτόκιο που αποτελείται από δφο διακριτά μζρθ:  
 
α) Ζνα βαςικό μικτό ακακάριςτου επιτόκιο μζχρι 7,5% ετθςίωσ ωσ ανϊτερο 
όριο, το οποίο πρζπει να καταβλθκεί ςε χριμα. 
 
β) Μια “Διόρκωςθ επιτοκίου λόγο πλθκωριςμοφ” που μπορεί να φτάςει ωσ 
ζνα ανϊτατο ετιςιο όριο του μεικτοφ ακακάριςτου ποςοςτοφ το 70% τθσ 
αφξθςθσ του Δείκτθ Τιμϊν Κατανάλωςθσ κατά το προθγοφμενο ζτοσ, θ 
οποία κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτισ αντίςτοιχεσ αποδόςεισ ειςφορϊν 
κεφαλαίου των μελϊν εργαςίασ.  
 
γ) Σε κάκε περίπτωςθ το άκροιςμα των δφο δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 
νόμιμα όρια.  
 
2. Θ Γενικι Συνζλευςθ αποφαςίηει κάκε χρόνο, για τθν απόδοςθ ι μθ του 
μερίςματοσ από το επιτόκιο για τθ ςυμβολι των μελϊν εργαςίασ ςτο 
ςυνεργατικό κεφαλαίο. Μπορεί επίςθσ να ορίςει χαμθλότερο επιτόκιο ωσ 
ςθμείο αναφοράσ ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.  
 
3. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ευνοϊκι απόφαςθ για τθν καταβολι του βαςικοφ 
επιτοκίου κα εξαρτάται από το εάν ςτθν Συνεργατικι Εταιρεία υπάρχουν 
αρκετά κετικά αποτελζςματα πριν από τθν απόφαςθ για τθν κατανομι τουσ 
και μετά τθν αντιςτάκμιςθ ηθμιϊν προθγουμζνων εκκρεμϊν χριςεων και τθ 
κατανομι τουσ κατά περίπτωςθ ι για τισ εκελοντικζσ ειςφορζσ που 
επιτρζπουν τθν καταβολι τόκου.  
 
4. Επίςθσ, θ Γενικι Συνζλευςθ για να αποφαςίςει τθν καταβολι τόκων επί 
των ειςφορϊν των μελϊν ςτο ςυνεργατικό κεφάλαιο, κα πρζπει να εξετάςει 
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τισ προχποκζςεισ, όπωσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 39 
β του παρόντοσ Καταςτατικοφ.  
 
5. Θ “Διόρκωςθ επιτοκίου λόγο πλθκωριςμοφ” που ορίηονται ςτθν 
παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου, εάν αποφαςιςτεί να καταβλθκεί, κα 
εγγραφεί ςε βάροσ του Εκελοντικοφ Αποκεματικοφ Ταμείου ι των 
Αποκεματικϊν τα οποία ενθμερϊνονται για το ςκοπό αυτό.  
 
6. Σε κάκε περίπτωςθ, παρά τθν απόφαςθ για τθν καταβολι των τόκων, 
πρζπει να κεφαλαιοποιθκοφν, ολικά ι μερικά, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  
 
α) Σε ςυνολικι κεφαλαιοποίθςθ όταν, κατά τον κακοριςμό του ατομικοφ 
λογαριαςμοφ ειςοδιματοσ, το φψοσ των προκαταβολϊν είναι κατϊτερο για 
παρόμοια εργαςία ωσ μιςκωτοφ.  
 
β) Εάν θ Συνεργατικι Εταιρεία παρουςιάςει ηθμίεσ κατά τα δφο 
προθγοφμενα χρόνια και το τρζχον, αφοφ καταρτιςτοφν οι αποδόςεισ των 
τόκων ςτο ςυνεργατικό κεφάλαιο, και καταγραφοφν ομοίωσ οι ηθμιζσ, 
μπορεί να επιςτραφεί μόνο το μζροσ των αποδόςεων πζραν των ηθμιϊν. 
Ωςτόςο, θ Συνεργατικι Εταιρεία μπορεί να αποφαςίςει ςχετικά με τθν 
εφαρμογι του μθχανιςμοφ αυτοφ ςε οποιοδιποτε από τα δφο πρϊτα ζτθ 
που παρουςιαςτικαν ηθμίεσ, εάν οι οικονομικζσ ςυνκικεσ και οι 
εκκρεμότθτεσ το δικαιολογοφν.  
 
γ) Σε άλλεσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  
 
7. Για τουσ ςκοποφσ μιασ πιο αποτελεςματικισ διαχείριςθσ των πόρων, θ 
Γενικι Συνζλευςθ μπορεί να εγκρίνει εκ των προτζρων τισ επιςτροφζσ επί 
όλων των ειςφορϊν ςτο ςυνεργατικό κεφάλαιο που είναι μζροσ των ιδίων 
κεφαλαίων τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν 
που αφοροφν τισ επιςτροφζσ οι οποίεσ πραγματοποιοφνται με τα 
χαρακτθριςτικά τα οποία αναφζρονται ςτο άρκρο 37 του παρόντοσ 
Καταςτατικοφ, με τθν επιφφλαξθ τθσ τιρθςθσ των απαιτιςεων ςχετικά με 
το κακοριςμό τουσ ωσ Κδια Κεφάλαια.  
 
Θ επαλικευςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ανωτζρω απαιτιςεισ είναι 
αρμοδιότθτα του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν, και ωσ εκ τοφτου, καταρτίηεται 
αυτοτελϊσ θ κάκε χριςθ, οι αποδόςεισ, θ διενζργεια του ζλεγχο των 
αποφάςεων και θ περάτωςθ των πλθρωμϊν από το Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν, οι οποίεσ αποφάςεισ, εν πάςθ περιπτϊςει, πρζπει να 
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επικυρωκοφν ςτθν πρϊτθ ςφγκλιςθ τθσ Γενικι Συνζλευςθ μετά τθ 
ςυμφωνθκείςα κατάκεςθ πρόταςθσ από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν.  

Άρκρο 39 β. Επιςτροφζσ για τισ Τποβοθκθτικζσ Οικονομικζσ Ειςφορζσ που 
αποτελοφν μζροσ των ιδίων κεφαλαίων.  

 
1. Θ Γενικι Συνζλευςθ μπορεί να αποφαςίςει ςε ετιςια βάςθ για τισ 
Υποβοθκθτικζσ Οικονομικζσ Ειςφορζσ που αποτελοφν μζροσ των ιδίων 
κεφαλαίων, τθν καταβολι επιςτροφϊν ι όχι.  
 
Θ επαλικευςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν 
παράγραφο 2 ςτθν ςυνζχεια, είναι αρμοδιότθτα του Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν, και ωσ εκ τοφτου, υπόκεινται ςε τόκουσ υπερθμερίασ, κατά το 
ςυμφωνθμζνο ζλεγχο και τθν πλθρωμι από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, θ 
οποία απόφαςθ, εν πάςθ περιπτϊςει, πρζπει να επικυρωκεί ςτθν πρϊτθ 
ςφγκλιςθ τθσ Γενικι Συνζλευςθ μετά τθ ςυμφωνθκείςα καταβολι από το 
Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν.  
 
2. Θ διανομι επιςτροφϊν για τισ Υποβοθκθτικζσ Ειςφορζσ κα εξαρτθκεί 
από το εάν θ Συνεργατικι Εταιρεία διακζτει επαρκεί κετικά αποτελζςματα 
πριν από τθν διανομι των αποτελεςμάτων, και ςτθν ςυνζχεια για τθν 
αντιςτάκμιςθ των ηθμιϊν των εκρεμουςϊν προθγουμζνων χριςεων, ι ςτα 
εκελοντικά αποκεματικά για τθν κάλυψθ τθσ διανομισ κερδϊν. 
 
3. Θ ταξινόμθςθ των τίτλων ωσ ίδια κεφάλαια, που εκδίδονται ωσ 
Υποβοθκθτικζσ Οικονομικζσ Ειςφορζσ κα κακορίηεται από τουσ όρουσ που 
αναφζρονται ςτθ ζκδοςι τουσ.  
 
4. Θ απόφαςθ ςχετικά με τθν καταβολι των επιςτροφϊν και των 
αποδόςεων πραγματοποιοφνται αντίςτοιχα όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 39 και 
45 του παρόντοσ Καταςτατικοφ, και υπόκεινται ςε κρατιςεισ για τισ 
επιςτροφζσ από τθν απόκτθςθ Υποβοθκθτικϊν Ειςφορϊν οι οποίεσ 
εκδόκθκαν.  
 
5. Το επιτόκιο αναφοράσ για τθν καταβολι επιςτροφϊν επί των 
“Υποβοθκθτικϊν Ειςφορϊν πρϊθν μζλουσ” είναι το νόμιμο επιτόκιο.  

Άρκρο 40. Μεταβίβαςθ των ςυνεργατικών ειςφορών.  

 
1. Στο ςυνεργατικό κεφάλαιο εντάςςονται, τόςο οι υποχρεωτικζσ όςο και οι 
εκελοντικζσ ειςφορζσ των μελϊν.  
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2. Οι ειςφορζσ των μελϊν μποροφν να μεταβιβάηονται:  
 
α) Μεταξφ των μελϊν ίδιασ κατθγορίασ, με πράξεισ “εν ηωι” ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ που ορίηει το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, θ 
μεταβίβαςθ αυτι δεν μπορεί να προκαλζςει τθν μείωςθ των ειςφορϊν του 
μζλουσ δότθ κάτω από τθν τρζχουςα ελάχιςτθ απαιτοφμενθ ειςφορά για 
κάκε κατθγορία μζλουσ.  
 
β) Με κλθρονομικι διαδοχι λόγο κανάτου.  
 
3. Στθν περίπτωςθ του προθγοφμενου εδαφίου β), οι κλθρονόμοι μποροφν 
να αποκτιςουν τθν ιδιότθτα του μζλουσ καταναλωτι όταν πλθροφν τισ 
απαραίτθτεσ προχποκζςεισ και το ηθτιςουν, εντόσ τριϊν μθνϊν μετά τον 
κάνατο του κλθρονομουμζνου μζλουσ.  
 
4. Σε κάκε περίπτωςθ, τα μζλθ ζχουν το δικαίωμα για τθν εκκακάριςθ των 
πιςτωτικϊν που αντιπροςωπεφει το ςυνεργατικό μζροσ τθσ ειςφοράσ που 
μεταβιβάςτθκε, χωρίσ άλλεσ κρατιςεισ από αυτζσ που προβλζπονται ςτο 
άρκρο 22 παράγραφοσ 2, και εντόσ προκεςμίασ ενόσ ζτουσ από το κάνατο 
του κλθρονομουμζνου.  
 
5. Δεν επιτρζπεται θ μεταβίβαςθ ςυνεργατικϊν ειςφορϊν για τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ αρχικισ υποχρεωτικισ ςυνειςφοράσ των νζων μελϊν.  

Άρκρο 41. Προκαταβολζσ για τθν ζνταξθ.  

 
Θ Γενικι Συνζλευςθ κακορίηει για κάκε ζτοσ τα ποςά που πρζπει να 
καταβάλλουν ωσ ειςφορά τα νζα μζλθ εργαςίασ, ςφμφωνα με τα ακόλουκα 
κριτιρια:  
 
α) δεν πρζπει να υπερβαίνουν το 25% των ελάχιςτων υποχρεωτικϊν 
ειςφορϊν.  
 
β) δεν ενςωματϊνονται ςτο εταιρικό κεφάλαιο οφτε επιςτρζφονται.  
 
γ) Ενςωματϊνονται ςτο Υποχρεωτικό Αποκεματικό Ταμείο.  
 

Άρκρο 42. Οικονομικό ζτοσ.  
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Θ οικονομικι χριςθ ζτουσ είναι μεταξφ 1θσ Φεβρουαρίου και 31θσ 
Ιανουαρίου.  

Άρκρο 43. Προςδιοριςμόσ των αποτελεςμάτων.  

 
Το πιςτωτικό υπόλοιπο των αποτελεςμάτων χριςθσ ζτουσ, μετά τθν 
αφαίρεςθ των φόρων που ιςχφουν, αποτελεί το κακαρό πλεόναςμα.  

Άρκρο 44. Τποχρεωτικι κατανομι ςτα Κοινωνικά Σαμεία.  

 
Από το κακαρό πλεόναςμα διατίκεται για τουσ ςκοποφσ των Ταμείων 
Συνεργατικισ Εκπαίδευςθσ και Προϊκθςθσ και Υποχρεωτικοφ 
Αποκεματικοφ ζνα ελάχιςτο ςυνολικό ποςό του 30%, με τουλάχιςτον 10% 
για το Σ.Ε.Π. και 20% για το Υ.Α.  

Άρκρο 45. Εφαρμογι του διακζςιμου πλεονάςματοσ.  

 
1. Το υπόλοιπο του κακαροφ πλεονάςματοσ που απομζνει μετά τθν 
διάκεςθ για τα κεςμοκετθμζνα ταμεία τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ του 
προθγοφμενου άρκρου, διανζμεται ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ από τθ 
Γενικι Συνζλευςθ κάκε χρόνο.  
 
2. Κατ’ ελάχιςτον το 20% των αποτελεςμάτων ςτθν Συνεργατικι Εταιρεία 
ενςωματϊνονται ςτο ςυνεργατικό κεφάλαιο ωσ υποχρεωτικι ειςφορά. 
Bylaws Eroski, S. Coop. (Γενικι Συνζλευςθ 10 Ιουνίου, 2006) - 24  
 
3. Διανομι επιςτροφϊν ςτα μζλθ εργαςίασ οι οποίεσ πιςτϊνονται κατ’ 
αναλογία προσ τισ υπθρεςίεσ που προςφζρονται από αυτά, όπωσ 
υπολογίηονται από τισ εργατικζσ προκαταβολζσ που ζχουν λάβει εντόσ του 
ζτουσ, εκτόσ από τθν περίπτωςθ που αναφζρεται ςτθν επόμενθ 
παράγραφο.  
 
4. Τα μζλθ εργαςίασ των οποίων ο δείκτθσ απαςχόλθςθσ υπερβαίνει το 
τρία, δικαιοφται μόνο τθν επιςτροφι που αντιςτοιχεί ςτον εν λόγω δείκτθ.  
 
5. Θ Γενικι Συνζλευςθ προκειμζνου να αποφαςίςει για τθν διανομι των 
επιςτροφϊν, πρζπει να εξετάςει τισ προχποκζςεισ οι οποίεσ αναφζρονται 
ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 39.β του παρόντοσ Καταςτατικοφ.  

Άρκρο 46. Κατανομι των ηθμιών.  
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Για τθν κατανομι των ηθμιϊν εφαρμόηονται οι ακόλουκοι κανόνεσ:  
 
α) Αφαιρείται από το Υποχρεωτικό Αποκεματικό Ταμείο το ποςό που ζχει 
ςυγκεντρωκεί ςφμφωνα με τον Νόμο.  
 
β) Αφαιρείται από τθ ςωρευμζνθ απόδοςθ των μελϊν εργαςίασ, 
τουλάχιςτον το 20% των αρνθτικϊν αποτελεςμάτων που πρζπει να 
καλυφκεί.  
 
γ) Τα υπόλοιπα ποςά κα αφαιρεκοφν ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ από τα Ταμεία Αποκεματικοφ και Συνεργατικισ Ανάπτυξθσ.  
 
δ) Θ κατανομι των ηθμιϊν για τα μζλθ εργαςίασ κα γίνει κατ αναλογία, 
όπωσ ορίηεται ςτο προθγοφμενο άρκρο, παράγραφο 3 και 4.  
 
ε) Σε περίπτωςθ που τα κακοριςμζνα αποκεματικά δεν επαρκοφν για τθν 
κάλυψθ των ηθμιϊν τθσ τρζχουςασ χριςθσ του οικονομικοφ ζτουσ, 
δθμιουργείται ζνα Αποκεματικό Ταμείο Αρνθτικϊν Αποτελεςμάτων από 
ατομικζσ ειςφορζσ κάκε μζλουσ προθγουμζνων χριςεων, οι οποίεσ πρζπει 
να αποπλθρωκοφν από μελλοντικά αποτελζςματα ι, ςε κάκε περίπτωςθ, με 
αντίςτοιχεσ ειςφορζσ προσ το ςυνεργατικό κεφάλαιο με μζγιςτο χρονικό 
διάςτθμα τα 5 ζτθ από τθ ςφςταςι τθσ.  
 
ςτ) Εάν θ Γενικι Συνζλευςθ αποφαςίςει για τθν καταβολι τόκων, πριν από 
τθν πίςτωςθ του υπολοίπου του λογαριαςμοφ των αρνθτικϊν 
αποτελεςμάτων προθγοφμενων χριςεων, κα λθφκεί ωσ βάςθ υπολογιςμοφ 
για τθν εφαρμογι, το ιςοηφγιο του εταιρικοφ κεφαλαίου με τθν μείωςθ των 
ατομικϊν ειςφορϊν ςτο Αποκεματικό Αρνθτικοφ που αντιςτοιχεί ςε κάκε 
μζλοσ.  
 
