ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Αγροτικού Συνεταιρισμού
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ τ. Α '

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα
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Συνιστάται Αγροτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία « ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΛΛΩΝ » και διακριτικό τίτλο « \
Α.Σ.ΜΑΛΛΩΝ » με έδρα τις Μάλλες Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας της
περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, Περιφέρειας Κρήτης, όπου είναι
εγκατεστημένη και η Διοίκηση του.
Για τις συναλλαγές του Συνεταιρισμού με το εξωτερικό θα
χρησιμοποιείται η επωνυμία του Συνεταιρισμού και ο διακριτικός τίτλος του σε
οποιαδήποτε γλώσσα.

Αρθρο 2
Περιφέρεια
Ο Συνεταιρισμός έχει περιφέρεια τη γεωγραφική περιοχή, η οποία
ορίζεται από τα διοικητικά όρια του Δήμου Ιεράπετρας, όπου και
δραστηριοποιείται.
Άρθρο 3
Σκοπός - Δραστηριότητες

1.
Ο Συνεταιρισμός είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία
συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει με την αμοιβαία βοήθεια και την
αλληλεγγύη των μελών της, τη συλλογική, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική
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ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά
διοικούμενης επιχείρησης. Αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητα για την
επίτευξη των σκοπών του στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού του.
Αποτελεί αυτοβοηθού μενο οργανισμό και διέπεται από τις διεθνείς
συνεταιριστικές αρχές και αξίες, καθώς και τις ηθικές συνεταιριστικές αρχές.
Ο Συνεταιρισμός αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει
εμπορική ιδιότητα.
2. Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει
οποιεσδήποτε δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της
παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας κατά κύριο λόγο ελαιοκομικών αλλά και
άλλων αγροτικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων, κτηνοτροφικών
προϊόντων, προμήθειας και εμπορίας γεωργικών εφοδίων, (ζωοτροφών,
λιπασμάτων, φάρμακων κ.α.) καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και
εμπορίας μέσων αγροτικής παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών.
Οι δραστηριότητες αυτές ενδεικτικά είναι οι εξής :
α. Η επεξεργασία,
μεταποίηση
και εμπορία αγροτικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων και
ειδικότερα ελαιολάδου, γάλακτος, μελιού,
σταφυλιών, ξηρών καρπών, αρωματικών φυτών και βοτάνων, καθώς και
άλλων ελαιοκομικών και γεωργικών προϊόντων, μέσω της ομάδας
παραγωγών.
β. Η πρακτόρευση στην περιφέρεια του των ασφαλιστικών εταιριών,
των οποίων η πλειονότητα των μετοχών ανήκει σε Συνεταιριστικές
Οργανώσεις.
γ.
Η πρακτόρευση στην περιφέρεια του, Οργανισμών ασφάλισης ή
αγροτικής παραγωγής και κεφαλαίου.
δ.

Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη.

ε.
Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την προμήθεια
στα μέλη του καταναλωτικών αγαθών.
στ. Η εκτέλεση
οδοποιίας.

εγγειοβελτιωτικών

έργων

και

έργων

αγροτικής

ζ. Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών
προϊόντων των μελών του και τρίτων. Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης.
η. Η ίδρυση και λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων, η ανάπτυξη
του οικοτουρισμού, του κοινωνικού τουρισμού και αγροτοτουριστικών
εργασιών.
θ.
Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και
πολιτιστικής κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου.
3.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί:

α.
Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο
εσωτερικό και το εξωτερικό.
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β.
Να συνιστά νομικά πρόσωπα, να συμπράττει σε κοινές
επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα
του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς Οργανισμούς, με επιχειρήσεις
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.), με συνεταιριστικές οργανώσεις
άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά
πρόσωπα
στο
πλαίσιο
της
διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας.
γ.
Να συνιστά ή μετέχει σε εταιρίες του Εμπορικού Νόμου ή του
Αστικού Κώδικα, που έχουν αντικείμενο τους δραστηριότητα, που εμπίπτει
στους σκοπούς του Συνεταιρισμού.
δ.
Να αναγνωρίζεται ως Ομάδα Παραγωγών. Να συμμετέχει ή να
ιδρύει Κλαδικούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΚΑΣ), Κλαδικούς Εθνικούς
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΚΕΑΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31
του ν. 4384/2016.
ε.
Να συστήνει μόνος του ή με τη συνεργασία άλλων παραγωγών
και μεταποιητών, Ομάδα Προστασίας και Διαχείρισης προϊόντων ελιάς,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4384/2016.
4. Ο Συνεταιρισμός εκπροσωπείται στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 4384/2016, όπως ισχύει και στις
διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
5. Ο Συνεταιρισμός αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει
εμπορική ιδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4384/2016.
6. Ο Συνεταιρισμός έχει υποχρέωση να εγγράφει στο Εθνικό Μητρώο
Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του
ν. 4384/2016.
7.
Ο Συνεταιρισμός εγγράφεται μέλος σε Σωματεία Ιδεολογικού και
Συντονιστικού συνεταιριστικού σκοπού, που προάγουν τον συνεταιριστικό
θεσμό.
Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού
Η χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις και κωλύματα εγγραφής
1.
Μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού μπορεί να γίνουν φυσικά
πρόσωπα, που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε
οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που
εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, πληρούν τους όρους
του καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.
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Επίσης, μέλος ΑΣ μπορεί να γίνει και άλλος ΑΣ, ή άλλο νομικό
πρόσωπο που η δραστηριότητά του είναι αποκλειστικά αγροτική σε έναν
τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας και εξυπηρετείται
από τις δραστηριότητες του ΑΣ. Το νομικό πρόσωπο αυτό θα μπορεί να
κατέχει μόνο μία συνεταιρική μερίδα και μία (1) ψήφο. Το σύνολο των συνεταιρικών μερίδων που μπορεί να κατέχονται από μέλη Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνόλου των
κατεχομένων από μέλη - φυσικά πρόσωπα συνεταιρικών μερίδων.
Συνταξιούχοι μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού, εφόσον
αποδεδειγμένα διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση και χρησιμοποιούν τις
υπηρεσίες του Συνεταιρισμού.
Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να καταστούν και επενδυτές, οι
οποίοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορούν να συντελέσουν
στην επίτευξη των σκοπών του ΑΣ, αλλά δεν υποχρεούνται να
συναλλάσσονται με αυτόν. Κατέχουν προαιρετικές συνεταιρικές μερίδες χωρίς
τα δικαιώματα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
2. Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού όποιος :

;

α. Αντιστρατεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα του
Συνεταιρισμού.
β. Τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή έχει καταδικαστεί
αμετάκλητα για κακούργημα εκ δόλου ή πλημμέλημα, σε βάρος της *
περιουσίας Αγροτικού Συνεταιρισμού.
Άρθρο 6
Όροι εισδοχής
1.
Τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του
προηγούμενου άρθρου, για να εγγραφούν στο Συνεταιρισμό πρέπει να
υποβάλουν έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Η
αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, ή την επωνυμία, το
πατρώνυμο, το επάγγελμα ή τη δραστηριότητα και την κατοικία, ή την έδρα και
εφ’ όσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης του,
καθώς και δήλωση του υποψήφιου μέλους ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους του καταστατικού, ότι έχει τις προϋποθέσεις του καταστατικού να γίνει
μέλος του Συνεταιρισμού και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του κωλύματα,
από αυτά που προβλέπονται από το νόμο και τα οποία αποκλείουν την
εγγραφή του στο Συνεταιρισμό.
2.
Με απόφαση επίσης του Διοικητικού Συμβουλίου του, μπορεί να
γίνει εγγραφή στον ΑΣ μελών επενδυτών, προσδιορίζοντας παράλληλα τους .
όρους και τις προϋποθέσεις εισόδου και εξόδου, τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους.
3.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αποφασίζει
αιτιολογημένα, για την αποδοχή ή όχι της αίτησης μέσα στην πρώτη του
συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης. Αποδοχή της αίτησης μετά από τη
λήψη απόφασης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και μέχρι την έναρξη και το
τέλος των εργασιών της, δεν επιτρέπεται.
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4.
Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση
ή παραλείψει να πάρει απόφαση, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει
γράφως στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία επιλαμβάνεται του
ήματος και αποφασίζει οριστικά.
Άρθρο 7
Απόκτηση της ιδιότητας του μέλους
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1.
Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ημερομηνία της
απόφασης αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εάν αυτή
δεν έγινε δεκτή, από την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής της αίτησης
από τη Γενική Συνέλευση, που δέχεται την αίτηση και διατάσσει την εγγραφή
και με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει το ποσοστό της
αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής μερίδας ή το ποσό που αντιστοιχεί στην
πρώτη δόση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού αυτού.
2.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ αποφασίζει αιτιολογημένα για
την αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής προσώπου ως μέλους του ΑΣ στην
πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης. Η Γενική Συνέλευση
αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
3.
Δεν εγγράφονται μέλη ΑΣ, κατά το χρονικό διάστημα των τριών
(3) μηνών πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου.
4.
Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν τη συνεταιριστική ιδιότητα από την
καταχώριση του καταστατικού στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών
που τηρείται στο Ειρηνοδικείο και με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει το
ποσοστό της αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής μερίδας, σύμφωνα με το
άρθρο 14 του καταστατικού.
5.
Με την απόκτηση της συνεταιριστικής ιδιότητας, το μέλος
εγγράφεται στο Βιβλίο Μητρώου των Μελών που τηρείται στο Ειρηνοδικείο.

Άρθρο 8
Δικαιώματα Μελών
Τα μέλη του Συνεταιρισμού δικαιούνται:
1.

Να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις του.

2.
Να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αντιπρόσωποι σε
άλλες συλλογικές αγροτικές οργανώσεις.
3.
Να συνιστούν και να συμμετέχουν στις Ομάδες Παραγωγών του
Αγροτικού Συνεταιρισμού και λοιπές μορφές συλλογικής δράσης του
Συνεταιρισμού κατά την έννοια του ν. 4384/2016, συμπεριλαμβανομένων των
ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων .
4.
Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες συσκέψεις για θέματα του
Συνεταιρισμού ή των μελών του.
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5.
Να συμμετέχουν σε συσκέψεις, σεμινάρια και συνέδρια στο
εσωτερικό και εξωτερικό, που υιοθετεί ο Συνεταιρισμός.
V\ .
ι,

6.

Να ζητούν με αίτηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, πληροφορίες
σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στην πρώτη
μετά την υποβολή της αίτησης Γενική Συνέλευση των μελών.
7.
Να ζητούν με αίτηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και να
παίρνουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του Ισολογισμού
και του Λογαριασμού κερδών και ζημιών. Τα αντίγραφα αυτά χορηγούνται στο
μέλος μέσα σε προθεσμία ενός μηνός το αργότερο από την υποβολή της
αίτησης και εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταβάλει την σχετική δαπάνη.
8.
Να λαμβάνουν, με αίτηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, γνώση .
του περιεχομένου των ατομικών τους λογαριασμών και των αποφάσεων το
Συνεταιρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση
του να αρνηθεί τη γνωστοποίηση του περιεχομένου των αποφάσεων, για τις
εμπορικές δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, αν από τη γνωστοποίηση τους
πιθανολογείται βλάβη των συμφερόντων του Συνεταιρισμού. Στην περίπτωση
αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να φέρει το θέμα για την λήψη
οριστικής απόφασης στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών.
9.
Να συμμετέχουν στη διανομή των πλεονασμάτων της
διαχειριστικής χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης.
10.
Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του
Συνεταιρισμού, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις του.
11.
Η προσωπική εργασία που παρέχει το μέλος του ΑΣ προς αυτόν,
ανάλογα με τις ανάγκες του, συνιστά άσκηση δικαιώματος της περίπτωσης'δ'
της παραγράφου 1 του άρθρου 8 το ν. 4384/2016 - ΦΕΚ 78/Α/26-4-2016 και
δεν θεωρείται ότι παρέχεται στο πλαίσιο σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Ο ΑΣ
εκδίδει παραστατικό σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 8 του
ν. 4308/2014 (Α' 251) για την παρασχεθείσα προσωπική εργασία. Η αξία της
προσωπικής εργασίας μεταφέρεται στο πλεόνασμα του ΑΣ της οικείας
διαχειριστικής χρήσης και διανέμεται στα δικαιούχα μέλη σύμφωνα με την
περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 23.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις Μελών
1.
Οι συνεταίροι υποχρεούνται να παραμείνουν μέλη του Συνεταιρισμού
τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια και αναλαμβάνουν την υποχρέωση εγγραφής
στην Ομάδα Παραγωγών του Συνεταιρισμού για την ελάχιστη χρονική
περίοδο, που απαιτούν οι κοινοτικοί κανονισμοί. Κάθε μέλος του
Συνεταιρισμού κοινοποιεί την τυχόν αποχώρηση του γραπτώς έξι (6) μήνες
πριν την αποχώρηση του. Αποχώρηση είναι δυνατή πριν τη λήξη της τριετίας
μόνο ένεκα σπουδαίου λόγου κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2.

