
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ALPHA – 

OMEGA ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ»  

Σύμφωνα με το από 7-12-2018 καταστατικό, το οποίο εγκρίθηκε δυνάμει 

της αριθ.579/14-1-2019 απόφασης από το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και καταχωρήθηκε 

στο Βιβλίο Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας συνεστήθη η «ALPHA – 

OMEGA  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA – OMEGA ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», 

με έδρα την Γλυφάδα Αττικής, διάρκεια απεριόριστη, με σκοπούς όπως αυτοί 

αναγράφονται στο άρθρο 3, η δε ΚΟΙΝΣΕΠ θα διέπεται και θα λειτουργεί σύμφωνα 

με τους ειδικότερους όρους του από 7-12-2018 καταστατικού της. 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στις  .-2-2018 και 

καταχωρήθηκε στο αντίστοιχο βιβλίο αποφασίστηκαν τα εξής: 1) εγκρίθηκε η 

αποχώρηση μέλους, 2) έγινε δεκτή η είσοδος νέου μέλους, 3) ορίσθηκαν μέλη 

εφορευτικής επιτροπής, 4) αναδείχθηκαν νέα αναπληρωματικά μέλη της 

Διοικούσας Επιτροπής και 5) τροποποιήθηκε το άρθρο 17 (Διοικούσα Επιτροπή) και 

το προοίμιο του Καταστατικού. 

Με την από    -2-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του παραπάνω 

συνεταιρισμού τροποποιήθηκε το καταστατικό του και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο 

κείμενο: 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  

«ALPHA – OMEGA ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής 

Ωφέλειας»  

=================== 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού 

περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ALPHA – OMEGA  



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA – 

OMEGA ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 

«Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων και  

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.  

2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική 

ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΕΔΡΑ 

1. Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας της 

Περιφερειακής Ενότητας Αττικής.  

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  

1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική 

ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 

(ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).  

2. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι:  

i ) η βιώσιμη ανάπτυξη δια της καλλιέργειας, επεξεργασίας, 

τυποποίησης, απόσταξης φαρμακευτικής και βιομηχανικής κάνναβης 

(cannabis sativa L) και λοιπών αγροτικών προϊόντων  με βιολογικές 

μεθόδους καλλιέργειας, της υδροπονίας, της παραγωγής αιθέριων 

ελαίων και λοιπών φαρμακευτικών και ιαματικών προϊόντων, 

καλλυντικών με φυσικά υλικά και μεθόδους, της πώλησης  

βιολογικών τοπικών προϊόντων σε χαμηλές τιμές, δίνοντας την 

δυνατότητα ακόμη και στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα να 

χρησιμοποιούν βιολογικά προϊόντα  και παροχής εναλλακτικών θεραπειών, 

βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας. 

i i ) η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος, δια  

της διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων, οικολογικού και  



φαρμακευτικού τουρισμού, αγροτουρισμού, συμβουλευτικής 

γεωπονίας.  

Α. Βιώσιμη ανάπτυξη 

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προώθησης της 

βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες:  

α) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος, δια της 

καλλιέργειας και επιλογής προς πώληση και επεξεργασία βιολογικών 

προιόντων   

β) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα, με 

δίκαιη εργασιακή πολιτική και ήπια οικονομική πολιτική   

γ) προωθούν την ισότητα των φύλων, στον εργασιακό τομέα   

δ) προστατεύουν την παραγωγή ντόπιων ποικιλιών και 

αναπτύσσουν φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους καλλιέργειας.  

ε) προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, 

δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών σε 

διατροφικά και θεραπευτικά ζητήματα.  

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού ως προς την 

βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων 

δραστηριοτήτων: 

α. Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος 

και της βιοποικιλότητας μέσω της προώθησης βιολογικών προιόντων,  

που έχουν παραχθεί με ήπιες και φιλικές προς το περιβάλλον 

μεθόδους καλλιέργειας.  

β. Αειφόρος γεωργία, η οποία δίνει  έμφαση στη διατήρηση και  

διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» 

και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, 

δια της έμφασης στην καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών.  

γ. Τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία, που 

συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ 

παραγωγών και καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε 



είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων 

του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διάθεσή τους.  

δ. Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο 

εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον 

αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη 

ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη 

ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων 

και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων 

παραγωγών και εργαζομένων.  

ε. Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε 

τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την 

επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή 

μέσα από τον επανασχεδιασμό του τρόπου παραγωγής και διανομής 

των προϊόντων.  

στ. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων δια της διάδοσης των μεθόδων 

καλλιέργειας φαρμακευτικής και βιομηχανικής κάνναβης και λοιπών 

φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, της παραγωγής αιθέριων 

ελαίων και φυσικών καλλυντικών, της υδροπονίας.  

ζ. Εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό, οικολογικό και 

φαρμακευτικό τουρισμό, γνωριμία με την παράδοση και την ιστορία 

του τόπου μέσα από την περιήγηση, την εναρμόνιση με το φυσικό 

περιβάλλον, γνωριμία των φυτών και βοτάνων της υπαίθρου,  

οργάνωση επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων επιμόρφωσης, 

συμβουλευτική γεωπονική. 

η. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή διατήρηση της 

παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου, μέσω της 

παροχής υπηρεσιών βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας, που στηρίζονται 

σε τοπικά βότανα και λουλούδια και την δημιουργία αιθέριων ελαίων και βαμάτων 

και μέσω της οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Β. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος και  

ιδίως παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων, 

οικολογικού προσανατολισμιού και  καλλιέργειας, επεξεργασίας, 

τυποποίησης, απόσταξης φαρμακευτικής και βιομηχανικής κάνναβης 

(cannabis sativa L) και λοιπών αγροτικών προϊόντων με βιολογικές 

μεθόδους καλλιέργειας, υδροπονία, παραγωγή αιθέριων ελαίων και 

λοιπών φαρμακευτικών και ιαματικών προϊόντων, καλλυντικών με 



φυσικά υλικά και μεθόδους, πώληση βιολογικών τοπικών προϊόντων  

σε χαμηλές τιμές, δίνοντας την δυνατότητα ακόμη και στα 

χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα να χρησιμοποιούν βιολογικά 

προϊόντα  και παροχή εναλλακτικών θεραπειών, βοτανοθεραπεία και 

αρωματοθεραπεία, υπηρεσίες φαρμακευτικού τουρισμού, αγροτουρισμού, 

συμβουλευτικής γεωπονίας, που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και 

κοινωνικές ομάδες.  

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος θα ασκήσει 

δραστηριότητες οι οποίες  προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν 

κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως:   

• Ηλικιωμένους  

•  έφηβους και νέους    

και περιλαμβάνουν υπηρεσίες:   

•  εκπαίδευσης   

•  αγροτουρισμού, οικολογικού τουρισμού 

•  φαρμακευτικού τουρισμού   

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τις 

γενικές υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση της κοινωνικής 

πολιτικής. 
Πιο αναλυτικά, οι δραστηριότητες που θα ασκεί η επιχείρηση αφορούν τα 

εξής: καλλιέργεια, επεξεργασία, τυποποίηση, απόσταξη φαρμακευτικής 

και βιομηχανικής κάνναβης (cannabis sativa L), αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών και βοτάνων, χημική ανάλυση, παραγωγή 

αιθέριων ελαίων και καλλυντικών, εμπόριο σπόρων, παραγωγή, 

τυποποίηση ελιών και λαδιού, οικολογικός και  φαρμακευτικός 

τουρισμό, υδροπονία, βιολογική καλλιέργεια και ιχθυοκαλλιέργεια.  


