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The legal framework of the employees’ cooperatives as an SSE
entity in Greece is set by laws Nr. 1667/1986 and 4019/2011.
The above laws provide the relevant legal definitions, their
composition and operation.
Furthermore, the relations of the members with the cooperative
and with the employees is determined. The main governing bodies
of the cooperative are the general assembly and the board of
directors.
Finally, the law defines what happens to the distribution of profits
or in case of dissolution of the cooperative.

Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων ως φορέας αλληλέγγυας οικονομίας και προαγωγής της
συλλογικής ωφέλειας – Νομικό Πλαίσιο

Στην Ελλάδα, οι «Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» είναι:
α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,
β. οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) και
γ. οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων.
Ορισμός
Συνεταιρισμοί Εργαζομένων είναι οι Αστικοί Συνεταιρισμοί του Ν. 1667/1986 που έχουν ως
καταστατικό σκοπό τη «συλλογική ωφέλεια», όπως ορίζεται στον νόμο 4019/2011 και
διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. Μέλη τους είναι αποκλειστικά και μόνο φυσικά
πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν, παράγοντας από κοινού αγαθά και
υπηρεσίες για τρίτους, ενώ μέλος ενός Συνεταιρισμού Εργαζομένων δεν μπορεί να είναι
μέλος άλλου Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
Σύσταση
Η σύσταση Συνεταιρισμού Εργαζομένων και η υπαγωγή του στις διατάξεις του νομοθετικού
πλαισίου συντελείται με την εγγραφή του στο Μητρώο, οπότε αποκτά νομική
προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Η αίτηση, το καταστατικό και τα λοιπά απαιτούμενα
έγγραφα κατατίθενται προς έγκριση στο Τμήμα Μητρώου, ενώ για τη σύσταση
Συνεταιρισμού Εργαζομένων απαιτείται η συμμετοχή σε αυτήν και η υπογραφή του
καταστατικού της από τουλάχιστον τρία φυσικά πρόσωπα.
Το καταστατικό πρέπει να εξειδικεύει τη συνδρομή των προϋποθέσεων των σχετικών
νομοθετικών διατάξεων και να περιέχει υποχρεωτικά:
 Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό του Συνεταιρισμού Εργαζομένων. Ως έδρα ορίζεται
ο δήμος, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο φορέας. Η επωνυμία του
Συνεταιρισμού Εργαζομένων ορίζεται από το σκοπό του και την έκταση της ευθύνης των
μελών του. Ονόματα μελών ή τρίτων δεν περιλαμβάνονται στην επωνυμία,
 τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις κατοικίας, τους Α.Φ.Μ. των ιδρυτικών μελών,
 τους όρους εισόδου και εξόδου των μελών και τους λόγους αποβολής των μελών,
 το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας, και
 τον ορισμό του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου που θα μεριμνήσει για την έγκρισή
του και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων
διοίκησης του Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
Για λοιπά στοιχεία, δίνεται η δυνατότητα sτο καταστατικό να παραπέμπει στις διατάξεις των
οικείων νόμων.