η) Οι επιςτροφζσ με ατομικό χαρακτιρα ςτισ προαναφερόμενεσ αρνθτικζσ 
χριςεισ αποηθμιϊνονται με ειςφορζσ ςτο εταιρικό κεφάλαιο ςτθν 
περίπτωςθ αποχϊρθςθσ μζλουσ και ςε περίπτωςθ που παραμζνει το 
αρνθτικό ιςοηφγιο, αυτό κα οριςκεί ωσ χρζοσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ 
ςτο αποχωρϊν μζλοσ, ζςτω και εάν θ αποχϊρθςθ του δεν είναι 
δικαιολογθμζνθ.  

Άρκρο 47. Ενθμζρωςθ των ειςφορών.  
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1. Ο ιςολογιςμόσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ ρυκμίηεται ςτα ίδια πλαίςια 
και με τα ίδια οφζλθ για τισ επιχειριςεισ του Κοινοφ Δίκαιου με τθν 
επιφφλαξθ τθσ νομοκεςίασ ςχετικά με τον προοριςμό των αποτελεςμάτων 
του ιςολογιςμοφ ςφμφωνα με τον Νόμο περί ςυνεργατικϊν Εταιρειϊν.  
 
2. Τα ανωτζρω αποτελζςματα κα διατεκοφν από τθν Συνεργατικι Εταιρεία 
για ζνα ι περιςςότερα ζτθ, για τθν ενθμζρωςθ των κεφαλαίων ι τθν 
αφξθςθ των αποκεματικϊν κεφαλαίων, υποχρεωτικϊν ι προαιρετικϊν, ςε 
αναλογία που εκείνθ κρίνει κατάλλθλθ. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που θ 
Συνεργατικι Εταιρεία παρουςιάςει ηθμιζσ, τα αποτελζςματα του 
ιςολογιςμοφ πρζπει να διατεκοφν κατά προτεραιότθτα για τθν κάλυψθ 
τουσ, και το υπόλοιπο τουσ για τθν κατανομι όπωσ περιγράφετε ανωτζρω.  
 
3. Κάκε οικονομικό ζτοσ, εφόςον αποφαςιςτεί από τθν Γενικι Συνζλευςθ, 
δφναται να ενθμερϊνονται οι υπάρχοντεσ ειςφορζσ που καταβάλλονται 
κακϊσ και οι υφιςτάμενεσ κατά το κλείςιμο του οικονομικοφ ζτουσ, ςτο 
βακμό που επιτρζπεται από τα ποςά του εν λόγω λογαριαςμοφ 
“Ενθμζρωςθ των ειςφορϊν.” Σε κάκε περίπτωςθ, αυτι θ ενθμζρωςθ δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το Δείκτθ Τιμϊν Κατανάλωςθσ, που δθμοςίευςε το 
Εκνικό Ινςτιτοφτο Στατιςτικισ και που αναφζρονται ςτο υπό εξζταςθ 
οικονομικό ζτοσ.  
 
4. Θ ενθμζρωςθ των ειςφορϊν μπορεί να πραγματοποιθκεί το πολφ για τισ 
πζντε προθγοφμενεσ ετιςιεσ οικονομικζσ χριςεισ αν δεν ζχουν 
επικαιροποιθκεί, , μετά τθν ζγκριςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Μποροφν να 
ενθμερωκοφν μόνο οι ειςφορζσ των ζγκυρων μελϊν τθν ςτιγμι που 
αποφάςιςε τθν ενθμζρωςθ θ Γενικι Συνζλευςθ. 
 
Σε περίπτωςθ εκκακάριςθσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, το υπόλοιπο του 
λογαριαςμοφ "Ενθμζρωςθ των ειςφορϊν" κα διατεκεί για τουσ ςκοποφσ 
του Υποχρεωτικοφ Αποκεματικοφ Ταμείου.  
 
5. Θ εφαρμογι των ενθμερϊςεων, εφόςον αποφαςιςτεί από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ, μπορεί να γίνει μζςω τθσ διανομισ ςτα μζλθ των επιςτροφϊν 
για τισ Υποβοθκθτικζσ Ειςφορζσ που εκδίδονται από τθ Συνεργατικι 
Εταιρεία και αποτελοφν αντικείμενο ςυναλλαγϊν ςτον τομζα τθσ αγοράσ 
κινθτϊν αξιϊν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ  

Άρκρο 48. Όργανα και διεφκυνςθ.  

 
1. Τα Όργανα τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ είναι τα εξισ:  
 
α) Γενικι Συνζλευςθ.  
 
β) Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν.  
 
γ) Κοινωνικό Συμβοφλιο.  
 
δ) Ελεγκτικι Επιτροπι.  
 
ε) Επιτροπι Προςφυγϊν.  
 
2. Θ διαχείριςθ τθν Συνεργατικισ Εταιρείασ αποδίδεται ςτο Συμβοφλιο 
Διαχειριςτϊν ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ, το Καταςτατικό και τισ αποφάςεισ 
τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  
 
3. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, εκτείνονται ςε κζματα που 
αφοροφν τθ λειτουργία και τισ κακθμερινζσ κινιςεισ τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ, και για αυτό το ςκοπό προβαίνει εξ ονόματι του Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν, ςε όλεσ τισ πράξεισ που το αφορά, με τουσ περιοριςμοφσ που 
ορίηονται ςτο άρκρο 64 και εντόσ των αντικειμζνων και των αρμοδιοτιτων 
που τθσ ζχουν ανατζκθκε.  

Άρκρο 49. Γενικι υνζλευςθ των Αντιπροςώπων.  

 
1. Θ Γενικι Συνζλευςθ απαρτίηεται από Αντιπροςϊπουσ που εκπροςωποφν 
τα μζλθ, και είναι το ανϊτατο όργανο ζκφραςθσ τθσ βοφλθςθσ τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ ςτα κζματα που τθσ αποδίδετε θ αρμοδιότθτα από 
τον Νόμο και το παρόν Καταςτατικό.  
 
Όλα τα μζλθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαφωνοφντων με τισ αποφάςεισ 
και όςων δεν ςυμμετείχαν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, υπόκεινται ςτισ 
αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, με τισ επιφυλάξεισ που αναφζρονται 
ςτο άρκρο 53.  
 
2. Οι Γενικζσ Συνελεφςεισ μπορεί να είναι τακτικζσ ι ζκτακτεσ.  
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Θ τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζχει ωσ κφριο ςκοπό τον ζλεγχο τθσ 
Συνεργατικισ Διαχείριςθσ, και τθν ζγκριςθ, κατά περίπτωςθ, των ετιςιων 
λογαριαςμϊν, κακϊσ και να αποφαςίηει για τθν κατανομι και διανομι του 
πλεονάςματοσ, ι όταν υπάρχουν, των ηθμιϊν και να ορίςει τθ γενικι 
πολιτικι τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ. Στθν θμεριςια διάταξθ τθσ τακτικισ 
Γενικισ Συνζλευςθσ, εκτόσ από τα κφρια κζματα που αποτελοφν 
αρμοδιότθτάσ τθσ, μπορεί να περιλαμβάνεται και οποιοδιποτε άλλο ηιτθμα 
τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
  
Όλεσ οι άλλεσ ςυγκλιςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ ζχουν τον χαρακτιρα τθσ 
ζκτακτθσ.  
 
3. Όλα τα κζματα που αφοροφν τθ Συνεργατικι Εταιρεία μποροφν να 
ςυηθτθκοφν κατά τθ Γενικι Συνζλευςθ, οι αποφάςεισ τθσ είναι δεςμευτικζσ 
ςε κάκε περίπτωςθ, για τισ ακόλουκεσ πράξεισ:  
 
α) Διοριςμό και ανάκλθςθ, με μυςτικι ψθφοφορία, των μελϊν του 
Συμβουλίου Διαχειριςτϊν, του Κοινωνικοφ Συμβοφλιου, τθσ Επιτροπισ 
Προςφυγϊν, τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ, των εκκακαριςτϊν κακϊσ και θ 
απόφαςθ καταλογιςμοφ ευκυνϊν ςε βάροσ τουσ.  
 
β) Διοριςμό και ανάκλθςθ, μόνο όταν υπάρχει εφλογθ αιτία, των ελεγκτϊν.  
 
γ) Ζλεγχο τθσ Συνεργατικισ Διαχείριςθσ, ζγκριςθ των λογαριαςμϊν, και τθσ 
διανομισ του πλεονάςματοσ, ο κακοριςμόσ του φψουσ των ςυνεργατικϊν 
επιςτροφϊν, κακϊσ και ο καταλογιςμόσ των ηθμιϊν, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ Καταςτατικοφ.  
 
δ) Απόφαςθ ςχετικά με τισ νζεσ υποχρεωτικζσ ειςφορζσ ςτο ςυνεργατικό 
κεφαλαίου και τθν αποδοχι των εκελοντικϊν ειςφορϊν.  
 
ε) Απόφαςθ, κατά περίπτωςθ, για τθν αναπροςαρμογι των ειςφορϊν.  
 
ςτ) Απόφαςθ για τθν ζκδοςθ ομολόγων, μετοχικϊν τίτλων ι ειδικϊν 
μεριςμάτων.  
 
η) Οριςμό τθσ γενικισ πολιτικισ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
 
θ) Τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ.  
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κ) Ζγκριςθ και μετατροπι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ.  
 
ι) Ζγκριςθ ςυγχϊνευςθσ ι διάςπαςθσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
 
ια) Ζγκριςθ για τθν διάλυςθ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, το διοριςμό και τθν 
απόλυςθ των εκκακαριςτϊν και τθν ζγκριςθ του διακανονιςμοφ.  
 
ιβ) Να ηθτιςει, ανά πάςα ςτιγμι, ενθμζρωςθ για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 
Επιτροπισ Προςφυγϊν, τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ, του Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν και, μζςω αυτοφ του οργάνου, και τθσ Διεφκυνςθσ.  
 
ιγ) Παίρνει κάκε απόφαςθ που ςυνεπάγεται ουςιαςτικι μεταβολι ςτθν 
οικονομικι, οργανωτικι ι λειτουργικι δομι τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
 
ιδ) Σφςταςθ Συνεργατικϊν Εταιρειϊν δεφτερου βακμοφ, Επιχειριςεων, 
Συνεργατικϊν Εταιρειϊν και παρόμοιων φορζων, κακϊσ και τθν 
ςυγχϊνευςθ και τθν διάςπαςι τουσ.  
 
ιε) Οποιαδιποτε άλλα κζματα που υποβάλλονται ςτα όργανα τα οποία 
ζχουν οριςτεί για τον ςκοπό αυτό, ςφμφωνα με το Καταςτατικό, τουσ 
Νόμουσ, και τισ λοιπζσ κανονιςτικζσ διατάξεισ.  
 
4. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ, ςφμφωνα με το άρκρο αυτό, απαιτείται 
θ απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, αυτι δεν μπορεί να εκχωριςει τθν 
αρμοδιότθτα αυτι.  
 
5. Θ Γενικι Συνζλευςθ μπορεί να ςυηθτιςει όλα τα κζματα που αφοροφν 
τθν Συνεργατικι Εταιρεία, αλλά μπορεί να λαμβάνει δεςμευτικζσ 
αποφάςεισ μόνο για κζματα που το παρόν Καταςτατικό δεν αναφζρει ωσ 
αποκλειςτικι αρμοδιότθτα άλλων ςυνεργατικϊν οργάνων.  

Άρκρο 50. φνκεςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των Αντιπροςώπων.  

 
Ο αρικμόσ των εκλεγμζνων Αντιπροςϊπων από τθ Γενικι Συνζλευςθ ζχει ωσ 
ανϊτατο όριο τουσ 500, που αντιςτοιχεί 50% ςτουσ Αντιπροςϊπουσ των 
μελϊν -καταναλωτϊν και 50% των μελϊν εργαςίασ. Οι Αντιπρόςωποι, από 
κοινοφ με το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, τθν Ελεγκτικι Επιτροπι και τθν 
Επιτροπι Προςφυγϊν, αποτελοφν το νόμιμα εκλογικό ςϊμα τθσ Γενικισ 
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Συνζλευςθσ. Στθν ςφγκλιςθ τθσ κα παραςτοφν επίςθσ, θ Γενικι Διεφκυνςθ 
και ο Πρόεδροσ του Κοινωνικοφ Συμβουλίου με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι 
ψιφου, και τα μζλθ αυτϊν των οργάνων δεν μποροφν να εκλζγονται ωσ 
Αντιπρόςωποι.  

Άρκρο 51. φγκλθςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των Αντιπροςώπων.  

 
1. Θ τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ςυγκαλείται από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν 
εντόσ ζξι μθνϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ του οικονομικοφ ζτουσ.  
 
Εάν θ προκεςμία αυτι περάςει χωρίσ τθν αναγγελία ςφγκλιςθσ, θ Ελεγκτικι 
Επιτροπι πρζπει να εγκαλζςει το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, και αν αυτό δεν 
πραγματοποιιςει τθν ςφγκλθςθ τθσ εντόσ δεκαπζντε θμερϊν από τθν 
παραλαβι τθσ αίτθςθσ ςφγκλθςθσ, κα πρζπει να ακολουκθκοφν οι 
διαδικαςίεσ που ορίηονται από το Νόμο.  
 
Επίςθσ με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, 
με το πζρασ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ χωρίσ να ζχει πραγματοποιθκεί θ 
ςφγκλθςθ τθσ τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ, κάκε μζλοσ ι ςυνεργάτθσ 
μπορεί να ηθτιςει από τθ δικαςτικι αρχι να διατάξει τθν ςφγκλθςθ. Σε 
κάκε περίπτωςθ, θ δικαςτικι αρχι είναι αρμόδια να εξετάςει μόνο το 
μζροσ του αιτιματοσ για τθν ςφγκλθςθ που πρζπει να πραγματοποιθκεί.  
 
Θ νομικι προκεςμία για τθ ςφγκλθςθ τθσ Ετιςιασ Τακτικισ Γενικισ 
Συνζλευςθσ μπορεί να παρατακεί μετά από γραπτό αίτθμα του Συμβοφλιο 
Διαχειριςτϊν προσ το Μθτρϊο Συνεργατικϊν Εταιρειϊν.  
 
2. Θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ ςυγκαλείται με πρωτοβουλία του 
Συμβουλίου Διαχειριςτϊν ι μετά από γραπτό αίτθμα τθσ Ελεγκτικισ 
Επιτροπισ ι από ζναν αρικμό Αντιπροςϊπων που εκπροςωποφν το 20% του 
ςυνόλου των ψιφων με επίςθμο γραπτό αίτθμα προσ το Συμβοφλιο 
Διαχειριςτϊν που περιλαμβάνει τθν θμζρα, τα κζματα και τισ προτάςεισ για 
ςυηιτθςθ. Εάν θ Γενικι Συνζλευςθ δεν ςυγκλθκεί εντόσ τριάντα θμερϊν 
από τθν παραλαβι του αιτιματοσ, μπορεί να ηθτθκεί δικαςτικι κλιτευςθ, 
όπωσ προβλζπεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.  
 
3. Θ δικαςτικι αρχι δφναται να αποφαςίςει τθ ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ 
παραγράφουσ, και να διορίςει ζνα μζλοσ το οποίο κα προεδρεφςει.  
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4. Θ πρόςκλθςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει και τθν ςφγκλθςθ των 
Προπαραςκευαςτικϊν Συνεδριάςεων πρζπει να πραγματοποιθκεί με τθν 
δθμοςίευςθ ανακοίνωςθσ ςτθν ζδρα και ςε κάκε υποκατάςτθμα. Επίςθσ, 
πρζπει να δθμοςιευτεί ςε μια εφθμερίδα ευρείασ κυκλοφορίασ ςτθν ζδρα 
τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
 
Θ δθμοςίευςθ ι θ κοινοποίθςθ τθσ κλιςθσ πρζπει να γίνει κατ ελάχιςτο 
δζκα θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που ζχει προγραμματιςτεί θ 
ςφγκλιςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Αντιπροςϊπων, και αυτι δεν μπορεί 
να πραγματοποιθκεί αργότερα από δφο μθνϊν από τθν ανακοίνωςθ.  
 
5. Θ πρόςκλθςθ αναφζρει, τουλάχιςτον τθν θμζρα, εάν είναι θ πρϊτθ ι θ 
δεφτερθ ςφγκλθςθ, τθν θμερομθνία, ϊρα και τον τόπο τθσ ςυνεδρίαςθσ, και 
να αναφζρει επίςθσ με ακρίβεια και ςαφινεια τα κζματα που 
περιλαμβάνονται ςτθν θμεριςια διάταξθ.  
 
6. Το χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ ςφγκλθςθσ 
είναι μιςι ϊρα.  
 
