
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

«Στην Πρίζα» 

Στην Αθήνα σήμερα…………… , οι υπογράφοντες: ………………….

ιδρύουμε  κοινωνική  συνεταιριστική  επιχείρηση  (Κ.Σ.Ε.)  συλλογικού  και  παραγωγικού 

σκοπού  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4019/2011  όπως  τροποποιήθηκε  με  το 

Ν.4052/1012 , το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1Ο

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Συλλογικού και Κοινωνικού Σκοπού Περιορισμένης 

Ευθύνης  με  την  επωνυμία  «ΑΣΤΙΚΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η/Υ Στην Πρίζα» και τον διακριτικό 

τίτλο «……………….» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4019/2011 όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν.4052/1012. 

2.Η  συνιστώμενη  με  το  παρόν  Κοινωνική  Συνεταιριστική  Επιχείρηση  είναι  νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και έχει εμπορική 

ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 2Ο

ΕΔΡΑ

1.Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση έχει την έδρα της στο Δήμο  Αθηναίων .



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

ανάπτυξη  των  δραστηριοτήτων  του,  να  ιδρύει  και  να  διατηρεί  υποκαταστήματα  ή 

γραφεία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 3Ο

ΣΚΟΠΟΣ

Α.  Η Κοινωνική Συνεταιριστική  Επιχείρηση έχει  σκοπό την επιδίωξη του συλλογικού 

οφέλους και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Αποτελεί αστικό 

συνεταιρισμό  με  κοινωνικό  σκοπό  και  δεν  έχει  κερδοσκοπικό  χαρακτήρα.  Έχει 

οικονομικούς  σκοπούς  που  εξυπηρετούν  απλώς  την  πραγμάτωση  των  μη 

κερδοσκοπικών σκοπών  της  και  αποβλέπει,  κυρίως  μέσω της  συνεργασίας  και  της 

συλλογικής προσπάθειας των μελών της, στην διάδοση, την ανάπτυξη και τη χρήση του 

ελεύθερου λογισμικού/ανοιχτού κώδικα, στην διάδοση  της ιδέας της ανακύκλωσης και 

της δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρονικών υπολογιστών ή μερών τους ως 

μέσου και  τρόπου προστασίας του περιβάλλοντος και  ενδυνάμωσης της οικολογικής 

συνείδησης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου καθώς και 

στην προώθηση της απασχόλησης. 

Β.  Ειδικότερα   η  Κοινωνική  Συνεταιριστική  Επιχείρηση   διέπεται  από  τις  πιο  κάτω 

βασικές αρχές :

-Την αρχή της αντίθεσής της στον τρόπο με τον οποίο κινείται  και  λειτουργεί  σήμερα η 

παγκόσμια οικονομία και ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας και του διαδικτύου, δηλαδή 

στην κυριαρχία  της  επιδίωξης  με  κάθε θυσία του  μεγαλύτερου δυνατού κέρδους σε 

βάρος των εργαζομένων, των χρηστών, της ιδιωτικότητας, της ελευθερίας του λόγου και 

της διάδοσης των ιδεών,  στην κυριαρχία του κεφαλαίου επί της εργασίας, σε βάρος της 

ανθρώπινης κοινωνικής δικτύωσης και της δημιουργικότητας στον ψηφιακό κόσμο και 

στον κόσμο της τεχνολογίας.

-Την  αρχή  της  αλληλέγγυας  οικονομίας,  δηλαδή  της  συνεργασίας  και  της  έμπρακτης 

στήριξης προς όλους τους εργαζομένους που συγκροτούν κοινότητες και συλλογικότητες 

(κοοπερατίβες) και αναπτύσσουν παραγωγικές και  εργασιακές σχέσεις συμμετοχικές, 

βασισμένες στην αλληλεγγύη μεταξύ των μελών τους και ιδιαίτερα προς εκείνους που 

συμμετέχουν ενεργά στους κοινωνικούς αγώνες  των περιοχών που ζουν και εργάζονται.



-Την αρχή της συλλογικής δράσης, της συμμετοχικής και μη καταπιεστικής εργασίας και της 

συνεταιριστικής οργάνωσης ως μέσων διάδοσης των ιδεών και επιδίωξης των στόχων 

των ανθρώπινων κοινοτήτων, ως μέσο ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής και της 

τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. 

-Την χρησιμοποίηση των κερδών για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των 

εργασιών του Συνεταιρισμού.