Τα μέλη του Συνεταιρισμού υποχρεούνται:
6

α. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού, του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεταιρισμού της Ομάδας
Παραγωγών, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
β. Να συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται στη λειτουργία και
στις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, να υπερασπίζονται και να
εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και να μη προβαίνουν
σε πράξεις που μπορούν να βλάψουν τα συμφέροντα του ή τα συμφέροντα
των συνεταίρων, ως μελών του Συνεταιρισμού.
\ϊ· /
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γ. Να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το
νόμο, τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και τους κανονισμούς του
Συνεταιρισμού - Ομάδας Παραγωγών.
δ. Να μη ανταγωνίζονται το Συνεταιρισμό, στον οποίο είναι μέλη.
ε. Να παραδίδουν στο Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις ειδικότερες
προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, την παραγωγή τους
που προορίζεται για το εμπόριο των προϊόντων, για τα οποία η Γενική
Συνέλευση αποφάσισε την κοινή εμπορία ύστερα από μεταποίηση ή όχι.
στ. Να δηλώνουν στο Συνεταιρισμό μέσα σε προθεσμίες που
καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, την παραγωγή που
προορίζεται για πώληση των προϊόντων, της οποίας τη συγκέντρωση έχει
αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
ζ. Να εφαρμόζουν τους κανόνες παραγωγής και ποιότητας που
θεσπίζονται για κάθε προϊόν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
η. Να δέχονται και να διευκολύνουν τα Όργανα του Συνεταιρισμού
που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων παραγωγής και
ποιότητας.
θ. Να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το
Συνεταιρισμό - Ομάδα Παραγωγών (π.χ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Συνεταιρισμού - Ομάδας Παραγωγών).
ι. Να εμπορεύονται την παραγωγή τους μέσω του Συνεταιρισμού.
3.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη μπορούν να
απαλλάσσονται μερικά ή ολικά από την υποχρέωση για παράδοση *
της παραγωγής τους στο Συνεταιρισμό, εφόσον :
α. Έχουν αντικειμενική αδυναμία ή άλλους σοβαρούς λόγους.
β. Πριν από την ένταξη τους στο Συνεταιρισμό είχαν συνάψει
αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους,
εφόσον ο Συνεταιρισμός έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον
όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης.
γ. Ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη
παραγωγή.
4. Συνεταίρος, που αδικαιολόγητα δεν δηλώνει την παραγωγή του
έγκαιρα στο Συνεταιρισμό με την επιφύλαξη της παραγράφου 2
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του εδαφίου στ' του παρόντος ή κάνει ανακριβή δήλωση και δεν
προσκομίζει
την
παραγωγή
του
στις
εγκαταστάσεις
του
Συνεταιρισμού ή στο χώρο που ο Συνεταιρισμός ορίζει ή διαθέτει την
παραγωγή του μερικά ή ολικά σε άλλους φορείς χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση του Συνεταιρισμού :
α. Υπόκειται στην πληρωμή ποινικής ρήτρας που αποφασίζεται από
το ΔΣ, υπολογιζόμενη επί της αξίας κάθε κιλού προϊόντος που δεν
παραδίδεται. Το ακριβές ποσό της ποινικής ρήτρας προσδιορίζεται από τη
Γενική Συνέλευση κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης για την κοινή εμπορία
του σχετικού προϊόντος.
β. Μπορεί να διαγράφει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η
οποία επιβάλλει ταυτόχρονα και ποινική ρήτρα.
Άρθρο 10
Αποχώρηση Μελών
1.
Τα μέλη του Συνεταιρισμού δεν μπορούν να αποχωρήσουν από
αυτόν πριν περάσει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ. 1,
εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατά τα ανωτέρω.
2.
Για την αποχώρηση απαιτείται έγγραφη αίτηση του μέλους προς
το Συνεταιρισμό πριν από έξι (6) τουλάχιστον μήνες. Μέχρι τη χρονολογία της
αποχώρησης εξακολουθεί το μέλος, που ζήτησε να αποχωρήσει, να έχει τα .
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων μελών και να μετέχει στις Γενικές
Συνελεύσεις. Όμως, από την ημέρα υποβολής της αίτησης θεωρείται ότι
παραιτήθηκε από τυχόν αξιώματα, που κατείχε σε όργανα του Συνεταιρισμού
ή σε άλλη συλλογική αγροτική οργάνωση, στην οποία μετέχει ο
Συνεταιρισμός.
3.
Το μέλος που ζήτησε την αποχώρηση από το Συνεταιρισμό,
μπορεί να την ανακαλέσει με έγγραφη δήλωση του προς το Συνεταιρισμό
μέχρι τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, που η αποχώρηση του γίνεται
οριστική. Επανάκτηση των αξιωμάτων που κατείχε αποκλείεται.
Άρθρο 11
Διαγραφή Μέλους
1.
Με αιτιολογημένη απόφαση
διαγράφεται μέλος του Συνεταιρισμού όταν :

του

Διοικητικού

α.

Δεν έχει πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής.

β.

Τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

Συμβουλίου

γ. Αρνείται χωρίς λόγο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
απέναντι στο Συνεταιρισμό και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος
καταστατικού, του νόμου, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
δ.

Ανταγωνίζεται το Συνεταιρισμό στον οποίο είναι μέλος .
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ε. Βλάπτει από πρόθεση τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και
ιδίως με την άσκηση κάθε δραστηριότητας, η οποία στρέφεται εναντίον των
οικονομικών ή ηθικών συμφερόντων του Συνεταιρισμού.
ι
2.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την απόφαση του περί
διαγραφής συνεταίρου, τάσσει σ' αυτόν δεκαήμερη προθεσμία για
παροχή εξηγήσεων και άρση του λόγου διαγραφής, αν συντρέχει τέτοια
περίπτωση.
ν2
*7. ,
3.
Τη διαγραφή στη Γενική Συνέλευση εισηγείται το Διοικητικό
Συμβούλιο, που υποχρεούται όπως και η Γενική Συνέλευση, να ακούσει
^προηγουμένως το υπό διαγραφή μέλος.
4.
Κατά της απόφασης διαγραφής επιτρέπεται προσφυγή του
διαγραφέντος στη Γενική Συνέλευση. Η προσφυγή πρέπει να περιλαμβάνεται,
με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως θέμα της ημερήσιας διάταξης στην
πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μετά την άσκηση της προσφυγής,
η οποία συγκαλείται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της
προσφυγής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επί της προσφυγής
λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία μετά από ακρόαση του μέλους που
διαγράφηκε.
5.
Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους που διαγράφεται, επέρχεται
με την κοινοποίηση της απορριπτικής επί της προσφυγής απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης ή όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στο
καταστατικό για την άσκηση της προσφυγής της παρούσας παραγράφου.
6.
Στα μέλη που διαγράφονται για τους λόγους που αναφέρονται σ.τα
εδάφια γ', δ' και ε ' της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν επιστρέφονται οι
υποχρεωτικές μερίδες.
Άρθρο 12
1.
Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Συνεταιρισμού, ο
κληρονόμος ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που
υποδείχθηκε με έγγραφη συμφωνία τους, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις του
νόμου και του καταστατικού να γίνει μέλος, υπεισέρχεται σε όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πέθανε. Η δήλωση-αίτηση
του κληρονόμου για τη συνέχιση στο πρόσωπο του της συνεταιριστικής
ιδιότητας του μέλους που πέθανε, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνεταιρισμού μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία
του θανάτου του μέλους.
2.
Αν δεν υποδειχθεί, η ονομαστική αξία της μερίδας, όπως τυχόν
έχει προσαυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα, όταν υπάρχει ζημία, αποδίδεται
στους κληρονόμους στο τέλος της χρήσης.
Άρθρο 13
Δικαιώματα εξερχόμενων Μελών
1.
Ο συνεταίρος που εξέρχεται από το Συνεταιρισμό, δεν μπορεί να ζητήσει την εκκαθάριση του, ούτε έχει καμία απαίτηση ή αξίωση πάνω
στην
περιουσία
του.
Δικαιούται
μόνο
την
επιστροφή
της
υποχρεωτικής συνεταιρικής του μερίδας ή μερίδων που καταβλήθηκαν
9
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απ' αυτόν, όπως έχουν διαμορφωθεί, καθώς και το μέρος από το καθαρό
πλεόνασμα της ετήσιας διαχείρισης, αν υπάρχει, που δικαιούται στο
τέλος της χρήσης που εξήλθε, αφού αφαιρεθούν και στις δύο περιπτώσεις οι
ζημιές των προηγούμενων χρήσεων και οι κρατήσεις για τα αποθεματικά
κεφάλαια, που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό.
2.
Η απόδοση της συνεταιρικής μερίδας και του δικαιώματος από
το πλεόνασμα της χρήσης γίνεται μέσα σ' ένα χρόνο από την ημερομηνία που
το μέλος, σύμφωνα με το νόμο, έχασε τη συνεταιριστική του ιδιότητα, όχι όμως
νωρίτερα από έξι μήνες απ' αυτή.
*
3.
Αν μέχρι την οριστική έξοδο του μέλους αποφασισθεί η επιβολή
εισφοράς στα μέλη, η απόφαση εφαρμόζεται και σε εκείνους, που έχουν
ζητήσει να αποχωρήσουν.
4.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για
την εξασφάλιση των απαιτήσεων του Συνεταιρισμού έναντι των συνεταίρων,
που αποχωρούν ή διαγράφονται καθώς και για την εκπλήρωση όλων των
υποχρεώσεων τους απέναντι στο Συνεταιρισμό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ - ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 14
Συνεταιρική μερίδα
1.
Η συνεταιρική μερίδα είναι το
συμμετοχής κάθε μέλους στο κεφάλαιο του ΑΣ.

ελάχιστο

χρηματικό

ποσό

2.
Κάθε μέλος συμμετέχει στον ΑΣ με μία (1) υποχρεωτική μερίδα
και έχει μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση του ΑΣ.
3.
Κάθε μέλος συμμετέχει στο Συνεταιρισμό υποχρεωτικά με μία
υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα και έχει μία ψήφο. Η υποχρεωτική μερίδα *
ορίζεται σε χίλια Ευρώ (1000 €). Το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της
ονομαστικής αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής μερίδας, καταβάλλεται με
την εγγραφή του μέλους. Το υπόλοιπο ποσοστό καταβάλλεται σε τρεις δόσεις,
το αργότερο σε ένα χρόνο από την εγγραφή του.
4.
Η συνεταιρική μερίδα είναι αδιαίρετη, ονομαστική, αμεταβίβαστη
και ίση για όλους τους συνεταίρους.
5.
Η μεταβολή της αξίας της συνεταιρικής μερίδας του ΑΣ γίνεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του καταστατικού του.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται και χρόνος καταβολής της αυξήσεως.
6.
Τα μέλη μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετες υποχρεωτικές
μερίδες με καταβολή της αξίας κάθε μίας, ανάλογα με το ύψος των
συναλλαγών τους με τον Συνεταιρισμό. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε Λογιστικής
χρήσης καταρτίζεται πίνακας των μελών στον οποίο αναγράφεται το ύψος των
συναλλαγών κάθε μέλους με τον Συνεταιρισμό και υπολογίζεται ο μέσος όρος.
Ο πίνακας αυτός αναρτάται στα γραφεία του Συνεταιρισμού
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε
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;

τρία
χρόνια
αθροίζονται
τα
ποσά
των
συναλλαγών
κάθε
μέλους και υπολογίζεται ο συνολικός μέσος όρος τριετίας για το
σύνολο των μελών του
Συνεταιρισμού. Τα μέλη που πραγματοποίησαν
συναλλαγές (διπλάσιες) του μέσου όρου μπορούν να αποκτήσουν 2 (δύο)
πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες και (1) μία πρόσθετη ψήφο. Τα μέλη που
πραγματοποίησαν συναλλαγές (πενταπλάσιες) και άνω, μπορούν να
αποκτήσουν (5) πέντε πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες και (2) δύο
πρόσθετες ψήφους. Η αξία των πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων
καταβάλλεται εντός έτους.
Σε περίπτωση που μία επόμενη τριετία δικαιολογεί μικρότερο αριθμό
■μερίδων και ψήφων από την προηγούμενη, η αξία των πρόσθετων
υποχρεωτικών μερίδων, που είχαν αποκτηθεί δεν επιστρέφεται στο μέλος,
αλλά διατηρείται στο
όνομα του μέλους. Τους όρους καθορισμού των
πτρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων μπορεί να τροποποιεί ή ανακαθορίζει με
απόφαση της η Γενική Συνέλευση.
7.
Οι υποχρεωτικές μερίδες είναι έντοκες. Ο τόκος επί της αξίας
της μερίδας θα υπολογίζεται με επιτόκιο το οποίο θα καθορίζει κατ' έτος η
Γενική Συνέλευση των μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας. Ο τόκος θα καταβάλλεται από τον Συνεταιρισμό στα μέλη ανά
έτος, από το ταμείο του Συνεταιρισμού ή θα πιστώνεται στα μέλη.
8.
Τα μέλη, οι εργαζόμενοι στο Συνεταιρισμό και τρίτοι μπορεί να
αποκτήσουν προαιρετικές μερίδες. Το ύψος της προαιρετικής μερίδας ορίζεται
στο ίδιο ποσό της υποχρεωτικής μερίδας. Οι προαιρετικές μερίδες
επιστρέφονται στους δικαιούχους είτε με πρωτοβουλία του Συνεταιρισμού, είτε
με αίτηση των κατόχων εντός εξαμήνου από την υποβολή της αίτησης.
Οι προαιρετικές μερίδες έχουν τα εξής προνόμια :
α. Συμμετοχή κατά προτεραιότητα στα πλεονάσματα, με τη διανομή
στις προαιρετικές μερίδες ποσοστού των πλεονασμάτων ανάλογου με την
ποσοστιαία συμμετοχή των προαιρετικών μερίδων στο άθροισμα
υποχρεωτικών και προαιρετικών μερίδων.
β.
Συνέλευση.

Καταβολή τόκου, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Γενική

γ.
Σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης του Συνεταιρισμού, οι
προαιρετικές μερίδες εξοφλούνται πριν από τις υποχρεωτικές.
9.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού, τα μέλη του
θεωρούνται πιστωτές για το ποσό των υποχρεωτικών συνεταιρικών
μερίδων που έχουν καταβάλει. Αυτές αποδίδονται μετά την εξόφληση
όλων των άλλων υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού.
10.
Η αύξηση ή η μείωση του ύψους της συνεταιρικής μερίδας γίνεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.1
11.
Η μεταβίβαση των συνεταιρικών μερίδων είναι δυνατή μόνο με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, σε άλλα μέλη του
Συνεταιρισμού ή σε πρόσωπο, που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του
παρόντος Καταστατικού.

