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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(Κοι.Σ.Π.Ε. του αρθ.12 του Ν.2716/1999)
7ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Αττικής
με το διακριτικό τίτλο:
«Αρχιπέλαγος»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1. Σύσταση – Νομική φύση
1. Ιδρύεται σήμερα, Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014, από τα υπογράφοντα στο τέλος του παρόντος Καταστατικού
φυσικά και νομικά πρόσωπα, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, εφεξής ΚοιΣΠΕ ή
Συνεταιρισμός, με βάση :
(α) το άρθρο 12 του Ν. 2716/1999 ''Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες
διατάξεις'' και συμπληρωματικά από τους Ν. 4019/2011, Ν. 1667/1986 και το άρθρου 12 του Ν. 3842/2010, όπως
κάθε φορά ισχύουν.
(δ) τους ορισμούς του παρόντος Καταστατικού.
2. Ο συνιστώμενος με το παρόν Καταστατικό ΚοιΣΠΕ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη
ευθύνη των μελών του, έχει εμπορική ιδιότητα εκ του Νόμου και αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας εντασσόμενη
στον 7ο Τομέα Ψυχικής Υγείας ενηλίκων Αττικής, εποπτευόμενη από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του
Υπουργείου Υγείας. Θεωρείται δε αυτοδικαίως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (ΚοινΣΕπ) του
Ν.4019/2011.
Άρθρο 2. Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος – Έδρα
1. Η επωνυμία του συνιστώμενου με το παρόν νομικού προσώπου είναι «Κοινωνικός Συνεταιρισμός
Περιορισμένης Ευθύνης 7ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής».
2. Στις εν γένει συναλλαγές του ο συνιστώμενος με το παρόν ΚοιΣΠΕ θα μπορεί να χρησιμοποιεί σε συντόμευση
τον τίτλο «ΚοιΣΠΕ 7ου ΤοΨΥ Αττικής».
Ακόμη, για λόγους επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «ΚοιΣΠΕ Αρχιπέλαγος».
3. Για τις ανάγκες συναλλαγών με φορείς και επιχειρήσεις του εξωτερικού ο συνιστώμενος με το παρόν ΚοιΣΠΕ
χρησιμοποιεί τον τίτλο «Social Cooperative L.t.d. 7th Mental Health Sector of Attica» και το διακριτικό τίτλο
«Archipelagos».
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ορίζεται η ακριβής διεύθυνση κατά οδό, αριθμό
και οίκημα της έδρας του ΚοιΣΠΕ. Με το παρόν συμφωνείται η πρώτη εγκατάσταση της έδρας του ΚοιΣΠΕ να
είναι στην οδό Ιωάννη Δροσοπούλου, αριθμός 72, ταχυδρομικός κώδικας 112 57, στην Αθήνα, σε χώρο που έχει
παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό από την “Συν-ειρμός” ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ο ΚοιΣΠΕ μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να
ιδρύει και να διατηρεί υπoκαταστήματα ή καταστήματα πώλησης οπουδήποτε.
Άρθρο 3. Σκοπός – Διάρκεια
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1. Σκοπός του ΚοιΣΠΕ είναι η επιδίωξη με την άσκηση οποιασδήποτε μορφής οικονομικής δραστηριότητας
παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, προμηθευτικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, πιστωτικού,
αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, οικολογικού, καλλιτεχνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα της
κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης και επαγγελματικής ένταξης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, καθώς
και η συμβολή στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.
2. Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚοιΣΠΕ, μετά από εξέταση των οικονομικών παραμέτρων
και δυνατοτήτων του, αποφασίζει και συγκεκριμενοποιεί το είδος και την έκταση της κάθε φορά ασκούμενης
δραστηριότητας, αντικείμενο της οποίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να είναι η κοινή οργάνωση
παραγωγής, η προμήθεια αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η μεταποίηση και διάθεση προϊόντων ή εμπορευμάτων,
η επαγγελματική, συνεταιριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών
των μελών του.
3. Η διάρκεια του συνιστώμενου με το παρόν Καταστατικό ΚοιΣΠΕ είναι αόριστος, αρχόμενη από σήμερα.
Άρθρο 4. Μέσα επίτευξης σκοπού
1. Για την επίτευξη του σκοπού του ο ΚοιΣΠΕ μπορεί να αναπτύσσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική
δραστηριότητα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί:
α) να παράγει ή να προμηθεύεται και να διαθέτει προς πώληση κάθε είδους προϊόντα και αγαθά, ασκώντας
βιομηχανική, βιοτεχνική, οικοτεχνική, οικολογική, οικοτουριστική, ξενοδοχειακή ή άλλη δραστηριότητα.
β) να παρέχει προς τρίτους κάθε είδους υπηρεσίες.
γ) να εκτελεί για λογαριασμό τρίτων κάθε είδους έργο (οικοδομικό, μεταφορικό, τραπεζοκομία κλπ.)
δ) να ιδρύει και διατηρεί υποκαταστήματα και σημεία πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών οπουδήποτε.
ε) να συμμετέχει σε κάθε είδους επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον η συμμετοχή αυτή επιτρέπεται
από τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις, όπως ενδεικτικά, σε ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού,
κοινοπραξίες, προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες, σε δημοτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, σε αστικές μη
κερδοσκοπικές εταιρείες σε κοινωνικές επιχειρήσεις και –εν γένει- σε κάθε νομική προσωπικότητα, εφόσον αυτό
εξυπηρετεί τους επιχειρησιακούς ή κοινωνικούς σκοπούς του με την ευρύτερη έννοια.
στ) να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά, διεθνή ή άλλα αναπτυξιακά προγράμματα ή να συμμετέχει με άλλες επιχειρήσεις
ή εταιρείες στην πραγματοποίησή τους και να συνεργάζεται μέσω κοινοπραξιών ή προγραμματικών συμβάσεων
με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή άλλες ενώσεις κάθε τύπου, οι
οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με αυτές του συνεταιρισμού.
ζ) να αναπτύσσει, στο πλαίσιο της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δραστηριότητα με στόχο την
ανάπτυξη της προσωπικότητας των μελών του.
Άρθρο 5. Μέλη του Συνεταιρισμού
1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν:
α. Φυσικά πρόσωπα, ενήλικες ή ανήλικοι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, τα
οποία λόγω ψυχικής διαταραχής, έχουν ανάγκη αποκατάστασης, ανεξάρτητα από τη διαγνωστική κατηγορία, το
στάδιο της νόσου και τη διαμονή τους, χωρίς να απαιτείται να είναι ικανοί για δικαιοπραξία κατά παρέκκλιση του
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Αστικού Κώδικα και της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας. Τα μέλη της κατηγορίας αυτής αποτελούν κατ΄ ελάχιστο το
35% του συνόλου των μελών του ΚοιΣΠΕ.
β. Φυσικά πρόσωπα, ενήλικες που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας (εργοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί,
ψυχίατροι, ψυχολόγοι,