Λειτουργία Συνεταιρισμού
Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων καταχωρεί στο Μητρώο κάθε μεταβολή του καταστατικού
του, λοιπών στοιχείων του αλλά και τον ετήσιο προγραμματισμό, τον ετήσιο απολογισμό και
ισολογισμό ή οικονομική κατάσταση αποτελεσμάτων, εγκεκριμένα από τη Γενική Συνέλευση
των μελών του. Το δε κεφάλαιο του Συνεταιρισμού Εργαζομένων διαιρείται σε
συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι
ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της επιχείρησης. Κάθε μέλος του
Συνεταιρισμού Εργαζομένων διαθέτει από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, το ύψος
της οποίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατό (100) ευρώ.
Στο καταστατικό, επίσης, μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση μέχρι τριών (3) προαιρετικών
μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η απόκτηση υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων
πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών, ενώ η απόκτηση προαιρετικών μερίδων μπορεί να
πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών και με την εισφορά κινητής ή και ακίνητης
περιουσίας, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στο καταστατικό.
Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων με την
περιουσία του. Ειδικά για τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ο Διαχειριστής ή ο πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού Εργαζομένων ευθύνεται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον με το Συνεταιρισμό Εργαζομένων (σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4321/2015,
το άρθρο 115 του Ν. 2238/1994 και το άρθρο 4 του Ν. 2556/1997) και διατηρεί δικαίωμα
αναγωγής κατά των λοιπών μελών του Συνεταιρισμού Εργαζομένων, τα οποία για τις οφειλές
αυτές ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολόκληρον.
Το σύστημα αμοιβών και οι όροι εργασίας των μελών καθορίζονται από το καταστατικό ή
από ειδικές ρυθμίσεις εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση, ενώ ως προς τις ασφαλιστικές
τους υποχρεώσεις, τα μέλη του Συνεταιρισμού Εργαζομένων υπάγονται στην ασφάλιση του
ΕΦΚΑ. Τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται για
τους ασφαλισμένους που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και υπάγονται στην ασφάλιση του
ΕΦΚΑ βάσει των σχετικών διατάξεων του τέως ΟΑΕΕ.
Ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη,
υπάγονται στις διατάξεις της σχετική νομοθεσίας περί «αμοιβών Δ.Σ.» οι δε αμοιβές τους
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του Συνεταιρισμού.
Επιπλέον, στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που συνάπτει ένας
Συνεταιρισμός Εργαζομένων αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
και ο Αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), οι οποίοι του
αποδίδονται κατά τη σύστασή του, και όποιο άλλο στοιχείο, κατά περίπτωση, προβλέπει η
ισχύουσα νομοθεσία.
Τέλος κάθε Συνεταιρισμός Εργαζομένων υποχρεούται να αναρτά δημόσια, σε ηλεκτρονική
σελίδα, κάθε πρόσκληση σε συλλογικό όργανο, με ελάχιστα δημοσιευτέα στοιχεία, την
ακριβή διεύθυνση σύγκλησης, ημερομηνία, ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σχέσεις μελών και του Συνεταιρισμού Εργαζομένων
Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την εγγραφή του στο Συνεταιρισμό. Περαιτέρω, για να
γίνει κάποιος μέλος του συνεταιρισμού μετά τη σύσταση του απαιτείται να υποβάλει,
σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, γραπτή αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο
που αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση. Η εγγραφή των νέων
μελών εγκρίνεται από την επόμενη γενική συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από
την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα που προβλέπει ο νόμος αυτός
επιτρέπεται μετά την έγκριση εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση
αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των μελών, που δεν έγιναν δεκτές από το διοικητικό
συμβούλιο.
Η απόφαση της γενικής συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη των
εργασιών της στον ενδιαφερόμενο. Κατά της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο
ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός, μέσα σε δέκα ημέρες
από την κοινοποίησή της το ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων. Η απόφαση του ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση που ασκείται στο
μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει ο συνεταιρισμός μέσα σε δέκα
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης και εκδικάζεται κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου δεν
υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.
Τα νέα μέλη αποκτούν μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, η αξία της οποίας δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από αυτή που ορίζεται στον νόμο και στο καταστατικό, ενώ η απώλεια
της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με την αποχώρηση, τη μεταβίβαση της συνεταιριστικής
του μερίδας, την αποβολή ή το θάνατο και είναι καταχωριστέα στο Τμήμα Μητρώου.
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Συνεταιρισμό Εργαζομένων με δήλωση
που υποβάλλεται εγγράφως στον διαχειριστή ή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο μέλος που
αποχωρεί επιστρέφεται η παρούσα, κατά την έγκριση της απόφασης αποχώρησης, αξία της
συνεταιριστικής του μερίδας εντός τριών μηνών από την έγκριση του ισολογισμού ή της
οικονομικής κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης μέσα στην οποία δηλώθηκε η
αποχώρηση. Αν η ανωτέρω αξία της συνεταιριστικής μερίδας του αποχωρούντος υπερβαίνει
την αξία του ποσού που καταβλήθηκε για την απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, ως
ανώτερο όριο επιστροφής ορίζεται το τριπλάσιο της αρχικής αξίας της μερίδας. Με την
επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισμού Εργαζομένων με το μέλος, χωρίς αυτό
να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί. Η αποχώρηση του μέλους
ολοκληρώνεται με τη λογιστική εκκαθάριση του επόμενου λογιστικού έτους.
Η μεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος
και εγκρίνεται από το συλλογικό όργανο που προβλέπει το καταστατικό και εν αμφιβολία
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται η μεταβίβαση των προαιρετικών συνεταιριστικών
μερίδων σε υφιστάμενα μέλη, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στο καταστατικό.
Η αποβολή μέλους γίνεται με απόφαση των 2/3 του συνόλου των μελών της Γενικής
Συνέλευσης, εφόσον συντρέχει ένας από τους λόγους αποβολής που ρητώς προβλέπονται
στο καταστατικό.