12.

Απαγορεύεται στο Συνεταιρισμό :

α.

Να αγοράζει ή να δέχεται σαν ενέχυρο τις μερίδες των μελών

του.
β.
Να επιστρέφει τη συνεταιρική μερίδα στα μέλη του, αν αυτά
δεν έχουν αποχωρήσει.
Άρθρο 15
Ευθύνη του Συνεταίρου
για υττοχρεώσεις του Συνεταιρισμού
1.
Η ευθύνη των μελών του Συνεταιρισμού για τις υποχρεώσεις,
του προς τρίτους είναι επικουρική.
2.
Η
έκταση της ευθύνης της ορίζεται
του ποσού της υποχρεωτικής μερίδας.

περιορισμένα

μέχρι

3.
Κάθε νέο μέλος ευθύνεται όπως ορίζουν οι προηγούμενες
παράγραφοι και για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού, που αναλήφθηκαν
πριν από την είσοδό του σ' αυτόν.
4
Η
επικουρική
ευθύνη των συνεταίρων
απέναντι
στους
δανειστές του Συνεταιρισμού, γεννάται μόνο εφόσον οι δανειστές δεν
ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά στοιχεία του Συνεταιρισμού ή των
εγγυητών.
5.
Οι συνεταίροι ευθύνονται με τον ίδιο παραπάνω τρόπο και μετά
την έξοδό τους από τον Συνεταιρισμό για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν,
όταν ήταν μέλη ή για προηγούμενες υποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχθηκαν
κατά την εγγραφή τους.
6.
Οι αξιώσεις τρίτων από την ευθύνη των μελών του Συνεταιρισμού
κατά τις προηγούμενες
παραγράφους
του
παρόντος
καταστατικού,
παραγράφονται μετά παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του έτους μέσα
στο οποίο γεννήθηκαν.
7.
Η ευθύνη των συνεταίρων παύει οπωσδήποτε, όταν περάσει ένας
χρόνος από το πέρας της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης του Συνεταιρισμού,
εκτός αν ασκήθηκε εναντίον τους αγωγή μέσα στο έτος.8
8.
Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση κατά των μελών και τών
μελών των Οργάνων του Συνεταιρισμού για υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού
προς τρίτους και προς το Δημόσιο, καθώς και για υποχρεώσεις μεταξύ μελών
και Συνεταιρισμού.
Άρθρο 16
Υποχρεώ σεις των Συνεταίρω ν προς Τρίτους
1.
Οι δανειστές μέλους του Συνεταιρισμού δεν έχουν κανένα
δικαίωμα επί της περιουσίας του Συνεταιρισμού ή των π λεονασ μάτω ν
χρήσεων ή των συνεταιρικώ ν μερίδων υπ οχρεω τικώ ν ή π ροαιρετικώ ν
για οφειλές του μέλους προς αυτούς.

2.
Δεν υπ όκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικώ ν
μέτρω ν για οφ ειλές των συνεταίρω ν προς τρίτους :
α.
Τα ανταλλάγματα για τη χρήση των π εριουσιακώ ν
σ τοιχείω ν που έχουν π αραχω ρηθεί στο Συνεταιρισμό.
β.
Τα προϊόντα
της
παραγω γής
των
μελών,
που
π αραδόθηκαν στο Συνεταιρισμό για πώληση ή διάθεση στην αγορά
αυτούσ ια ή μετά από μεταποίηση ή επ εξεργασία.
γ.
3.
ως τρίτου :

Το τίμημα των παραπάνω προϊόντω ν.
Δεν επ ιτρέπ εται η κατάσχεση στα χέρια του Συνεταιρισμού

α.
Χρημάτω ν, που έχουν ληφθεί από π ιστω τικά Ιδρύματα
ως δά νειο για λογαριασμό μέλους του ή π ροορίζονται για δάνειο προς
αυτό, έστω και αν τα χρήματα αυτά τηρούνται στους λογαριασμούς
του Συνεταιρισ μού επ' ονόματι του μέλους.
β.
Α π αιτήσεω ν για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού
π ρος τα μέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ Ο Υ

1

Αρθρο 17
1.

Ό ργανα του Συνεταιρισμού είναι:
α.

Η Γενική Συνέλευση

β.

Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο

γ.
Το Εποπτικό Συμβούλιο, εφόσον
ο αριθμός των
μελώ ν του ΑΣ είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30). Αν τα μέλη του ΑΣ
είναι λιγότερα από τριάντα (30), δεν απ αιτείται εκλογή Εποπτικού
Συμβουλίου.
I. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 18
Συγκρότηση - Ψήφοι
1.
Η γενική συνέλευση απ οτελεί το ανώ τατο όργανο του ΑΣ.
Στη γενική συνέλευση μετέχουν αυτοπροσώ πω ς όλα τα μέλη, που
έχουν εγγράφ ει στο μητρώο του και έχουν εκπ ληρώ σει όλες τις
ληξιπ ρόθεσ μες οικονομικές τους υποχρεώ σεις προς τον Συνεταιρισμό.
2.
Τα μέλη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ενασκούν τα
δικαιώ ματα ττου έχουν ως συνεταίροι για τις υποθέσεις του
Συνεταιρισμού.
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3.
Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μία ψήφο.
Συνεταίρος που έχει πρόσθετες υποχρεω τικές μερίδες μπορεί να
διαθέτει π ερισ σότερες της μιας ψήφους και μέχρι τρεις.
4.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να
μετάσχουν στην ψηφοφορία για τα θέματα της απαλλαγής από την
ευθύνη τους, μόνο με τις ψήφους που διαθέτουν τα ίδια.
5.
Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση
του Συνεταιρισμού δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή από ειδικά
για το σκοπό αυτό, εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Άρθρο 19
Αρμοδιότητες
1.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα, για το οποίο
δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο Όργανο.
2.
ανήκουν :

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης
α.

Η τροποποίηση του καταστατικού.

β.
Η συγχώνευση ή μετατροπή ή παράταση της διάρκειας
και η λύση του ΑΣ.
γ,
Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των αντιπροσώ πων σε
Αγροτικές Συνεταιριστικές Συμπράξεις ή Οργανώσεις σε άλλους
Συνεταιρισμούς ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που μετέχει ο Συνεταιρισμός.
δ.
Η
έγκριση
των
ετήσιων
χρηματοοικονομικώ ν
καταστάσεων του άρθρου 22 του ν. 2384/2016 και ο καθορισμός του
τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτω ν της χρήσης.
ε.

Η μεταβολή του ύψους των συνεταιρικών μερίδων.

στ.
Η επιβολή εισφοράς στα μέλη του Συνεταιρισμού και η '
επιβάρυνση των μελών από τυχόν ζημίες.
ζ.
Η έγκριση
δράσης και ανάπτυξης του
προϋπολογισμός.
η.

του
προγράμματος επ ιχειρηματικής
Συνεταιρισμού και ο αντίστοιχος

Η έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων και

Εξόδων.
θ. Η απαλλαγή
Διοικητικού Συμβουλίου.

από

κάθε

ευθύνη

των

μελών

του

ι.
Η ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λ ειτουργίας και του
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού.
ια.
υποθήκευση,

Η
την

απόφαση για την αγορά, την
ανταλλαγή
και την πώληση
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ανέγερση,
ακινήτω ν

την
του

Συνεταιρισμού, (η έγκριση ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και
μίσθω σης βιοτεχνίας ή βιομηχανίας, καθώς και η έγκριση για την
σύναψη δανείου για τους σκοπούς αυτούς).
ιβ. Η απόφαση για τη συγκρότηση και λειτουργία από τα
μέλη του ΑΣ, Ομάδων Παραγωγών ή Οργανώσεων Παραγωγών, που
αντιστοιχούν στους κλάδους παραγω γής και στα βασικά προϊόντα του
ΑΣ.
ιγ. Ο ορισμός των ελεγκτών για την επόμενη οικονομική
\ν; \
ΧΡήση και ο καθορισμός της αμοιβής τους.
ιδ. Η απόφαση για συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε κοινές
ί/έπ ιχ ειρ ή σ ε ις , σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιω τικού τομέα, σε
-τί
κοινω φελείς Οργανισμούς, σε Επιχειρήσεις Οργανισμώ ν Τοπικής
Α υτοδιοίκησης,
σε Συλλογικές Αγροτικές
Συμπράξεις
ή άλλες
Οργανώ σεις που π ροβλέπονται από τον νόμο και η αποχώ ρηση του
από αυτές.
/& /

ιε.
Η απόφαση για κάθε άλλο θέμα, που ειδικές διατάξεις
του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ορίζουν αρμόδια τη Γενική
Συνέλευση.
3.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει
στο Δ ιοικητικό Συμβούλιο την άσκηση των αρμοδιοτήτω ν στην
ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λ ειτουργίας και του Κανονισμού
Υ π ηρεσιακής Κατάστασης Προσω πικού και στην συγκρότηση και
λειτουργία από τα μέλη του ΑΣ Ομάδων Παραγωγών ή Ο ργανώ σεω ν
Παραγωγών, που αντισ τοιχούν στους κλάδους π αραγω γής και στα
βασικά προϊόντα του ΑΣ.
Άρθρο 20
Σύγκληση
1.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ ιοικητικό
Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση μια φορά κάθε χρόνο. Η
Συνέλευση π ραγματοπ οιείται π άντοτε στην έδρα του Συνεταιρισμού
μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη της χρήσης.
τον
της
την
της

Η πρόσκληση π εριέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
τόπο και την ημερομηνία π ραγματοπ οίησης και την ώρα έναρξης
συνεδρίασης και γνω σ τοπ οιείται στα μέλη του Συνεταιρισμού με αποστολή της τουλάχισ τον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη
συνεδρίασης.

Η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στο γραφ είο του
Συνεταιρισμού ή του
Καταστήματος της Τοπ ικής Κοινότητας,
αντικαθιστά την παραπάνω γνω στοπ οίηση της π ρόσκλησης στα μέλη.
Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πρακτικό, που υπ ογράφεται από
τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δ ιοικητικού Συμβουλίου του
Συνεταιρισμού.
Η
ημέρα
της
αποστολής
ή
τοιχοκόλλησης
της πρόσκλησης και της σ υνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσ ης δεν
π ροσμετρούνται στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερών.
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2.
Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να σ υγκαλέσ ει έκτακτη
Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, όταν συντρέχει θέμα ειδικά
προβλεπόμενο από το καταστατικό ή όταν η έκτακτη σύγκληση
επ ιβάλλεται για το συμφέρον του Συνεταιρισμού κατά την κρίση του
Συμβουλίου.
3.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση
μετά από αίτηση του 1/5 των μελών του Συνεταιρισμού. Η αίτηση
υποβάλλεται στο Δ ιοικητικό Συμβούλιο και σ ’ αυτήν αναφ έρονται οι
λόγοι της έκτακτης σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα. Αν το
Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί ή αδρανήσει να συγκαλέσει έκτακτη
Γενική
Συνέλευση
μέσα
σε
είκοσι (20)
ημέρες από
την
υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη ή το Εποπτικό Συμβούλιο,
συγκαλούν απ ’ ευθείας μόνα τους τη Γενική Συνέλευση.
4.

Οι π ροσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης υπ ογράφονται:

α.
Από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ ιοικητικού
Συμβουλίου, όταν συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
β. Από όλους τους συνεταίρους, που υπ έγραψαν την
αίτηση έκτακτης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ή το Εποπτικό
Συμβούλιο, στην περίπτω ση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. .
Άρθρο21
Απαρτία
1.
Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον κατά την
έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη του συνεταιρισμού
με δικαίωμα ψήφου, τα οποία εκπροσωπούν πλέον του μισού
(1/2) του όλου αριθμού των ψήφων.
2.
Αν διαπ ιστω θεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της
συνεδρίασης,
η Γενική Συνέλευση
συνέρχεται, χω ρίς
νέα
πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επ όμενης
εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει οπ οιοσδήπ οτε
και αν είναι ο αριθμός των εκπροσω πούμενω ν σε αυτήν ψήφων.
3.
στην:

Κ ατ’ εξαίρεση αν π ρόκειται για αποφάσεις που αφορούν
α.

Μεταβολή του σκοπού του Συνεταιρισμού.

β.

Συγχώ νευση με άλλο Συνεταιρισμό.

γ.

Μ ετατροπή του Συνεταιρισμού.

δ.

Διάλυση του Συνεταιρισμού.

ε.

Τροποποίηση του Καταστατικού, τότε

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και σ υνεδριάζει εγκύρω ς,
εφόσον στην
έναρξη
της
συνεδρίασης
είναι
π αρόντα
ή
αντιπροσω πεύονται μέλη του Συνεταιρισμού, που έχουν δικαίω μα
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ψήφου και εκπ ροσω π ούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όλου
αριθμού των ψήφων. Εάν δεν σ υντελεστεί η απ αρτία αυτή η Γενική
Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη
διαδικασ ία, που ορίζεται στην π ροηγούμενη παράγραφο, οπότε
βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι
π αρόντα ή αντιπ ροσω π εύονται μέλη, που έχουν δικαίω μα ψήφου και
εκπ ροσω π ούν τουλάχιστον το μισό (1/2) του όλου αριθμού των
ψήφων.