κοινωνικοί

λειτουργοί, διοικητικοί, οικονομολόγοι κ.α.),

είτε

κατέχουν την

δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα είτε όχι. Τα μέλη της κατηγορίας αυτής αποτελούν κατ΄ ανώτατο όριο ποσοστό
σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνόλου των μελών του ΚοιΣΠΕ.
γ. Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και άλλα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οποιασδήποτε νόμιμης νομικής
μορφής, που επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση του ΚοιΣΠΕ. Τα μέλη της κατηγορίας αυτής αποτελούν κατ΄
ανώτατο όριο ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των μελών του ΚοιΣΠΕ.
2. Μέλη του ΚοιΣΠΕ δεν μπορούν να γίνουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία μετέχουν σε άλλο κοινωνικό
συνεταιρισμό, ο οποίος έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, εδρεύει στην περιοχή δραστηριότητας του ιδρυόμενου
με το παρόν ΚοιΣΠΕ και ανταγωνίζεται ή/και αντιστρατεύεται τη δραστηριότητα του ΚοιΣΠΕ. Οι ως άνω ιδιότητες
θα πρέπει να ισχύουν αθροιστικά για τον αποκλεισμό ενός φυσικού ή νομικού προσώπου από τον ιδρυόμενο με
το παρόν ΚοιΣΠΕ.
Άρθρο 6. Εγγραφή μελών
1. Τα ιδρυτικά μέλη που υπογράφουν το παρόν καταστατικό γίνονται μέλη του ΚοιΣΠΕ με την αυτόβουλη
υπογραφή του ιδρυτικού καταστατικού. Κατατάσσονται δε στην κατηγορία μελών (Α΄, Β΄, ή Γ΄) σύμφωνα με την
προσωπική τους δήλωση στη σχετική αίτηση εγγραφής στον Συνεταιρισμό, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση,
εφόσον τους ζητηθεί, να τεκμηριώσουν αυτή τους την επιλογή. Η σχετική αίτηση εγγραφής στον Συνεταιρισμό
υποβάλλεται στο Προεδρείο της Ιδρυτικής Συνέλευσης αυτού και καταχωρείται στο οικείο Βιβλίο Μητρώο Μελών
του ΚοιΣΠΕ.
2. Για την εγγραφή νέου μέλους στον ΚοιΣΠΕ, μετά τη σύστασή του, απαιτείται η υποβολή από τον/την
ενδιαφερόμενο/η γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει για την αποδοχή της στην
πρώτη του συνεδρίαση. Στην αίτηση εγγραφής ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει αυτοβούλως την κατηγορία μελών
στην οποία ανήκει και αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον του ζητηθεί να τεκμηριώσει αυτή του/της την επιλογή.
Η εγγραφή νέων μελών, ψυχικών ή νομικών προσώπων, είναι πάντοτε ελεύθερη, υπόκειται όμως στους
περιορισμούς που θέτουν τόσο το άρθρο 12 του Ν. 2716/1999, όσο και οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
3. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους του ΚοιΣΠΕ
αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή της αίτησης. Ειδικά
για τη συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την ανάδειξη τους σε όργανα διοίκησης
ή ελέγχου του ΚοιΣΠΕ απαιτείται να έχει προηγηθεί η έγκριση της εγγραφής των νέων μελών από τη Γενική
Συνέλευση.
4. Σε περίπτωση μη αποδοχής από το Διοικητικό Συμβούλιο αίτησης για εγγραφή μέλους, αποφασίζει επί του
θέματος της εγγραφής ή μη η Γενική Συνέλευση. Η σχετική απόφασή της κοινοποιείται στον/στην ενδιαφερόμενο/η
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των εργασιών της. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή στο
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Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίησή της, το οποίο δικάζει επί της προσφυγής κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων,
επιτρεπόμενης, κατά της αποφάσεως που θα εκδοθεί, έφεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που
εδρεύει ο ΚοιΣΠΕ, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης
και η οποία εκδικάζεται ομοίως κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση που εκδίδεται από το
Μονομελές Πρωτοδικείο δεν υπόκειται σε κανένα άλλο ένδικο μέσο.
Άρθρο 7. Αποχώρηση και διαγραφή μέλους
1. Μέλη του ΚοιΣΠΕ μπορούν να αποχωρήσουν εφόσον υποβάλλουν γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό
Συμβούλιο τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της οικονομικής χρήσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέψει την αποχώρηση μελών πριν από τη
συμπλήρωση του παραπάνω χρονικού διαστήματος.
3. Μέλος του ΚοιΣΠΕ διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση που συστηματικά
παραβαίνει τις υποχρεώσεις του και με τη συμπεριφορά του βλάπτονται τα συμφέροντα του ΚοιΣΠΕ. Η διαγραφή,
στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την
κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους
λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης το μέλος
που διαγράφεται μπορεί να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει ο ΚοιΣΠΕ κατά τη
διαδικασία που προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Η απώλεια της ιδιότητας
του μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή
από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.
4. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η ονομαστική αξία της συνεταιριστικής
μερίδας που εισέφεραν τα αργότερο τρεις (3) μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην
οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή.
Άρθρο 8. Δικαιώματα μελών
1. Τα μέλη του ΚοιΣΠΕ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου
ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, και δικαίωμα να εκλέγουν και να
εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.
2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του ΚοιΣΠΕ και να λαμβάνει
αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του
Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
3. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα επί των καθαρών διανεμομένων κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, σύμφωνα με το
άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε αναλογία με τις εκ μέρους του
κατεχόμενες συνεταιριστικές μερίδες.
4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να απασχολούνται σ΄ αυτόν ως εξής:
α) Τα μέλη της πρώτης (Α΄) κατηγορίας του άρθρου 5 μπορεί να παρέχουν την εργασία τους και να αμείβονται
ανάλογα με την παραγωγικότητά τους και τον χρόνο εργασίας τους σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής
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λειτουργίας του ΚοιΣΠΕ ή τις κάθε φορά ισχύουσες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένων
υπόψη των προβλέψεων της παραγράφου 5α του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 ως προς τα θέματα αμοιβών και
ασφάλισής τους.
β) Τα μέλη της δεύτερης κατηγορίας, μπορεί να παρέχουν εργασία ή υπηρεσίες στον ΚοιΣΠΕ με πλήρη ή μερική
απασχόληση, σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΚοιΣΠΕ ή τις κάθε φορά ισχύουσες
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένων υπόψη των προβλέψεων της παραγράφου 5β του άρθρου
12 του Ν. 2716/1999 ως προς τα θέματα μετακινήσεων, αποσπάσεων και μη καταβολής αμοιβής από τον ΚοιΣΠΕ.
γ) Στον ΚοιΣΠΕ μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να απασχολούνται ως εργαζόμενοι ή να
παρέχουν υπηρεσίες και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.
Άρθρο 9. Υποχρεώσεις και ευθύνη μελών
1. Τα μέλη του ΚοιΣΠΕ έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες, να συνεργάζονται στη λειτουργία του ΚοιΣΠΕ και να απέχουν
από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.
β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των
άλλων οργάνων του ΚοιΣΠΕ και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.