7. Θ θμεριςια διάταξθ κακορίηεται από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, αλλά 
πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα κζματα που του προτάκθκαν εγγράφωσ από 
τθν Ελεγκτικι Επιτροπι ι από αρικμό αντιπροςϊπων που εκπροςωπεί το 
10% ι τουλάχιςτον 500 μζλθ. Οι προτάςεισ μποροφν να υποβλθκοφν ανά 
πάςα ςτιγμι, αλλά για να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν πρϊτθ Συνζλευςθ που κα 
διεξαχκεί, τα αιτιματα πρζπει να υποβλθκοφν τουλάχιςτον πριν από το 
τζλοσ τθσ πζμπτθσ μζρασ από τθ δθμοςίευςθ τθσ ανακοίνωςθσ αυτισ. Το 
Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, ςτθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να δθμοςιοποιιςει 
τθν νζα θμεριςια διάταξθ, τουλάχιςτον τζςςερισ θμζρεσ πριν τθν 
θμερομθνία ςφγκλιςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ με τον τρόπο που 
προβλζπεται για τθν ςφγκλθςθ τθσ.  
 
8. Οι Γενικζσ Συνελεφςεισ πραγματοποιοφνται ςτον τόπο όπου βρίςκεται θ 
ζδρα τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  

Άρκρο 52. Λειτουργία τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των Αντιπροςώπων.  

 
1. Θ Γενικι Συνζλευςθ ςυγκροτείται ζγκυρα κατά τθν πρϊτθ κλιςθ, όταν 
παρίςταται ι εκπροςωπείται περιςςότερο από το ιμιςυ των ψιφων των 
μελϊν και, ςε δεφτερθ κλιςθ όταν παρίςταται τουλάχιςτον το 10% ι 100 
ψιφοι μελϊν.  
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Ο Πρόεδροσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ ι ο αναπλθρωτισ του, 
επικουροφμενοσ από τθ Γραμματεία του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν διεξάγει 
τθν καταμζτρθςθ των παρόντων ι εκπροςωπουμζνων μελϊν ςτθ Γενικι 
Συνζλευςθ και δθλϊνει, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει απαρτία να ςυγκλθκεί ι 
όχι.  
 
2. Θ Γενικι Συνζλευςθ προεδρεφεται από τον Πρόεδρο και ςε περίπτωςθ 
απουςίασ του, από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν και ςε 
περίπτωςθ απουςίασ και των δφο, οποίον επιλζξει θ Γενικι Συνζλευςθ. 
Κακικοντα Γραμματζα εκτελεί ο Γραμματζασ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν, 
ι οποίοσ είναι ο νόμιμοσ αντικαταςτατισ του ι, ςε περίπτωςθ απουςίασ και 
των δφο, οποίον επιλζξει θ Γενικι Συνζλευςθ.  
 
Όταν ςτθν θμεριςια διάταξθ περιλαμβάνονται κζματα τα οποία αφοροφν 
πρόςωπα τα οποία αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, και αυτά 
πρζπει να ενεργοφν ωσ Πρόεδροσ ι Γραμματζασ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, 
αυτι πρζπει να ορίςει άλλουσ να επιτελζςουν τισ ανωτζρω λειτουργίεσ.  
 
Σε κάκε περίπτωςθ, ο Πρόεδροσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, τθρεί τθν εφρυκμθ 
λειτουργία των διαδικαςιϊν τθσ και διαςφαλίηει τθν ςυμμόρφωςθ των 
διατυπϊςεων που απαιτοφνται από το νόμο.  
 
3. Θ ψθφοφορία είναι μυςτικι όταν αφορά τθν εκλογι ι τθν ανάκλθςθ 
μελϊν των ςυνεργατικϊν οργάνων ι τθν απόφαςθ για τθν άςκθςθ μζτρων 
απόδοςθσ ευκυνϊν κατά των μελϊν των ςυνεργατικϊν οργάνων, κακϊσ και 
για τον ςυμβιβαςμό ι τθν αποποίθςθ των μζτρων αυτϊν. 
Πραγματοποιείται επίςθσ με μυςτικι ψθφοφορία οποιαδιποτε απόφαςθ 
για κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ηθτθκεί από το 10% των ψιφων 
παρόντων ι εκπροςωπουμζνων.  
 
4. Οι αποφάςεισ για κζματα που δεν περιλαμβάνονται ςτθν θμεριςια 
διάταξθ είναι άκυρεσ, εκτόσ από τθν κλιςθ μιασ νζασ Γενικισ Συνζλευςθσ, 
τθν άςκθςθ κριτικισ για τον απολογιςμό των λογαριαςμϊν εξωτερικό 
πρόςωπο και τθν παράταςθ λειτουργίασ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ, κακϊσ και για τισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται από τθν 
παροφςα Νομοκεςία.  
 
5. Επίςθσ μποροφν να παρίςτανται ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, με δικαίωμα 
λόγου αλλά όχι ψιφου, εφόςον κλθκοφν από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, 
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πρόςωπα που δεν είναι Αντιπρόςωποι αλλά θ παρουςία τουσ αφορά τθν 
εφρυκμθ λειτουργία τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, εκτόσ εάν αντιταχκεί ςτθν 
παρουςία τουσ το ιμιςυ των παρόντων ψιφων ςτθ Γενικι Συνζλευςθ. Σε 
περίπτωςθ που ςτθν θμεριςια διάταξθ περιλαμβάνεται θ εκλογι μελϊν 
των ςυνεργατικϊν οργάνων, ενϊ κρίνονται μποροφν να παραβρίςκονται 
ςτθν Συνζλευςθ μόνο οι Αντιπρόςωποι, χωρίσ να κίγεται το δικαίωμα τθσ 
παρζμβαςθσ.  
 
6. Κάκε Αντιπρόςωποσ, κακϊσ και οι υπόλοιποι του ςϊματοσ ςτθ Γενικι 
Συνζλευςθ ζχουν το δικαίωμα μιασ ψιφου. Δεν υπάρχει ψιφοσ με 
μεγαλφτερθ βαρφτθτα.  
 
7. Το δικαίωμα ψιφου ςτθν Γενικι Συνζλευςθ μπορεί να εκχωρθκεί. Κάκε 
ςυμμετζχων μπορεί να κατζχει μόνο μία ψιφο άλλου Αντιπρόςωπου εκτόσ 
από τθν δικιά του. Ο Αντιπρόςωποσ πρζπει να διακζτει ενυπόγραφο 
ζγγραφο ι ζνορκθ επικυρωμζνθ βεβαίωςθ ι με τθν νομιμοποίθςθ του από 
πριν με τθν εμφάνιςι του ενϊπιον του Γραμματζα τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ ι με τθν επικφρωςθ τθσ υπογραφι τθσ επιςτολισ 
αντιπροςϊπευςθσ ςε κάκε αρμόδια αρχι ι με οποιοδιποτε άλλο αξιόπιςτο 
τρόπο. Ο πλθρεξοφςιοσ μπορεί να ψθφίςει μόνο για τθν ςυγκεκριμζνθ 
Συνζλευςθ για τθν οποία ζχει εξουςιοδοτθκεί. Θ Ελεγκτικι Επιτροπι είναι 
υπεφκυνθ για να αποφαςίςει για τθν εγκυρότθτα των εγγράφων βεβαίωςθσ 
εκπροςϊπθςθσ.  
 
8. Εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο παρόν Καταςτατικό, θ 
Γενικι Συνζλευςθ αποφαςίηει με περιςςότερο από το ιμιςυ των εγκφρων 
ψιφων, χωρίσ να περιλαμβάνονται οι λευκοί ψιφοι και οι αποχζσ. Είναι 
αναγκαία θ πλειοψθφία των δφο τρίτων των ψιφων παρόντων ι 
εκπροςωπουμζνων, για τθν ζγκριςθ απόφαςθσ για τθν τροποποίθςθ του 
Καταςτατικοφ, τθν ςυγχϊνευςθ, τθ μετατροπι και τθ διάλυςθ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι ο αρικμόσ των ψθφοφόρων παρόντων ι 
αντιπροςωπευόμενων είναι μικρότεροσ από το 75% των Αντιπροςϊπων τθσ 
Γενικι Συνζλευςθ. Πρζπει να υπερβαίνει το ιμιςυ των εγκφρων ψιφων, 
απόφαςθ θ οποία απαιτεί νζεσ υποχρεωτικζσ ειςφορζσ ςτο ςυνεργατικό 
κεφάλαιο και για τθν επιβεβαίωςθ ι τροποποίθςθ του ποςοφ των 
ειςφορϊν ζνταξθσ ι περιοδικϊν ςυνδρομϊν.  
 
9. Θ ςφνταξθ των πρακτικϊν τθσ ςυνεδρίαςθσ είναι αρμοδιότθτα του 
Γραμματζα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, τα οποία πρζπει να αναφζρουν τον 
τόπο και τθν θμερομθνία τθσ ςφγκλιςθσ, τον αρικμό των παρόντων μελϊν, 
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εάν πραγματοποιικθκε ςτθν πρϊτθ ι τθ δεφτερθ πρόςκλθςθ, μια περίλθψθ 
των κεμάτων που ςυηθτικθκαν, τισ παρεμβάςεισ που ηθτικθκε θ 
καταγραφι τουσ, τισ αποφάςεισ που ελιφκθςαν και τα αποτελζςματα των 
ψθφοφοριϊν. Θ ζγκριςθ τουσ πρζπει να γίνει εντόσ δεκαπζντε θμερϊν από 
τον Πρόεδρο τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και τρία μζλθ που διορίηονται από τθν 
ίδια τθν Γενικι Συνζλευςθ. Οι αποφάςεισ τίκενται ςε ιςχφ από τθ ςτιγμι 
που ζχουν λθφκεί.  

Άρκρο 53. Προςβολι των αποφάςεων τθσ Γενικισ υνζλευςθσ.  

 
1. Σφμφωνα με τουσ κανόνεσ και εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηονται ςτο 
παρόν άρκρο, μποροφν να προςβλθκοφν οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ που είναι αντίκετεσ προσ το Νόμο (ςτθν περίπτωςθ αυτι κα 
είναι άκυρεσ), το Καταςτατικό, ι είναι ηθμιογόνεσ για ζνα ι περιςςότερα 
μζλθ ι τρίτουσ ι προσ τα ςυμφζροντα τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ (ςτισ δφο 
τελευταίεσ περιπτϊςεισ οι αποφάςεισ είναι ακυρϊςιμεσ). Δεν γίνεται 
ωςτόςο, να προςβλθκεί μια απόφαςθ θ οποία ζχει ανακλθκεί ζγκυρα ι ζχει 
αντικαταςτακεί από μια άλλθ.  
 
2. Ζχουν το δικαίωμα να προςβάλλουν τισ ακυρϊςιμεσ αποφάςεισ:  
 
α) οι παρευριςκόμενοι ςτθ Γενικι Συνζλευςθ όταν ζχει καταγραφεί ςτα 
πρακτικά θ αντίκεςι τουσ ι όςοι ζχουν καταψθφίςει τθν απόφαςθ.  
 
β) Τα μζλθ που δεν παρίςταντο και όςοι ζχουν παρανόμωσ ςτερθκεί τθν 
ψιφο.  
 
Μια άκυρθ απόφαςθ μποροφν να τθν προςβάλουν, επίςθσ, τα μζλθ που 
ψιφθςαν ζγκυρα υπζρ τθσ και αυτοί που απείχαν.  
 
Σε περίπτωςθ λιψθσ αποφάςεων αντίκετων προσ το Νόμο ι το 
Καταςτατικό, τα μζλθ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν και τθσ Ελεγκτικισ 
Επιτροπισ είναι υποχρεωμζνα να τισ προςβάλουν.  
 
3. Θ διορία προςβολισ των άκυρων αποφάςεων λιγει εντόσ ενόσ ζτουσ, με 
εξαίρεςθ των αποφάςεων που ωσ αιτία ι περιεχόμενο, είναι αντίκετεσ προσ 
τθ δθμόςια τάξθ. Θ διορία προςβολισ των ακυρϊςιμων αποφάςεων λιγει 
εντόσ ςαράντα θμερϊν.  
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Θ διορία θ οποία προβλζπεται ςτο παρόν άρκρο υπολογίηεται από τθν 
θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ απόφαςθσ, ι, αν ζχει καταχωρθκεί, από τθν 
θμερομθνία καταχϊρθςισ τθσ ςτο Μθτρϊο Συνεργατικϊν Εταιρειϊν.  
 
4. Θ διαδικαςία για τθν προςβολι τθσ άκυρθσ ι ακυρϊςιμθσ απόφαςθσ, 
πραγματοποιείτε ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 
119 του ανακεωρθμζνου νόμου των Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ 22ασ 
Δεκεμβρίου 1989 (Βαςιλικό Διάταγμα αρικ. 1.564/89), με τισ ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ: δεν κα εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του εν 
λόγω άρκρου 119, ζτςι ϊςτε ο Δικαςτισ δεν κα κάνει δεκτι καμία αίτθςθ 
προςβολισ ζωσ τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ προςφυγισ κατά των αποφάςεων.  
 
5. Θ κατάκεςθ αιτιματοσ ενϊπιον Συνεργατικϊν Οργάνων όπωσ τθν 
Επιτροπι Προςφυγϊν που προβλζπονται ςτο παρόν Καταςτατικό, ι ςτο 
Νόμο περί Συνεργατικϊν Εταιρειϊν, διακόπτει τθν παραγραφι ι τθν 
προκεςμία προςβολισ.  

Άρκρο 54. Προπαραςκευαςτικζσ υνεδριάςεισ.  

 
1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τον 
ςυνεργατιςμό λαμβάνουν χϊρα οι Προπαραςκευαςτικζσ Συνεδριάςεισ 
προκειμζνου να εξαςφαλιςτοφν καλφτερα οι δίαυλοι ςυμμετοχισ των 
μελϊν. Κανζνα μζλοσ το οποίο ςυμμετζχει ςτισ Προπαραςκευαςτικζσ 
Συνεδριάςεισ δεν μπορεί να εκπροςωπεί άλλον εκτόσ από τον ίδιο.  
 
2. Λειτουργοφν, κατ’ αρχιν, τουλάχιςτον δφο Προπαραςκευαςτικζσ 
Συνεδριάςεισ, μία για τα μζλθ των καταναλωτϊν και μία για τα μζλθ 
εργαςίασ, και το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν πρζπει να κρατά ενθμερωμζνο 
τον κατάλογο των μελϊν. 
 
Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν μπορεί να τροποποιεί τον αρικμό των 
Συνεδριάςεων για να παράςχει μια πιο αντιπροςωπευτικι εικόνα τθσ 
ςυμμετοχισ των μελϊν του, διατθρϊντασ παράλλθλα τθν αναλογία θ οποία 
αναφζρεται ςτθν παράγραφο 6 του παρόντοσ άρκρου.  
 
3. Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν κακορίηει τον τόπο όπου κα διεξαχκεί θ 
Προπαραςκευαςτικι Συνεδρίαςθ για κάκε περιφζρεια των μελϊν 
καταναλωτϊν. Θ Προπαραςκευαςτικι Συνεδρίαςθ των μελϊν εργαςίασ κα 
διεξαχκεί ςε τόπο που ορίηεται κάκε χρόνο από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν 
μετά από πρόταςθ του Κοινωνικοφ Συμβουλίου.  
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4. Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν ςυγκαλεί τισ Προπαραςκευαςτικζσ 
Συνεδριάςεισ, ςε χρόνο όχι νωρίτερα από δζκα θμζρεσ μετά τθν 
δθμοςίευςθ τθσ ςφγκλθςι ι τουλάχιςτον δφο θμζρεσ πριν από τθν 
διεξαγωγι τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  
 
Στισ Παραςκευαςτικζσ Συνεδριάςεισ προεδρεφει ο Πρόεδροσ του 
Συμβουλίου Διαχειριςτϊν. Ο Γραμματζασ τθσ Προπαραςκευαςτικισ 
Συνεδρίαςθσ κακορίηεται από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν.  
 
Στισ Προπαραςκευαςτικζσ Συνεδριάςεισ των μελϊν εργαςίασ, ο Πρόεδροσ 
μπορεί να εκχωριςει τθ κζςθ του ςε ζνα μζλοσ του Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν ι του Κοινωνικοφ Συμβουλίου. Στισ Προπαραςκευαςτικζσ 
Συνεδριάςεισ των μελϊν καταναλωτϊν, ο Πρόεδροσ μπορεί να εκχωριςει 
τθ κζςθ του ςε ζνα μζλοσ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν ι του Συμβουλίου 
Καταναλωτϊν.  
 
5. Εκπρόςωποι μποροφν να εκλεγοφν ςτθν αντίςτοιχθ Προπαραςκευαςτικι 
Συνεδρίαςθ, τα μζλθ τα οποία ςυγκζντρωςαν το μεγαλφτερο αρικμό των 
ψιφων κατά τθν διεξαγωγι τθσ ψθφοφορίασ ςτθν Συνεδρίαςθ. Οι 
αναπλθρωματικοί τουσ επιλζγονται μεταξφ των υποψθφίων που δεν 
εξελζγθςαν αλλά ακολουκοφν ςε αρικμό ψιφων.  
 