Άρθρο 22
Συνεδρίαση - Συζήτηση - Ψ ηφοφορία
1.
Στην έναρξη της συνεδρίασης η Συνέλευση εκλέγει από τα
μέλη της Πρόεδρο και Γραμματέα, ως και Εφορευτική Επιτροπή που
απ οτελείται από τρία (3) μέλη. Μέχρι την εκλογή του, καθήκοντα
Π ροέδρου της Συνέλευσης ασκεί ο Π ρόεδρος του Δ ιοικητικού
Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει ο Α ντιπ ρόεδρος ή το μεγαλύτερης
ηλικίας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που π αρίσταται ή αν δεν
π αρίσ ταται κανένα, ένας από τους π αλαιότερους συνεταίρους που
υπ οδεικνύεται από την πλειοψ ηφία των παρόντω ν.
2.
Για τη συζήτηση και τις απ οφ άσεις που π αίρνονται
κρατούνται πρακτικά από το Γραμματέα, υπ ογράφονται από τον
Πρόεδρο, το Γραμματέα και τα μέλη της Ε φορευτικής Επιτροπής.
3.
Η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει απ οφάσεις
μόνο πάνω στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και
π εριέχονται στην πρόσκληση. Ειδικά τα θέματα αναβολής ή διακοπ ής της Συνέλευσης,
σύγκλησης νέας, εκλογής π ροεδρείου, μεταβολής
της σ ειράς των θεμάτω ν της ημερήσιας διάταξης δεν είναι αναγκαίο
να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
4.
Οι ψ ηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε
φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορεί να γίνουν με έγερση των
μελών ή με ανύψωση των χεριώ ν ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως
με βοή.
Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται π άντοτε με ψηφοδέλτια
υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής.
Τα ψηφοδέλτια θεω ρούνται έγκυρα εφόσον είναι ομοιόμορφα
και δεν π εριλαμβάνουν σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα, που
π αραβιάζουν
κατά
την
κρίση
της
Ε φορευτικής
Επιτροπής
τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.
5.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία γία
τα θέματα που αφορούν:
α. Α ρχαιρεσίες.
β. Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Δ ιοικητικού
Συμβουλίου.
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γ. Έ γκριση των ετήσιω ν χρηματοοικονομικώ ν καταστάσεω ν
του άρθρου 22.
δ. Προσω πικά θέματα.
ε. Ανάκληση των μελών του Δ ιοικητικού Συμβουλίου.
στ. Ο ποιοδήποτε άλλο θέμα, εφόσον το ζητήσει το ένα
πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών που π αρίσ τανται στη
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
ζ. Η ψηφοφορία που αφορά άλλα θέματα είναι φανερή.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει κατά τις ψ ηφοφορίες να
απ ομακρύνονται από την αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσωπα που δεν
έχουν δικαίω μα ψήφου. Ειδικά, τρίτα πρόσωπα απ αγορεύεται να
π αρευρίσκονται κατά τον χρόνο της αποσφράγισης των ψ ηφοδελτίω ν
και καταμέτρησης μέχρι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτω ν.
Άρθρο 23
Απόφαση
1.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πάνω στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται με την απόλυτη π λειοψ ηφ ία των
σε αυτήν εκπροσω πουμένω ν ψήφων. Σε περίπτωση ισοψ ηφίας
η ψηφοφορία επ αναλαμβάνεται και εάν υπάρχει και νέα ισοψ ηφία, η
πρόταση απ ορρίπ τεται.
Οι
αποφάσεις
της
Γενικής
Συνέλευσ ης
είναι
υπ οχρεω τικές για όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού, έστω και αν
διαφω νούν π είναι απάντα.
2.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη π λειοψ ηφ ία
των δύο τρίτω ν (2/3) των ψήφων που εκπροσω πούνται σε αυτήν, γία
τη μεταβολή του σκοπού του, για τη συγχώνευση του με άλλον
συνεταιρισμό, για τη διάλυση του συνεταιρισμού,
για την
τροποποίηση του καταστατικού, για την μετατροπή του και για κάθε
άλλο θέμα όπου το παρόν καταστατικό ή ο νόμος απ αιτεί αυξημένη
πλειοψηφία.
3.
Αν τα μέλη του Δ ιοικητικού Συμβουλίου δεν απ αλλαγούν από
την ευθύνη ή δεν
εγκριθεί ο Ισολογισμός, ο Α π ολογισμός και ο
Πίνακας Απ οτελεσμάτω ν Χρήσης,
η Γενική Συνέλευση στην ίδια
συνεδρίαση,
μετά
την
ανάγνωση της έκθεσης
των
ελεγκτώ ν,
αποφασίζει για την ανάκληση ή μη των μελών του
Δ ιοικητικού
Συμβουλίου και εκλογή νέου Δ ιοικητικού Συμβουλίου.
Αν τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ανακληθούν, η
Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση εκλέγει προσω ρινό Δ ιοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20)
ημερών να
συγκαλέσει
Γενική
Συνέλευση
των μελών
του
Συνεταιρισμού με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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4.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψ ηφοφορία για τα
θέματα που αφορούν:
α.
β.
Συμβουλίου.

Α ρχαιρεσίες.
Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Δ ιοικητικού

γ.
Έγκριση του ισολογισμού, του απ ολογισμού και του
π ίνακα αποτελεσμάτω ν χρήσης.
\ X<Λ
Γ;'; \ %%
: >;8 ίθ !
δ.
Προσωπικά θέματα.
5.
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λήφ θηκε κατά
%νπ αράβ ασ η των διατάξεω ν του Νόμου ή του Κ ατασ τατικού υπόκειται
σε ακύρωση. Η ακυρότητα των αποφάσεω ν κηρύσσεται με απόφαση
του Ε ιρηνοδικείου της έδρας του ΑΣ, μετά από αίτηση μέλους του ΑΣ
ή της αρμόδιας αρχής του άρθρου 18 του ν. 4384/2016 ή τρίτου που
έχει έννομο συμφέρον, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασ ία της
εκούσ ιας δικαιοδοσίας. Η αίτηση ασκείται μέσα σε π ροθεσμία τριάνΥα
(30) ημερώ ν από τη λήψη της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και
κοινοπ οιείται στον ΑΣ.
6.
Η απόφαση του Ειρηνοδικείου που εκδίδεται, σύμφωνα
με την προηγούμενη π αράγραφο υπόκειται σε έφεση, σύμφω να με τις
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Π ολιτικής Δ ικονομίας. Δ ικαίω μα
άσκησης έφεσης έχει και η αρμόδια αρχή του άρθρου 18 ν. 4384/2016.
Αν η απόφαση δεν επ ιδοθεί, η έφεση ασκείται εντός π ροθεσμίας τριών
(3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης.
II. ΔΙΟ ΙΚ Η ΤΙΚ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 24
Συγκρότηση - Λειτουργία
1.
Η Διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκείται από το Δ ιοικητικό
Συμβούλιο, που
απ οτελείται από πέντε (5) μέλη. Τα μέλη
του Δ ιοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με
άμεση, καθολική και
μυστική ψηφοφορία από τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη του ΑΣ.
Η διάρκεια της θητείας του Δ ιοικητικού Συμβουλίου είναι τέσσερα (4)
χρόνια. Η θητεία όλων των μελών του ΔΣ είναι χρονικά ενιαία. Οι
σύμβουλοι είναι επ ανεκλέξιμοι και ανακαλούνται ελευθέρους από τη
Γενική Συνέλευση.
2.
Αν τρεις (3) μήνες πριν από την εκλογή των μελώ ν του ΔΣ
ο αριθμός των εργαζομένω ν με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου του συνεταιρισμού είναι μεγαλύτερος από είκοσι
(20), στο ΔΣ μετέχει, ως επ ιπ λέον
μέλος του, εκπ ρόσω π ος του
παραπάνω προσω πικού. Ο εκπρόσω πος αυτός συμμετέχει με
δικαίω μα ψήφου μόνο σε θέματα προσω πικού.
3.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, το αργότερο
μέσα σε πέντε (5)
ημέρες συνέρχεται και σ υγκροτείται σε σώμα
εκλέγοντας στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση από τα μέλη
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του, κατ' απόλυτη π λειοψ ηφ ία των
συγκροντούντω ν την απαρτία
μελών του, τον Π ρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον
Ταμία. Την π ρω τοβουλία συγκλήσεως έχει ο Σύμβουλος που
π λειοψ ήφησε.
Σε
π ερίπ τω ση
αδικαιολόγητης
π αραλείψ εω ς .η
σύγκληση γίνεται από τον αμέσως επόμενο. Η κατανομή αξιωμάτων
γίνεται με μυστική ψ ηφοφορία. Τα ανωτέρω αξιώ ματα δεν συμπίπτουν
στο ίδιο πρόσωπο.

ί

4.
Σύμβουλοι που λόγω διαρκούς κω λύματος τους απέχουν
από τις συνεδριάσ εις
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο από πέντε (5) μήνες ή που αδικαιολόγητα δεν
π ροσήλθαν
σε
π έντε συνεχείς
συνεδριάσεις
του
Δ ιοικητικού
Συμβουλίου, θεω ρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του
Συμβούλου.
5.
Το Δ ιοικητικό
Συμβούλιο
συνεδριάζει
ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα. Το
Δ ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει τακτές ημέρες συνεδρίασης.
Τότε
δεν χρειάζεται προηγούμενη πρόσκληση των μελών του.
Συγκαλείται επ ίσης
υπ οχρεω τικά
από
τον
Π ρόεδρο
ή
τον
Α ντιπ ρόεδρο, όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του
Δ ιοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτηση, η οποία περιέχει το
σκοπό και τους λόγους σύγκλησης, ως και την π ροτεινόμενη
ημερομηνία σύγκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψ ης του
Προέδρου ή του Α ντιπ ροέδρου να συγκαλέσουν Δ ιοικητικό Συμβούλιο,
σύμφωνα με την αίτηση, το Δ ιοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με
πρόσκληση που υπ ογράφουν δύο (2) μέλη.
6.
Στις σ υνεδριάσ εις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν
μπορούν να π αρευρίσκονται άλλα μέλη του Συνεταιρισμού εκτός από:
α.

Υ π ηρεσιακά στελέχη.

β.
Συνεταίροι ή εμπειρογνώ μονες ή ειδικο ί σύμβουλοι
που προσκαλούνται από το Δ ιοικητικό Συμβούλιο.
7.
Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν τα π αρόντα μέλη είναι
π ερισσότερα από τα απάντα, σε καμία όμως περίπτω ση δεν μπορεί
τα παρόντα μέλη να είναι λιγότερα από τρία. Το ΔΣ αποφασίζει με
απόλυτη πλειοψ ηφία των παρόντω ν μελών.8
8.
Μ έλος του ΔΣ δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του
για θέματα που αφορούν στον ίδιο, στη σύζυγο ή σε συγγενείς του εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού.
Άρθρο 25
Α ρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1.
Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό
δικαστικά και εξώ δικα. Την εκπροσώπηση του αυτή μπορεί να την
αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του ή στον Γενικό Διευθυντή
(Μ άνατζερ).
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2.
Το
ΔΣ μπορεί επ ίσης να
αναθέτει την άσκηση
αρμοδιοτήτω ν του σε μέλος αυτού ή υπάλληλο του συνεταιρισμού.
3.
Το ΔΣ είναι αρμόδιο να απ οφ ασίζει για κάθε θέμα που
αφορά τη διοίκηση του συνεταιρισμού, τη διαχείρισ η της π εριουσίας
και των υποθέσεώ ν του και την επ ιδίω ξη του σκοπού του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο :
α. Θέτει σε εφαρμογή τις απ οφ άσεις
Συνέλευσης και φ ροντίζει για την εκτέλεσή τους.

της

Γενικής

β.
Συγκαλεί τις τακτικές και τις έκτακτες Γενικές
Σ υνελεύσ εις και καθορίζει τα θέματα που θα σ υζητηθούν σ' αυτές.
γ.
Καταρτίζει τον Ισολογισμό και τον Α π ολογισ μό του
Συνεταιρισμού και συντάσσει πρόγραμμα εργασιώ ν του επ όμενου
έτους.
δ.
Αποφασίζει για την εγγραφή νέω ν μελών και τη
διαγραφή μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π αρόντος.
ε. Α π οφασίζει για την αποδοχή καταθέσεω ν των μελώ ν
και την παροχή δανείω ν σ' αυτά, μέσα στα όρια του καταστατικού και
των αποφάσεω ν της Γενικής Συνέλευσης.
στ. Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα της Δ ιοίκησ ης και
λειτου ργία ς του Συνεταιρισμού και ορίζει το ανώ τατο χρηματικό ποσό,
που ο ταμίας μπορεί να κρατάει στο ταμείο του για τα έξοδα αυτά.
ζ.

Απ οφασίζει για την αγορά μηχανημάτω ν, εργαλείω ν,
σκευώ ν και λοιπώ ν κινητών π εριουσιακώ ν σ τοιχείω ν και π αντός
αγαθού αναλώ σιμου ή όχι, για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού και των
μελώ ν του.
η. Επεξεργάζεται και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική
Συνέλευση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λ ειτουργίας του Συνεταιρισμού,
ως και τον Κανονισμό Καταστάσεω ς Προσω πικού.
θ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό, υπηρετικό,
εργατικό και εργατοτεχνικό π ροσω πικό του Συνεταιρισμού.
ι.
Ασκεί την π ειθαρχική εξουσία στο π ροσω πικό του
Συνεταιρισμού κατά τους όρους του Κανονισμού του προσω πικού και
του νόμου.
ια.
Προσλαμβάνει τον Γενικό Δ ιευθυντή. Η πρόσληψη
γίνεται μετά από προκήρυξη, που δημοσιεύεται στον ημερήσιο Τύπο.
ιβ.
στις Εταιρίες.

Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο ορίζει τους εκπ ροσώ π ους

3.
Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ορίζει
Γενικό Διευθυντή (Μ άνατζερ), στον οποίο να αναθέτει με σύμβαση τήν
μερική ή ολική άσκηση εξουσιώ ν και αρμοδιοτήτω ν του, πλην εκείνω ν
που κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό απ αιτούν συλλογική
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ενέργεια, καθώς και τη γενική διεύθυνση και
διαχείριση των
υποθέσεων
του
Συνεταιρισμού. Με απόφαση
του
Δ ιοικητικού
Συμβουλίου καθορίζονται τα δικαιώ ματα, οι υποχρεώ σεις και οι
αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή.
4.
Αν ο Πρόεδρος ή μέλος του Δ ιοικητικού Συμβουλίου είναι
αντίδικοι του Συνεταιρισμού, τον Συνεταιρισμό εκπροσω πεί το ειδικώ ς
από αυτό εξουσιοδοτημένο μέλος του, εκτός αν η Γενική Συνέλευση
διορίσει ειδικούς εκπροσώ πους.

