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1. ΕΓΓΡΑΦΗ 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ 
Κάθε μέλος, με την εγγραφή του, προκαταβάλει το ποσό των 100 ευρώ που λειτουργεί ως 
εγγύηση και ως μερίδα του στον συνεταιρισμό. 
 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
Η συνδρομή κάθε μέλους είναι ετήσια για νέες εγγραφές (ως ελάχιστη διάρκεια). 
Ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 200€/έτος και πληρώνεται στην αρχή κάθε 3μήνου 
(4 x  50€). 
Μετά το 1ο έτος η συνδρομή συνεχίζει να ανανεώνεται ανά 3μηνο. 
Οι μήνες πληρωμής των συνδρομών είναι Ιανουάριος, Απρίλιος, Ιούλιος και Οκτώβριος. 
 
ΔΙΑΚΟΠΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Στην περίπτωση που κάποιο μέλος δεν πληρώσει έγκαιρα (εντός του 3μηνου) την συνδρομή 
του, οι παροχές της ΚΟΙΝΣΕΠ διακόπτονται, διαγράφεται από μέλος και χάνει την εγγύηση.  
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
Όταν κάποιο μέλος αποχωρεί, η εγγύηση επιστρέφεται εφόσον το μέλος αυτό έχει 
αποπληρώσει το 1ο έτος και δεν έχει άλλες οικονομικές εκκρεμότητες προς την ΚΟΙΝΣΕΠ. 
 
-- 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ 

• Φωτοτυπία ταυτότητας 

• Αίτηση συμμετοχής 

• Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής 
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

• Αίτηση αποχώρησης   



2. ΠΑΡΟΧΕΣ 
 
ΕΥΘΥΝΗ 
Παρέχει λογιστική και νομική κάλυψη για τις εμπορικές δραστηριότητες των μελών, εφόσον  
αυτές υπόκεινται στα πλαίσια του νόμου και της ορθής λειτουργίας της ΚΟΙΝΣΕΠ. 
 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών σε δράσεις με εθελοντική εργασία (χωρίς 
ασφάλιση). 
Δράσεις θεωρούνται οι εκθέσεις, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις κοκ. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Παρέχει τη δυνατότητα πρόσληψης και ασφάλισης μελών ως εργαζόμενοι σε δράσεις του 
συνεταιρισμού.  
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Παρέχει στα μέλη τη δυνατότητα: 

• Διαδικτυακής προβολής και πώλησης μέσω της ιστοσελίδας https://greenleaf.gr/.  

• Δημιουργία εταιρικών λογαριασμών email (πχ. yourproject@greenleaf.gr). 
 
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 
Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα των μελών είναι διαθέσιμα προς άλλα μέλη σε προνομιακές 
τιμές. 
 
 
 
3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
Για την ορθή λειτουργία της ΚΟΙΝΣΕΠ απαιτείται η ορθή λειτουργία από τα μέλη της και η 
τήρηση όλων των προϋποθέσεων που αναφέρονται. 
Αυτό συμπεριλαμβάνει: 

• Τα μέλη να πληρώνουν έγκαιρα την συνδρομή τους.  

• Τα μέλη να συμμορφώνονται στις υποδείξεις της επιχείρησης για την σωστή 
λογιστική παρακολούθηση. 

• Η Διοικητική Επιτροπή να εξασφαλίζει την λογιστική και νομική κάλυψη των μελών. 

• Η Διοικητική Επιτροπή να είναι συνεπής στις πληρωμές προς όσους εργάζονται σε 
δράσεις που διοργανώνει.  

 
ΗΘΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

Δεν υποστηρίζονται δράσεις που καταπονούν το περιβάλλον και τα έμβια όντα.   
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Οι δράσεις που διοργανώνουν τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ οφείλουν να είναι δράσεις κοινωνικού 
οφέλους με εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. 
Τα κέρδη θα επενδύονται στη διοργάνωση περαιτέρω τέτοιων δράσεων ή σε άλλους 
σκοπούς κοινωνικού οφέλους. 
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