γ) Να αναπτύσσουν σχέσεις σεβασμού, ισοτιμίας και αλληλεγγύης με τα υπόλοιπα μέλη, τους απασχολούμενους
και τα στελέχη του ΚοιΣΠΕ και να αποφεύγουν κάθε προσωπική στάση και συμπεριφορά μειωτική προς αυτούς
και κάθε αρνητική διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας, ιδεολογίας, αναπηρίας, ηλικίας ή
σεξουαλικού προσανατολισμού.
2. Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του ΚοιΣΠΕ προς τρίτους μέχρι το ποσό της συνεταιριστικής τους μερίδας.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας
του και εισφορά ανάλογη ή και μικρότερη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού όπως αυτή προκύπτει
από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.
Τα νέα μέλη που υπάγονται στην κατηγορία μελών της παραγράφου 1α του άρθρου 5 του παρόντος
καταστατικού, υποχρεούνται στην εισφορά του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου μειωμένης
κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).
4. Τα μέλη του ΚοιΣΠΕ, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούνται να καταβάλλουν την
αναλογία τους ή μέρος αυτής στο χρηματικό ποσό που τυχόν απαιτείται για την κάλυψη ζημιών αυτού.
5. Η ευθύνη των μελών υφίσταται και για χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν γίνουν μέλη και δεν περιλαμβάνει τα
χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό τους. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την παρέλευση ενός (1)
έτους από την έξοδο του μέλους ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης του ΚοιΣΠΕ
6. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2718/1999 δεν απαγγέλλεται ποτέ προσωπική κράτηση κατά των μελών των
οργάνων του ΚοιΣΠΕ για χρέη του προς τρίτους και προς το Δημόσιο καθώς και για χρέη μεταξύ μελών και του
ΚοιΣΠΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 10. Κεφάλαιο του ΚοιΣΠΕ
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Το κεφάλαιο του ΚοιΣΠΕ σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται σε επόμενα άρθρα απαρτίζεται από:
α. τις συνεταιριστικές μερίδες, β. το τακτικό αποθεματικό, γ. το έκτακτο αποθεματικό, και δ. τα ειδικά αποθεματικά
Άρθρο 11. Πόροι του ΚοιΣΠΕ
Οι πόροι του ΚοιΣΠΕ προέρχονται από :
α. Επιχορήγηση από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από
προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.
β. Χρηματοδότηση από εθνικούς οργανισμούς, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αναπτυξιακά
προγράμματα καθώς και από προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών
οργανισμών.
γ. Κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων είτε προς εγκατάσταση των
δραστηριοτήτων του ΚοιΣΠΕ είτε προς επιχειρηματική αξιοποίηση αυτών.
δ. Δωρεές και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ιδρυμάτων ή άλλων
συλλογικοτήτων με νομική προσωπικότητα.
ε. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση περιουσιακών του στοιχείων.
Άρθρο 12. Συνεταιριστική μερίδα
1. Κάθε μέλος εγγράφεται στον ΚοιΣΠΕ με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, η τρέχουσα αξία της οποίας
ορίζεται δια του παρόντος Καταστατικού σε πενήντα ευρώ (50,00€).
2. Τα ιδρυτικά μέλη μπορούν να εισφέρουν το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική τους
μερίδα σε μία ή περισσότερες καταβολές (τμηματικά) μέσα σε ένα (1) έτος από την κατά νόμο έναρξη λειτουργίας
του ΚοιΣΠΕ. Το αυτό μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τα μέλη που θα εγγραφούν στον ΚοιΣΠΕ στο μέλλον.
3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του ΚοιΣΠΕ .
4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος
επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες.
Τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να αποκτήσουν απεριόριστο αριθμό προαιρετικών
μερίδων. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, ήτοι, σήμερα είναι ίση με το
ποσό των πενήντα Ευρώ (50,00€) και καταβάλλεται από τα μέλη μετά την ημερομηνία που θα δηλώσουν
εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων και σε κάθε
περίπτωση μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχθεί το σχετικό αίτημά
τους.
5. Η μεταβίβαση υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτο πρόσωπο γίνεται εγγράφως ύστερα από
συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι υποχρεωτική, εφόσον στο πρόσωπο του τρίτου συντρέχουν
οι όροι που απαιτούνται για την είσοδό του ως μέλους. Για την εξέταση των όρων εισόδου του νέου μέλους
τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση τη σχετική έγγραφη δήλωση μεταβίβασης της συνεταιριστικής
μερίδας.
6. Οι προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες μπορούν να μεταβιβάζονται ελεύθερα, χωρίς άδεια του Διοικητικού
Συμβουλίου, σε άλλο μέλος του Συνεταιρισμού. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η έγγραφη ενημέρωση
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του Διοικητικού Συμβουλίου από το μέλος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις προαιρετικές του συνεταιριστικές
μερίδες και η έγγραφη αποδοχή από το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζονται οι συνεταιριστικές μερίδες,
οπωσδήποτε πριν την ημερομηνία μεταβίβασης. Όλες οι μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρούνται
στο οικείο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του ΚοιΣΠΕ.
7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα της
παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στον ΚοιΣΠΕ για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία.
Επίσης, δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του ΚοιΣΠΕ ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από
πιστωτικά ιδρύματα, ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του, και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του ΚοιΣΠΕ
προς τα μέλη του.
7. Η ιδιότητα του συνεταιριστή που τεκμηριώνεται με την κατοχή συνεταιριστικής μερίδας δεν κληρονομείται ούτε
κληροδοτείται. Ο συνεταίρος που πεθαίνει διαγράφεται στο τέλος της χρήσης και στους κληρονόμους του
αποδίδεται η ονομαστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας του κληρονομούμενου.
Άρθρο 13. Τακτικό αποθεματικό
1. Για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παρακρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών
κερδών κάθε χρήσης μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΚοιΣΠΕ.
2. Η παρακράτηση για τακτικό αποθεματικό δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος αυτού έχει εξισωθεί με την
συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.
3. Επιπλέον της πιο πάνω παρακράτησης στο τακτικό αποθεματικό περιέρχεται και κάθε άλλο έσοδο για το οποίο
δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη.
Άρθρο 14. Έκτακτο αποθεματικό
Το έκτακτο αποθεματικό είναι το κεφάλαιο που δημιουργείται με σκοπό να βοηθήσει τον ΚοιΣΠΕ στην ανάπτυξη
νέων επιχειρηματικών σχεδίων. Για το σχηματισμό του παρακρατείται ποσοστό των καθαρών κερδών μιας
χρήσης, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και χρησιμοποιείται κατά βάση για τη
χρηματοδότηση επενδύσεων και εργασιών του ΚοιΣΠΕ κατά τις επόμενες χρήσεις.
Άρθρο 15. Ειδικά αποθεματικά
1. Ειδικά αποθεματικά του Συνεταιρισμού είναι αυτά που σχηματίζονται:
α) από την εισφορά νέων μελών ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του ΚοιΣΠΕ.