Γ.   Με βάση αυτές τις  αρχές ο Συνεταιρισμός  επιδιώκει  :  1)  Nα δημιουργήσει  ένα 

ανθρώπινο  δίκτυο,  όσο  γίνεται  περισσότερο  οριζόντιο,  ώστε  να  αναδεικνύει  την 

ανθρώπινη εργασία μέσα από τη συλλογικότητα,  την αξιοπρέπεια και   την ισοτιμία, 

απαλλαγμένη από κάθε είδους εκμετάλλευση, ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες  να 

φτάνουν στους χρήστες σε τιμές αξιοπρεπείς για τους εργαζόμενους και  συγχρόνως 

συμφέρουσες  για  τους  χρήστες-καταναλωτές.  Για  την  εκπλήρωση  και  εξυπηρέτηση 

αυτών των αρχών και των σκοπών της η Συνεταιριστική Κοινωνική Επιχείρηση  μπορεί 

να  αναπτύσσει  κάθε  είδους  δραστηριότητες  μεσολάβησης  αυτής  της  σχέσης 

εργαζομένου με τον χρήστη/καταναλωτή. Σε καμία όμως περίπτωση δεν επιδιώκει την 

επίτευξη εμπορικού κέρδους για τα μέλη της. Κάθε οικονομική δραστηριότητά της θα 

τείνει στην εκπλήρωση  και εξυπηρέτηση των άνω μη κερδοσκοπικών φυσιογνωμικών 

της χαρακτηριστικών και επιδιώξεων. 

Δ. Για το λόγο αυτό η Συνεταιριστική Κοινωνική Επιχείρηση  μπορεί να αναπτύσσει κάθε 

είδους  οικονομικές  δραστηριότητες  εμπορικού,  αναπτυξιακού,  κοινωνικού, 

εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Κοιν.Σ.Επ. 

μπορεί στα πλαίσια του σκοπού της: 

α)  Nα  αναπτύσσει  κάθε  προβλεπόμενη  και  απαραίτητη  εμπορικά  και  φορολογικά 

μεσολαβητική  οικονομική  δραστηριότητα  εισαγωγής,  προμήθειας,  επεξεργασίας, 

διανομής  και  διάθεσης  προϊόντων  απαραίτητων  για  την  επισκευή,  επιδιόρθωση, 

συντήρηση και συναρμολόγηση Η/Υ και ηλεκτρονικών συστημάτων και την δημιουργία 

ανάπτυξη και υποστήριξη ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών. 

β) Να εκδίδει και κυκλοφορεί περιοδικά, εφημερίδες και κάθε είδους έντυπα και βιβλία 

για την ενημέρωση και διάδοση του ελεύθερου λογισμικού, της ανακύκλωσης και γενικά 

για την διάδοση των σκοπών του συνεταιρισμού. 

γ)  Να διοργανώνει  σεμινάρια,  προγράμματα,  συνέδρια,  εκθέσεις  και  γενικά δημόσιες 



δραστηριότητες  και  εκδηλώσεις  διάδοσης  και  προώθησης  των  σκοπών  καθώς  και 

ενημερωτικές  ή  εκπαιδευτικές  ή  δραστηριότητες  για  τη  διάδοση  του  ελεύθερου 

λογισμικού και της χρήσης του, την προώθηση και την ενημέρωση για την ανακύκλωση 

και  επιδιόρθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και  συστημάτων,  όπως επίσης  και  την 

ανάπτυξη των αρχών της συλλογικής και συνεταιριστικής οργάνωσης και γενικότερα την 

κοινωνική οργάνωση και τον πολιτισμό στο χώρο της τεχνολογίας και του διαδικτύου.

δ) Να λειτουργεί  χώρους μαθημάτων ή εργαστηρίων, χώρους ελεύθερης πρόσβασης 

στο διαδίκτυο, χώρους προβολών και γενικά χώρους τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και 

συλλογικών πολιτιστικών λειτουργιών.

ε) Να συνεργάζεται με φορείς και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς, συλλογικότητες, 

σωματεία και οργανώσεις, συνεταιρισμούς και συνεταιριστικές επιχειρήσεις τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό για την από κοινού διενέργεια δραστηριοτήτων όμοιων ή 

συναφών με το δικό της  σκοπό ή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την ανάπτυξη του 

σκοπού της.

στ) Να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων 

που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων .

η) Να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να διαχειρίζεται προγράμματα έργων – μελετών στα 

πλαίσια  των  πρωτοβουλιών  και  των  προγραμμάτων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων, 

συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις.

θ) Να συνεργάζεται με άλλες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις με αντικείμενο, 

ενδεικτικά  την  ανταλλαγή  υπηρεσιών  ή  την  υλοποίηση  προγραμμάτων 

χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, συνάπτοντας 

τις σχετικές συμβάσεις συνεργασίας.

ι) Να εντάσσεται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα 

του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας και  στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης. 

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Κ.Σ.Ε. είναι πενήντα (50) ετών.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 5Ο

ΜΕΛΗ

Μέλη της Κ.Σ.Ε. (συνέταιροι) μπορούν να γίνουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που 

εμπνέονται  και  συμφωνούν  με  τις  αρχές,  τους  σκοπούς  και  τις  επιδιώξεις  της 

συνεταιριστικής επιχείρησης. 

Δεν  μπορεί  να  γίνει  μέλος  του  Συνεταιρισμού  όποιος  είναι  ανήλικος  ή  τελεί  υπό 

δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. 

Ειδικά  τα  νομικά  πρόσωπα  μπορούν να  γίνουν  μέλη του  Συνεταιρισμού   υπό  την 

προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4019/2011.

Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους-εταίρου στην 

Κοινωνική  Συνεταιριστική  Επιχείρηση  δεν  του  προσδίδει  εμπορική  ιδιότητα  και  δεν 

δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6Ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνεταιρισμού μετά τη σύστασή του πρέπει να υποβάλει 

προς την  Διοικούσα Επιτροπή .  Η αποδοχή του  αιτούντα ως συνεταίρου γίνεται  με 

απόφαση  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  λαμβάνεται 

υποχρεωτικά στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή της.

Η  εγγραφή  των  νέων  μελών  εγκρίνεται  από  την  επομένη  Γενική  Συνέλευση  που 

λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερομένου. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται 

με την απόφαση αποδοχής της αίτησης από την Διοικούσα Επιτροπή. Η συμμετοχή των 

νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα 

μπορεί να γίνει μόνο μετά την έγκριση της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση και την 

καταβολή  εκ  μέρους  τους  της  συνεταιριστικής  μερίδας.  Η  ίδια  Γενική  Συνέλευση 



αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής νέων μελών που δεν 

έχουν γίνει δεκτές από την Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7Ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

1.Η διαγραφή και αποβολή συνεταίρου γίνεται για τους λόγους και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στο καταστατικό και το Νόμο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του 

άρθρου  15  του  παρόντος  διαγράφεται  κάθε  συνεταίρος  που  από  παράβαση  των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Ν.4019/2011 και το καταστατικό βλάπτει τα 

συμφέροντα του Συνεταιρισμού και καθίσταται μη ανεκτή η παραμονή του στην Κ.Σ.Ε.

Η  διαγραφή  συνεταίρου,  εάν  αυτός  απουσιάζει  από  την  ΓΣ,  γνωστοποιείται  με 

κοινοποίηση αποσπάσματος της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει και τους λόγους της 

διαγραφής.  Η  απόφαση της  Γ.Σ.  προσβάλλεται  με  την  διαδικασία  των  άρθρων 682 

επ.ΚΠολΔ  ενώπιον  του  αρμόδιου  κατά  τόπον  Μονομελούς  Πρωτοδικείου,  εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους που αρχίζει από την γνωστοποίηση στο μέλος 

της απόφασης αποβολής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του άρθρου 2 

του ν.1667/1986 .

ΑΡΘΡΟ 8Ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με αποχώρηση, αποβολή ή μεταβίβαση 

της συνεταιριστικής μερίδας του και προκαλεί την τροποποίηση του καταστατικού. Κάθε 

συνεταίρος  μπορεί  να  αποχωρήσει  από  την  Κ.Σ.Ε.  με  γραπτή  δήλωσή  του  που 

υποβάλλεται προς την Κ.Σ.Ε. τρείς τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού 

έτους  και  ισχύει  από  την  αρχή  του  επόμενου  λογιστικού  έτους.  Η  αξία  της 

συνεταιριστικής μερίδας του αποχωρούντος μέλους επιστρέφεται σε αυτό εντός τριών 

μηνών από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία δηλώθηκε η 

αποχώρηση, ενώ με την επιστροφή εκκαθαρίζεται  η σχέση της Κ.Σ.Ε. με το μέλος , 

χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί. Η αποχώρηση του 

μέλους ολοκληρώνεται με την περιέλευση της δήλωσης αποχώρησης στην Κ.Σ.Ε.