' V

ί* **^
5.
Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επ ιτροπ ές » '
γνω μοδοτικές
ή
να
προσλαμβάνει
ειδικούς
επ ισ τημονικούς
συμβούλους για την επιβοήθηση του έργου του.
\ \

\ί Η

.^..

Άρθρο 26
Α ρμοδιότητες Προέδρου
1.
Ο Πρόεδρος του Δ ιοικητικού Συμβουλίου έχει τις π αρακάτω
αρμοδιότητες :
α. Φ ροντίζει για την καλή λειτουργία των υπηρεσιώ ν του
Συνεταιρισμού.
β. Προωθεί ή π ραγματοπ οιεί τις αποφάσεις του Δ ιοικητικού
Συμβουλίου και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιώ ν του
Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το καταστατικό και τις απ οφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακριβή τήρηση τους.
γ. Φ ροντίζει για
του Διοικητικού Συμβουλίου.

την

εκπλήρωση

των

υποχρεώ σεω ν

δ. Ενημερώ νεται αρμοδίω ς για την επ ιχειρηματική π ορεία
του Συνεταιρισμού.
ε.
Φ ροντίζει μαζί με τον Ταμία να συνταχθούν οι μηνιαίες
καταστάσεις του Ταμείου. Επίσης μαζί με τον λογιστή, τον ισολογισμό
και τον Λογαριασμό Απ οτελεσμάτω ν του έτους, για να υπ οβληθούν
στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ.
Συγκαλεί το Δ ιοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και
έκτακτες συνεδριάσ εις και φροντίζει για την αποστολή
των
προσκλήσεω ν για τις Γενικές Συνελεύσεις με την επιφύλαξη της παρ.
7 του άρθρου 24 του παρόντος.
ζ.
Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και π ροεδρεύει στις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
η.
Εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισμού και τη δράση
του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση.
θ.
Δίνει προς την Εποπτεύουσα Αρχή και τους Ε λεγκτές
όλες τις π ληροφορίες που ζητούνται απ' αυτούς.

\
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2.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπ ορεί να εκλεγ€ί
μόνο για δύο (2) συνεχόμενες θητείες και ανακαλείται ελεύθερα από τη
γενική συνέλευση.
Άρθρο 27
Ταμίας
1.
Ο Ταμίας ενεργεί την ταμειακή εργασία σύμφω να με το
καταστατικό, τον
κανονισμό λειτουργίας και τις απ οφ άσ εις του
Δ ιοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα :
α. Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση την εντολή
του Προέδρου ή του εξουσιοδοτημένου απ' αυτόν π ροσώ π ου και
κάνει τις απαραίτητες εξοφλήσεις
κατά τον Ε σω τερικό Κ ανονισμό
Λ ειτουργίας του Συνεταιρισμού.
β. Εκτελεί κάθε σχετική προς την υπ ηρεσία του, απόφαση
του Δ ιοικητικού Συμβουλίου.
γ. Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφ α
και τα απ οδεικτικά έγγραφα.
δ. Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου
καταρτίζει με το Λογιστή ή το Γραμματέα τον ετήσιο Ισολογισμό.
ε.
Συμβούλιο.

Δίνει

όλες

τις

αναγκαίες

εξηγήσεις

στο

και

Δ ιοικητικό

στ. Καταθέτει
σε
λογαριασμό
καταθέσεω ν
του
Συνεταιρισμού, κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τρέχουσ ες ανάγκες του
Συνεταιρισμού στο Υποκατάστημα
Τράπεζας, με την οποία
συναλλάσσεται ο Συνεταιρισμός.
2.
Με απόφαση του Δ ιοικητικού Συμβουλίου μπορεί
καθήκοντα του Ταμία να ανατεθούν σε υπάλληλο του Σ υνεταιρισ μού ή
στον Διευθυντή.
Άρθρο 28
Ευθύνη - Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και του
Εποπτικού Συμβουλίου
1.
Τα μέλη της διοίκησης του Αγροτικού Σ υνεταιρισ μού δεν
δικαιούνται μισθό ή αμοιβή για τις υπηρεσίες που π ροσφέρουν.
Δ ικαιούνται, όμως, έξοδα κίνησης και παράστασης α π οκλεισ τικά για
τους σκοπούς του συνεταιρισμού. Με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του ΔΣ, καθορίζεται το ύψος των
εξόδω ν κίνησης και παράστασης.
2.
Τα μέλη του ΔΣ ευθύνονται κατά τις δια τά ξεις των άρθρω ν
914 επ. του Αστικού
Κώδικα για κάθε ζημία που π ροκάλεσαν με
υπ αιτιότητά τους στο συνεταιρισμό κατά την άσκηση των καθηκόντω ν
τους. Οι αξιώ σεις του συνεταιρισμού παραγράφονται μετά από τρία
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4.

(3) έτη από την τέλεση της πράξης, εκτός αν π ρόκειται για ζημία από
δόλο, οπότε π αραγράφονται μετά από δέκα (10) έτη.
Σε περίπτω ση παραγραφής των αξιώ σεω ν κατά των μελών
του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου από αδικοπραξία,
εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 937 εδ. 3 Α.Κ.
3.
Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α' 309), έχουν εφαρμογή για τους
προέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου και τους γενικούς διευθυντές ή
διευθυντές των ΑΣ που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο .
εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ.
,<'/>?
4.
Όλα τα μέλη των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων ΑΣ
παρακολουθούν άπαξ, κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι (6) μηνών της
θητείας τους, τη βασική συνεταιριστική εκπαίδευση για θέματα, όπως είναι
ιδίως ο σκοπός, η φιλοσοφία και ο τρόπος οργάνωσης, διαχείρισης και
λειτουργίας των ΑΣ, με σεμινάρια που οργανώνονται με την συνδρομή του
ταμείου του άρθρου 39 του ν.4384/2016. Σε περίπτωση άρνησης ή υπαίτιας
παράλειψης, τα μέλη αντικαθίστανται από μέλη που πληρούν την
προϋπόθεση της παραγράφου 13, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 7 του
άρθρου 17.
III. Εποπτικό Συμβούλιο
Άρθρο 29
1.
Σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή Διοικητικού
Συμβουλίου εκλέγεται και τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο του ΑΣ, το
οποίο απ αρτίζεται από φυσικά πρόσωπα, μέλη του ΑΣ που έχουν
ισόχρονη θητεία με τα μέλη του Δ ιοικητικού Συμβουλίου.
2.
Το Εποπτικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, το αργότερο
μέσα σε π έντε (5)
ημέρες συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα
εκλέγοντας στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση από τα μέλη
του, κατ’ απ όλυτη π λειοψ ηφ ία των
συγκροτούντω ν την απαρτία
μελών του, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Την
πρω τοβουλία
συγκλήσεως έχει ο Σύμβουλος, που π λειοψ ήφησε. Σε περίπτωση
αδικαιολόγητης π αραλείψ εω ς η σύγκληση γίνεται από τον αμέσως
επόμενο. Η κατανομή αξιω μάτω ν γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Τα
ανωτέρω αξιώ ματα δεν σ υμπ ίπ τουν στο ίδιο πρόσωπο.
Σύμβουλοι που λόγω διαρκούς κω λύματος τους απέχουν από
τις συνεδριάσεις
του Εποπτικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο από πέντε (5) μήνες ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν
σε πέντε σ υνεχείς σ υνεδριάσ εις του, θεω ρούνται ότι π αραιτήθηκαν
από την ιδιότητα του Συμβούλου.
Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου.
3.
Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις π ράξεις του Δ ιοικητικού
Συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεω ν του νόμου, του
καταστατικού και των απ οφάσεω ν της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να
υποβάλλει π ροτάσεις στο Δ ιοικητικό Συμβούλιο για τη βελτίωση των
24

.

οικονομικώ ν μεγεθών και την ανάπτυξη του συνεταιρισμού και
εισηγείται
προγράμματα
συνεταιριστικής
εκπ αίδευσης
των
υπηρεσιακώ ν και αιρετώ ν στελεχών, καθώς και των μελών του ΑΣ.

Γ'·
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Το Εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώ σει π αραβάσεις του νόμου,
του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
υποδεικνύει στο Δ ιοικητικό Συμβούλιο την επανόρθω σή τους με
σχετική έκθεσή του και συγκαλεί Γενική Συνέλευση, όταν θεω ρεί ότι
πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις που μπορεί να βλάψουν τα
συμφέροντα του ΑΣ. Στις π εριπ τώ σεις του προηγούμενου εδαφίου, το
Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλει τη σχετική έκθεσή του και στην
αρμόδια Διεύθυνση Ο ικονομικώ ν Ελέγχων και Επιθεώ ρησης του
Υπουργείου Α γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και υποχρέωση να
λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου του ΑΣ
και να π αρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του ΑΣ.
Άρθρο30

.
ί

Αρχαιρεσίες
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ ιοικητικού και
Εποπτικού Συμβουλίου του ΑΣ, καθώς και των αντιπροσώ πω ν σε άλλα
νομικά πρόσωπα που συμμετέχει ο ΑΣ, διενεργούνται από τριμελή
εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση. Της
Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει δικηγόρος ύστερα από πρόταση
του οικείου Δ ικηγορικού Συλλόγου, κατόπιν αιτήματος του ΑΣ. Ο
οικείος δικηγορικός σύλλογος, που ορίζει τον δικηγόρο, καθορίζει και το ύψος της αμοιβής του.

*

2. Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο
ψηφοδέλτιο. Στις εκλογές μπορούν να ψηφίσουν μέλη του ΑΣ με
εξουσιοδότηση, εφόσον φέρει βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής
του
εξουσιοδοτούντος
από
αρμόδια
αρχή.
Στο
ψηφοδέλτιο
αναγράφονται
με αλφαβητική
σειρά
τα
ονοματεπώ νυμα
των
υποψηφίων.
Η δήλωση υποψηφιότητας κατατίθεται εγγράφω ς στα γραφεία του
Συνεταιρισμού τρεις (3) ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών.

$

3. Ο αριθμός των σταυρών π ροτίμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει
το μισό (1/2) του όλου αριθμού των μελών του Δ ιοικητικού ή
Εποπτικού Συμβουλίου. Αν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως
επόμενος ακέραιος αριθμός. Ψ ηφοδέλτια που π εριέχουν αριθμό
σταυρών μεγαλύτερο από αυτόν που ορίζεται από το καταστατικό, ή
χωρίς σταυρό, είναι άκυρα.

|

4.
Εκλεγέντες θεω ρούνται αυτοί που
συγκέντρω σαν τις
π ερισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι
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δεν εκλεγούν θεωρούνται ετπλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού
των ψήφων που έλαβαν.
5. Οι επ ιλαχόντες καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικώ ν
μελών μέχρι τη λήξη της θητείας τους.
6.
Αν κενωθεί η θέση μέλους του ΔΣ και δεν υπάρχουν
επιλαχόντα μέλη, το ΔΣ, με
απόφαση των λοιπώ ν μελών του,
συμπληρώ νει την κενή θέση εκλέγοντας σε
αυτήν μέλος του
συνεταιρισμού. Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητά
τους αυτή μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, η οποία επικυρώ νει την εκλογή τους ή, σε αντίθετη
περίπτωση, εκλέγει νέα μέλη. Αν π αραιτηθεί η π λειοψ ηφία των μελών
του ΔΣ διενεργούνται αρχαιρεσίες.
7. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στο Δ ιοικητικό και Εποπτικό
συμβούλιο του ΑΣ:
α. Φυσικό πρόσωπ.ο το οποίο καταδικάσθηκε με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, απάτη,
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία,
ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή
ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία
ναρκω τικώ ν και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 28.

4
<

β. Μέλος του ΑΣ που δεν τηρεί τις υποχρεώ σεις του, όπως
αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στο καταστατικό. Η μη
εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 το ν.
4384/2016 και του καταστατικού (μη παράδοση παραγωγής),
βεβαιώ νεται εγγράφω ς για κάθε μέλος που είναι υποψήφιο ενώπιον
της Εφορευτικής Επιτροπής από τον πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΑΣ πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.
γ. Ό π οιος εργάζεται στον ΑΣ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
ή έργου. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπ ιστω θεί για
μέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κω λύματα που
προαναφέρθηκαν, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίω ς από μέλος του
οργάνου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των π αραγράφω ν 5 και, 8
του ανωτέρω νόμου και του καταστατικού.
Η διαπίστω ση των κωλυμάτων λαμβάνει χώρα με ευθύνη της
Εφορευτικής Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
8. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κωλύονται να εκθέσουν
υποψηφιότητα για το αξίωμα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή
αντιπροσώ που. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την διεξαγωγή
των εκλογών. Το έργο της αρχίζει από την ανακήρυξη των υποψηφίων
για τα διάφορα αξιώματα μετά την προηγούμενη
διαπίστω ση
των σχετικώ ν προϋποθέσεω ν, που προβλέπει το καταστατικό και ο
νόμος. Βασικό έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διαπίστω ση
στο πρόσωπο των ψηφοφόρων του δικαιώ ματος του εκλέγειν.
στον

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την έναρξη των εκλογών
προγραμματισμένο χώρο και χρόνο, για την αδιάβλητη και
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ασφαλή διεξαγω γή
τους, τη διαπίστω ση του απ οτελέσ ματος
ψ ηφοφορίας και στο τέλος την ανακήρυξη των εκλεγέντω ν.