β) από τυχόν εισφορές μελών αξίας μεγαλύτερης από την αξία της/των συνεταιριστικής/κων μεριδίων που
επιθυμούν να αποκτήσουν.
γ) από τα καθαρά προς διανομή κέρδη κάθε χρήσης που αναλογούν σε μέλη του Συνεταιρισμού εφόσον τα μέλη
αυτά με υπεύθυνη δήλωσή τους ή με απόφαση του διοικητικού τους οργάνου, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνεταιρισμού, δηλώσουν πως δεν επιθυμούν να εισπράξουν το ποσό που τους αναλογεί.
δ) Οι επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα
Αναπτυξιακά Προγράμματα, την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τα έσοδα από χαριστική αιτία, εφόσον ο σκοπός
τους δεν ορίζεται ειδικά.
2. Τα ειδικά αποθεματικά χρησιμοποιούνται:
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α) Αυτά της περίπτωσης γ της προηγουμένης παραγράφου για την κάλυψη τυχόν ζημιών του Συνεταιρισμού και
την ισόποση απαλλαγή από έκτακτη εισφορά των συγκεκριμένων μελών που δεν εισέπραξαν διανεμηθέντα
καθαρά κέρδη.
β) Αυτά της περίπτωσης δ της προηγουμένης παραγράφου για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
γ) αυτά των περιπτώσεων α και β της προηγουμένης παραγράφου για την κάλυψη τυχόν ζημιών του
Συνεταιρισμού.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού, και μετά την εκκαθάριση, τα ειδικά αποθεματικά διατίθενται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παρεμφερείς σκοπούς μη διανεμόμενα στα μέλη.
Άρθρο 16. Χρήση – Ισολογισμός – Προϋπολογισμός
1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια (12μηνη), αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου
κάθε έτους,. Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και λήγει την
31.12.2014.
2. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό
Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Προϋπολογισμό και τους υποβάλλει στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τριάντα
(30) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει περίληψη του Ισολογισμού σε μια τουλάχιστον εκδιδόμενη στην έδρα του
εφημερίδα.
3. Το Εποπτικό Συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων συντάσσει
αναλυτική έκθεση ελέγχου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τον ελεγχθέντα από το Εποπτικό Συμβούλιο Ισολογισμό, τον Λογαριασμό
Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Προϋπολογισμό για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, υποχρεούμενο να
έχει στη διάθεση των μελών αντίγραφά τους τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησής της.
Άρθρο 17. Διανομή κερδών – Κατανομή ζημιών
1. Μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, το υπόλοιπό των καθαρών κερδών διανέμεται μεταξύ των μελών κατ’
αναλογία των συνεταιριστικών μερίδων που αυτά κατέχουν.
Είναι δυνατόν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΚοιΣΠΕ, να διανεμηθεί μέρος των κερδών
χρήσης και το υπόλοιπο να καταβληθεί στους απασχολούμενους του ΚοιΣΠΕ, με τη μορφή της επιβράβευσης της
παραγωγικότητας και της συμμετοχής τους (πριμ παραγωγικότητας), ανάλογα με την ποσοστιαία συμμετοχή
αυτών στις εργασίες της χρήσης. Η ποσοστιαία αυτή συμμετοχή καθορίζεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Μέλη του Συνεταιρισμού που δεν επιθυμούν να μετάσχουν στη διανομή κερδών κάποιας χρήσης δηλώνουν την
επιθυμία τους αυτή με υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή με απόφαση του διοικητικού τους
οργάνου σε περίπτωση νομικών προσώπων. Η δήλωση ή απόφαση απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συνεταιρισμού, το δε προϊόν των κερδών της χρήσης που δεν θα διανεμηθούν για το σκοπό αυτό
προσαυξάνει το ειδικό αποθεματικό του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 1γ του άρθρου 15 του
παρόντος Καταστατικού.
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2. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία και δεν είναι δυνατή ή δεν είναι συμφέρουσα η μεταφορά της σε
επόμενες χρήσεις, αυτή καλύπτεται είτε με επιβάρυνση των μελών κατ΄ αναλογία των συνεταιριστικών τους
μερίδων, είτε από τα Ειδικά Αποθεματικά και αν αυτό δεν επαρκεί από το Τακτικό Αποθεματικό, όπως ορίζουν τα
άρθρα 13 και 15 του παρόντος καταστατικού.
3. Αν και πάλι δεν καλύπτεται η προκύπτουσα ζημία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση για
την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους, όπως ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του παρόντος
καταστατικού.
Άρθρο 18. Βιβλία του ΚοιΣΠΕ
Ο ΚοιΣΠΕ τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:
α) Βιβλίο εσόδων - εξόδων, νόμιμα θεωρημένο από την αρμόδια φορολογική αρχή.
β) Ημερολόγιο, βιβλίο απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας
γ) Βιβλίο αλληλογραφίας (πρωτόκολλο).
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Εποπτικού Συμβουλίου.
στ) Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
ζ) Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά, η ημερομηνία εγγραφής, τα στοιχεία
ταυτότητας των μελών, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους, η εισφορά νέων μελών και η ημερομηνία
αποχώρησης ή διαγραφής των μελών.
Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών.
Τα βιβλία των περιπτώσεων α και β θεωρούνται από την αρμόδια φορολογική αρχή ή απαλλάσσονται νομίμως
της θεώρησης αυτής.
Τα βιβλία των περιπτώσεων δ έως ζ θεωρούνται πριν τη χρήση τους από το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του
οποίου εδρεύει ο ΚοιΣΠΕ ή απαλλάσσονται νόμιμα από τη θεώρηση αυτή.
Είναι δυνατή η τήρηση ορισμένων εκ των παραπάνω βιβλίων να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, έπειτα από σχετική
έγκριση της κάθε φορά αρμόδιας αρχής ή εφόσον συνάδει με το είδος του βιβλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 19. Συγκρότηση – Αρμοδιότητες
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του ΚοιΣΠΕ. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν
υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:
α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του ΚοιΣΠΕ.
γ) Η ψήφιση ή τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του ΚοιΣΠΕ.
ε) Η έγκριση του Ισολογισμού, Προϋπολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
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στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων
σε Ενώσεις καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών των οργάνων της Διοίκησης για σπουδαίο λόγο.
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
η) Η έγκριση για συμμετοχή του ΚοιΣΠΕ σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ), σε εταιρείες ή
επιχειρήσεις γενικού ενδιαφέροντος, σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού και η
αποχώρησή του.
3. Η Γενική Συνέλευση του ΚοιΣΠΕ απαρτίζεται από όλα τα μέλη που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη
συνεδρίαση. Όλα τα μέλη, όλων των κατηγοριών, μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το
καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν. Μέλος που δεν μπορεί να
παραβρεθεί στη Γενική Συνέλευση δια ζώσης, λόγω σπουδαίου λόγου (απόσταση, ασθένεια κ.α), μπορεί να
συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης.
4. Στις συνελεύσεις κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι δύο (2) απόντα μέλη, με έγγραφη