Τα πρόςωπα που εκλζγονται για να λάβουν μζροσ ςτθν Συνζλευςθ εκτόσ 
από το να ψθφίςουν, μπορεί να τουσ ανατεκεί θ εκπροςϊπθςθ από ζνα 
άλλο πρόςωπο που δικαιοφται να παραςτεί ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, και το 
οποίο δεν διακζτει εντολι εκπροςϊπθςθσ άλλου μζλουσ.  
 
6. Για τα μζλθ καταναλωτζσ, θ κατανομι των αντιπροςϊπων 
πραγματοποιείται ανάλογα με το φψοσ των πωλιςεων του τελευταίου 
οικονομικοφ ζτουσ και τον αρικμό των μελϊν τθσ κάκε περιφζρειασ με 
βαρφτθτα 70% ςτισ πωλιςεισ και 30% ςτο αρικμό των μελϊν.  
 
7. Θ διάρκεια τθσ κθτείασ των εκπροςϊπων είναι τριετισ, και δφναται να 
επανεκλεγοφν.  
 
8. Τα πρακτικά εγκρίνονται από τισ Προπαραςκευαςτικζσ Συνεδριάςεισ ςτο 
τζλοσ τθσ ςφγκλθςι τουσ, και πρζπει να αναγράφουν από το Συμβοφλιο 
Διαχειριςτϊν τον τόπο και τθν θμερομθνία που πραγματοποιικθκε, τον 
αρικμό των παρόντων μελϊν, εάν πραγματοποιικθκε κατά τθν πρϊτθ ι τθ 
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δεφτερθ κλιςθ, τισ παρεμβάςεισ των οποίων θ αναγραφι ζχει ηθτθκεί και, 
ενδεχομζνωσ, τα ονόματα των Αντιπροςϊπων. Οι ψθφοφορίεσ, 
επικυρϊνονται ενυπόγραφα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματζα του 
Συμβουλίου Διαχειριςτϊν, και πιςτοποιοφνται από τθ Γενικι Συνζλευςθ 
Αντιπροςϊπων.  
 
9. Θ διεξαγωγι των Γενικϊν Συνελεφςεων μζςω Αντιπροςϊπων δεν 
περιορίηει το δικαίωμα ενθμζρωςθσ των μελϊν.  
 
10. Σε κζματα που δεν καλφπτονται από το παρόν άρκρο και το 
Καταςτατικό για τθν ςφγκλθςθ και τθ λειτουργία των Προπαραςκευαςτικϊν 
Συνελεφςεων, ιςχφουν οι κακιερωμζνοι κανόνεσ για τθν Γενικι Συνζλευςθ.  

Άρκρο 55. Χαρακτιρασ και αρμοδιότθτεσ του υμβουλίου Διαχειριςτών.  

 
1. Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν είναι το όργανο διοίκθςθσ, διαχείριςθσ και 
εκπροςϊπθςθσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, με τθν επιφφλαξθ του Νόμου, 
του Καταςτατικοφ και τθσ γενικισ πολιτικισ θ οποία κακορίηεται από τθν 
Γενικι Συνζλευςθ.  
 
2. Στο Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν ανικουν όλεσ οι αρμοδιότθτεσ οι οποίεσ δεν 
παρζχονται από το Νόμο ι από το Καταςτατικό ςε άλλα όργανα, με τθν 
επιφφλαξθ ότι κάκε κζμα μπορεί να ςυηθτθκεί και να εκδοκεί ψιφιςμα από 
τθν Γενικι Συνζλευςθ.  
 
Σε γενικζσ γραμμζσ, το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν ζχει τισ ακόλουκεσ 
αρμοδιότθτεσ:  
 
α) Αποφαςίηει ςχετικά με τθν ζνταξθ και τθν παφςθ των μελϊν μετά από 
προθγοφμενθ γνϊμθ τθσ Διεφκυνςθσ.  
 
β) Αποφαςίηει ςχετικά με τθν αποβολι των μελϊν τθσ.  
 
γ) Εκπροςωπεί, με πλιρθ ευκφνθ, τθν Συνεργατικι Εταιρεία ςε κάκε είδουσ 
πράξεισ και ςυμβάςεισ.  
 
δ) Διορίηει και παφει με πρόταςι του τθ Γενικι Διεφκυνςθ και τισ 
Διευκφνςεισ των Τμθμάτων ι μζλθ τουσ, κακορίηει τισ αρμοδιότθτεσ, τα 
κακικοντα και τισ αμοιβζσ τουσ.  
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ε) Οργανϊνει, διευκφνει και εποπτεφει τθν πορεία τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ και προτείνει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τουσ κανονιςμοφσ ι τον 
Εςωτερικό Κανονιςμό.  
 
ςτ) Εκτελεί πράξεισ και ςυνάπτει ςυμβάςεισ οι οποίεσ είναι αναγκαίεσ ι 
ςκόπιμεσ για τθν επίτευξθ του ςυνεργατικοφ ςκοποφ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που αφοροφν τθν απόκτθςθ ι εκχϊρθςθ 
ακίνθτθσ περιουςίασ, τθν ςφςταςθ εμπραγμάτων δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομζνων των ενυπόκθκων δανείων, κακϊσ και των ειδικϊν 
χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων και αποφαςίςει για όλα τα είδθ των 
λειτουργιϊν και των ενεργειϊν ο οποίεσ επιτρζπονται από το παρόν 
Καταςτατικό τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
 
η) Εγκρίνει ςυναλλαγζσ πιςτϊςεων ι δανείων που μποροφν να 
αποφαςιςτοφν από τθν Συνεργατικι Εταιρεία και δεν είναι τθσ 
αποκλειςτικισ αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  
 
θ) Χορθγεί εγγυιςεισ προσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ, κακϊσ και 
αγοράηει, πωλεί, υπογράψει και κατακζτει οποιαδιποτε άλλα αξιόγραφα, 
δθμόςιου χρζοσ, τίτλων ι ακινιτων αξιϊν, αποδεκτά από το Νόμο, και 
μπορεί να τα διαχειρίηεται με τον τρόπο που κρίνει ςκόπιμο.  
 
κ) Κακορίηει όποτε απαιτείται τισ ειςφορζσ των μελϊν και τθν ζκδοςθ 
ομολόγων, ςτο πλαίςιο τθσ γενικισ πολιτικισ που αποφαςίςτθκε από τθ 
Γενικι Συνζλευςθ.  
 
ι) Κακορίηει τισ ειδικζσ επενδφςεισ των διακζςιμων κονδυλίων, ςφμφωνα με 
τισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, κακορίςει τουσ προχπολογιςμοφσ, 
εγκρίνει τισ δαπάνεσ και διορίηει εντολείσ και εκπροςϊπουσ τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ, με αρμοδιότθτεσ τισ οποίεσ κρίνει ςκόπιμο να 
ανακζςει.  
 
ια) Υποβάλλει κάκε χρόνο ςτθ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τουσ 
λογαριαςμοφσ, τον ιςολογιςμό και τθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Συμβοφλιου 
Διαχειριςτϊν κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ κακϊσ και τθν 
πρόταςθ διανομισ του κακαροφ πλεονάςματοσ.  
 
ιβ) Συγκαλεί τθν Τακτικι και τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ και εφαρμόηει 
τισ αποφάςεισ τουσ.  
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ιγ) Αποφαςίηει όπωσ κρίνει ςκόπιμα ςχετικά με τθν άςκθςθ των 
δικαιωμάτων ι των ενεργειϊν που αφοροφν τθν Συνεργατικι Εταιρεία 
ενϊπιον των Δικαςτθρίων και άλλων Αρχϊν, επιχειριςεων ι Δθμόςιων 
Υπθρεςιϊν, Περιφερειϊν ι Διμων, κακϊσ και για τθν υποβολι τακτικϊν και 
ζκτακτων εφζςεων, διορίηοντασ εκπροςϊπουσ ι δικθγόρουσ για τθν 
εκπροςϊπθςθ και τθν υπεράςπιςθ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ. Τουσ 
ανακζτει το ζργο που κρίνεται απαραίτθτο, ακόμθ και να ζρκουν ςε 
ςυμφωνία ι παραίτθςθ, ςε ςυμβιβαςμοφσ, νομικζσ διαδικαςίεσ, αγωγζσ, 
καταγγελίεσ, προςφυγζσ κάκε είδουσ και ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ, ηθτϊντασ τθν αναςτολι τθσ και για ότι άλλο είναι απαραίτθτο, 
ακόμθ και με δικαςτικό ςυμβιβαςμό οποιουδιποτε φψουσ.  
 
ιδ) Παραχωρεί αρμοδιότθτεσ ςε άτομα για ειδικζσ υποκζςεισ ι για 
ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ τθσ ςυνεργατικισ δραςτθριότθτασ.  
 
ιε) Επιλφει τισ αμφιβολίεσ που ανακφπτουν ωσ προσ τθν ερμθνεία του 
παρόντοσ Καταςτατικοφ και επανορκϊνει τισ παραλείψεισ λογοδοτϊντασ 
ςτθ Γενικι Συνζλευςθ όταν ςυγκλθκεί.  
 
ιςτ) Ότι άλλο αναφζρετε ειδικά για αυτό το κζμα ςτο παρόν Καταςτατικό.  
 
Σε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να εκχωριςει τισ αρμοδιότθτεσ τθσ 
λογοδοςίασ και τθσ παρουςίαςθσ των ιςολογιςμϊν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, ι 
τισ αρμοδιότθτεσ που ζχει χορθγιςει ςτο Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν θ Γενικι 
Συνζλευςθ, εκτόσ εάν ζχει επιτραπεί ρθτά από αυτιν.  
 
Ο προςδιοριςμόσ των αρμοδιοτιτων του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν είναι 
μόνο ενδεικτικόσ και δεν περιορίηει κατά κανζνα τρόπο, τισ ευρείεσ 
εξουςίεσ που διζπουν τισ αρμοδιότθτζσ του για να διαχειριςτεί και να 
διοικιςει προσ το ςυμφζρον τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ εκτόσ από κζματα 
που αφοροφν ειδικά και αποκλειςτικά αρμοδιότθτεσ άλλων οργάνων τθσ.  
 
3. Ο Πρόεδροσ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν, ο οποίοσ είναι επίςθσ 
Πρόεδροσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, τθν εκπροςωπεί, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ απόδοςθσ ευκυνϊν, αν οι ενζργειεσ του δεν είναι ςφμφωνεσ με τισ 
αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν.  

Άρκρο 56. φνκεςθ του υμβουλίου Διαχειριςτών.  
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1. Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν απαρτίηεται από δϊδεκα μζλθ τα οποία 
εκλζγονται από τθν Γενικι Συνζλευςθ.  
 
Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, απαρτίηεται από ζξι εκπροςϊπουσ των μελϊν -
καταναλωτϊν και ζξι εκπροςϊπουσ των μελϊν εργαςίασ. Κατά τθν 
αντικατάςταςθ μελϊν πρζπει να τθρείτε αυτι θ αναλογία.  
 
Τα μζλθ εργαςίασ δεν μποροφν να κζςουν υποψθφιότθτα για το Συμβοφλιο 
Διαχειριςτϊν ωσ εκπρόςωποι των μελϊν-καταναλωτϊν, οφτε και τα μζλθ – 
καταναλωτζσ ωσ εκπρόςωποι των μελϊν εργαςίασ.  
 
2. Τα μζλθ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν, τακτικά και αναπλθρωματικά, 
επιλζγονται με μυςτικι ψθφοφορία από τθ Γενικι Συνζλευςθ για χρονικό 
διάςτθμα τεςςάρων ετϊν και μποροφν να επανεκλεγοφν. Θ ανανζωςθ του 
Συμβουλίου Διαχειριςτϊν πρζπει να γίνεται ςε παρτίδεσ των ζξι μελϊν.  
 
3. Θ επιλογι ςτα αξιϊματα, ςυμπεριλαμβανομζνου και του Προζδρου 
πραγματοποιείται μεταξφ των εκλεγμζνων ςτο Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, 
κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ του. Θ διάρκειασ τθσ κθτείασ ςε κάκε αξίωμα 
είναι δφο ζτθ. Επιλζγονται μζλθ για τα αξιϊματα του Πρόεδρου, του 
Αντιπρόεδρου και του Γραμματζα.  
 
4. Σε περίπτωςθ κζνωςθσ κζςθσ των ανωτζρω αξιωμάτων, θ πλιρωςι τθσ 
πραγματοποιείτε μεταξφ των μελϊν του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν, μετά τθν 
ζνταξθ των οριηόμενων αναπλθρωτϊν. Σε περίπτωςθ προςωρινισ απουςίασ 
ο Αντιπρόεδροσ αντικακιςτά τον Πρόεδρο και αναλαμβάνει τισ 
αρμοδιότθτεσ που του είχαν ανακζτει. Σε περίπτωςθ προςωρινισ απουςίασ 
και των δφο, προεδρεφει το γθραιότερο μζλοσ. Σε περίπτωςθ απουςίασ του 
Γραμματζα, αντικακιςτάται από το νεϊτερο μζλοσ του Συμβουλίου.  

Άρκρο 57. Λειτουργία του υμβουλίου Διαχειριςτών.  

 
1. Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν ςυνεδριάηει τουλάχιςτον μία φορά το μινα ι 
ζκτακτα κατόπιν αιτιολογθμζνθσ αιτιςεωσ ενόσ από τα μζλθ του. Εάν θ 
ςφγκλθςθ αυτι δεν πραγματοποιθκεί από τον Πρόεδρο εντόσ 10 θμερϊν, 
μπορεί να ςυγκλθκεί από εκείνου που είχε κάνει τθν αιτιολογθμζνθ αίτθςθ, 
με τθν προχπόκεςθ ότι υποςτθρίηετε τουλάχιςτον από το ζνα τρίτο του 
Συμβουλίου.  
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Θ ςυμμετοχι ςτισ ςυνεδριάςεισ του Συμβουλίου είναι υποχρεωτικι για τα 
μζλθ του και μόνο για αιτιολογθμζνο λόγο μπορεί να γίνει αποδζκτθ θ 
απουςία τουσ ςε κάποια ςφγκλθςθ του.  
 
Θ πρόςκλθςθ πραγματοποιείτε από τον Πρόεδρο εγγράφωσ, αναφζροντασ 
τθν θμερομθνία και τθν ϊρα, τον τόπο, και τα κζματα τθσ ςυηιτθςθσ θ 
οποία κα πρζπει να αποςταλεί τουλάχιςτον οκτϊ θμζρεσ εκ των προτζρων. 
Σε επείγουςεσ περιπτϊςεισ μπορεί να αποδοκεί και είκοςι τζςςερισ ϊρεσ 
πριν με τθλεγράφθμα.  
 
2. Στισ ςυνεδριάςεισ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν δφναται να παραςτεί θ 
Γενικι Διεφκυνςθ και ο Πρόεδροσ του Κοινωνικοφ Συμβουλίου. Επιπλζον, 
μεταξφ των καλοφμενων μπορεί να περιλαμβάνονται ςποραδικά ι τακτικά, 
μζλθ με χριςιμεσ τεχνικζσ ι αλλοφ τφπου γνϊςεισ οι οποίεσ είναι 
απαραίτθτεσ για το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν. Όλοι τουσ οι καλοφμενοι, 
ςυμμετζχουν με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψιφου.  
 
3. Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν κατά τισ μθνιαίεσ τακτικζσ ςυνεδριάςεισ 
εξετάηει και λαμβάνει αποφάςεισ ςχετικά με τα ακόλουκα κζματα:  
 
α) Ζγκριςθ των ςυνοπτικϊν πρακτικϊν τθσ προθγοφμενθσ ςυνεδρίαςθσ.  
 
β) Επανεξζταςθ του ιςολογιςμοφ του προθγοφμενου μινα και τθσ εξζλιξθσ 
των διαφόρων λογαριαςμϊν πακθτικϊν και ενεργθτικϊν, ςε ςχζςθ με τισ 
ςυμφωνθκείςεσ προβλζψεισ για τθν ετιςια και μακροπρόκεςμθ διαχείριςθ.  
 
γ) Απόκτθςθ και διάκεςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων.  
 
δ) Αλλά κζματα που ςχετίηονται με τα μζλθ.  
 
ε) Οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ των μελϊν από τισ ςυναλλαγζσ για 
προϊόντα, υπθρεςίεσ, παροχζσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
 
ςτ) Χριςθ του Ταμείου Συνεργατικισ Εκπαίδευςθσ και Προϊκθςθσ, 
ςφμφωνα με τα κριτιρια που κακόριςε θ Γενικι Συνζλευςθ.  
 
η) Κακοριςμόσ τθσ γενικισ πολιτικισ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
 
θ) Θζςπιςθ των γενικϊν κανόνων λειτουργίασ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
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κ) Όςα άλλα ηθτιματα απορρζουν ωσ αρμοδιότθτα του ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα Νομοκεςία και το παρόν Καταςτατικό.  
 
4. Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν ςυγκροτείται εγκφρωσ, όταν υπάρχει απαρτία 
των μιςϊν ςυν ζνα από τα μζλθ του. Θ ςυμμετοχι είναι προςωπικι, χωρίσ 
να επιτρζπεται θ εκπροςϊπθςθ από άλλο μζλοσ, κακϊσ και οι αποφάςεισ 
εγκρίνονται με πλειοψθφία των παρόντων μελϊν του χωρίσ να 
προςμετροφνται οι λευκζσ ψιφοι ι οι αποχζσ. Ωςτόςο, απαιτοφνται οι 
ψιφοι τουλάχιςτον των δφο τρίτων των παρόντων για να εγκρικοφν τα 
ακόλουκα κζματα:  
  
α) Κλείςιμο ι μεταφορά ενόσ μεγάλου κζντρου ι ςθμαντικοφ τμιματόσ του.  
 
β) Περιοριςμόσ, επζκταςθ ι ουςιαςτικι τροποποίθςθ των δραςτθριοτιτων 
τθσ.  
 
γ) Σθμαντικζσ αλλαγζσ που αφοροφν τθν οργάνωςθ τθσ.  
 
δ) Θ ζναρξθ ι διακοπι των δεςμϊν με άλλουσ φορείσ, Συνεργατικζσ 
Εταιρείεσ ι μθ, που περιλαμβάνουν μια μόνιμθ και πολφτιμθ ςυνεργαςία 
για τθν Συνεργατικι Εταιρεία.  
 
Θ ψιφοσ του Προζδρου ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ υπεριςχφει ςτο 
αποτζλεςμα.  
 
Για να αποφαςιςτοφν τα κζματα που κα περιλαμβάνονται ςτθν θμεριςια 
διάταξθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, είναι αρκετό το ζνα τρίτο των ψιφων των 
μελϊν του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν.  
 
5. Τα μζλθ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν πρζπει να αποηθμιϊνονται για τισ 
δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν λειτουργία του.  
 
6. Πρζπει να υπάρχει ζνα εγκεκριμζνο Βιβλίο Πρακτικϊν του Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν όπου κα καταγράφονται και κα οι αρμοδιότθτεσ ςυνοψίηονται 
οι ςυηθτιςεισ και τα κείμενα των αποφάςεων, κακϊσ και τα αποτελζςματα 
των ψθφοφοριϊν.  

Άρκρο 58. Μόνιμθ Επιτροπι του υμβουλίου Διαχειριςτών.  
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1. Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν μπορεί να ορίςει μεταξφ των μελϊν του, μια 
Μόνιμθ Επιτροπι που κα αποτελείται από πρόςωπα που διορίηονται για το 
ςκοπό αυτό. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ Γενικι Διεφκυνςθ πρζπει να είναι 
παροφςα. Επίςθσ μπορεί να ςυγκαλεί ςυνεδριάςεισ των μελϊν του 
Συμβουλίου Διαχειριςτϊν ι άλλων τεχνικϊν τμθμάτων τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ.  
 
Μζςω τθσ Προεδρίασ, το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν ενθμερϊνεται για κάκε 
ςυνεδρίαςθ εργαςίασ που πραγματοποιικθκε ςτο μεςοδιάςτθμα από τθ 
Μόνιμθ Επιτροπι.  
 

Άρκρο 59. Κοινωνικό υμβοφλιο.  

 
Το Κοινωνικό Συμβοφλιο ωσ μια ειδικι επιτροπι ςυμβάλει ςτθν καλφτερθ 
διαχείριςθ των κεμάτων που αφοροφν τα μζλθ εργαςίασ. Είναι ζνα όργανο 
που αποτελείται από μζλθ εργαςίασ τα οποία χειρίηονται τα ηθτιματα που 
ςχετίηονται με τθν ιδιότθτα του μζλουσ εργαςίασ, με τθν επιφφλαξθ για τισ 
ςυμβουλευτικζσ αρμοδιότθτεσ και τθν ενθμζρωςθ για άλλα κζματα που 
αφοροφν τον ςυνεργατικό ςκοπό τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
 
1. Μεταξφ των αρμοδιοτιτων του οργάνου αυτοφ είναι οι ακόλουκεσ:  
 
α) Προεδρεφει ςτισ Προπαραςκευαςτικζσ Συνεδριάςεισ των μελϊν εργαςίασ 
μετά από επιβεβαιωμζνθ ανάκεςθ από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν.  
 
β) Ενθμερϊνει, ςυμβουλεφει και απαντά ςε ερωτιματα του Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν για όλεσ τισ πτυχζσ που επθρεάηουν τθ ςχζςθ εργαςίασ, 
εκδίδοντασ ςχετικζσ υποχρεωτικζσ εκκζςεισ.  
 
γ) Δζχεται ακροάςεισ και εκδίδει μια ζκκεςθ για τθν πρϊτθ φάςθ 
διερεφνθςθσ παραβάςεων για τα μζλθ εργαςίασ και κοινοποιεί προσ το 
Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν τισ αποφάςεισ του ςχετικά με τα πολφ ςοβαρζσ 
παραβάςεισ, κακϊσ και επιλφει τισ μικρότερθσ βαρφτθτασ παραβάςεισ, 
εκτόσ αν αποφαςίςει διαφορετικά το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν.  
 
2. Το Κοινωνικό Συμβοφλιο αποτελείται από ζνα μζγιςτο αρικμό δζκα ζξι 
ατόμων που εκλζγονται, και δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να είναι 
λιγότερα από δϊδεκα. Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, μετά από πρόταςθ του 
Κοινωνικοφ Συμβουλίου, κακορίηει τον αρικμό των εκλογικϊν περιφερειϊν 
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και τθν αναλογία των εκπροςϊπων από τθν κακεμιά ςφμφωνα με τα 
ακόλουκα κριτιρια:  
 
α) Το πλικοσ των υφιςτάμενων μελϊν εργαςίασ ςτισ διάφορεσ περιφζρειεσ.  
 
β) Τθν γεωγραφικι κατανομι των καταςτθμάτων που υπάρχουν ςτθν ίδια 
περιφζρεια.  
 
Εκτόσ από τα άτομα που εκλζγονται ςτο Κοινωνικό Συμβοφλιο 
αναπόςπαςτο μζροσ του αποτελεί θ Προεδρία του Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν και θ Διεφκυνςθ, με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψιφου.  
 
3. Θ κθτεία είναι τετραετισ. Θ ανανζωςθ τθσ κατά το ιμιςυ 
πραγματοποιείται κάκε δφο χρόνια. Κατά τθν πρϊτθ ανανζωςθ, τα άτομα 
που πρζπει να αποχωριςουν επιλζγονται με κλιρωςθ.  
 
4. Λόγοι παφςθσ τθσ κθτείασ ςτο Κοινωνικό Συμβουλίου εκτόσ από τθν λιξθ 
τθσ κθτείασ είναι οι εξισ:  
 
α) Θ απϊλεια τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ εργαςίασ.  
 
β) Θ αλλαγι του τόπου διαμονισ ςε διαφορετικι περιφζρεια από τθν οποία 
εκλζχκθκε, εάν αυτόσ δεν είναι ο μοναδικόσ εκπρόςωποσ τθσ περιοχισ ςτο 
Κοινωνικό Συμβοφλιο.  
 
γ) Θ παραίτθςθ για ςοβαρι αιτία, θ οποία ζγινε αποδεκτι από το Κοινωνικό 
Συμβοφλιο.  
 
δ) Θ μθ τιρθςθ των κακθκόντων ςφμφωνα με τθν άποψθ του Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν όταν ζχουν προθγθκεί οι διαδικαςίεσ που αςκοφνται για το 
ςκοπό αυτό από το Κοινωνικό Συμβοφλιο.  
 
5. Όταν κζςεισ του Συμβουλίου εκκενϊνονται οριςτικά, αυτζσ καλφπτονται 
από τουσ αναπλθρωματικοφσ αντικαταςτάτεσ και για όςο χρόνο απομζνει 
για τθν λιξθ τθσ κθτείασ τουσ.  
 
6. Το Κοινωνικό Συμβοφλιο εκλζγει μεταξφ των μελϊν του ζναν Πρόεδρο, 
ζναν Αντιπρόεδρο και ζναν Γραμματζα.  
 
7. Τρόποσ λειτουργίασ:  
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α) Το Κοινωνικό Συμβοφλιο ςυνζρχεται κανονικά τουλάχιςτον μία φορά το 
μινα, ι περιςςότερεσ, εάν κρικεί ςκόπιμο από τθν Προεδρία του ι κατόπιν 
αιτιματοσ του ενόσ τρίτου, τουλάχιςτον, των μελϊν του.  
 
β) Θ πρόςκλθςθ πραγματοποιείται από τθ Γραμματεία, και πρζπει να 
αναφζρει τθν θμεριςια διάταξθ, τθν θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ 
ςφγκλθςθσ. Στισ ςυνεδριάςεισ εκτόσ από τουσ Διευκυντζσ, είναι δυνατόν να 
κλθκοφν με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψιφου, πρόςωπα που ανά πάςα 
ςτιγμι, κρίνεται ςκόπιμο.  
 
γ) Το Κοινωνικό Συμβοφλιο ςυγκροτείται εγκφρωσ, όταν παρίςτανται ςτθν 
ςυνεδρίαςθ το ιμιςυ ςυν ζνα των μελϊν του. Θ παρουςία είναι προςωπικι, 
και δεν μπορεί να γίνει μζςω εκπροςϊπου, κακϊσ και οι αποφάςεισ 
εγκρίνονται με απλι πλειοψθφία των μελϊν. Ο Πρόεδροσ διευκφνει τισ 
ςυνεδριάςεισ και θ ψιφοσ του επιλφει τθν ιςοψθφία.  
 
δ) Ο Γραμματζασ καταγράφει τα πρακτικά κάκε ςυνεδρίαςθσ. Τα πρακτικά 
εγκρίνονται κατά τθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ, με τθν επιφφλαξθ ότι οι 
αποφάςεισ είναι εκτελεςτζεσ από τθ ςτιγμι που αποφαςίηονται.  

Άρκρο 60. Επιτροπζσ Εκπροςώπων του Κοινωνικοφ υμβουλίου.  

 
1. Για τθν καλφτερθ επίτευξθ των ςτόχων του Κοινωνικοφ Συμβουλίου, 
πρζπει να ενθμερϊνεται από Επιτροπζσ Εκπροςϊπων.  
 
2. Εντόσ κάκε Διμου το Κοινωνικό Συμβοφλιο ςυςτινει Επιτροπζσ 
Εκπροςϊπων, που εκλζγονται για τθν εκπροςϊπθςθ των μελϊν εργαςίασ, 
και για τθν ςυμβουλευτικι και ενθμζρωςθ του Συμβουλίου και των μελϊν 
ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ τουσ.  
 
3. Θ ςφνκεςθ, οι ευκφνεσ και οι αρμοδιότθτεσ αυτϊν των Επιτροπϊν, οι 
οποίεσ ενεργοφν ωσ ςυνεργάτεσ του Κοινωνικοφ Συμβουλίου, κακορίηονται 
ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό.  

Άρκρο 61. υμβοφλιο Καταναλωτών.  

 
Το Συμβοφλιο Καταναλωτϊν είναι ζνα όργανο διαβοφλευςθσ και παροχισ 
ςυμβουλϊν προσ το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, για κζματα που αφοροφν τον 
καταναλωτι. Αναλαμβάνει τισ αρμοδιότθτεσ που προτείνονται από το 
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Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που ορίηονται για τον 
τομζα αυτό. Μεταξφ αυτϊν περιλαμβάνονται οι εξισ:  
 
α) Ο προοριςμόσ και θ χριςθ του Ταμείου Συνεργατικισ Εκπαίδευςθσ και 
Προϊκθςθσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ για κάκε περιφζρεια, ςφμφωνα με 
τα κριτιρια που κακορίηονται από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν και εντόσ των 
βαςικϊν κατευκυντθρίων γραμμϊν που αποφαςίηονται από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ.  
 
β) Προτείνει τισ υποψθφιότθτεσ των μελϊν καταναλωτϊν ςτο Συμβοφλιο 
Διαχειριςτϊν τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που 
προβλζπεται από τουσ κανονιςμοφσ.  
 
γ) Ενθμερϊνετε και εκδίδει ζκκεςθσ για τισ κυρϊςεισ και τισ προςφυγζσ για 
τα μζλθ καταναλωτϊν, μεταφζροντασ τθν άποψι του προσ το Συμβοφλιο 
Διαχειριςτϊν.  
 
δ) Συμβουλεφει και ενθμερϊνει ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που του 
ζχουν ανατεκεί.  
 
Τα κζματα που αφοροφν τθν οργάνωςθ και τθν ςφνκεςθ του διζπονται από 
τον Εςωτερικό Κανονιςμό τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  

Άρκρο 62. Σοπικι Επιτροπι Καταναλωτών.  

 
Για τθν υπεράςπιςθ των ςυμφερόντων των μελϊν καταναλωτϊν και όλων 
των καταναλωτϊν γενικότερα ςε κάκε περιοχι όπου δραςτθριοποιείται θ 
Συνεργατικι Εταιρεία, ςυςτινεται μια ειδικι επιτροπι, που ονομάηεται 
Τοπικι Επιτροπι Καταναλωτϊν, τθσ οποίασ θ ςφνκεςθ και θ λειτουργία 
διζπεται από τον Εςωτερικό Κανονιςμό τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ. Το 
Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν μπορεί να ανακζτει ςτθν εν λόγω επιτροπι 
αρμοδιότθτεσ, πάντοτε εντόσ των ορίων και των προχποκζςεων που κζτει ο 
Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ. 

Άρκρο 63. Διοριςμόσ και παφςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ.  

 
1. Θ Γενικι Διεφκυνςθ διορίηεται από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν μεταξφ 
προςϊπων με ικανότθτεσ, τεχνικζσ δεξιότθτεσ και τθν απαραίτθτθ εμπειρία 
για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ ςτθν εν λόγω Διεφκυνςθ.  
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2. Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν δφναται να προςλάβει και να παφςει κάκε 
Διευκυντι, ο οποίοσ μπορεί να παυκεί ανά πάςα ςτιγμι με απόφαςθ που 
εγκρίνεται με περιςςότερεσ από το ιμιςυ των ψιφων του Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν.  

Άρκρο 64. Σα κακικοντα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ.  

 
1. Θ φπαρξθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ δεν επθρεάηει ι μειϊνει τισ 
αρμοδιότθτεσ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν, οφτε αποκλείει τθν ευκφνθ 
των μελϊν τθσ προσ τθν Συνεργατικι Εταιρείασ, ζναντι των μελϊν και των 
τρίτων.  
 
Οι αρμοδιότθτεσ που ανατίκενται ςτθν Διεφκυνςθ περιορίηονται μόνο ςε 
κζματα κακθμερινισ διαχείριςθσ και λειτουργίασ τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ και ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να τθσ χορθγθκοφν 
αρμοδιότθτεσ όπωσ:  
 
α) Θ κατάρτιςθ των γενικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν για τθ δράςθ και 
διαχείριςθ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, με τθν επιφφλαξθ των γενικϊν 
πολιτικϊν που κακορίηονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ.  
 
β) Ο μόνιμοσ και διαρκισ ζλεγχοσ τθσ διαχείριςθσ τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ.  
 
γ) Θ λογοδοςία προσ τθ Γενικι Συνζλευςθ, θ πρόταςθ κατανομισ και 
κατακφρωςθσ των Αποτελεςμάτων και θ Επεξθγθματικι Ζκκεςθ τθσ 
διαχείριςθσ του οικονομικοφ ζτουσ.  
 
δ) Το αίτθμα αναςτολισ των πλθρωμϊν ι τθσ πτϊχευςθσ.  
 
2. Θ Γενικι Διεφκυνςθ εκτελεί τα κακικοντα που απορρζουν από τθν 
ςφμβαςθ και τισ γενικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ που κακορίηει το 
Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν.  
 
Τουλάχιςτον, ανά τρίμθνο υποβάλει ζκκεςθ ςχετικά με τθν οικονομικι και 
λειτουργικι κατάςταςθ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
 
3. Εντόσ δφο μθνϊν αμζςωσ μετά το κλείςιμο του οικονομικοφ ζτουσ, θ 
Γενικι Διεφκυνςθ υποβάλει ςτο Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν τθν ζκκεςι τθσ για 
τθν μεταγενζςτερθ εξζταςθ τθσ από τθ Γενικι Συνζλευςθ, τθν 
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Επεξθγθματικι Ζκκεςθ Διαχείριςθσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, τον 
Ιςολογιςμό και τα Αποτελζςματα Χριςθσ κερδϊν και ηθμιϊν.  
 
4. Θ Γενικι Διεφκυνςθ ενθμερϊνει τθν Προεδρία, χωρίσ κακυςτζρθςθ, για 
κάκε κζμα το οποίο κατά τθν άποψι τθσ, απαιτείται θ ςφγκλθςθ του 
Συμβουλίου Διαχειριςτϊν ι, λόγω τθσ ςθμαςίασ του, πρζπει να το γνωρίηει.  