της

Κατά την πορεία των εκλογών κρίνει τις τυχόν υπ οβαλλόμενες
ενσ τάσ εις ή άλλες διαφωνίες, που ανακύπτουν.
Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσει π ρακτικό, το οποίο
π ογράφ εται από όλα τα μέλη. Το σύνολο του εκλογικού υλικού η
φ ορευτική Επιτροπή παραδίδει με
π ρακτικό στο Δ ιοικητικό
υμβούλιο, το οποίο εκλέγεται.
9.
Ανάκληση και ανακατανομή αξιω μάτω ν των μελώ ν του Δ.Σ.
4 Υ ^Ίνετα ι κατόπιν αποφάσεως των 2/3 του συνόλου των μελών του.
■
Ό ταν π ροκύπ τει κλάσμα,
ισχύει ο αμέσω ς επ όμενος ακέραιος
αριθμός.
10.
Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπ ισ τω θεί
για μέλος του, η
ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κω λύματα που
π ροαναφέρθηκαν, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίω ς από μέλος του
οργάνου,
οπότε
εφαρμόζονται
οι διατάξεις
των
π αραγράφω ν
5 και 6 του π αρόντος άρθρου.
Άρθρο 31
Ειδικές διατάξεις για τα Όργανα Δ ιο ίκη σ η ς
1.
Εισηγητής των θεμάτων στο Δ ιοικητικό Συμβούλιο είναι ο
Π ρόεδρος του
Συνεταιρισμού ή ο νόμιμος αναπ ληρω τής του
ή άλλος σύμβουλος ή ο Γενικός
Δ ιευθυντής ή υπ άλληλος του
Συνεταιρισμού, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Δ ιευθυντή.
2.
Χρέη υπηρεσιακού γραμματέα σ' όλα τα σ υλλογικά όργανα
Δ ιοίκησης, εκτελεί υπάλληλος του Συνεταιρισμού που ορίζεται από το
Δ ιοικητικό Συμβούλιο.
3.
Οι σ υζητήσεις και οι αποφάσεις που π αίρνονται από το
Δ ιοικητικό Συμβούλιο,
καταχω ρούνται σε ειδικά βιβλία π ρακτικώ ν
συνεδριάσεω ν, που τηρούνται για το καθένα χω ριστά. Τα π ρακτικά
κάθε συνεδρίασης υπογράφονται από τα μέλη που ήταν π αρόντα σ'
αυτή. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή τω ν π ρακτικώ ν της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως
να ζητήσουν να
αναγραφεί η γνώμη τους στα π ρακτικά όταν
διαφω νούν με τη λήψη απόφασης. Η άρνηση κάποιου συμβούλου να
υπογράψει τα π ρακτικά, αφού γίνει σ ' αυτά σχετική μνεία, ισ οδυναμεί
με π αραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το
Δ ιοικητικό
Συμβούλιο
θα
αποφασίσει
σ χετικά. Ακολούθω ς,
εφ αρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφω ν 5 και 6 του άρθρου 30
του παρόντος.
4.
Τα βιβλία των πρακτικώ ν προτού να χρησ ιμοπ οιηθούν,
θεω ρούνται από το Ειρηνοδικείο της έδρας του σ υνεταιρισ μού.
5.
Α ντίγραφα
Δ ιοικητικού Συμβουλίου

ή
αποσπάσματα
π ρακτικώ ν
του
επικυρώ νονται από τον κατά το χρόνο της
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έκδοσης τους, Πρόεδρο του Δ ιοικητικού
αναπληρωτή του.

Συμβουλίου

ή το νόμιμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΤΑ ΙΡΙΣΜ Ο Υ
Άρθρο32
Εργασίες Συνεταιρισμού
1.
Ο Συνεταιρισμός για την π ραγματοπ οίηση του σκοπού του
αναπτύσσει οπ οιαδήπ οτε δραστηριότητα, που π ροβλέπ εται από το
παρόν καταστατικό και
κάθε άλλη, που θα απ οφασίσει η Γενική
Συνέλευση, σύμφωνα με το
Κ αταστατικό και μέσα στα όρια του
νόμου.
2.
Η Γενική
Συνέλευση
εκδίδει
εσω τερικό
Κανονισμό
Λ ειτουργίας του Συνεταιρισμού, ο οποίος καθορίζει ενδεικτικά :
α. Τους όρους λειτουργίας του Σ υνεταιρισμού.
β. Τα δικαιώ ματα και τις υπ οχρεώ σεις των συνεταίρω ν ως
προς τη χρήση των εγκαταστάσεω ν μηχανημάτω ν και των υπηρεσιών
του Συνεταιρισμού.
γ.
Ότι κάθε μέλος θα υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας
σχετικά με την καλλιεργούμενη έκταση και τον π ροβλεπ όμενο όγκο
παραγω γής κατά ποικιλία.
δ. Τον τρόπο διάθεσης των προϊόντω ν, τις π οικιλίες που
πρόκειται να
καλλιεργηθούν ή να απ ομακρυνθούν, καθώς και τις
μεθόδους καλλιέργειας.
ε.
Κριτήρια π οιότητας
προορισμό των προϊόντω ν.

και

μεγέθους

στ. Τις κυρώ σεις για αθέτηση των
συνεταίρω ν και τη διαδικασία επιβολής τους.

ανάλογα

με

υποχρεώ σεω ν

τον
των

ζ.
Τις λεπ τομέρειες της τήρησης των λογαριασμώ ν στην
περίπτωση αναγνώ ρισης του Συνεταιρισμού, ως Ομάδας Παραγωγών.
3.
Οι παραπάνω κανονισμοί μπορεί να π εριλάβουν διατάξεις,
που να υποχρεώ νουν τα μέλη στην εφαρμογή κοινώ ν κανόνων στην
παραγωγή και στην εμπ ορία των π ροϊόντω ν τους, στην τοποθέτηση
στην αγορά ολόκληρης ή μέρους της π αραγω γής τους και κάθε άλλη
διάταξη που θα χρειάζεται, για την αναγνώ ριση του Συνεταιρισμού ως
Ομάδας Παραγωγών και γενικά για την εφαρμογή των κανονισμώ ν της
Ε. Ε.
4.
Ο Συνεταιρισμός διεξάγει τις εργασ ίες του με δικές του
υπηρεσίες. Μπορεί όμως να χρησιμοπ οιήσει τις υπ ηρεσίες άλλων
Αγροτικώ ν Συνεταιρισμώ ν ή και τρίτων. Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο στις
π εριπ τώ σεις αυτές, ορίζει την αποζημίω ση
ή την αμοιβή για τη
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χρ ησ ιμοπ οίησ η
Συνεταιρισ μού.

τους

αυτή

στη διεξαγωγή

των

εργασιώ ν

του

5.
Ο Συνεταιρισ μός μπορεί με απόφαση του Δ ιοικητικού
Συμβουλίου να επ εκτείνει τις εργασίες του και γενικά να παρέχει
αγαθά και υπ ηρεσίες που
παρέχονται στα μέλη του και προς
π ρόσ ω π α που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού, με τους όρους που
το ίδιο το Δ ιοικητικό Συμβούλιο θα
καθορίζει. Σε καμία όμως
π ερίπ τω σ η οι όροι αυτοί δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι
από τους όρους που ισχύουν για τα μέλη του.
6.
Τρίτοι, που χρησ ιμοπ οιούν τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού
δεν έχουν κανένα δικαίω μα πάνω στα αποτελέσματα της χρήσης.
7.
Ο Συνεταιρισ μός ανεξάρτητα προς την παροχή των
υπ ηρεσιώ ν του προς μη μέλη, που προβλέπει η προηγούμενη διάταξη
της παρ. 5 του π αρόντος άρθρου,
μπορεί με απόφαση του
Δ ιο ικη τικο ύ Συμβουλίου να παρέχει γενικά τις υπ ηρεσίες του και να *
αναλα μβ άνει την ενέργεια εργασιώ ν για λογαριασμό του Δημοσίου, ή
και κάθε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιω τικού δικαίου,
σ υμ π εριλαμ βανομ ένω ν
και
των
Α γροτικώ ν
Σ υνεταιρισ τικώ ν
Ο ργανώ σεω ν και Ε ταιρειώ ν τους κάθε μορφής, με αμοιβή. Επίσης, με
απ όφ αση του Δ ιοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αναπ τύσσει
ορ ισ μ ένες δρ ασ τη ριότητες σχετιζόμενες με την εφαρμογή της
γεω ργικής και
κοινω νικής π ολιτικής του κράτους ή και των
κανονισ μώ ν της Ε. Ε. με αμοιβή, εφόσον ήθελαν ανατεθεί σ' αυτόν.
8.
Η δια χείρισ η π ροϊόντω ν ή υπηρεσιώ ν εκ μέρους του
Συνεταιρισ μού μπορεί να γίνεται είτε εξ ονόματος και για λογαριασμό
του Σ υνεταιρισ μού με π ροκαθορισμένους όρους για τα μέλη.
Άρθρο 33
Κ ανόνες παραγω γής και εμπορίας
Λ
Οι π αραγω γοί, μέλη του Συνεταιρισμού υποβάλλουν
δηλώ σεις σχετικά με την καλλιεργούμενη έκταση, τον π ροβλεπ όμενο
όγκο παραγω γής, καθώς και τις ποσότητες που έχουν πράγματι .
συγκομισ θεί.

2.
Ο
Συνεταιρισ μός
π αραλαμβάνει
τα
π ροϊόντα
που
π ροσ κομ ίζοντα ι από τα μέλη,
αφού προηγηθεί έλεγχος από τα
αρμόδια όργανα του της π οιότητας, της καλής κατάστασης κτλ. των
π ροϊόντω ν, ώ στε αυτά να είναι κατάλληλα για την κατά π ροορισμό
χρήσ ης τους.
3. Ο Σ υνεταιρισ μός θεσπ ίζει ελάχιστα κριτήρια ποιότητας,
μεγέθους, συσκευασίας, π αρουσίασης και σήμανσης, ανάλογα με τον
π ροορισ μ ό των π ροϊόντω ν.
4.
Ο Σ υνεταιρισ μός βοηθά τα μέλη του με σκοπό την ορθή
εφ αρμογή των κανόνω ν που επιβάλει.
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Ά ρ θ ρ ο 34
Ειδικοί όροι ορισμένων εργασιών
1.

Προμήθειες αναγκαιούντω ν ειδών.

α. Ο Συνεταιρισμός προμηθεύεται και διαθέτει στα μέλη του
πρώ τες ύλες, ζώα και κάθε είδους παραγωγικά εφόδια ή καταναλω τικά
αγαθά, χρήσιμα για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεω ν ή της οικιακής
οικονομίας τους.
β. Τα είδη αυτά μπορεί ο Συνεταιρισμός να τα διαθέτει και
προς πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού, με όρους που
καθορίζει το Δ ιοικητικό Συμβούλιο.
2.

Δάνεια προς το Συνεταιρισμό.

Τα δάνεια που χορηγούνται στο Συνεταιρισμό για διάφορους
γεω ργικούς σκοπούς, συνάπτονται από το Δ ιοικητικό Συμβούλιο μέσα
στα όρια που έχει θέσει η Γενική Συνέλευση, ανάλογα με τις ανάγκες
του Συνεταιρισμού. Τα δάνεια αυτά παρακολουθούνται σε ειδικούς
λογαριασμούς και δεν μπορούν να
χρησιμοπ οιηθούν για την
διενέργεια άλλων εργασιώ ν ή για άλλους σκοπούς, εκτός εκείνω ν για
τους οποίους χορηγούνται κ.λ.π.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 35
Έλεγχος
1.
Ο οικονομικός, λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος των
ετήσιω ν χρηματοοικονομικώ ν καταστάσεων του άρθρου 22 των ΑΣ
και,
αν
συντρέχει
περίπτωση,
των
ενοπ οιημένω ν
ετήσιω ν
χρηματοοικονομικώ ν καταστάσεων, διενεργείται ετησίω ς, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 2, από έναν (1) τουλάχισ τον νόμιμο
ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο του ν. 3693/2008 (Α' 174), για τους ΑΣ
για τους οπ οίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις τακτικού ελέγχου των
χρηματοοικονομικώ ν καταστάσεω ν των νομικών οντοτήτω ν του ν.
4308/2014 (Α' 251) από τους ελεγκτές αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο
2 του ν. 4336/2015 (Α' 94). Στους λοιπούς ΑΣ διενεργείται από έναν
(1) τουλάχιστον ελεγκτή που έχει άδεια άσκησης οικονομολογικού
επ αγγέλματος, σύμφωνα με το Π.δ. 475/1991 (Α' 176).
2.
Δεν μπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές μέλη και υπάλληλοι
του ΑΣ που ελέγχεται ή συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
μέχρι και δεύτερου βαθμού.
3.
Οι ελεγκτές και ισάριθμοι αναπληρωτές τους ορίζονται από
την π ροηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση του ΑΣ, εκτός από τους *
ελεγκτές της πρώ της εταιρικής χρήσης, οι οποίοι ορίζονται από το
καταστατικό. Η αμοιβή των ελεγκτώ ν ορίζεται με την απόφαση
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ορισμού τους ή από το καταστατικό. Οι ελεγκτές μπορούν
επ αναδιορίζονται, μέχρι και για π έντε (5) συνεχείς χρήσεις.