εξουσιοδότηση των απόντων μελών προς το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, η οποία μπορεί να αποστέλλεται
και με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με σκάνερ. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές τα μέλη της
κατηγορίας α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού παρέχουν έγκυρη εξουσιοδότηση
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για δικαιοπρακτική ικανότητα. Η εξουσιοδότηση έχει ισχύ
για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για την οποία παρέχεται ή για οποιαδήποτε εξ αναβολής συνεδρίαση
αυτής.
Άρθρο 20. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση του
Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
2. 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 ένα δέκατο (1/10) των μελών του
ΚοιΣΠΕ ανεξαρτήτως κατηγορίας, πάντως όχι λιγότερα από πέντε (5) μέλη.
3. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της
Γενικής Συνέλευσης με προσωπικές επιστολές ή και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει το Διοικητικό
Συμβούλιο (όπως φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με απόδειξη παραλαβής). Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και στην/στις συνεταιριστική/κες
οργάνωση/σεις ανώτερου βαθμού, στην/στις οποία/ες μέλος είναι ο ΚοιΣΠΕ.
4. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από την υποβολή της αίτησης του Εποπτικού Συμβουλίου ή των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το
Ειρηνοδικείο της έδρας του ΚοιΣΠΕ ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν αυτό κρίνει ότι δεν συντρέχει σπουδαίος
λόγος.
Άρθρο 21. Απαρτία Γενικής Συνέλευσης
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1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά
τουλάχιστον μέλη του ΚοιΣΠΕ.
2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση,
στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της
συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του ΚοιΣΠΕ.
3. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη
πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα
μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από δέκα (10).
4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού του ΚοιΣΠΕ, τη μεταβολή του ποσού της
συνεταιριστικής μερίδας, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή μέλους, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη
μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, την ανάκληση και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού ή
Εποπτικού Συμβουλίου και την τροποποίηση του Καταστατικού η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και στην περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης όταν είναι
παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη.
Άρθρο 22. Συνεδρίαση – Συζήτηση
1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται 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 άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα, ένα μέλος του ΚοιΣΠΕ
που υποδεικνύεται από την Συνέλευση.
2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
3. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αλλά
και για θέματα που θα προταθούν προς συζήτηση από παριστάμενο μέλος ή παριστάμενα μέλη του ΚοιΣΠΕ, με
την προϋπόθεση της αποδοχής της πρότασης από την Γενική Συνέλευση.
4. Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος συνεταιριστικής οργάνωσης
ανωτέρου βαθμού, της οποίας μέλος είναι ο ΚοιΣΠΕ.
Άρθρο 23. Ψηφοφορίες
1. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να
γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφολέκτη, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε και
αποφασίσθηκε. Ποτέ δεν λαμβάνεται απόφαση “δια βοής”.
2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν, εκλογή οργάνων, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη και για
τυχόν προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης και
μετά το τέλος των συζητήσεων των θεμάτων.
3. Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής
από την ευθύνη τους και αν διαπιστωθεί ότι ψηφίσουν εκπίπτουν από μέλη Συμβουλίου.
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4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων
μελών. Σε περίπτωση που κάποια από τρεις (3) ή περισσότερες προτάσεις δεν συγκεντρώσει κατά την
ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών οι δύο (2) εξ αυτών που συγκέντρωσαν
τη μεγαλύτερη σχετική πλειοψηφία τίθενται εκ νέου σε ψηφοφορία, προκειμένου μία εξ αυτών να συγκεντρώσει
την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών.
Άρθρο 24. Προσβολή αποφάσεων
1. Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αντίθετη στο Νόμο ή στο Καταστατικό, είναι άκυρη.
2. Την ακυρότητα κηρύσσει το Δικαστήριο, αν εγείρει αγωγή ένα (1) μέλος που δεν συμφώνησε ή οποιοσδήποτε
έχει έννομο συμφέρον.
3. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας (1) μήνας από τότε που πάρθηκε η απόφαση.
4. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 25. Διοικητικό Συμβούλιο
1. Τη διοίκηση του ΚοιΣΠΕ ασκεί το Διοικητικό Συμβουλίου το οποίο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και
ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη επάρκειας ισάριθμων
αναπληρωματικών μελών είναι δυνατόν η Γενική Συνέλευση να αποδεχθεί και λιγότερα αναπληρωματικά μέλη, όχι
όμως σε αριθμό μικρότερο των τεσσάρων (4). Στην περίπτωση αυτή αναπληρωματικά μέλη θα πρέπει να
υπάρχουν και από την πρώτη (α΄) κατηγορία μελών.
2. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) προέρχονται από μέλη της δεύτερης (β΄) και τρίτης (γ΄)
κατηγορίας του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, ενώ τα υπόλοιπα δύο (2) προέρχονται από την πρώτη (α΄)
κατηγορία μελών του ΚοιΣΠΕ. Όλα τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να τελούν σε πλήρη
στερητική δικαστική συμπαράσταση.
3. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να παρατείνεται μέχρι την εκλογή
νέου το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, και
εκλέγει με φανερή ψηφοφορία πρόεδρο, αντιπρόεδρο, ταμία και γραμματέα. Δεν μπορούν να εκλεγούν στη θέση
του προέδρου, αντιπροέδρου, γραμματέα και ταμία, μέλη της πρώτης (α΄) κατηγορίας του άρθρου 5 του παρόντος
καταστατικού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε τρεις (3) μήνες πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώρηση στο μητρώο
συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο ΚοιΣΠΕ.
Άρθρο 26. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚοιΣΠΕ εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το τρίτο
(3) έτος, από την εκλογή του προηγουμένου, μετά από μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Ν. 1667/1986, με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται κατά κατηγορία μελών οι υποψήφιοι.
2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από την Συνέλευση και κάθε μέλος
του ΚοιΣΠΕ ψηφίζει όσους υποψηφίους κάθε κατηγορίας μελών, επιθυμεί να εκλεγούν, με σταυρό που σημειώνει
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δίπλα στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου της προτίμησής του. Είναι δυνατόν η Γενική Συνέλευση να αποφασίζει
τον ανώτερο αριθμό σταυρών προτίμησης που μπορεί να σημειώνει κάθε μέλος κατά τη διαδικασία της
ψηφοφορίας.
3. Εκλέγονται, κατά κατηγορία μελών

οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς

προτίμησης. Επίσης, κατά τη σύνταξη του πρακτικού αρχαιρεσιών καταγράφονται κατά σειρά προτίμησης και τα
αναπληρωματικά μέλη κάθε κατηγορίας μελών.
4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του ΔΣ

που παραιτήθηκε, απέθανε ή απώλεσε την ιδιότητα του με

οποιονδήποτε άλλο τρόπο γίνεται μεταξύ των αναπληρωματικών μελών του, σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους,
τηρουμένων των ποσοστώσεων της παρ. 2 του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.
Σε περίπτωση αδυναμίας, σύμφωνα με τα παραπάνω, αναπλήρωσης αποχωρούντος μέλους τα εναπομείναντα
μέλη του ΔΣ συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΚοιΣΠΕ με σκοπό την εκλογή μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του οργάνου.
Άρθρο 27. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί τον ΚοιΣΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και
του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που
υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία απαιτείται έγκριση του
Εποπτικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα τα μέλη του Προεδρείου οφείλουν να καταβάλουν κατά τη
διαχείριση των υποθέσεων του ΚοιΣΠΕ, την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και
φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το
καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε
υπαλλήλους του ΚοιΣΠΕ.
4. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ΄ εξαίρεση στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το
χρόνο απασχόλησής τους και εφόσον υφίστανται οι σχετικές οικονομικές προϋποθέσεις. Η αποζημίωση αυτή δεν
αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής
νομοθεσίας.
Άρθρο 28. Λειτουργία – αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το μήνα, με γραπτή πρόσκληση σε
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα και με συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης που καθορίζονται από κοινού.
Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έναρξη
της συνεδρίασης, συζητούνται δε εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση από το όργανο. Στις Συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται υποχρεωτικά, και έχουν δικαίωμα συμμετοχής, και τα αναπληρωματικά μέλη
και ο διευθυντής του ΚοιΣΠΕ με δικαίωμα λόγου. Επίσης, καλούνται και έχουν δικαίωμα λόγου και μέλη του
ΚοιΣΠΕ, εφόσον τα αφορούν τα προς συζήτηση θέματα.
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2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία
(3) από τα μέλη του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται πέντε (5) τουλάχιστον
μέλη του. Επίσης βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν οι συνεδριάσεις του γίνονται μέσω
τηλεδιάσκεψης προκειμένου για μέλη που δεν παρευρίσκονται για σπουδαίο λόγο (απόσταση, ασθένεια κ.α.). Οι
αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών ή των συμμετεχόντων μελών μέσω τηλεδιάσκεψης,
για την οποία απαιτείται απόδειξη πραγματοποίησης. Σε περίπτωση άρτιου αριθμού υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρούνται από το Γραμματέα στο βιβλίο
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται
για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή του α βαθμού.
5. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάσει σε τρεις (3) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα
στο ίδιο ημερολογιακό έτος χωρίς ιδιαίτερα σημαντικό λόγο, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος του και τη θέση
του καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας των μελών που ανήκει.
Άρθρο 29. Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, εισηγείται τα
θέματα που αφορούν τον ΚοιΣΠΕ, διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού, υπογράφει όλα τα έγγραφα και
γνωστοποιήσεις του ΚοιΣΠΕ προς κάθε τρίτο και λαμβάνει γνώση όλων των εγγράφων που απευθύνονται ή
κοινοποιούνται στον ΚοιΣΠΕ. Επίσης, επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και
του Εποπτικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί νόμιμα τον ΚοιΣΠΕ προς κάθε δημόσια ή δικαστική αρχή και κάθε τρίτο,
υπογράφει τις συμβάσεις του ΚοιΣΠΕ και τις προς πληρωμή ή είσπραξη εντολές και επιβλέπει την ταμιακή λογιστική και διοικητική υπηρεσία.
2. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του για
σοβαρό λόγο και γενικώς στο πρόσωπο του εκχωρούνται όλες οι αρμοδιότητες του Προέδρου, στο βαθμό που δεν
είναι δυνατόν λόγω απουσίας, ασθένειας ή άλλης σοβαρής αιτίας να ασκηθούν από τον Πρόεδρο.
3. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου επιμελείται για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου, δέχεται όλα τα έγγραφα και διεξάγει την αλληλογραφία του ΚοιΣΠΕ, φυλάσσει τη σφραγίδα, τηρεί το
βιβλίο Μητρώου και το Πρωτόκολλο και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του ΚοιΣΠΕ.
4. Ο Ταμίας επιμελείται για την είσπραξη των εσόδων του ΚοιΣΠΕ, διενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με τις
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί το ταμείο του ΚοιΣΠΕ και φέρει την ευθύνη της λογιστικής
παρακολούθησης αυτού, είτε με προσωπική του απασχόληση είτε λαμβάνοντας υπηρεσίες ειδικού φοροτεχνικού