Η ιδιότητα του μέλους δεν κληροδοτείται, αν μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει, η αξία της
συνεταιριστικής του μερίδας καταβάλλεται στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο. Η ιδιότητα
του μέλους είναι προσωποπαγής και δεν κληροδοτείται. Αν με το θάνατο του φυσικού
προσώπου, ο αριθμός των μελών μειώνεται κάτω των τριών, τότε επιβάλλεται η
αντικατάστασή του με την είσοδο νέου μέλους, άλλως, ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων λύεται.
Σχέσεις Συνεταιρισμού Εργαζομένων με εργαζόμενους μη μέλη
Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων μπορεί να προσλαμβάνει εργαζόμενους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας, χωρίς αυτοί να καθίστανται μέλη του. Υπόχρεος προς απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι ο
Συνεταιρισμός Εργαζομένων.
Ο αριθμός των εργαζόμενων μη μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 25% του
αριθμού των μελών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι και το 50% του συνόλου
των εργαζομένων, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του τμήματος Μητρώου επί αιτήσεως
του Συνεταιρισμού Εργαζομένων για αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών, το οποίο σε
κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες ανά ημερολογιακό έτος.
Γενική Συνέλευση
Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και
σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, με σχετική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του διαχειριστή που απευθύνεται προς τα μέλη, προ
τουλάχιστον τριών ημερών.
Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτάκτως με πρόσκληση που απευθύνεται προς
τα μέλη, τουλάχιστον προ δύο ημερών είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε με
πρωτοβουλία του διαχειριστή είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα
προς το Διοικητικό Συμβούλιο από το 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Αν το Διοικητικό
Συμβούλιο αρνείται τη σύγκληση αυτή, τα μέλη αυτά δικαιούνται να τη συγκαλέσουν
αυτοβούλως.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των μελών της. Επί μη
απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε δύο μέχρι επτά ημέρες, κατά την οποία
απαιτείται η ίδια ως άνω απαρτία. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών της.
Η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται
σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, όπως ορίζει ο νόμος αυτός.
Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Σε συνεταιρισμούς
που έχουν περισσότερα από χίλια μέλη, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει Γενική
Συνέλευση από αντιπροσώπους - μέλη του συνεταιρισμού, που εκλέγονται από
περιφερειακές συνελεύσεις, ανάλογα με τον αριθμό των συνεταίρων της περιφέρειας. Η
περιφέρεια, ο αριθμός των αντιπροσώπων και η διάρκεια της θητείας τους, ο τρόπος
άσκησης των αντιπροσωπευτικών τους καθηκόντων και ο τρόπος ανάκλησής τους
καθορίζονται από το καταστατικό.
Η γενική συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο ή
όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το εποπτικό συμβούλιο ή

το 1/10 των μελών του συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από τρία μέλη. 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 τουλάχιστον
ημέρες πριν από τη μέρα της γενικής συνέλευσης με προσωπικές επιστολές ή με άλλο
πρόσφορο μέσο, που ορίζεται από το καταστατικό. Αν το διοικητικό συμβούλιο δε
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή της αίτησης
του εποπτικού συμβουλίου ή των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το ειρηνοδικείο ύστερα
από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δε συντρέχει λόγος. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά
τουλάχιστο μέλη του συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση
συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα
και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφ` όσον κατά την έναρξη
της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο τουλάχιστον των μελών του συνεταιρισμού. Αν
δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς
άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της
αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων στην
περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά.
Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του
συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των
συνεταίρων, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη
συγχώνευση του συνεταιρισμού ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών και την
ανάκληση και αντικατάσταση μελών του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου, η
συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρία των μελών.
Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο πρόεδρος και ο γραμματέας της
συνέλευσης. Έως την εκλογή του προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος ή μέλος του διοικητικού
συμβουλίου ή, αν δεν παραβρίσκεται κανένα ένα μέλος του συνεταιρισμού που
υποδεικνύεται από τη συνέλευση. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της συνέλευσης και ο
γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και από τον ίδιο. Στη
συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος της συνεταιριστικής οργάνωσης ανώτερου
βαθμού. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται
στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η γενική συνέλευση
μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην
περίπτωση αυτήν η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει
το ένα εικοστό των μελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία. Η ψηφοφορία γίνεται όπως ορίζει το
καταστατικό. Ειδικά για αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση
απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να
ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του
συνεταιρισμού. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της υπάγονται ιδίως:
α) Η τροποποίηση του καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του συνεταιρισμού.

γ) Η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού.
δ) Η συμμετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή.
ε) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς τους,
ιδίως της συγκέντρωσης και της από κοινού πώλησης των προϊόντων τους.
στ) Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
ζ) Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου καθώς
και των αντιπροσώπων του συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις.
η) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών
καταστάσεων.
θ) Η έγκριση αιτήσεων συνεταίρων για την απόδοση της αξίας της συνεταιριστικής τους
μερίδας κατά την αποχώρηση τους από το συνεταιρισμό.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται από το 1/3 των μελών του
Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την καταχώρισή τους
στο Μητρώο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει ο
Συνεταιρισμός Εργαζομένων, κατά την τακτική διαδικασία.