Άρκρο 65. Ενθμζρωςθ από το υμβοφλιο Διαχειριςτών.  

 
Θ Γενικι Διεφκυνςθ κα ςυμβουλεφεται το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν του 
οποίου θ ςφνκεςθ και θ λειτουργία πρζπει να διζπεται από τον Εςωτερικό 
Κανονιςμό τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  

Άρκρο 66. Απαγορεφςεισ και αςυμβίβαςτα των Διευκυντών και των 
Διαχειριςτών.  

 
1. Δεν μπορεί να είναι μζλθ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν ι τθσ Διεφκυνςθσ 
πρόςωπα τα οποία:  
 
α) Αςκοφν κακικοντα Ανϊτερου Στελζχουσ και άλλα πρόςωπα τα οποία 
υπθρετοφν ςε Υπθρεςίεσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που είναι επιφορτιςμζνεσ 
με αρμοδιότθτεσ που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ, εκτόσ εάν εκπροςωποφν τθν Συνεργατικι Εταιρεία, ςτον Δθμόςιο 
Φορζα ςτον οποίο υπθρετοφν.  
 
β) Διαδραματίηουν ρόλο ι αςκοφν ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ ι 
υπάλλθλοι, ανταγωνιςτικζσ δραςτθριότθτεσ ι ςυμπλθρωματικζσ με αυτζσ 
τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, εφόςον δεν ζχουν, ςε κάκε περίπτωςθ, ρθτι 
ζγκριςθ από τθ Γενικι Συνζλευςθ.  
 
γ) Είναι ανιλικα.  
 
δ) Όςα τελοφν υπό πτϊχευςθ, οι νομικά ανίκανοι, όςοι ζχουν καταδικαςτεί 
ςε ποινζσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν τθν ζκπτωςθ τουσ από δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ για όςο διάςτθμα διαρκεί αυτι θ ποινι. Θ απαγόρευςθ αυτι 
αφορά και εκείνουσ που, λόγω τθσ κζςθσ που κατζχουν, δεν μποροφν να 
αςκιςουν κερδοςκοπικζσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, εκτόσ από τθν 
άςκθςθ των κακθκόντων του μζλουσ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν χωρίσ 
αμοιβι.  
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2. Είναι αςυμβίβαςτο να κατζχουν ταυτόχρονα κζςθ ςτο Συμβοφλιο 
Διαχειριςτϊν και τθν Διεφκυνςθ, κακϊσ να υπάρχουν ςχζςεισ μεταξφ των 
μελϊν ςυγγζνειασ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μζχρι δευτζρου βακμοφ.  
 
3. Θ κθτεία ςτο Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν ι ςτθν Διεφκυνςθ, δεν μπορεί να 
αςκείτε ταυτόχρονα ςε περιςςότερεσ από τρεισ Συνεργατικζσ Εταιρείεσ.  
 
4. Ο Διευκυντισ ι Διαχειριςτισ που εμπίπτει ςε κάποιεσ από τισ 
απαγορεφςεισ του άρκρου αυτοφ, πρζπει να απομακρυνκεί αμζςωσ μετά 
από αίτθμα οποιουδιποτε μζλουσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ευκφνθσ που 
ενδζχεται να προκφψει από τθν ακζμιτθ ςυμπεριφορά. Σε περίπτωςθ 
αςυμβατότθτασ μεταξφ των αξιωμάτων, το άτομο πρζπει να επιλζξει ζνα 
από αυτά εντόσ πζντε θμερϊν από τθν εκλογι του ςτθν δεφτερθ κζςθ και, 
αν αυτό δεν ςυμβεί, θ δεφτερθ κζςθ είναι άκυρθ.  

Άρκρο 67. φγκρουςθ ςυμφερόντων με τθν υνεργατικι Εταιρεία.  

 
1. Χρειάηεται θ προθγοφμενθ ζγκριςθ από τθν Γενικι Συνζλευςθ, για να 
δεςμευτεί θ Συνεργατικι Εταιρεία για οποιοδιποτε μζλοσ του Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν, τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ ι τθσ Διεφκυνςθ ι για ζνα 
ςυγγενικό πρόςωπο μζχρι δευτζρου βακμοφ ςυγγζνειασ ι εξ αγχιςτείασ. Θ 
ζγκριςθ αυτι απαιτείται επίςθσ από τθν Γενικι Συνζλευςθ, ςτα πλαίςια τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ, για τα άτομα που αναφζρκθκαν παραπάνω, ςε 
υποκζςεισ χρεϊν, τθν παροχι εγγυιςεων, αςφαλειϊν, δανείων και κάκε 
άλλθσ παρόμοιασ περίπτωςθσ.  
 
Θ ζγκριςθ αυτι δεν είναι απαραίτθτθ ςτθν περίπτωςθ των ςχζςεων τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ, με άτομα που είναι είτε μζλθ είτε εργαηόμενοι, ςε 
περίπτωςθ που είναι μζλθ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν και εκπροςωποφν 
τουσ εργαηομζνουσ.  
 
Τα μζλθ που υπόκεινται ςε κζματα ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων με τθ 
Συνεργατικι Εταιρεία, δεν λαμβάνουν μζροσ ςτισ ψθφοφορίεσ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ για αυτά τα κζματα.  
 
2. Οι πράξεισ, οι ςυμβάςεισ και οι ςυναλλαγζσ που αναφζρονται ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο, όταν πραγματοποιοφνται χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ 
Γενικισ Συνζλευςθσ είναι άκυρεσ, αλλά παραμζνουν άκικτα τα κεκτθμζνα 
δικαιϊματα τρίτων, με καλι πίςτθ, και ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αυτόματθ 
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παφςθ του μζλουσ Συμβουλίου ι Διευκυντι το οποίο είναι προςωπικά 
υπεφκυνο για τισ ηθμίεσ που προζκυψαν για τθ Συνεργατικι Εταιρεία.  

Άρκρο 68. Ευκφνθ των μελών του υμβουλίου Διαχειριςτών και τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ.  

 
1. Τα μζλθ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν αςκοφν τα κακικοντά τουσ με τθν 
επιμζλεια του διευκυντι και τθν πιςτι αντιπροςϊπου.  
 
Πρζπει να τθροφν το απόρρθτο των πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ 
χαρακτιρα, ακόμθ και μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ.  
 
2. Είναι από κοινοφ υπεφκυνοι ζναντι τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ και των 
πιςτωτϊν για τισ ηθμίεσ που προκλικθκαν από δόλο, κατάχρθςθ εξουςίασ ι 
βαριά αμζλεια. Απαλλάςςονται από τθν ευκφνθ οι Διαχειριςτζσ που ρθτϊσ 
καταψιφιςαν τισ αποφάςεισ που προκάλεςαν τισ ηθμιζσ.  
 
3. Θ ζγκριςθ του Ιςολογιςμοφ, του Λογαριαςμοφ Αποτελεςμάτων, τθσ 
προτεινόμενθσ κατανομισ των αποτελεςμάτων του οικονομικοφ ζτουσ και 
τθσ Επεξθγθματικισ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ  από τθ Γενικι Συνζλευςθ, δεν 
ςθμαίνει τθν αποποίθςθ τθσ ευκφνθσ που μπορεί να ζχουν τα μζλθ του 
Συμβουλίου Διαχειριςτϊν.  
 
4. Οι Διευκυντζσ, οι οποίοι εκτελοφν τα κακικοντά τουσ για τθν επιμζλεια 
τθσ ομαλισ διαχείριςθσ και τθν πιςτι εκπροςϊπθςθ τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ ευκφνονται για οποιαδιποτε ηθμία θ οποία προκλθκεί ςτα 
ςυμφζροντα τθσ, ενεργϊντασ με δόλο, αμζλεια, υπζρβαςθ εξουςίασ ι 
παράβαςθ των εντολϊν και οδθγιϊν του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν τισ 
οποίεσ ζχουν λάβει. Επίςθσ θ Διεφκυνςθ ευκφνεται προςωπικά ζναντι των 
μελϊν και τρίτων, για πράξεισ οι οποίεσ παραβιάηουν άμεςα τα 
ςυμφζροντα αυτϊν.  
 
Στα μζτρα απόδοςθσ ευκυνϊν για αποηθμίωςθ κατά τθ Διεφκυνςθ 
αςκοφνται αυτά που αναφζρονται ςτο επόμενο άρκρο, αν και για τα 
προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 1 του ιδίου μπορεί επίςθσ να αςκθκεί με 
απόφαςθ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν.  

Άρκρο 69. Μζτρα απόδοςθσ ευκυνών.  

 
1. Μζτρα απόδοςθσ ευκυνϊν κατά των μελϊν του Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν μποροφν να αςκθκοφν από τθν Συνεργατικι Εταιρεία, με 
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απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ με περιςςότερεσ από το ιμιςυ των 
ζγκυρων ψιφων, που μπορεί να λθφκεί χωρίσ να περιλαμβάνεται ςτθν 
θμεριςια διάταξθ.  
 
Ανά πάςα ςτιγμι θ Γενικι Συνζλευςθ, με απόφαςθ πλειοψθφίασ των δφο 
τρίτων των παρόντων ι εκπροςωπουμζνων ψιφων, μπορεί να ςυμβιβαςτεί 
ι να παραιτθκεί από τα μζτρα απόδοςθσ ευκυνϊν.  
 
Τρεισ μινεσ μετά τθν θμερομθνία κατά τθν οποία θ Γενικι Συνζλευςθ 
ενζκρινε τθν απόφαςθ για τθν προϊκθςθ των μζτρων απόδοςθσ ευκυνϊν 
κατά των μελϊν του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν, χωρίσ θ Συνεργατικι 
Εταιρεία να ζχει κινθκεί προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, οποιοδιποτε μζλοσ 
μπορεί να τα αςκιςει εξ ονόματι τθσ.  
 
Θ απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ για τθν προϊκθςθ των μζτρων 
απόδοςθσ ευκυνϊν περιλαμβάνει τθν αυτόματθ απόλυςθ των 
ενδιαφερομζνων μελϊν του Συμβοφλιου Διαχειριςτϊν και, ςτθν ίδια 
ςυνεδρίαςθ τθσ Συνζλευςθσ, αν και δεν περιλαμβάνεται ςτθν θμεριςια 
διάταξθ, να προχωριςει ςτθν εκλογι νζων μελϊν του Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν, θ οποία κα ζχει προςωρινό χαρακτιρα και πρζπει, ςε 
διάςτθμα δεκαπζντε θμερϊν, να δθμοςιευτεί αναγγελία για νζα Γενικι 
Συνζλευςθ, ςτθν οποία πρζπει να επιλεγοφν οριςτικά τα μζλθ του 
Συμβουλίου Διαχειριςτϊν.  
 
Επίςθσ, μπορεί να αςκιςει αυτά τα μζτρα, προκειμζνου να ανακτιςουν τα 
περιουςιακά τουσ ςτοιχεία, οι πιςτωτζσ τθσ Εταιρείασ, τζςςερισ μινεσ μετά 
από τα γεγονότα που προκάλεςαν τα μζτρα απόδοςθσ ευκυνϊν χωρίσ τα 
μζτρα αυτά να ζχουν αςκθκεί από τθν Εταιρία ι από τα μζλθ.  
 
Τα μζτρα απόδοςθσ ευκυνϊν κατά των μελϊν του Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν, παφουν μετά τθν πάροδο τριϊν ετϊν από τισ πράξεισ που 
προκάλεςαν τθν ευκφνθ αυτι, εφόςον δεν υπάρχει άγνοια ι ζχει 
αποκρυφτεί, ςε αυτι τθν περίπτωςθ παφει ζξι ζτθ από τθν απόφαςθ.  
 
2. Ανεξάρτθτα από τισ διατάξεισ τθσ ανωτζρω παραγράφου, οποιοδιποτε 
μζλοσ ι τρίτοσ δικαιοφται να αςκιςει αγωγι αποηθμιϊςεωσ, για τθ ηθμία 
που υπζςτθ άμεςα ςτα ίδια κεφάλαια από τισ πράξεισ των μελϊν του 
Συμβουλίου Διαχειριςτϊν. Θ προκεςμία για τθν κατάκεςθ των μζτρων είναι 
αυτι που προβλζπεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο εφόςον ο αιτϊν 
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είναι μζλοσ, και ςτισ διατάξεισ του άρκρου 1968 του Αςτικοφ Κϊδικα, αν 
είναι τρίτοσ.  
 

Άρκρο 70. Προςβολι των αποφάςεων του υμβουλίου Διαχειριςτών.  

 
1. Μια απόφαςθ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν μπορεί να προςβλθκεί 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ και εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηονται ςτο 
παρόν άρκρο, εάν είναι αντίκετθ προσ το Νόμο, αντιτίκενται ςτο 
Καταςτατικό, ηθμιϊνει ζνα ι περιςςότερα μζλθ, ι τα ςυμφζροντα τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
 
Οι πράξεισ και οι αποφάςεισ που ζχουν εγκρικεί από τθ Γενικι Διεφκυνςθ 
για τουσ ςκοποφσ τθσ δυνατότθτασ προςβολισ που αναφζρονται ςε αυτό το 
άρκρο, κεωροφνται ωσ αποφάςεισ που εγκρίκθκαν από το Συμβοφλιο 
Διαχειριςτϊν.  
 
2. Οι αποφάςεισ που αντιτίκενται ςτον νόμο είναι άκυρεσ Οι άλλεσ 
αποφάςεισ που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, είναι 
ακυρϊςιμεσ. Θ απόφαςθ μζτρων για τθν ανάκλθςθ ι ακφρωςθ μιασ 
απόφαςθσ αφορά όλα τα μζλθ, αλλά δεν κίγει τα κεκτθμζνα δικαιϊματα 
που ζχουν αποκτθκεί με καλι πίςτθ από τρίτουσ ωσ αποτζλεςμα τθσ 
επίμαχθσ απόφαςθσ.  
 
3. Ζχουν το δικαίωμα τθσ προςβολισ των ακυρϊςιμων αποφάςεων, όςοι 
παραβρζκθκαν ςτθν ςυνεδρίαςθ του Συμβοφλιου και καταγράφτθκε ςτα 
πρακτικά ότι καταψιφιςαν τθν πρόταςθ, οι απόντεσ και όςοι παρανόμωσ 
ζχουν ςτερθκεί τθν ψιφο, θ Ελεγκτικι Επιτροπι κακϊσ και το 10% των 
μελϊν.  
 
Θ άςκθςθ προςβολισ των άκυρων αποφάςεων από όλα τα μζλθ είναι 
νόμιμθ, ακόμθ και από τα μζλθ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν που είχαν 
ψθφίςει υπζρ τθσ απόφαςθσ και εκείνων που απείχαν.  
 
4. Θ προκεςμίεσ προςβολισ των άκυρων ι ακυρϊςιμων αποφάςεων λιγει 
μετά από εξιντα θμζρεσ που περιιλκε ςε γνϊςθ θ απόφαςθ και εφόςον 
δεν ζχει παρζλκει ζνα ζτοσ από τθν ζκδοςι τθσ.  
 
5. Θ προςβολι των αποφάςεων αςκείται με τθν ίδια διαδικαςία που 
προβλζπεται για τθν προςβολι των αποφάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  
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Άρκρο 71. Ελεγκτικι Επιτροπι.  

 
1. Θ Γενικι Συνζλευςθ εκλζγει, με μυςτικι ψθφοφορία, τα τρία μζλθ τθσ 
Ελεγκτικισ Επιτροπισ, από τα οποία, δφο είναι από τα μζλθ των 
καταναλωτϊν και ζνα από τα μζλθ εργαςίασ, κακϊσ και τουσ αναπλθρωτζσ 
τουσ, με κθτεία δφο ετϊν θ οποία μπορεί να ανανεωκεί.  
 
Για τθν κθτεία τουσ τα μζλθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ, δεν δικαιοφνται να 
λαμβάνουν αμοιβι, αλλά να αποηθμιϊνονται για τα ζξοδα που 
προκλικθκαν κατά τθν άςκθςθ των λειτουργιϊν τουσ.  
 
2. Θ Ελεγκτικι Επιτροπι, ωσ όργανο τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, ζχει τισ 
αρμοδιότθτεσ που ρθτά τθσ ανατίκεται από το Νόμο και το παρόν 
Καταςτατικό, για πάςθσ φφςεωσ ελζγχουσ. Αυτζσ περιλαμβάνουν τα 
ακόλουκα:  
 
– Ο ζλεγχοσ και θ παρακολοφκθςθ των εκλογικϊν διαδικαςιϊν και θ 
φροντίδα για τθν νόμιμθ διεξαγωγι των ψθφοφοριϊν, θ διευκζτθςθ των 
διαφορϊν για τα κζματα αυτά κατά τθν ψθφοφορία, θ εγγραφι των 
πρακτικϊν και ςτθ ςυνζχεια θ δθμοςίευςθ τουσ.  
 
– Θ ενθμζρωςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ για ηθτιματα που τζκθκαν από τα 
μζλθ για κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ.  
 