συμβούλου.
Άρθρο 30. Εποπτικό Συμβούλιο
1. Εφόσον τα μέλη του Συνεταιρισμού είναι περισσότερα από είκοσι (20), η Γενική Συνέλευση εκλέγει μαζί με το
Διοικητικό Συμβούλιο και Εποπτικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) μέλη. Το ίδιο μέλος δεν μπορεί
να μετέχει στο Εποπτικό Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλη του ΚοιΣΠΕ της πρώτης (α΄) κατηγορίας
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του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού δεν μετέχουν στο Εποπτικό Συμβούλιο. Επίσης, τα μέλη του Εποπτικού
Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερο βαθμό
ή να είναι σύζυγοι.
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την τήρηση των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να
λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, δικαιολογητικού ή στοιχείου του ΚοιΣΠΕ, να διενεργεί
λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Για τη
διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να ορίσει ειδικό σύμβουλο ή εμπειρογνώμονα. Το
Εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση που βλάπτουν τα
συμφέροντα του Συνεταιρισμού, υποδεικνύει εγγράφως την επανόρθωσή τους και ζητεί εκτάκτως από το
Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκλησή του.
3. Το Εποπτικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει με φανερή ψηφοφορία ένα εκ των
μελών του ως Πρόεδρο ο οποίος και εκπροσωπεί αυτό έναντι τρίτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 31. Τροποποίηση Καταστατικού
1. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της ειδικά για το σκοπό αυτό συγκαλούμενης
Γενικής Συνέλευσης των μελών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του
παρόντος.
2. Τα υπό τροποποίηση άρθρα θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην ημερήσια διάταξη της Γενικής
Συνέλευσης και σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μελών έγγραφη έκθεση με το
περιεχόμενο των προτεινόμενων τροποποιήσεων. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής υποβάλλεται και στη Διεύθυνση
Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Μετά τη λήξη της σχετικής απόφασης το καταστατικό κωδικοποιείται και
καταχωρείται στα μητρώα συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του ΚοιΣΠΕ.
Άρθρο 32. Διάλυση – Εκκαθάριση
1. Ο ΚοιΣΠΕ διαλύεται :
α) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των δέκα (10).
β) Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο Καταστατικό αυτό ή οι τυχόν τροποποιήσεις του.
γ) Αν αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τιε προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21
του παρόντος Καταστατικού.
δ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση, μόνο αφού αποτύχει η διαδικασία για έκτακτη εισφορά των μελών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2716/1999.
2. Η διάλυση του ΚοιΣΠΕ ως διαπιστωτική πράξη με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται στο
μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας αυτού.
3. Τη διάλυση του ΚοιΣΠΕ ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η διάλυση οφείλεται σε πτώχευση, ακολουθείται η
διαδικασία της εμπορικής νομοθεσίας. Την εκκαθάριση διενεργεί από κοινού το Εποπτικό Συμβούλιο μαζί με τον
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Πρόεδρο και τον Ταμία του ΚοιΣΠΕ και μη υφισταμένων αυτών δύο εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική
Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο. Ο ΚοιΣΠΕ λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά
τη διάλυσή του για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς
υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και καταβάλλονται οι υποχρεώσεις
του ΚοιΣΠΕ. Το υπόλοιπο που απομένει διανέμεται στα μέλη του ΚοιΣΠΕ ανάλογα με τις συνεταιριστικές μερίδες
τους.
4. Αν ο ΚοιΣΠΕ διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειας του ή λόγω της πτώχευσής του η οποία όμως ανακλήθηκε ή
περατώθηκε με συμβιβασμό είναι δυνατή η αναβίωσή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τους
όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 21 του παρόντος, η οποία στη συνέχεια καταχωρείται στο μητρώο
συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του.
5. Στην περίπτωση διάλυσης του ΚοιΣΠΕ για το λόγο που αναφέρεται στην παρ. 1, περίπτωση α' του παρόντος
άρθρου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός
μελών και ακολουθήσει μέσα σε ένα (1) μήνα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται εκτάκτως για να
αποφασίσει για την αναβίωση του ΚοιΣΠΕ.
6. Στην περίπτωση αναβίωσης, λογίζεται ότι ο ΚοιΣΠΕ δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει
αρχίσει η διανομή υπολοίπου προς τα μέλη του κατά το τελευταίο στάδιο της εκκαθάρισης.
Άρθρο 33. Πτώχευση
1. Αν ο ΚοιΣΠΕ αδυνατεί να αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ή αν κατά τη σύνταξη του
ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο (1/3) 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
ΚοιΣΠΕ και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη σε αναλογία των
συνεταιριστικών μερίδων, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την απαρτία του άρθρου 21 παραγρ. 4 και
απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών του ΚοιΣΠΕ. Πίνακας για τις έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν
και τις τυχόν καθυστερούμενες τακτικές εισφορές υποβάλλεται αμέσως από το Διοικητικό Συμβούλιο στο
Ειρηνοδικείο της έδρας του ΚοιΣΠΕ και κηρύσσεται από αυτός εκτελεστός.
2. Αν αποτύχει η αμέσως προηγούμενη διαδικασία, ο ΚοιΣΠΕ κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του
Ειρηνοδικείου της έδρας του, ύστερα από σχετική δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αίτηση οποιουδήποτε
δανειστή. Καθήκοντα εισηγητή δικαστή της πτώχευσης εκτελεί ο Ειρηνοδίκης της έδρας του ΚοιΣΠΕ και εφόσον
στο Ειρηνοδικείο υπηρετούν περισσότεροι, ο οριζόμενος από τον προϊστάμενο αυτού. Σύνδικος διορίζεται αυτός
που υποδεικνύει η πλειοψηφία των δανειστών εκτός αν σπουδαίος λόγος δεν το επιτρέπει.
3. Μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της δήλωσης ή της αίτησης για την κήρυξη του Συνεταιρισμού σε
πτώχευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δηλώσει στο Ειρηνοδικείο αν θα καταβληθούν τα χρέη
του ΚοιΣΠΕ ή αν η διαφορά μεταξύ παθητικού και ενεργητικού μειώθηκε κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του
συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων. Μετά τη πάροδο του τριμήνου, πριν από τη λήψη
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οποιουδήποτε άλλου μέτρου, ο Ειρηνοδίκης συγκαλεί τους δανειστές σε συνέλευση για συμβιβασμό κατά τις
εργασίες της οποίας προεδρεύει αυτός. Ο συμβιβασμός, εφόσον επιτευχθεί, επικυρώνεται από το Ειρηνοδικείο,
μετά δε την επικύρωση ο ΚοιΣΠΕ συνεχίζει τις εργασίες του. Με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΚοιΣΠΕ η απόφαση που επικυρώνει το συμβιβασμό κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του
Υπουργείου Υγείας.
4. Σε περίπτωση αποτυχίας του συμβιβασμού, το Ειρηνοδικείο κηρύσσει σε πτώχευση τον ΚοιΣΠΕ. Με την
κήρυξή του σε πτώχευση ο ΚοιΣΠΕ διαλύεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34. Ένωση Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης
Ο ΚοιΣΠΕ μπορεί να συστήσει με άλλους ή να συμμετέχει σε υφιστάμενη Ένωση Κοινωνικών Συνεταιρισμών
Περιορισμένης Ευθύνης, με σκοπό το συντονισμό και προώθηση των δραστηριοτήτων τους, με τους όρους και
προϋποθέσεις της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999.
Άρθρο 35. Ειδική Μεταχείριση
Ο ΚοιΣΠΕ έναντι του Δημοσίου, δημόσιων οργανισμών, οργανισμών της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και των
νομικών τους προσώπων τυγχάνει της ειδικής μεταχείρισης που ορίζουν οι παράγραφοι 17 και 19 του άρθρου 12
του Ν. 2716/1999.
Άρθρο 36. Ο ΚοιΣΠΕ ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.4019/2011
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν.4019/2011 ο υπό σύσταση ΚοιΣΠΕ θεωρείται αυτοδικαίως
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης και υπάγεται συμπληρωματικά του Ν. 2716/1999 και στις διατάξεις
του Ν. 4019/2011 περί «Κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας και άλλων διατάξεων».
Προς τούτο, ο υπό σύσταση ΚοιΣΠΕ θα υποβάλλει σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα οριζόμενα
δικαιολογητικά, για ένταξή του στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.
4019/2011.
Άρθρο 37. Ορισμός Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
Με το παρόν και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων ορίζεται Προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή η οποία αποτελείται από τα εξής ιδρυτικά μέλη του Συνεταιρισμού:
α) Γκιωνάκης Νικόλαος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Ζιώμα Δημήτριο
β) Δερεκοπούλου Κωνσταντίνα - Βασιλική, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή της τον Koubash Haytham
γ) Χιωτέλη Μεταξία, ως Γραμματέας, με αναπληρωτή της τον Μπαλτά Νικόλαο
δ) Μνιέστρη Νικόλαο, ως Ταμίας, με αναπληρώτριά του την Φραγκούλη Χρυσούλα,
ε) Λαζόπουλος Στέφανος, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Haghi Hossein
στ) Ρίζου Ιωάννα, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Σκαλκώτο Γεώργιο, και
ζ) Λυκουρέζου Ρόζα-Λίζα, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Ασημόπουλο Χαρίσιο
και η οποία εκτελεί χρέη Διοικητικού Συμβουλίου, έως την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό.
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Ειδικός και αποκλειστικός σκοπός της οριζόμενης στο παρόν Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής είναι η
ευόδωση των διαδικασιών πλήρους νομιμοποίησης της λειτουργίας του Συνεταιρισμού, έναντι κάθε αρμόδιας
αρχής.
Η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται έως το αργότερο εξήντα (60) ημέρες από την
ημερομηνία νομιμοποίησης του Συνεταιρισμού στην αρμόδια φορολογική αρχή.
Τα ανωτέρω αφού συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά από όλα τα ιδρυτικά μέλη του ΚοιΣΠΕ, για
να βεβαιωθούν συντάχθηκε το παρόν σε ικανό αριθμό πρωτοτύπων και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους –
συνεταιριστές, όπως κατωτέρω:
A/A

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα
πατέρα

ΑΦΜ

ΑΔΤ

Κατηγ.
Μέλους

Υπογραφή

1
2
3
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