να

4. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλλουν το π όρισμα του
ελέγχου τους μαζί με τις απ αραίτητες π ληροφ ορίες στο Δ ιο ικ η τικ ό
Συμβούλιο του ΑΣ που ελέγχεται, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες
π ριν από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και να υπ οβάλλουν α ντίγραφ ο
του π ορίσματος στην αρμόδια αρχή του άρθρου 18. Στο π όρισ μ α
π ρέπ ει να π ροσδιορίζεται η πορεία της οικονομικής κατάστασης του
ΑΣ στο πλαίσιο των καταστατικώ ν του σκοπών και των ετή σ ιω ν
π ρογραμμάτω ν δράσης του. Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ
υπ οχρεούται να ανακοινώ σει το ως άνω πόρισμα στην πρώ τη μετά τον
έλεγχο Γενική Συνέλευση των μελών του και να καλεί εγγράφ ω ς τους
ελεγκτές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης, για να π αρίσταται σε αυτήν. Οι ελεγκτές
υπ οχρεούνται να π αρίστανται στ η Γενική Συνέλευση και να π α ρέχουν
οπ οιαδήπ οτε πληροφορία ή διευκρίνιση τους ζητηθεί. Αν από το
π όρισμα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεσ τεί πράξε.ις
που τιμω ρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώ δικα ή ειδ ικ ώ ν
π οινικώ ν νόμων, οι ελεγκτές υποχρεούνται να υπ οβάλλουν εντός δέκα
(10) ημερώ ν το πόρισμά τους στην αρμόδια Ε ισαγγελική Αρχή και να .
γνω στοπ οιήσουν στην αρμόδια αρχή την ως άνω υποβολή.
5.
Ο ΑΣ που ελέγχεται, υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των
ελεγκτώ ν κατάλληλο χώρο, όλα τα λογιστικά βιβλία, σ τοιχεία
(π αραστατικά) και λογαριασμούς και να παρέχει κάθε άλλο σ τοιχείο
και π ληροφορία που χρειάζονται οι ελεγκτές για την εκτέλεση του
έργου του.
Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως:
α. Τη νομιμότητα των αποφάσεω ν και των π ράξεω ν τω ν
οργάνω ν διοίκησης του ΑΣ.
β. Τη λογιστική τάξη και ιδίω ς αν τηρήθηκαν οι αρχές και
κανόνες της λογιστικής επιστήμης.
γ. Την οικονομική κατάσταση του ΑΣ, που π ροκύπ τει από
τον έλεγχο των ετήσιω ν χρηματοοικονομικώ ν καταστάσεω ν και την
έκθεση πεπραγμένω ν διαχείρισ ης του Δ ιοικητικού Συμβουλίου.
δ. Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά μόνο τη νομ ιμ ότητα .
της π ραγματοπ οίησης των δαπανών. Ο έλεγχος αυτός απ οσ κοπ εί
κυρίω ς στη διαπίστω ση τυχόν ατασθαλιώ ν, καταχρήσεω ν ή άλλω ν
π αραβάσεω ν που έχουν διαπ ραχθεί και τον εντοπ ισ μό των
υπεύθυνων.
7.
Οι ελεγκτές με αίτησή τους προς το Δ ιοικητικό Συμβούλιο,
στην οποία αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα, μπ ορεί να ζητήσουν
τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο
συγκαλεί υποχρεω τικά τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα από
την υποβολή της αίτησης, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που
αναφ έρονται στην αίτηση.
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8.
Κατά τα Λοιπά, για τη διενέργεια του ελέγχου από τους
νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, σύμφωνα
με την π αράγραφο 1, εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμω ν 4336/2015
και 3693/2008.
Άρθρο 36
Διαχειριστική Χρήση
1. Η διαχειριστική χρήση δεν
π ερισσότερους από δώδεκα (12) μήνες.

μπορεί

να

π εριλαμβάνει

2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα λογισ τικά βιβλία του
ΑΣ, ενεργείται η απογραφή της π εριουσίας του, καταρτίζονται οι
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφω να με τις δια τά ξεις
του ν. 4308/2014 και υποβάλλονται από το Δ ιοικητικό Συμβούλιο στην
τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτώ ν του
άρθρου 21 και την έκθεση διαχείρισης π επ ραγμένω ν του Δ ιοικητικού
Συμβουλίου για το έτος που έληξε.
3.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει π ρόγραμμα δράσης και
ανάπτυξης του ΑΣ για την επόμενη χρήση, το οπ οίο συνοδεύεται από
π ροϋπολογισμό εσόδω ν-εξόδω ν και το υποβάλλει για έγκριση στην
τακτική Γενική Συνέλευση.
4.
Ο ΑΣ έχει υποχρέωση να δημοσιεύει κα τ’ έτος τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του στον ιστότοπ ο του ΑΣ, εφόσον
διαθέτει, καθώς και στον ιστότοπο του Υ π ουργείου Α γροτικής
Ανάπ τυξης και Τροφίμων, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες π ριν από
την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
η οποία τις εγκρίνει.
Άρθρο 37
Δ ιαχειρισ τικό υπόλοιπο - Πλεόνασμα - Κέρδη
1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα του ΑΣ αφ αιρεθούν οι κάθε
είδους δαπάνες, οι ζημίες, οι απ οσβέσεις και οι τόκοι των
υποχρεω τικώ ν και π ροαιρετικώ ν μερίδων, το υπ όλοιπο που απ ομένει
απ οτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το δια χειρισ τικό
υπόλοιπο π εριλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη. Τα π λεονάσματα
προέρχονται από τις συναλλαγές του ΑΣ με τα μέλη του και με μέλη
επενδυτές που συναλλάσσονται με τον ΑΣ. Το π έραν του
πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι π ροέρχεται από τις συναλλαγές
με τρίτους και αποτελεί κέρδος. Για φορολογικούς σκοπ ούς διανομής
του πλεονάσματος και τήρησης των απ οθεματικώ ν, τηρούνται
διακριτοί λογαριασμοί για το σχηματισμό των π λεονασ μάτω ν και των
κερδών.
2. Ο ΑΣ, με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, μπορεί να
παρέχει τις υπηρεσίες του και σε τρίτους μη μέλη του ΑΣ, που δεν
κατέχουν π ροαιρετικές μερίδες. Ο όγκος των συναλλαγώ ν του ΑΣ με
τους τρίτους σε σχέση με τα μέλη του, καθορίζεται από το
καταστατικό. Οι όροι αγοράς π ροϊόντω ν τρίτω ν από τον ΑΣ και
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διάθεσ ης σε αυτούς εφ οδίω ν δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι από
τους αντίσ τοιχους όρους συναλλαγώ ν του ΑΣ με τα μέλη του.
3.
Από τα π λεονάσματα κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10% ) για το σ χηματισμό τακτικού απ οθεματικού. Η κράτηση αυτή
π αύει να είναι υπ οχρεω τική όταν το τακτικό απ οθεματικό φθάσει στο
ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεω τικώ ν μερίδω ν των μελών
του ΑΣ και επ αναφ έρεται αν το τακτικό απ οθεματικό υστερήσει έναντι
του συνολικού ποσού των μερίδων των μελών. Το καταστατικό μπορεί
να π ροβλέπ ει μεγαλύτερο ποσοστό κράτησης. Το μέρος των
π λεονασ μάτω ν που μεταφ έρεται στο τακτικό απ οθεματικό λογίζεται ως
ισόπ οση εισφορά των μελών. Αν το καταστατικό π ροβλέπ ει συμμετοχή
των π ροαιρετικώ ν μερίδω ν στα π λεονάσματα, τα ποσά που
αναλογούν αφ αιρούνται π ριν από οπ οιαδήπ οτε άλλη χρησιμοπ οίηση
των π λεονασμάτω ν.
4.
Το υπόλοιπο των π λεονασμάτω ν που απ ομένει μετά την
κράτηση της π αραγράφου 3, διατίθεται για την:
α. Απόδοση στα μέλη, ανάλογα με τις συναλλαγές τους με
τον ΑΣ.
β. Α νάπ τυξη του ΑΣ.
γ.

Υ π οστήριξη δραστηριοτήτω ν κοινω νικού σκοπού και
εφαρμογή δράσεω ν βιώ σιμης ανάπ τυξης της κοινότητας όπου
δρασ τηριοπ οιείται ο ΑΣ, σε ποσοστό που καθορίζεται από το
καταστατικό του ΑΣ. Για τον σκοπό της π ερίπ τω σης αυτής μπορεί να
δια τίθεται και μέρος των κερδών της παραγράφου 1 με απόφαση της
γενικής συνέλευσης.
δ. Εκπ αίδευση και επιμόρφωση των μελώ ν του ΑΣ
ποσοστό τουλάχισ τον δύο τοις εκατό (2%) των π λεονασμάτω ν.

σε

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τα ποσά της
π ερίπ τω σης α' της π αραγράφου 4, μπορεί να π αραμείνουν στον ΑΣ
ως εξα τομ ικευμ ένες έντοκες καταθέσεις π ροθεσμίας των μελών. Το
επ ιτόκιο που καταβάλλεται στην περίπτω ση αυτή καθορίζεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπ ερβαίνει το
επ ιτόκιο δανεισμού του ΑΣ από τις τράπεζες.
6.

Στο τακτικό απ οθεματικό π εριέρχονται:

α. Το σύνολο των κερδών, όπως ορίζονται στην παράγραφο
1, μετά τη φορολόγησή τους, εκτός αν μέρος αυτώ ν έχει διατεθεί για
την εκπλήρω ση του σκοπού της περίπτω σης γ' της π αραγράφου 4.
β. Η κράτηση της παραγράφου 3.
γ. Τα έσοδα που π εριέρχονται στον ΑΣ από χαριστική αιτία.
δ. Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά
από το καταστατικό.
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7.
Στο έκτακτο απ οθεματικό και ειδικά απ οθεματικά π εριέχονται
π λεονάσματα χρήσεω ς εκτός του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Ά ρ θρ ο 38
Ειδικά Αποθεματικά Κεφάλαια

1.
Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού με απόφασή της, που
λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψ ηφία των άρθρω ν 21
παρ. 3 και 23 παρ. 2 του
παρόντος καταστατικού
μπορεί,
μετά τις κρατήσεις για
τακτικό
και έκτακτο
απ οθεματικό
και
για τις π ροαιρετικές
μερίδες,
να
διαθέτει
από
το καθαρό
π λεόνασμα της δια χειρισ τικής
χρήσης,
ποσοστό
για
το
σχηματισμό έκτακτου ή και ειδικώ ν αποθεματικώ ν κεφαλαίω ν, που
π ροορίζονται για την εξυπηρέτηση ειδικώ ν σκοπών.
2.
Στα ειδικά απ οθεματικά κεφάλαια π εριέρχεται και κάθε
έκτακτη εισφορά των συνεταίρω ν, που επ ιβάλλεται με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης για ορισμένο σκοπό.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της, που
λαμβάνεται όπως στην παρ. 1,
να μεταβάλλει το σκοπό της
χρησ ιμοπ οίησ ης των ειδικώ ν αποθεματικώ ν ή να απ οφασίσει την
κατάργηση τους. Στην τελευταία περίπτωση ορίζεται και η τύχη του
υφιστάμενου κεφαλαίου.
Άρθρο 39
Έκτακτη Εισφορά
1. Εάν ο Συνεταιρισ μός δεν μπορεί να πληρώ σει τις οφειλές που
έχουν λήξει ή εάν διαπ ισ τω θεί κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού ότι το
Παθητικό υπ ερβαίνει το Ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού
ποσού, της ευθύνης όλω ν των μελών, το Δ ιοικητικό Συμβούλιο είναι
υποχρεω μένο να συγκαλέσει αμέσως τη Γενική Συνέλευση με θέμα
την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη του.
2. Το Δ ιοικητικό
Συμβούλιο στην παραπάνω περίπτω ση
υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση Ισολογισμό και έκθεση για την
περιουσιακή κατάσταση του Συνεταιρισμού και π ροτείνει το ποσό
της έκτακτης εισφοράς, που πρέπει να καταβάλουν τα μέλη.
Για να επ ιβληθεί η έκτακτη εισφορά στα μέλη, πρέπει η Γενική
Συνέλευση ν' απ οφ ασίσει μόνο με την αυξημένη απ αρτία και
πλειοψηφία των άρθρω ν 21 παρ. 3 και 23 π αρ.2.
Άρθρο 40
Τηρούμενα Βιβλία
1.
Ο Σ υνεταιρισ μός τηρεί τα βιβλία που π ροβλέπονται από τον
Κώδικα Β ιβλίω ν και Στοιχείω ν, καθώς και τα παρακάτω , θεω ρημένα
από το Ε ιρηνοδικείο της έδρας του:
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α.

Βιβλίο μητρώου μελών.

β.
Βιβλίο π ρακτικώ ν των Γενικώ ν Σ υνελεύσεω ν και του
Δ ιοικητικού Συμβουλίου.
γ.
Βιβλίο απ ογραφής και ισολογισμού, εφ όσον τηρεί βιβλία
Γ ' κατηγορίας.
δ.
Βιβλίο π εριουσίας του
αναγράφονται τα π εριουσιακά στοιχεία
Συνεταιρισ μός.
% ρ·

^

/ /'■'·>

Συνεταιρισμού, στο οποίο
που απ οκτά και κατέχει ο
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 41
Τροποποίηση Καταστατικού
1.
Η τροπ οπ οίηση του παρόντος Κ αταστατικού γίνεται με
απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
Η
απόφαση
για
την
τροπ οποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία
και π λειοψ ηφ ία των άρθρω ν 21 παρ.3 και 23 παρ. 2 του παρόντος.
2.
Κάθε τροπ οπ οίηση του π αρόντος κατασ τατικού ισχύει από
την ημερομηνία που καταχω ρείται η εγκριτική αυτού απόφαση του
αρμόδιου
Δ ικασ τηρίου
στο Ειδικό
Μητρώο
των
Α γροτικώ ν .
Συνεταιρισμώ ν
κάθε
βαθμού,
που τηρείται
στο
Ε ιρηνοδικείο
της π εριφ έρειας του Συνεταιρισμού.
Αρθρο 42
Λύση
1.