- Θ υποβολι προτάςεων προσ το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν προσ ςυηιτθςθ 
ςτθ Γενικι Συνζλευςθ για τον διοριςμό εξωτερικϊν ελεγκτϊν.  
 
- Θ εποπτεία των υπθρεςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου ςτθν περίπτωςθ που θ 
Συνεργατικι Εταιρεία τισ διακζτει.  
 
-Θ ενθμζρωςθ για τισ διαδικαςίεσ ςφνταξθσ των χρθματοοικονομικϊν 
εκκζςεων και των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Συνεργατικισ 
Εταιρείασ.  
 
- Θ επικοινωνία με τουσ εξωτερικοφσ ελεγκτζσ για να λαμβάνουν 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κζματα που ενδζχεται να κζςουν ςε κίνδυνο τθν 
ανεξαρτθςία τθσ, κακϊσ και τυχόν άλλα που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία 
του ελζγχου των λογαριαςμϊν, κακϊσ και άλλεσ επικοινωνίεσ, που 
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προβλζπονται από τον νόμο για ζλεγχο των λογαριαςμϊν και των τεχνικϊν 
προτφπων για τον ζλεγχο.  
 
3. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ ςτθν Επιτροπι, τθν αποφαςιςτικι ψιφο ζχει το 
παλιότερο μζλοσ.  
 
4. Ιςχφουν για τθν Ελεγκτικι Επιτροπι, όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 47 
περί ευκφνθσ του Συνεργατικοφ Νόμου. Ιςχφουν επίςθσ για τθν Ελεγκτικι 
Επιτροπι, ότι προβλζπεται για τα αςυμβίβαςτα, τισ απαγορεφςεισ και 
παράλλθλεσ κθτείεσ ςε όργανα των Διαχειριςτϊν και Διευκυντϊν.  

Άρκρο 72. Εξωτερικόσ ζλεγχοσ.  

 
1. Οι ετιςιοι λογαριαςμοί πρζπει να ελζγχονται από φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα εκτόσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, τα οποία πρζπει να διορίηονται 
από τθ Γενικι Συνζλευςθ. Σε περίπτωςθ που δεν διοριςτοφν ι υπάρξει 
πρόβλθμα με τισ επιδόςεισ των προςϊπων που διορίηονται, εφαρμόηονται 
οι διατάξεισ του άρκρου 72.2. του Νόμου περί Συνεργατικϊν Εταιρειϊν.  
 
2. Σε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί ο ζλεγχοσ των 
λογαριαςμϊν από πρόςωπα που ζχουν ι είχαν τα τελευταία τζςςερα 
χρόνια κζςθ Διαχειριςτι ι Συμβοφλου ι άλλθ κζςθ εμπιςτοςφνθσ ςτα 
πλαίςια τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ. Οφτε μπορεί να πραγματοποιθκεί από 
προςωπικό που κατά αυτι τθν χρονικι περίοδο εμπίπτει ςε οποιαδιποτε 
από τισ απαγορεφςεισ που ορίηονται ςτον Συνεργατικό Νόμο για τθν 
Ελεγκτικι Επιτροπι.  
 
3. Όςον αφορά το περιεχόμενο και τισ προκεςμίεσ για τθν υποβολι τουσ, 
και τθν αμφιςβιτθςθ και προςβολι των ετιςιων λογαριαςμϊν χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζκκεςθ ελζγχου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 72 
του Συνεργατικοφ Νόμου.  
 

Άρκρο 73. Επιτροπι Προςφυγών.  

 
1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, θ Επιτροπι 
Προςφυγϊν είναι αρμόδια να χειρίηεται και να αποφαςίηει ςχετικά με 
προςφυγζσ των μελϊν κατά αποφάςεων που λαμβάνονται από το 
Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν και για όλεσ τισ προςφυγζσ για κζματα τα οποία 
ορίηονται από το Καταςτατικό και το Νόμο.  
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2. Θ Επιτροπι Προςφυγϊν απαρτίηεται από πζντε μζλθ, τρία μζλθ εργαςίασ 
και δφο μζλθ καταναλωτζσ, οι οποίοι εκλζγονται με μυςτικι ψθφοφορία 
από τθ Γενικι Συνζλευςθ.  
 
Παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ του Προεδρείου του Συμβουλίου 
Διαχειριςτϊν. Επίςθσ, μπορεί να ςυγκαλζςει τθν Προεδρία του Συμβουλίου 
και τθν Διεφκυνςθ ςχετικά με προςφυγζσ των μελϊν εργαςίασ ι το 
Συμβοφλιο Καταναλωτϊν, όταν μια υπόκεςθ αφορά μζλθ καταναλωτϊν. Σε 
όλεσ αυτζσ τισ ςυγκλιςεισ ζχει δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψιφου. Πριν από 
τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν, το προςφεφγων μζλοσ ζχει το 
δικαίωμα να υποβάλει, ςτα μζλθ αυτισ τθσ Επιτροπισ, αίτθςθ αναίρεςθσ, 
ςυνοδευόμενθ από ζκκεςθ τθν οποία κεωρεί κατάλλθλθ.  
 
Θ Επιτροπι μπορεί να ηθτιςει τθν υποςτιριξθ των λοιπϊν μελϊν τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ, τα οποία μπορεί να κλθκοφν ςε ζκτακτθ 
ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ, για ενθμζρωςθ που μπορεί να παραςχεκεί.  
 
3. Θ Επιτροπι Προςφυγϊν διορίηει μεταξφ των μελϊν τθσ ζναν Πρόεδρο και 
ζναν Γραμματζα. Τα κακικοντα των μελϊν τθσ είναι ανάλογα με αυτά των 
μελϊν του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν.  
 
4. Θ Επιτροπι Προςφυγϊν ςυγκαλείται ζγκυρα όταν ςυμμετζχει το ιμιςυ 
ςυν ζνα των μελϊν τθσ, και το Κοινωνικό Συμβουλίου ι το Συμβοφλιο 
Καταναλωτϊν, κατά περίπτωςθ, για κζματα εργαςίασ ι καταναλωτϊν.  
 
Οι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ λαμβάνονται με απλι πλειοψθφία των 
ςυμμετεχόντων μελϊν και δεν είναι δυνατι θ παραχϊρθςθ τθσ ψιφου. Θ 
ψιφοσ του Προζδρου επιλφει τθν ιςοψθφία.  
 
Δεν επιτρζπεται να ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία και τθν διευκζτθςθ τθσ 
προςφυγισ όςοι ζχουν ςχζςθ εξ αίματοσ ι αγχιςτείασ μζχρι δευτζρου 
βακμοφ, ι διατθροφν ςχζςεισ εξάρτθςθσ, ςτενισ φιλίασ ι φανερισ 
αντιπάκειασ με το εμπλεκόμενο μζλοσ.  
 
5. Τα ςυνοπτικά πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ περιλαμβάνουν 
το κείμενο των αποφάςεων που πρζπει να εγγραφοφν ςτο Βιβλίο τθσ 
Επιτροπισ, υπογεγραμμζνα από τον Γραμματζα και τον Πρόεδρο.  
 
Οι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν είναι άμεςα εκτελεςτζεσ ωσ θ 
τελικι ζκφραςθ τθσ βοφλθςθσ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, όπωσ να είχαν 
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αποφαςιςτεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 53 
του παρόντοσ Καταςτατικοφ.  
 
6. Θ ταυτόχρονθ κθτεία ωσ μζλοσ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν και ςε άλλα 
αιρετά αξιϊματα ςτθ Συνεργατικι Εταιρεία είναι αςυμβίβαςτθ κακϊσ και θ 
εργαςιακι ςχζςθ με αυτιν.  
 
7. Θ διάρκεια τθσ κθτείασ ωσ μζλοσ τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν είναι διετισ 
και μπορεί να ανανεωκεί με επανεκλογι. Θ ανανζωςθ γίνεται ςε παρτίδεσ 
των τριϊν (δφο μελϊν εργαςίασ και ενόσ των καταναλωτϊν) και δφο (ενόσ 
εργαηόμενου και ενόσ καταναλωτι), διαδοχικά.  

Άρκρο 74. Διαδικαςία για τθν ανανζωςθ του υμβουλίου Διαχειριςτών, 
τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ και τθσ Επιτροπισ Προςφυγών.  

 
1. Ανεξάρτθτα από τισ διατάξεισ τθσ ακόλουκθσ παραγράφου, μποροφν να 
υποβάλλουν τθν υποψθφιότθτά τουσ, για τθν εκλογι τουσ ωσ μζλθ ςτο 
Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, τθν Ελεγκτικι Επιτροπι και τθν Επιτροπι 
Προςφυγϊν, όλα τα μζλθ που το επικυμοφν προςωπικά, δθλϊνοντάσ το 
ενϊπιον του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν.  
 
2. Τα ςυμβουλευτικά όργανα των δφο κατθγοριϊν μελϊν, οι Τοπικζσ 
Επιτροπζσ Καταναλωτϊν και οι Επιτροπζσ του Κοινωνικοφ Συμβουλίου είναι 
οι αντίςτοιχοι δίαυλοι για τισ υποψθφιότθτεσ των μελϊν τουσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, κάκε κατθγορία μελϊν ζχει τθν αρμοδιότθτα να προτείνει και 
να υποςτθρίξει τισ υποψθφιότθτεσ μόνο τον μελϊν τουσ.  
 
3. Τα μζλθ εργαςίασ εάν διακζτουν και τθν ιδιότθτα μζλουσ-καταναλωτι, 
δφνανται για το ςκοπό αυτό να αςκιςουν μόνο τθν ιδιότθτά τουσ ωσ μζλθ 
εργαςίασ.  
 
4. Κάκε Επιτροπι Καταναλωτϊν ι Επιτροπι Κοινωνικοφ Συμβουλίου μπορεί 
να υποβάλλει μζχρι δφο υποψθφιότθτεσ. Θ υποβολι των υποψθφιοτιτων 
γίνεται ςτο Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν από το Συμβουλίου Καταναλωτϊν ι το 
Κοινωνικό Συμβοφλιο, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.  
 
5. Θ υποβολι των υποψθφιοτιτων, μπορεί να γίνει, μζχρι και επτά 
θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά από τθν δθμοςίευςθ τθσ θμερομθνίασ τθσ 
ςφγκλθςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, και είναι άκυρθ εάν πραγματοποιθκεί 
αργότερα από τθν θμερομθνία αυτι.  
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6. Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν καταρτίηει τον κατάλογο των αρχικϊν 
υποψθφιοτιτων που απαρτίηεται από τα ακόλουκα πρόςωπα:  
 
α) Αυτϊν που υποβάλλονται από τισ Τοπικζσ Επιτροπζσ Καταναλωτϊν και 
τισ Επιτροπζσ Κοινωνικοφ Συμβουλίου ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2 και 
4 του παρόντοσ άρκρου.  
 
β) Αυτϊν που διλωςαν υποψθφιότθτα προςωπικά θ οποία πρζπει να 
πλθρεί τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου.  
 
7. Όςοι περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο ωσ υποψιφιοι πρζπει να 
υποβλθκοφν ςε ψθφοφορία, από το Συμβοφλιο Καταναλωτϊν για τα 
υποψιφια μζλθ καταναλωτζσ, και τθ Συνζλευςθ τθσ Επιτροπισ 
Εκπροςϊπων του Κοινωνικοφ Συμβουλίου για τα μζλθ εργαςίασ για να 
κακοριςτεί θ ςειρά κατάταξθσ για τθν κάλυψθ των κζςεων για κάκε 
κατθγορία μελϊν. Για αυτζσ τισ εκλογζσ κάκε ςυμμετζχων μπορεί να 
ψθφίςει, τόςα μζλθ όςεσ είναι οι προσ κάλυψθ κζςεισ ςτο Συμβοφλιο 
Διαχειριςτϊν, τθν Ελεγκτικι Επιτροπι και τθν Επιτροπι Προςφυγϊν για τθν 
εκπροςϊπθςθ των μελϊν τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ. Σε περίπτωςθ 
ιςοπαλίασ αυτι διευκετείται υπζρ του παλιότερου μζλουσ.  
 
8. Θ ανακιρυξθ των υποψθφίων γίνεται από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν.  
 
9. Οι Αντιπρόςωποι ςτθ Γενικι Συνζλευςθ μποροφν να ψθφίςουν μόνο τουσ 
δθλωμζνουσ υποψιφιουσ.  
 
10. Οι Αντιπρόςωποι ςτθ Γενικι Συνζλευςθ μποροφν να ψθφίςουν 
υποψιφιουσ, το πολφ, μζχρι όςεσ κζςεισ υπάρχουν για να ςυμπλθρωκοφν 
ςτο Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, τθν Ελεγκτικι Επιτροπι και τθν Επιτροπι 
Προςφυγϊν που εκπροςωποφν κάκε μία από τισ δφο κατθγορίεσ μελϊν.  
 
11. Εκλζγονται μζλθ του Συμβοφλιου Διαχειριςτϊν, τθσ Ελεγκτικισ 
Επιτροπισ και τθσ Επιτροπισ Προςφυγϊν τα μζλθ τα οποία ζχουν λάβει τισ 
περιςςότερεσ ψιφουσ των Αντιπροςϊπων κάκε κατθγορίασ μελϊν ςτθν 
Γενικισ Συνζλευςθ των Αντιπροςϊπων. Όςοι ακολουκοφν ςτθ λίςτα τθσ 
ψθφοφορίασ και ςε ίςο αρικμό, κατατάςςονται κατά ςειρά αρικμό ψιφων 
ωσ επιλαχόντεσ των εκλεγζντων για αυτι τθν κθτεία και για το υπόλοιπο τθσ 
κθτείασ του αντικαταςτακζντοσ. Σε περίπτωςθ ιςοπαλίασ αυτι διευκετείται 
υπζρ του παλιότερου μζλουσ.  
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Άρκρο 75. Νομικόσ φμβουλοσ.  
 
Το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν διορίηει ζνα πρόςωπο ωσ Νομικό Σφμβουλο, 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 73 του Νόμου περί Συνεργατικϊν 
Εταιρειϊν, ο οποίοσ κα κρίνει εάν οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και 
οι αποφάςεισ του Συμβουλίου Διαχειριςτϊν είναι ςφμφωνεσ με το Νόμο, 
για να καταχωρθκοφν ςτο Μθτρϊο Συνεργατικϊν Εταιρειϊν.  

Άρκρο 76. Βαςικά ςτοιχεία των νομικών ςχζςεων με υνεργατικζσ 
Ενώςεισ ι φορείσ υπεργολαβιών.  

 
Οι βαςικζσ ρυκμίςεισ οι οποίεσ διζπουν τισ νομικζσ ςχζςεισ τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ με Συνεργατικζσ Εταιρείεσ δευτζρου ι ανϊτερου 
βακμοφ και οργανιςμοφσ αμοιβαιότθτασ ι φορείσ υπεργολαβιϊν ι διεκνϊν 
ςυνεργαςιϊν με τισ οποίεσ ςυνδζεται, ι κα ςυνδεκεί ςτο μζλλον, 
εγκρίνονται με ζγκυρθ απόφαςθ θ οποία πρζπει να κακορίηει τα εξισ:  
 
α) Σε γενικζσ γραμμζσ, το περιεχόμενο των δικαιωμάτων και των 
υποχρεϊςεων των Συνεργατικϊν Εταιρειϊν ςε αυτοφσ τουσ φορείσ και θ 
άςκθςθ και εκτζλεςθσ τουσ διζπονται από το καταςτατικό ι τον κανονιςμό 
που ςυντάςςεται και αποτελοφν τα ςυμβόλαια με ριτρεσ με ελεφκερθ 
ςυμφωνία των ςυμβαλλόμενων μερϊν, κακϊσ και τουσ Νόμουσ που 
ιςχφουν.  
 
β) Οι κανονιςμοί και οι ςυμφωνίεσ για το κάκε εδάφιο, που προζρχονται 
από τα αρμόδια όργανα των εν λόγω φορζων εφαρμόηονται ςτθ 
Συνεργατικι Εταιρεία ωσ εςωτερικό δίκαιο.  
 
γ) Τα δικαιϊματα τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ ςτθν εν λόγο Οργάνωςθ ι 
φορζα, τα οποία αςκοφνται μζςω των εκπροςϊπων τουσ, ςφμφωνα με τισ 
ακόλουκεσ προδιαγραφζσ:  
 
- Θ εκπροςϊπθςθ ςε αυτι ορίηεται από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, είτε 
ειδικά για κάκε περίπτωςθ, είτε με τθ δθμιουργία ςτακερισ διαδικαςίασ ςε 
ςυνάρτθςθ με τον τφπο τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ και για τθν 
ςυγκεκριμζνθ εκπροςϊπθςθ.  
 