Σε περίπτωση που μέλος  φυσικό πρόσωπο αποβιώσει  ή  αν  είναι  νομικό  πρόσωπο 

λυθεί και εκκαθαρισθεί, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του περιέρχεται αυτοδικαίως 

στον καθολικό ή ειδικό του διάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι συνέταιροι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

α) Ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων, ο καθένας μέχρι του 

ποσού που έχει καταβάλει για την απόκτηση της συνεταιριστικής του μερίδας.

β)  Υποχρεούνται  να  καταβάλουν  στο  ταμείο  του  Συνεταιρισμού  τις  εισφορές  και  τις 

συνδρομές τους καθώς και τα ποσά που τυχόν αποφασίζονται σύμφωνα με το νόμο και 

το καταστατικό  για την κάλυψη ζημιών ή άλλων εξαιρετικών περιπτώσεων.

γ) Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις των οργάνων της διοίκησης 

του  Συνεταιρισμού,  να  απέχουν  από  κάθε  ενέργεια  που  μπορεί  να  βλάψει  το 

Συνεταιρισμό  και  να  προστατεύουν  με  κάθε  νόμιμο  μέσο  τα  συμφέροντα  του 

Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 10Ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι συνεταίροι έχουν δικαίωμα :

α) Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να ψηφίζουν σ’ αυτές με 

δικαίωμα μίας (1) ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που 

κατέχουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης. 

β)  Να  απολαμβάνουν  με  ίσους  όρους  τις  υπηρεσίες  που  παρέχονται  από  το 

Συνεταιρισμό σύμφωνα με το σκοπό του.

γ) Να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να 

λαμβάνουν  αντίγραφα  πρακτικών  της  Γενικής  Συνέλευσης  και  της  Διοικούσας 

Επιτροπής καθώς και του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων, 

δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την υποβολή τους στη Γενική Συνέλευση κατά το νόμο.

δ)  Τα  μέλη  του  Συνεταιρισμού  μπορεί  να  είναι  και  εργαζόμενοι  σ’αυτόν  ,  οι  οποίοι 

αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από 



την εργατική νομοθεσία.

ε) Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να παρέχουν  υπηρεσίες προς αυτόν , προς 

εξυπηρέτηση  των  σκοπών  του,  χωρίς  να  βρίσκονται  σε  εργασιακή  σχέση  με  τον 

Συνεταιρισμό  κατ’εφαρμογή  των  άρθρων  713  επ.ΑΚ,  χωρίς  αυτό  να  δημιουργεί 

δικαιώματα ή υποχρεώσεις κατά τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να αποφασιστεί ετήσια εφάπαξ αποζημίωσή τους για την 

άμισθη παροχή των υπηρεσιών τους.

στ) Τα μέλη του Συνεταιρισμού δεν έχουν δικαίωμα επί των κερδών του εκτός αν τα μέλη 

αυτά  είναι  και  εργαζόμενοι  στον  Συνεταιρισμό  ,  οπότε  εφαρμόζεται  η  επόμενη 

παράγραφος.

ζ)  Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι  και  εργαζόμενοι  σ’αυτόν έχουν δικαίωμα σε 

ποσοστό μέχρι 35% συνολικά επί των καθαρών κερδών  κάθε οικονομικής χρήσης, μετά 

την αφαίρεση ποσοστού 5% για τον σχηματισμό αποθεματικού κατά τα οριζόμενα στην 

παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.4019/2011. Το ποσοστό του κάθε εργαζομένου-μέλους επί 

του άνω συνολικού ποσοστού 35% καθορίζεται με την απόφαση της τακτικής Γ.Σ. που 

εγκρίνει  τις  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  (ισολογισμός  και  λογαριασμός 

αποτελεσμάτων χρήσης).

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

Η συνεταιριστική μερίδα ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ η καθεμία. Κάθε συνεταίρος 

εγγράφεται με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα. Η μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση 

για  όλους  τους  συνεταίρους.  Τα  ιδρυτικά  μέλη  και  όσα  εγγραφούν  στο  μέλλον 

υποχρεούνται να εισφέρουν με την καταβολή μετρητών το ποσό που αντιστοιχεί στην 

υποχρεωτική  συνεταιριστική  του  μερίδα  μέσα  σε  ένα  (1)  μήνα  από  την  κατά  νόμο 

καταχώρηση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.