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και δύο τουλάχιστον μέλη, εκ
των οποίων ένας φέρει την ιδιότητα του Γραμματέα και ένας του Ταμία. Σε κάθε περίπτωση
ο συνολικός αριθμός των μελών του πρέπει να είναι περιττός αριθμός. Τα μέλη του Δ.Σ.
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου είναι
άμισθη. Αν ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων έχει μόνο τρία μέλη, αντί Διοικητικού Συμβουλίου,
τα μέλη μπορεί να εκλέξουν διαχειριστή, ο οποίος αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των μελών του και οι αποφάσεις
του λαμβάνονται πάντα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ.. Σε
περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων μελών, υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου του.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά κάθε τρεις μήνες ή συχνότερα αν το
ζητήσει το 1/3 των μελών του, αλλά όχι λιγότερα από δύο άτομα. Η σύγκλησή του γίνεται
από τον Πρόεδρό του κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό Συνεταιρισμού Εργαζομένων. Αν ο
Πρόεδρος αδρανεί παρά την υποβολή σχετικού αιτήματος, η σύγκληση διενεργείται από
οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ..
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. προσβάλλονται από το 1/3 των μελών του Συνεταιρισμού
Εργαζομένων, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο,
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει ο Συνεταιρισμός
Εργαζομένων, κατά την τακτική διαδικασία.

Αποθεματικά διανομή κερδών
Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:
α. Κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
β. κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, εκτός κι αν τα 2/3
των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου
του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω στην περίπτωση γ’,
γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη
διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.

Λύση και εκκαθάριση
Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων λύεται στις εξής περιπτώσεις:
α. Αν τα μέλη μειωθούν κάτω του ελάχιστου ορίου
β. Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του που ορίζει το καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η
παράταση του από τη Γενική Συνέλευση.
γ. Αν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
δ. Αν κηρυχτεί σε πτώχευση. Ειδικότερα, αν ο συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το
παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης
όλων των συνεταίρων, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους
συνεταίρους. Στη γενική συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του διοικητικού
συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του συνεταιρισμού και την προτεινόμενη
έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη κατ’ αναλογία των
συνεταιριστικών μερίδων αν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με ειδική απαρτία και
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού. Πίνακας για τις έκτακτες
εισφορές που επιβλήθηκαν και τις τυχόν καθυστερούμενες τακτικές εισφορές υποβάλλεται
αμέσως από το διοικητικό συμβούλιο στο ειρηνοδικείο και κηρύσσεται απ` αυτό εκτελεστός.
ε. κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης,
Τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση του Συνεταιρισμού Εργαζομένων ακολουθεί η θέση του σε
εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο.
Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση του,
για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα μέλη του καθίστανται συνεκκαθαριστές μετά τη
θέση του Συνεταιρισμού Εργαζομένων σε εκκαθάριση, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει
διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά
πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης.
Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι
απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα χρέη. Αν απομένει μόνο
παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν απομένει
ενεργητικό, τα μέλη λαμβάνουν την ονομαστική αξία των συνεταιριστικών τους μερίδων,

ακέραιη ή αναλογικά, εφόσον το ποσό που απομένει δεν επαρκεί. Αν απομένει αδιάθετο
ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών λαμβάνονται κατά
απόλυτη πλειοψηφία.
Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον,
εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων
κατά την τακτική διαδικασία.
Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο Μητρώο και το τμήμα Μητρώου
ενημερώνει για την οριστική διαγραφή του Συνεταιρισμού Εργαζομένων κάθε μητρώο, στο
οποίο έχει πρόσβαση και υποχρέωση ενημέρωσης.
Τέλος, αν ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική
διαδικασία.
Αναβίωση Συνεταιρισμού
Αν ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω πτώχευσης,
η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή του με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, που καταχωρίζεται
στο οικείο Μητρώο. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων
δεν λύθηκε ποτέ.
Αν ο Συνεταιρισμός των Εργαζομένων λύθηκε επειδή τα μέλη του μειώθηκαν κάτω του
ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο
απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών, κατόπιν έγκρισης εισόδου νέων μελών από τη
Γενική Συνέλευση.
Η απόφαση της αναβίωσης λαμβάνεται από το 1/3 του συνόλου των μελών του
Συνεταιρισμού Εργαζομένων και καταχωρίζεται στο Μητρώο.
Η αναβίωση δεν είναι δυνατή μετά την έναρξη διανομής του απομένοντος ενεργητικού στα
μέλη.
Πόροι και οικονομικά κίνητρα
Ως πόροι των Συνεταιρισμών Εργαζομένων νοούνται το κεφάλαιο της επιχείρησης, κάθε
έσοδο από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και από την αξιοποίηση της περιουσίας
τους, δωρεές τρίτων, επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την
Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Β’ βαθμού, έσοδα από άλλα προγράμματα, κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές και
παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων.
Εργαζόμενοι στους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες
Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε
μορφής νοσήλιο ή παροχή ή σύνταξη ως έμμεσα ασφαλισμένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν
τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από το Συνεταιρισμό Εργαζομένων.