- Με τθν επιφφλαξθ του αντιπροςωπευτικοφ χαρακτιρα, θ εκπροςϊπθςθ 
αυτι αςκεί τον ρόλο να υπεραςπιςτεί τισ κζςεισ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ 
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υπό τθν προςωπικι ευκφνθ τουσ, και δεν υπόκεινται ςε υποχρεωτικζσ 
οδθγίεσ, εκτόσ από τθν περίπτωςθ να μεςολαβεί και να επιβάλλεται ρθτι 
απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ ι του αρμόδιου οργάνου, αν και τυπικά 
ηθτά τθ γνϊμθ των οργάνων τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ ςε κζματα 
αρμοδιότθτασ τουσ οι οποίεσ επθρεάηουν τισ αποφάςεισ που λαμβάνονται 
από τα μζλθ.  
 
δ) Θ ανάπτυξθ και εφαρμογι των διατάξεων των προθγοφμενων 
παραγράφων πρζπει να ρυκμίηονται από τον Εςωτερικό Κανονιςμό τθσ 
Συνεργατικισ Εταιρείασ ι από ειδικοφσ κανονιςμοφσ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΤΓΧΩΝΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΗ, ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ, ΔΙΑΛΤΗ ΚΑΙ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ.  

Άρκρο 77. υγχώνευςθ και διάςπαςθ.  

 
1. Θ Συνεργατικι Εταιρεία μπορεί να αποφαςίςει, μζςω τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ, τθ ςυγχϊνευςθ τθσ με άλλθ Συνεργατικι Εταιρεία, 
ςχθματίηοντασ μια νζα, ι τθν απορρόφθςθ τθσ από μία ι άλλεσ 
υφιςτάμενεσ, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, χωρίσ εκκακάριςθ. Ομοίωσ, μπορεί 
να λάβει τθν απόφαςθ για τθ διάλυςθ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, χωρίσ 
εκκακάριςθ και τθν διαίρεςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των μελϊν 
τθσ, με τθν μεταφορά τουσ ςε μια νζα Συνεργατικι Εταιρεία μζςω τθσ 
διάςπαςθσ.  
 
2. Σε όλεσ τισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εφαρμόηονται τα 
οριηόμενα ςτα άρκρα 76 ζωσ 84 του Νόμου περί Συνεργατικϊν Εταιρειϊν.  

Άρκρο 77 β. Μετατροπι.  

 
Για τθ μετατροπι εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 85 και 86 του 
Νόμου περί Συνεργατικϊν Εταιρειϊν.  
 
Άρκρο 78. Αιτίεσ διάλυςθσ.  
 
Αποτελεί αιτία για τθ διάλυςθ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ:  
 
α) Θ απόφαςθ διάλυςθσ από τθν Γενικι Συνζλευςθ.  
 
β) Θ ςυγχϊνευςθ ι διάςπαςθ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  
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Οι περιπτϊςεισ α) και β) πρζπει να αποφαςιςτοφν από τα δφο τρίτα των 
ψιφων παρόντων και εκπροςωπουμζνων ςτθ Γενικι Συνζλευςθ.  
 
γ) Θ μείωςθ του αρικμοφ των μελϊν κάτω από τον αρικμό που απαιτείται 
από τον Νόμο, για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο από ζξι μινεσ.  
 
δ) Θ μείωςθ του ςυνεργατικοφ κεφαλαίου ςε ποςό κατϊτερο από το 
ελάχιςτο κεφάλαιο που ορίηεται ςτο άρκρο 35.3, για χρονικό διάςτθμα 
μεγαλφτερο από ζξι μινεσ.  
 
ε) Θ πτϊχευςθ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, αν αυτό αποφαςιςτεί από τθ 
Συνζλευςθ ωσ ςυνζπεια τθσ κιρυξισ τθσ από δικαςτικι απόφαςθ.  
 
ςτ) Οποιαδιποτε άλλθ αιτία ορίηετε από το Νόμο.  
 
Όταν παραςτεί οποιαδιποτε άλλθ αιτία διάλυςθσ τθσ, εκτόσ από αυτζσ που 
προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ α) και β), το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν, 
εντόσ δφο μθνϊν, ςυγκαλεί τθν Γενικι Συνζλευςθ θ οποία πρζπει να 
εγκρίνει τθν απόφαςθ διάλυςθσ. Για το ςκοπό αυτό, κάκε μζλοσ μπορεί να 
απαιτιςει από το Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν να ςυγκαλζςει Γενικι 
Συνζλευςθ, εάν κατά τθ γνϊμθ του υπάρχει οποιαδιποτε από αυτζσ τισ 
αιτίεσ για τθν  διάλυςθ.  
 
Στθν περίπτωςθ αυτι, θ απόφαςθ διάλυςθσ, θ οποία πρζπει να 
επιςθμοποιθκεί με δθμόςια ζγγραφθ πράξθ, πρζπει να εγκρικεί από τθ 
Γενικι Συνζλευςθ με περιςςότερουσ από το ιμιςυ των εγκφρων ψιφων.  
 
Εάν δεν μπορεί να υπάρξει απόφαςθ διάλυςθσ από τθ Γενικι Συνζλευςθ, 
τουλάχιςτον το ζνα δζκατο του ςυνόλου των μελϊν με δικαίωμα ψιφου 
μπορεί να ηθτιςει τθ δικαςτικι διάλυςθ τθσ Εταιρείασ.  
 
Τόςο θ απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ όςο και θ δικαςτικι απόφαςθ 
δθμοςιεφονται ςε μια εφθμερίδα μεγάλθσ κυκλοφορίασ ςτθν περιοχι τθσ 
ζδρασ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ.  

Άρκρο 79. Εκκακάριςθ.  

 
1. Εκτόσ από τθν περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ και διάςπαςθσ, για τθν διάλυςθ 
τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ ορίηονται τρία μζλθ εκκακαριςτζσ, τα οποία 
επιλζγει θ Γενικι Συνζλευςθ θ οποία είχε αποφαςίςει για τθν διάλυςι τθσ, 
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ςε άλλθ περίπτωςθ, πρζπει να οριςτοφν χωρίσ κακυςτζρθςθ από το 
Συμβοφλιο Διαχειριςτϊν. Ο διοριςμόσ αυτόσ πραγματοποιείται με μυςτικι 
ψθφοφορία.  
 
Όταν θ Συνεργατικι Εταιρεία δεν μπορεί να προχωριςει ςτον οριςμό τουσ, 
κάκε μζλοσ μπορεί να ηθτιςει τον οριςμό του ωσ εκκακαριςτι.  
 
Οι διοριςμοί αυτοί μποροφν να πραγματοποιθκοφν και για μζλθ του 
Συμβουλίου Διαχειριςτϊν, το οποίο ζχει παφςει να λειτουργεί.  
 
2. Κατά τθν περίοδο τθσ εκκακάριςθσ, θ Γενικι Συνζλευςθ μπορεί να 
αποφαςίςει για τθν ανάκλθςθ των μελϊν και τον διοριςμό εκκακαριςτϊν εκ 
νζου.  
 
Το Πρωτοδικείο μπορεί επίςθσ να αποφαςίςει για τθν παφςθ των μελϊν 
εκκακαριςτϊν, για νόμιμθ αιτία, κατόπιν αιτιματοσ από Αντιπροςϊπουσ οι 
οποίοι εκπροςωποφν τουλάχιςτον το 20% του ςυνόλου των ψιφων.  
 
3. Κατά τθν περίοδο τθσ εκκακάριςθσ τθροφνται οι διατάξεισ που διζπουν 
το κακεςτϊσ των Γενικϊν Συνελεφςεων, τακτικϊν ι ζκτακτων, που κα 
ςυγκλθκοφν από τουσ εκκακαριςτζσ, οι οποίοι κα προεδρεφουν, κα 
ενθμερϊνουν για τθν πρόοδο τθσ εκκακάριςθσ και κα καταρτοφν τον 
ιςολογιςμό για ζγκριςθ.  
 
Οι εκκακαριςτζσ ενεργϊντασ ςυλλογικά, πρζπει να καταχωροφν τισ 
αποφάςεισ τουσ ςε βιβλίο πρακτικϊν. Οι εκκακαριςτζσ εκλζγουν μεταξφ 
τουσ ποιοσ κα αςκιςει τα κακικοντα του Προζδρου και ποιοσ του 
Γραμματζα.  
 
4. Θ Συνεργατικι Εταιρεία κατά τθν διάρκεια τθσ εκκακάριςθσ, εξακολουκεί 
να διατθρεί τθν νομικι τθσ προςωπικότθτα, αλλά πρζπει να προςκζςει ςτον 
τίτλο τθσ τισ λζξεισ "υπό εκκακάριςθ".  
 
5. Οι εκκακαριςτζσ δφναται να ορίςουν μια αντιςτακμιςτικι αποηθμίωςθ 
για τισ εργαςίεσ τουσ και να τουσ πιςτϊνονται, για κάκε περίπτωςθ, τα 
ζξοδα τα οποία επιβαρφνκθκαν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τουσ.  
 
6. Θ εκκακάριςθ κα διαρκζςει όςο απαιτείται για τθν περαίωςθ τθσ, αλλά 
δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάςτθμα που απομζνει μζχρι το τζλοσ 
του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ ι ενόσ ολόκλθρου ζτουσ, ωςτόςο θ Γενικι 
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Συνζλευςθ μπορεί να δϊςει εξάμθνεσ παρατάςεισ ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ 
των εκκακαριςτϊν όταν αυτό είναι απαραίτθτο για τθν ορκι άςκθςθ των 
διαδικαςιϊν εκκακάριςθσ.  
 
7. Όςον αφορά τισ δυνατότθτεσ παρζμβαςθσ ςτθν εκκακάριςθ και τθσ 
μεταβίβαςθ των αρμοδιοτιτων εφαρμόηονται τα άρκρα 91 και 93 του 
Νόμου περί Συνεργατικϊν Εταιρειϊν.  

Άρκρο 80. Κατάςταςθ αφερεγγυότθτασ.  

 
Σε περίπτωςθ αφερεγγυότθτασ τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, οι 
εκκακαριςτζσ, εντόσ προκεςμίασ δζκα θμερϊν, από τθν ςτιγμι κατά τθν 
οποία κακίςταται εμφανισ αυτι θ κατάςταςθ, πρζπει να κθρφξουν ςτάςθ 
πλθρωμϊν ι πτϊχευςθ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.  
 
Στθν περίπτωςθ αυτι, κα εφαρμοςτεί θ ιςχφουςα νομοκεςία. Θ δικαςτικι 
απόφαςθ πρζπει να εγγραφεί ςτο Μθτρϊο Συνεργατικϊν Εταιρειϊν.  

Άρκρο 81. Αρμοδιότθτεσ των εκκακαριςτών και θ κατακφρωςθ τθσ 
Εταιρικισ περιουςίασ.  

 
1. Εκτόσ από τα ανωτζρω ςτο προθγοφμενο άρκρο, οι εκκακαριςτζσ είναι 
υπεφκυνοι για κάκε ηιτθμα που ορίηετε ωσ ευκφνθ τουσ ςτο άρκρο 92 του 
Νόμου περί Συνεργατικϊν Εταιρειϊν.  
 
2. Θ κατανομι και θ κατακφρωςθ τθσ διανομισ τθσ Εταιρικισ Περιουςίασ 
πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ορίηονται από τθν 
ιςχφουςα Νομοκεςία περί Συνεργατικϊν Εταιρειϊν. Σφμφωνα με αυτζσ τισ 
διατάξεισ ακολουκοφνται τα εξισ:  
 
Θ κατανομι τθσ Εταιρικισ περιουςίασ ξεκινά με τθν κάλυψθ του κόςτουσ 
του Ταμείου Συνεργατικισ Εκπαίδευςθσ και Προϊκθςθσ που δεν 
χορθγικθκαν ςε λογαριαςμοφσ ταμιευτθρίου ι τίτλων.  
 
Το υπόλοιπο τθσ εταιρικισ περιουςίασ χορθγείται με τθν ακόλουκθ ςειρά:  
 
α) Για τα απαιτοφμενα χρζθ.  
 
β) Για τθν επιςτροφι ςτα μζλθ των ποςϊν των ειςφορϊν που διζκεςαν ςτο 
ςυνεργατικό κεφάλαιο, με ενθμζρωςθ κατά περίπτωςθ, αρχισ γενομζνθσ, 
από τισ εκελοντικζσ ειςφορζσ και ακολοφκωσ των υποχρεωτικϊν ειςφορϊν.  
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γ) Θα επιςτραφοφν επίςθσ, τα ποςά τθσ ςυμμετοχι ςτα εκελοντικά 
αποκεματικά κεφάλαια με διανεμθτζο χαρακτιρα ςφμφωνα με τον Νόμο ι 
με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, τα οποία διανζμονται ςφμφωνα με 
τουσ κανόνεσ που ορίηονται ςτο Καταςτατικό ι από απόφαςθ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ και, ελλείψει αυτισ, ςε ςυνάρτθςθ με τθν κατανομι των 
επιςτροφϊν κατά τα τελευταία πζντε χρόνια.  
 
δ) Το πλεόναςμα, εάν υπάρχει, όπωσ από το Υποχρεωτικό Αποκεματικό 
Ταμείο και το ρευςτοποιθμζνο ενεργθτικό τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ, 
τίκεται ςτθ διάκεςθ του Ανϊτατου Συνεργατικοφ Συμβουλίου.  

Άρκρο 82. Σελικόσ ιςολογιςμόσ εκκακάριςθσ.  

 
Για το κζμα αυτό, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 95 του Νόμου 
περί Συνεργατικϊν Εταιρειϊν.  

Άρκρο 83. Ακφρωςθ καταχώρθςθσ ςτο Μθτρώο υνεργατικών Εταιρειών.  

 
Με τθν περάτωςθ τθσ διαδικαςίασ εκκακάριςθσ και διανομισ τθσ 
ςυνεργατικισ περιουςίασ και μετά τθν ζγκριςι του τελικοφ ιςολογιςμοφ 
εκκακάριςθσ και των λειτουργιϊν τθσ, οι εκκακαριςτζσ πρζπει να ηθτιςουν 
από το Μθτρϊο Συνεργατικϊν Εταιρειϊν τθν ακφρωςθ τθσ καταχϊρθςθσ 
τθσ Συνεργατικισ Εταιρείασ και να κατακζςουν τα βιβλία και τα υπόλοιπα 
ζγγραφα τθσ.  

Άρκρο 84. τάςθ πλθρωμών και πτώχευςθ.  

 
Στθν Συνεργατικι Εταιρεία κακίςταται εφαρμοςτζα θ νομοκεςία για τθν 
ςτάςθ των πλθρωμϊν και τθν πτϊχευςθ.  
 
Θ δικαςτικι απόφαςθ, δυνάμει τθσ οποίασ ζχει ηθτθκεί θ ςτάςθ πλθρωμϊν 
ι πτϊχευςθ, πρζπει να εγγραφεί ςτο Μθτρϊο Συνεργατικϊν Εταιρειϊν.  

υμπλθρωματικζσ Διατάξεισ  

 
Εκτόσ από τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 76 του παρόντοσ Καταςτατικοφ 
προβλζπονται και οι ακόλουκεσ:  
 
Eroski S. Coop ωσ μζλοσ ι μζτοχοσ των ακόλουκων επιχειριςεων:  
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MCC Αςτικι Συνεργατικι Εταιρεία, με Α.Φ.Μ. G-20407912, θ οποία 
καταχωρικθκε το 2012, ςτο βιβλίο του Μθτρϊου των Συνεργατικϊν 
Εταιρειϊν και άλλων επιχειρθματικϊν ομίλων τθσ Χϊρασ των Βάςκων.  
 
Lagun-Aro. Μθ κερδοςκοπικό Ιδρυμα Κοινωνικισ Πρόνοιασ, με ζδρα το 
Mondragon (Guipúzcoa), Paseo Jose M. Arizmendiarrieta 1 και ζχει ςυςτακεί 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 25/1983, τθν 27θ Οκτωβρίου, και τθν 
ρφκμιςθ εφαρμογισ του, αφοφ το Καταςτατικό του εγκρίκθκε με απόφαςθ 
του Υπουργείου Εργαςίασ, Υγείασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ τθσ Χϊρασ των 
Βάςκων και καταχωρθκεί ςτο Μθτρϊο Μθ κερδοςκοπικϊν Ιδρυμάτων 
Κοινωνικισ Πρόνοιασ με αρικμό 69 Η, CIF G-20068094  
 
Eroski S. Coop ωσ εταιρεία με αρμοδιότθτεσ που ορίηονται ςτο Καταςτατικό 
αντίςτοιχα με τουσ κανόνεσ του Κογκρζςου του MCC και ότι, δυνάμει τθσ 
παροφςασ διάταξθσ, οφείλουν να ζχουν εςωτερικι κανονιςτικι ιςχφ.  
 
Eroski S. Coop ωσ ςυνδεδεμζνθ με τθν Διεφκυνςθ Διανομισ και Τροφίμων θ 
δομι τθσ οποίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 56.9 των κανονιςμϊν του 
Κογκρζςου του MCC, ρυκμίηεται ςε ςυνάρτθςθ με τισ ςυμφωνίεσ μεταξφ τθσ 
Erkop, S. Coop. και τθσ Eroski, S. Coop. 
 

 