Μεταβίβαση μπορεί να γίνει μόνο σε νέο μέλος  και μόνο με τη διαδικασία εισόδου νέου 

συνεταίρου όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος και εγκρίνεται υποχρεωτικά 

από  την  Διοικούσα  Επιτροπή.  Ολες  οι  μεταβιβάσεις   συνεταιριστικών  μερίδων 

καταχωρούνται  στο  οικείο  μητρώο  συνεταιρισμών  του  Ειρηνοδικείου  της  έδρας  του 

Συνεταιρισμού.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 12Ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Γ.Σ.

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

που μετέχουν και ψηφίζουν σ’ αυτή αυτοπροσώπως. Κάθε συνεταίρος συμμετέχει στη 

Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών 

μερίδων που διαθέτουν.

Η  Γενική  Συνέλευση  είναι  το  ανώτατο  όργανο  διοίκησης  του  Συνεταιρισμού  και 

αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που τον αφορούν. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 

Γενικής Συνέλευσης υπάγονται :

- Η τροποποίηση του καταστατικού.

- Η συγχώνευση, η σύντμηση ή παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του 

Συνεταιρισμού.

- Η έγκριση ή τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

- Η έγκριση συμμετοχής σε Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Συνεταιρισμών και η αποχώρησή 

του. 

- Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του ή 

η ανάθεση της αρμοδιότητας αυτής στη Διοικούσα Επιτροπή.

- Η έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

- Η εκλογή και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής καθώς και των 

αντιπροσώπων  του  Συνεταιρισμού  σε  Ενώσεις  ή  Κοινοπραξίες  καθώς  και  η 

οποιαδήποτε παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής. 

- Η  επιβολή  εισφοράς  στα  μέλη  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  ζημιών  ή  άλλων 

εξαιρετικών  καταστάσεων.  Τον  καθορισμό  του  ύψους  της  επιβαλλόμενης  εισφοράς 

μπορεί η Γ.Σ. να τον αναθέσει στη Διοικούσα Επιτροπή.

- Ο καθορισμός του ποσοστού επί των κερδών (μέχρι 35%) που μπορεί να διανέμεται 



κάθε χρόνο στους εργαζομένους-μέλη του Συνεταιρισμού ως κίνητρο παραγωγικότητας 

σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.4019/2011 καθώς και το ποσοστό του κάθε 

εργαζομένου-μέλους επί του καθορισθέντος συνολικού ποσοστού.

- Ο καθορισμός της τυχόν εφάπαξ ετήσιας αποζημίωσης προς τα μέλη του Συνεταιρισμού 

που παρέχουν  αμισθί τις υπηρεσίες τους στον Συνεταιρισμό προς εξυπηρέτηση των 

σκοπών  του  και  δεν  βρίσκονται  σε  εργασιακή  σχέση  με  αυτόν,  κατ’εφαρμογή  των 

άρθρων 713 επ. ΑΚ  .

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο, ύστερα από 

πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής και μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της 

διαχειριστικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε την συγκαλέσει η 

Διοικούσα Επιτροπή  ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση 

το 1/3 των μελών του Συνεταιρισμού. Αν παρά το αίτημα του 1/3 των μελών η Διοικούσα 

Επιτροπή αρνείται την σύγκληση , τα μέλη αυτά έχουν δικαίωμα να συγκαλέσουν Γ.Σ. 

Η  πρόσκληση  αναγράφει  τον  τόπο,  την  ημέρα  και  την  ώρα  που  θα  συνέλθει  η 

συνέλευση  και  τα  θέματα  που  θα συζητηθούν.  Η  πρόσκληση γνωστοποιείται  στους 

συνεταίρους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης 

με προσωπικές επιστολές που αποστέλλονται μέσω του κλασικού ή του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή κάθε άλλο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 14Ο

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη 

της συνεδρίασης παρίστανται τουλάχιστον τα μισά μέλη του Συνεταιρισμού και πάντως 

όχι  λιγότερα από τρία (3).  Αν δεν υπάρχει  απαρτία,  η Γενική Συνέλευση συνέρχεται 

ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και 

συνεδριάζει  έγκυρα  εφόσον  κατά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  παρίσταται  το  1/5 

τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού και πάντως όχι λιγότερα από δύο (2) . Αν 

πάλι δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται  σε επτά ημέρες στον ίδιο 

τόπο και την ίδια ώρα χωρίς άλλη πρόσκληση και συνεδριάζει έγκυρα, όσα μέλη και αν 



παρίστανται, πάντως όχι λιγότερα από τρία (3).