Ο ΑΣ λύεται:

α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με
την απ αρτία της π αραγράφου 3 του άρθρου 13 και την π λειοψ ηφ ία της
παραγράφου 2 του άρθρου 14.
β. Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώ χευσης.
γ. Με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του ΑΣ που
δικάζεται κατά τη διαδικασ ία της εκούσ ιας δικα ιοδοσ ίας στις
ακόλουθες π εριπ τώ σ εις:
1) Μετά από αίτηση οπ οιουδήπ οτε έχει έννομο
συμφέρον, αν από το ανύπαρκτο της δρασ τηριότητάς του συνάγεται
εγκατάλειψ η του σκοπού του.
2) Μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής του άρθρου 18,
αν ο ΑΣ δεν έχει υπ οβάλει στο μητρώο του άρθρου 19 τις εγκεκριμένες
από τη Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις τριώ ν (3)
συνεχόμενω ν δ ια χειρ ισ τικώ ν χρήσεων, καθώς και αν ο ΑΣ έχει
διαγράφ ει από το μητρώο.
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3) Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπ όκειται σε έφεση.
2. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίω ν του ΑΣ, όπως
αναγράφονται στον ισολογισμό, καταστεί κατώτερο από το ένα πέμπτο
(1/5) του σ υνεταιρισ τικού κεφαλαίου, το Δ ιοικητικό Συμβούλιο
υπ οχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε π ροθεσμία έξι
(6) μηνών από τη λήξη της χρήσης του ισολογισμού, η οποία
απ οφ ασίζει την υιοθέτηση σχεδίου εξυγίανσης για έγκριση από τον
πιστω τή με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων ή τη λήψη μέτρω ν για την
αύξηση των ιδίω ν κεφαλαίω ν ή τη λύση του ΑΣ.
3. Αν ο ΑΣ λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειας του, είναι δυνατή η
αναβίω σή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται
από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του ΑΣ. Η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης λαμβάνεται με την απαρτία της π αραγράφου 3 του
άρθρου 13 και με την πλειοψ ηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14.
Σε περίπτω ση αναβίω σης λογίζεται ότι ο ΑΣ δεν έχει π οτέ λυθεί. Η
αναβίω ση απ οκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή της π εριουσίας του
ΑΣ.
4.
Η λύση του ΑΣ και η απόφαση αναβίωσης της παραγράφου 3
κατατίθεται με φροντίδα του ΑΣ στο αρμόδιο Ε ιρηνοδικείο για την
καταχώ ρισή της στα Βιβλία Μητρώου Α γροτικώ ν Συνεταιρισμώ ν και
στην αρμόδια αρχή του άρθρου 18 για την καταχώ ρισή της στο
μητρώο.
Άρθρο 43
Εκκαθάριση
1. Τη λύση του ΑΣ ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, με
εξαίρεση την περίπτω ση της λύσης του ΑΣ που επ έρχεται από την
κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Το νομικό πρόσω πο του ΑΣ που λύεται εξακολουθεί
υπάρχει και να λειτουργεί μέχρι το τέλος της εκκαθάρισ ης για
ανάγκες της. Η Γενική Συνέλευση του ΑΣ διατηρεί τα δικαιώ ματά
κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, λειτουργεί για τις ανάγκες
εκκαθάρισ ης και λαμβάνει αποφάσεις για οπ οιοδήποτε θέμα με
απ αρτία και π λειοψ ηφία του παρόντος καταστατικού και του νόμου.

να
τις
της
της
την

Ο διορισμός εκκαθαριστώ ν συνεπάγεται αυτοδικαίω ς την παύση
της εξουσίας του Δ ιοικητικού Συμβουλίου. Ό σον αφορά τους
εκκαθαριστές, εφ αρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό
συμβούλιο των ΑΣ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστώ ν
καταχω ρούνται π εριληπ τικά στο βιβλίο πρακτικώ ν του Δ ιοικητικού
Συμβουλίου.
3.
Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν (1) ή π ερισ σότερους
εκκαθαρισ τές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, εκτός αν το
καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Κατά παρέκκλιση του π ροηγούμενου
εδαφίου, στην π ερίπ τω ση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 26, ο
εκκαθαρισ τής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που
κηρύσσει τη λύση του ΑΣ.
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4.
Σε π ερίπ τω ση θανάτου,
μόνιμης αδυναμίας άσκησης
καθηκόντω ν, π αραίτησ ης ή αδράνειας των εκκαθαριστούν, μετά από
αίτηση μέλους ή π ιστω τή του ΑΣ, το Ε ιρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ
που δικάζει με τη διαδικασ ία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει
άλλους εκκαθαρισ τές. Το ίδιο ισχύει και αν η Γενική Συνέλευση δεν
όρισε εκκαθαριστές.
Ά ρ θ ρ ο 44
Ε ν έρ γ ειες Ε κκαθαρισ τούν
1.
Οι εκκαθαρισ τές μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοπ οίηση
της απ όφασης διορισμού τους δημοσιεύουν σε μία (1) ημερήσια
εφημερίδα π ανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία (1) ημερήσια
εφημερίδα της Π εριφ ερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ, και αν δεν
εκδίδεται τέτοια σε μία (1) π εριοδική εφ ημερίδα της Π εριφ ερειακής
Ενότητας της έδρας του ΑΣ και στον ιστότοπ ο του ΑΣ, εφόσον
διαθέτει, π ερίληψ η της απόφασης που διατάσσ ει την εκκαθάρισ η και
το διορισμό τους, καλούν τους π ιστω τές να α ναγγείλουν τις απ αιτήσ εις
τους και κοινοπ οιούν π ρόσκληση, σύμφωνα με την π αράγραφο 6 του
άρθρου 62 του Ν.δ. 356/1974 (Α' 90).
Οι εκκαθαρισ τές απ οστέλλουν την απ όφαση αυτή και στην
αρμόδια αρχή για την καταχώ ρισή της στο Εθνικό Μ ητρώ ο Α γροτικώ ν
Συνεταιρισμώ ν και άλλων συλλογικώ ν φορέων.
2. Οι εκκαθαρισ τές έχουν υποχρέωση να κάνουν απ ογραφή της
π εριουσίας του ΑΣ που εκκαθαρίζεται και να σ υντάξουν ισολογισμό,
αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εφ όσον έχουν
στη διάθεσή τους τα λογισ τικά βιβλία και στοιχεία του ΑΣ, και σε κάθε
περίπτω ση εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη λύση
του ΑΣ. Την ίδια υποχρέω ση σύνταξης ισολογισμού έχουν και κατά τη
λήξη της εκκαθάρισης. Αν η εκκαθάριση π αρατείνεται, ο ισολογισμός
συντάσσεται στο τέλος κάθε έτους.
3. Οι εκκαθαρισ τές μπορούν να εκπ οιήσουν τα ακίνητα του ΑΣ
μετά την π άροδο τεσσάρω ν (4) μηνών από τη λύση του.
4. Εντός π ροθεσ μίας τεσσάρω ν (4) μηνών από τη λύση του ΑΣ,
μέλος ή π ιστω τής του ΑΣ μπορεί να ζητήσει από το Ε ιρηνοδικείο της
έδρας του ΑΣ, το οποίο δικάζει κατά τη δια δικασ ία της εκούσιας
δικαιοδοσίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή π ώ λησης των ακινήτω ν
του ΑΣ. Η απόφαση του Ε ιρηνοδικείου δεσμεύει τους εκκαθαρισ τές και
δεν υπ όκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Αν για ένα (1) έτος
μετά την έκδοση της απ όφ ασης του Ε ιρηνοδικείου δεν κατασ τεί δυνατή
η εκποίηση ακινήτω ν του ΑΣ, τότε παύει να ισχύει η δέσμευση της
παρούσας παραγράφου.
5. Α π αιτήσ εις πιστω τώ ν κατά του υπό εκκαθάριση ΑΣ
π αραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετώ ν από την ημερομηνία
της δημοσίευσης της π αραγράφου 1 αυτού του άρθρου.
6. Οι εκκαθαρισ τές υποχρεούνται να π ερατώ νουν χω ρίς
καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις του ΑΣ, να μετατρέπ ουν σε
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χρήμα τη συνεταιρισ τική περιουσία, να εξοφλούν τα χρέη του και να
εισπράττουν τις απ αιτήσεις του ΑΣ. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες
πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το
συμφέρον του ΑΣ.
7.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι
χρηματοοικονομικές
καταστάσεις
πέρατος
της
εκκαθάρισης
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της
εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μελών του ΑΣ
με έκθεση των αιτιώ ν τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της
εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές
καταρτίζουν
τις
τελικές
χρηματοοικονομικές
καταστάσεις
και
αποστέλλουν αντίγραφό τους στην αρμόδια αρχή για την καταχώ ρισή
τους στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμώ ν και άλλων
συλλογικών φορέων.
Άρθρο 45
Το Καταστατικό αυτό, αποτελείται από 45 άρθρα, διαβάστηκε,
συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο του από την
Τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε
στην Τοπική
Κοινότητα Μαλλών της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας του Δήμου
Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της Περιφέρειας
Κρήτης στις 12 Μαρτίου 2017 και θα ισχύει από την ημέρα έγκρισης του
από το Ειρηνοδικείο και καταχώρησης του στο Βιβλίο Μητρώου
Αγροτικών Συνεταιρισμώ ν που τηρείται σ' αυτό.

—

ίΜΙΟϊ

Ο V5ΑτΉ Λ * * * 7 ,

Μ

/

38

Γ \ .$

V X"
ΑΦΜ
V _ Α/Α>1%'θΥ η Σ
0
4
7
2
61516
/ V
079717082
ί ^ 17 ' Δ ί · ΐ ί ξ | ]
013727134
Λ3>'
Μ ί!

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

^ ■ :ΐϊθ '4
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
.123
124
125
126
127
12 8
129
13 0

008635823
056391161
073741570
019871247
049637439
101055165
078885135
0 31142312
000391589
110265295
110263413
065414569
1102866 47
027178324
0 58111187
059357486
056780559
017342735
110 333223
110285811
034378533
042637314
077642207
124003128
049626413
112940290
009841087
008591268

ΕΠΙΘΕΤΟ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΡΧΟΣ
ΒΕΝΙΤΟΥΡΑΚΗΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΒΟΛΥΡΑΚΗ
ΒΟΛΥΡΑΚΗ-ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ
ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑΚΗΣ
ΔΑΦΕΡΜΟΣ
ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ
ΚΑΠΑΡΑΚΗ
ΚΛΩΝΤΖΑ
ΚΟΥΡΙΝΟΥ
7~”
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ-ΣΩΡΟΥ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΑΝΔΗΛΑΚΗΣ
ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ
ΜΠΑΤΣΙΩΤΟΥ
ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ
ΞΥΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΟΝΟΜΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΤΕΡΕΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΝΝΑΣ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΑΝΝΑΣ)

ΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ( γ ι α τ ρ ό ς )
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΔΑΣΧΑΛον)

/ Γ II

""" ■" ;.■■*■,(., *

\

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΖΥΝ?ΡΟΥ

X - Δ .

Υ.Δ_

ΎΑ

■

ί .α

.

^

-------- ------------------'

1/
ί£

φ

·

γ

* .

V. Δ

/
: 3

\χ

Ε✓

:

ί/ [ Χ Α β ρ Α '

·■'

ν' χ χ £ $ ρ ·

--------------------------

131
\Μ
. < "νΊ Τ" :3 ^ 2~
2

ΖΙΞ 3■αΒ5;Ι
^

• 1·3-6>-

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64

14 0
141
142
143
144
145
146
147
148
149
15 0
151
152
153
1 54
155
15 6
157
1 58
159
160
161
163
164

014696570
049624745
055978877
012617783
010440105
037903210
110285534
110285792
064611371
049559617
024884655
140001750
003545700
056390810
059742340
031068771
110256760
016570955
124000279
075186029
075313373
018230495
042058840
056780523
056390404
039881404
024049557
101477061
006801637
039240780
011038081
110285903

ΠΕΡΑΚΗ
ΠΕΡΑΚΗ
ΠΕΤΣΑΓΚΟΥΡΑΚΗ
ΠΗΓΙΑΚΗΣ
ΠΛΕΥΡΑΚΗ
ΠΛΕΥΡΑΚΗ
ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ
ΠΛΟΥΣΑΚΗ
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ
ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ
ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ-ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ
ΣΩΡΟΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ
ΤΖΑΝΑΚΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ'
ΤΣΑΓΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ
ΦΑΝΙΔΑΚΗ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΔΑΓΑΛΑΚΗ-ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΚΟΥΦΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΤΖΑΝΑΚΗΣ

!ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΞΑΚΟΥΣΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΔΡΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΕΡΕΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝ-ΑΓΑΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΑΡΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ

■ί>
ν .

Λ

, ν Ρ

Γ ρ>.·-

ν Δ

/
'ψ /-

I

\

\

\

\

'■ \ £

ίτί:

Λ Α
55
56
57
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
. 18 0
181
182

110270914
013354061
055977715
057221772
024325359
011834860
00 9 09 09 94
026684733
020307074
071244335
072029307
040504050
112669955
110286137
018176310
017945337
078793505
074746629

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΧΟΡΕΥΤΑΚΗΣ
ΧΟΡΕΥΤΑΚΗΣ
ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ
ΠΕΤΑΣΑΚΗΣ
ΠΕΤΑΣΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΑΝΑΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΕΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΙΩΣΗΦ
/
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΜΜΑΝ-ΠΗΝΕΛΟΠ
___________
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
Α Α < · ί .*7
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ά
χ_______
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
//^ & Μ }> ./)ρ
__
ν
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
____ ------------------------ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΩΣ

'λ α μ π ρ α κ η ς
ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗ
ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΦΑΪΤΑΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΠΛΟΥΣΑΚΗΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ

\ ( ^ —1 , {ΛΑ

ς ^ ,^ ν ν
ν>? ΧΧΜ' V ΓΥ
5 ^ αΛ >$^ ν^& π » ^

€
ί ^ Ω

τ
'
<
*
■Χί>/' /\Λ

•ν V ζ ^ Α η ί - η ^
’ 1X

^Δ ϊ^ Ρ ίΒ εΣ ΑΝΤIΓρΑ
^Υ. ο ^ν» ^/
«***

^ § 3£ £ θ Ρ χ

\<χ,.\Λ-9~ο \>

ί ^

V
Α - \ γ ^ *>

Ί ^ ν ν η ς Σταχτισρπς
\ Χ X "ί . '.: ; Λ-·ν»- **-. *
V
/
ν ;α ηοΧ-'

Π
,/

Τ 'ν '

I ?

Σταχτιαριχ

4 - - - ^
>χ/

4

Λ

^ *^/^ ΛΑ λ ι Λ ^ - Λ υ~“’ ^ ' νΑ&'