Οι  αποφάσεις  της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται  με την απόλυτη πλειοψηφία του 

αριθμού των μελών που ψήφισαν πλην των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 15 

του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 15Ο

Για τη  λήψη αποφάσεων που αφορούν την  μεταβολή του  σκοπού ή της  έδρας του 

Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας,  τον αποκλεισμό 

συνεταίρου, την σύντμηση ή παράταση της διάρκειας του Συνεταιρισμού, τη διάλυση ή 

την αναβίωση ή τη συγχώνευσή του, τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, την 

ανάκληση  ή  αντικατάσταση  μελών  της  Διοικούσας  Επιτροπής,  τον  καθορισμό  του 

ποσοστού επί των κερδών (μέχρι 35%) που μπορεί να διανέμεται κάθε χρόνο προς τους 

εργαζομένους-μέλη του Συνεταιρισμού τόσο συνολικά όσο και ειδικά προς τον καθένα 

ως  κίνητρο  παραγωγικότητας,  η  Γενική  Συνέλευση  βρίσκεται  σε  απαρτία  όταν 

παρίστανται τα 2/3 των μελών του Συνεταιρισμού και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα 

από τέσσερα (4) και σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης όταν είναι παρόντα τα 

μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα από τρία (3). Για τη 

λήψη  απόφασης  σχετικά  με  τα  θέματα  του  άρθρου  αυτού  απαιτείται  απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.

Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση διεξάγεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5  παρ. 

5, 6 του Ν. 1667/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 16Ο

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται  από την Γενική Συνέλευση  με  μυστική 

ψηφοφορία  με  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  το  οποίο  καταρτίζεται  με  υποψηφιότητες  που 

υποβάλλονται στην ίδια τη Γενική Συνέλευση. Υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο μέλη 

του  Συνεταιρισμού.  Εκλέγονται  οι  υποψήφιοι  που  συγκεντρώνουν  τις  περισσότερες 

ψήφους  μέχρι  τον  αριθμό  πλήρωσης  των  εκλόγιμων  θέσεων  και  οι  υπόλοιποι 

καταλαμβάνουν θέση αναπληρωματικού κατά σειρά αριθμού ψήφων που έλαβαν.



ΑΡΘΡΟ 17Ο

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται υποχρεωτικά από μονό αριθμό μελών που μπορεί να 

κυμανθεί (με απόφαση της Γ.Σ.) τουλάχιστον από τρία (3)  έως ……………  (…) μέλη τα 

οποία  εκλέγονται  για  θητεία  δύο  (2)  ετών  έως  πέντε  ετών  (πρέπει  να  επιλέξετε 

συγκεκριμένη διάρκεια).  Η  θητεία  παρατείνεται  μέχρι  τη  λήξη  της  προθεσμίας  τριών 

μηνών από την λήξη της οικονομικής χρήσης, εντός της οποίας προθεσμίας πρέπει να 

συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών. 

Με  πρόσκληση  του  συμβούλου  που  έλαβε  τις  περισσότερες  ψήφους   η  Διοικούσα 

Επιτροπή  συνέρχεται  το  συντομότερο  σε  συνεδρίαση  και  συγκροτείται  σε  σώμα 

ορίζοντας τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κάθε μέλους. Μέσα σε ένα μήνα από 

την εκλογή της πρέπει να δηλώσει την εκλογή της στο αρμόδιο μητρώο .

Η Διοικούσα Επιτροπή, συγκαλούμενη από τον Πρόεδρο συνεδριάζει τακτικά μία φορά 

το μήνα και έκτακτα, όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή όποτε κριθεί αναγκαίο από το 

ένα  τρίτο  (1/3)  των  μελών  της.  Αν  ο  Πρόεδρος  αδρανεί  παρά  την  αναγκαιότητα  η 

σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής. Η Διοικούσα 

Επιτροπή  βρίσκεται  σε  απαρτία  όταν  τα  παρόντα  μέλη  είναι  περισσότερα  από  τα 

απόντα  και  αποφασίζει  έγκυρα  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων  ενώ  σε 

περίπτωση τριμελούς επιτροπής οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο μελών. 

Αποκλείεται η εκπροσώπηση ή αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από 

άλλο.  Αποκλείεται  επίσης  η  εκπροσώπηση μέλους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  από 

τρίτο μη μέλος.

Δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε έχει δικαίωμα 

ψήφου όταν συζητείται θέμα που αφορά το ίδιο, σύζυγο ή συγγενή του πρώτου βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 18Ο

Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό κατά τις διατάξεις του 

καταστατικού και του Νόμου 

Η  Διοικούσα  Επιτροπή  μπορεί  να  μεταβιβάζει  αρμοδιότητες  και  εξουσίες  προς  τον 

Πρόεδρο ή άλλο μέλος της ή μέλος του Συνεταιρισμού  ή  υπάλληλο του Συνεταιρισμού. 

Ο με τον τρόπο αυτόν εξουσιοδοτημένος, είναι κατά πάντα χρόνο ανακλητός από τη 

Διοικούσα Επιτροπή μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων και των κατευθύνσεων που η 



τελευταία καθορίζει και λογοδοτεί σ’ αυτήν.

Τα  μέλη  της  Δ.Ε.  οφείλουν  να  καταβάλουν  στη  διαχείριση  των  υποθέσεων  του 

Συνεταιρισμού την επιμέλεια που καταβάλουν στις προσωπικές τους υποθέσεις.

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

Κατ’εξαίρεση, με απόφαση της Γ.Σ., μπορεί να παρέχεται εφάπαξ ετήσια αποζημίωση 

στα μέλη της Δ.Ε.  όπως και  στα υπόλοιπα μέλη του Συνεταιρισμού,  για την άμισθη 

παροχή  των  υπηρεσιών  που  προσφέρουν  προς  εξυπηρέτηση  των  σκοπών  του 

Συνεταιρισμού χωρίς  να βρίσκονται  σε εργασιακή σχέση μ’αυτόν,  κατ’εφαρμογή των 

άρθρων  713  επ.ΕΚ,  χωρίς  αυτό  να  δημιουργεί  δικαιώματα ή  υποχρεώσεις  κατά  τις 

διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Ιδιαίτερα η Διοικούσα Επιτροπή έχει καθήκον και αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε 

γενικά θέμα που αφορά στον Συνεταιρισμό και  δεν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα 

της Γ.Σ και ειδικότερα ενδεικτικά: 

1) Nα αποφασίζει κάθε φορά για τις τρέχουσες συναλλαγές.

2) Να ορίζει τις τιμές πώλησης των  προϊόντων .

3) Να προσλαμβάνει υπαλλήλους και συνεργάτες του Συνεταιρισμού μέλη ή μη μέλη του 

και να καθορίζει τους μισθούς και τις αμοιβές τους. 

4) Να ιδρύει και μισθώνει καταστήματα και υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19Ο

ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής τηρεί το βιβλίο Μητρώου των μελών και το 

βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το  βιβλίο  Πρακτικών  των  Γενικών  Συνελεύσεων  φυλάσσεται  υπό  την  ευθύνη  του 

Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής.

Τα  βιβλία  και  στοιχεία  που  προβλέπει  η  φορολογική  νομοθεσία  τηρούνται  από  τον 

οικονομικό υπεύθυνο που θα οριστεί,  χωρίς να αποκλείεται η πρόσληψη λογιστού ή 



άλλου βοηθητικού προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 20Ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η διαχειριστική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας , αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει 

την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

Εξαιρετικά η πρώτη διαχειριστική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη, αρχίζει από τη νόμιμη 

σύσταση του συνεταιρισμού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον Ισολογισμό 

και  το  Λογαριασμό  Αποτελεσμάτων  Χρήσης  και  τους  υποβάλει  στην  τακτική  Γενική 

Συνέλευση  προς  έγκριση.  Στη  Γενική  Συνέλευση  επίσης  υποβάλλεται  και  η  έκθεση 

διαχείρισης της Διοικούσας Επιτροπής  Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 

Χρήσης  και  η  Εκθεση  Διαχείρισης  πρέπει  να  είναι  στη  διάθεση  των  μελών  του 

Συνεταιρισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλισης της 

τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  Ο  Ισολογισμός  και  ο  Λογαριασμός  Αποτελεσμάτων 

Χρήσης δημοσιεύονται με ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής μέσα σε ένα μήνα από την 

έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση σε μία τουλάχιστον εφημερίδα που κυκλοφορεί 

στην Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 21Ο

Οι πόροι της Κ.Σ.Ε. αποτελούνται από το κεφάλαιο της επιχείρησης, δωρεές τρίτων, 

έσοδα  από την  αξιοποίηση  της  περιουσίας  της,  έσοδα  από την  επιχειρηματική  της 

δραστηριότητα,  επιχορηγήσεις  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων,  την 

Ευρωπαϊκή Ενωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή ΟΤΑ Α΄ και Β΄βαθμού, έσοδα 

από  άλλα  προγράμματα,  κεφάλαια,  κληροδοτήματα,  δωρεές  και  παραχωρήσεις  της 

χρήσης περιουσιακών στοιχείων καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το καταστατικό της.

ΑΡΘΡΟ 22Ο

1.Τα  κέρδη  της  Κ.Σ.Ε.  δεν  διανέμονται  στα  μέλη  της  ,  εκτός  και  αν  αυτά  είναι  και 



εργαζόμενοι σε αυτή οπότε εφαρμόζεται η κατωτέρω παράγραφος 2.

2.  Τα  κέρδη  της  Κ.Σ.Ε.  διατίθενται  ετησίως  κατά  ποσοστό  5%  για  το  σχηματισμό 

αποθεματικού, κατά ποσοστό έως 35% συνολικά διανέμονται στους εργαζομένους της 

επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.στ του 

άρθρου  10  του  παρόντος  και  το  υπόλοιπο  διατίθεται  για  τις  δραστηριότητες  της 

επιχείρησης και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

3.Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, αυτή καλύπτεται από το υπόλοιπο των 

αδιανέμητων κερδών των προηγούμενων χρήσεων εφόσον δεν έχουν αναλωθεί και αν 

αυτό δεν  επαρκεί  από το αποθεματικό.  Αν και  πάλι  δεν καλύπτεται  η προκύπτουσα 

ζημία, η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλεί την Γενική Συνέλευση για την επιβολή έκτακτης 

εισφοράς στα μέλη του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 23Ο

ΛΥΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο Συνεταιρισμός λύεται:

1) Αν λήξει η διάρκειά του.

2) Με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 

του παρόντος.

3)  Αν  διαγραφεί  από  το  Μητρώο  Κοινωνικής  Οικονομίας  μετά  από  απόφαση  του 

Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης.

4) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των πέντε (5) .

5) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση. 

Γ) Λόγω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου, η οποία εκδίδεται 

ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει  έννομο συμφέρον,  αν διαπιστωθεί παράβαση 

των  διατάξεων  του  Ν.4019/2011  σχετική  με  την  σύσταση  και  την  εγγραφή  του 

Συνεταιρισμού στο οικείο Μητρώο.

Τη  λύση  του  Συνεταιρισμού,  εκτός  από  την  περίπτωση  της  πτώχευσης,  ακολουθεί 

εκκαθάριση, την οποία διενεργεί η Διοικούσα Επιτροπή ή σε περίπτωση που αυτή κρίνει 

αναγκαίο από δύο εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση. 

Το τυχόν θετικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης (ενεργητικό) δεν διανέμεται αλλά διατίθεται 

στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Στην περίπτωση αυτή ο Συνεταιρισμός αναβιώνει 



αυτοδίκαια και ως υπό εκκαθάριση εγγράφεται στα οικεία Μητρώα βάσει του άρθρου 

791 ΚΠολΔ

ΑΡΘΡΟ 24Ο

Για  κάθε  θέμα  που  δεν  προβλέπεται  από  τους  όρους  του  παρόντος  καταστατικού 

ισχύουν οι διατάξεις των νόμων 1667/1986 και 4019/2011 όπως ισχύουν.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με το καταστατικό αυτό ορίζεται η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού  με 

θητεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών που θα συγκληθεί μέσα 

στο πρώτο τρίμηνο του έτους 2014 και η οποία Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από 

τους : 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι  συμβαλλόμενοι  δηλώνουν  ότι  δίνουν  με  τον  παρόν  την  ανέκκλητη  εντολή  και 

πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Αθηνών Ευγενία Καντόλα του Νικολάου, Ακαδημίας 62, 

ΑΜ ΔΣΑ 14753 να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία 

του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας και εκπροσωπεί αυτούς στην  συγκεκριμένη Αρχή 

μέχρι την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
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