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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ο συνεταιρισμός είναι ένα φαινόμενο που γεννήθηκε στις 
συνθήκες του καπιταλιστικού συστήματος, ως μία μορφή οργάνωσης για 
την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων.

Ο συνεταιρισμός είναι μια οργάνωση ατόμων που ελεύθερα και με 
την θέλησή τους συντονίζουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν 
ορισμένους σκοπούς.Στην ουσία σκοπός του συνεταιρισμού είναι η 
βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των μελών του.

Τον όρο συνεταιρισμό τον χρησιμοποίησε πρώτος ο WILLIAM 
GORDIN το 1793.Οι προσπάθειες τους συνεταιριστικού κινήματος 
αρχίζουν από τον 17° αιώνα. Οι συνεταιριστικές ιδέες όμως μέχρι και τις 
αρχές του 19ου αιώνα δεν μπόρεσαν να εφαρμοσθούν στην πράξη.

Το συνεταιριστικό κίνημα στην χώρα μας θεωρείται ως ένα κίνημα 
που ξεκίνησε στο πολύ πρόσφατο παρελθόν.Αυτό οφείλεται στο ότι μετά 
το 1983 άρχισαν σε διάφορα αστικά κέντρα της χώρας μας να 
δημιουργούνται αρκετοί συνεταιρισμοί.

Ομως το κίνημα των συνεταιρισμών έχει ξεκινήσει από πολύ 
παλιά και μάλιστα από το 1962 όπου ιδρύθηκε ο πρώτος συνεταιρισμός 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης ο οποίος ήταν καταναλωτικός 
συνεταιρισμός.

Η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση κατατάσσει τους 
συνεταιρισμούς σε επτά κύριες κατηγορίες:
1 .Καταναλωτικοί
2. Παραγωγικοί και Βιοτεχνικοί εργαζομένων
3. Οικοδομικοί
4. Αγροτικοί
5. Πιστωτικοί
6. Αλιευτικοί
7. Διάφοροι(όπως τουριστικοί,ασφαλιστικοί,υπηρεσιών κ,τ.λ)

Πάντως η πιο σωστή κατάταξη η οποία έχει καθιερωθεί 
νομοθετικά στην χώρα μας γίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες : 
ι. Νόμος 1541/1985 για αγροτικούς συνεταιρισμούς,
2. Νόμος 1667/1986 για αστικούς συνεταιρισμούς.

Εμείς στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με τους αστικούς 
συνεταιρισμούς και πιο συγκεκριμένα με την ΑΧΑΪΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ η οποία αποτελεί Πιστωτικό ίδρυμα και 
η οποία ιδρύθηκε στην Πάτρα το έτος 1993.Θα προσπαθήσουμε να 
αναλύσουμε μέσα από την εργασία αυτή τους νόμους που διέπουν την



συγκεκριμένη Τράπεζα , τα είδη των προϊόντων που προσφέρει καθώς 
και τις σχέσεις που διέπουν τα μέλη της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΧΡΟΝΙΚΗ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ 

Ι.α) ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Στις 16/08/1993 συστήθηκε στην Πάτρα ιδρύθηκε Αστικός 
συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΣΥΝ.Π.Ε». Το καταστατικό αυτού 
εγκρίθηκε με την υπ'αρίθμον 5/93 Πράξη του Ειρηνοδίκη Πατρών. Με 
το παρόν πιστοποιείται κατόπιν αποφάσεως που έλαβε χώρα την 
10/10/1994 στην Πάτρα και σύμφωνα με την υπ'άρίθμον 1/94 
απόφαση αυτής προκειμένου να εναρμοστεί σύμφωνα με τον Νόμο 
1667/1986 για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς (άρθρο 17 παρ. 2 
Ν. 1667/1986), όπως αυτός ισχύει σήμερα τροποποιηθείς από τον Νόμο 
2166/93, με τον Νόμο 2076/92 περί αναλήψεως και άσκησης 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις, με 
την υπ'αρίθμον 2258/93 ΠΔ/ΤΕ απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος περί πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών 
ιδρυμάτωνμε την μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την απόφαση της Νομισματικής 
Επιτροπής της συνεδρίασης 541/7-4-94, ώστε πλέον να λειτουργεί ως 
Συνεταιριστική Τράπεζα αφού έλαβε την άδεια λειτουργίας ως 
Πιστωτικό Ιδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Εν συνεχεία και αφού ελήφθη η σχετική άδεια από την Τράπεζα της 
Ελλάδος τροποποιείται η επωνυμία και από «Πιστωτικός Συνεταιρισμός 
Αχαίας ΑΧΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» γίνεται «ΑΧΑΪΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.». Με αυτήν πλέον την 
επωνυμία θα συναλλάσσεται από την ημερομηνία λήψεως της άδειας 
λειτουργίας της, στις Δε συναλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιεί 
τον ξενόγλωσσο τίτλο «ACHAIA COOPEERATIVE BANK LTD».

1



2

Ι.α.α) ΕΔΡΑ.
Ως έδρα του Συνεταιρισμού ορίστηκε η πόλη των Πατρών, δύναται 

όμως να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα σε οποιαδήποτε άλλη 
πόλη ή κωμόπολη του νομού ΑΧΑΙΑΣ ή ακόμη και στην πόλη των 
Πατρών καθώς επίσης και σε οποιανδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδος 
με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι διατάξεις της Τραπεζικής 
Νομοθεσίας.σε κάθε όμως περίπτωση η έδρα του συνεταιρισμού θα είναι 
η πόλη των Πατρών.

Ι.α.β) ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
Η χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού ορίζεται για αόριστο χρόνο. 

Ι.α.γ) ΣΚΟΠΟΣ.
Ο Συνεταιρισμός είναι αμιγώς πιστωτικός , στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του θα ανακουφίζει οικονομικά τα μέλη του και θα 
επιδιώκει την βελτίωση και προστασία των διαφόρων κλάδων της 
Οικονομίας και μάλιστα του Εμπορίου,της Βιομηχανίας, και κάθε άλλης 
επαγγελματικής ασχολίας.Για τον σκοπό αυτό:
ΐ) Παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες υπέρ των μελών του προς άλλα 

πιστωτικά ιδρύματα,αλλά και προς οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο για την λήψη υπ'αυτών δανείων πάσης φύσεως ως και για 
την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

2) Παρέχει προς τα μέλη του οικονομικές διευκολύνσεις προκειμένου να 
αναπτύξουν την οικονομική τους δραστηριότητα.

3) Δραστηριοποιείται στη επαγγελματική ,συνεταιριστική και πολιτιστική 
εκπαίδευση των μελών του,ως και κάθε άλλου τρίτου, μεταδίδοντας 
γνώσεις με διαλέξεις ή έντυπα πάνω σε θέματα συνεταιριστικής 
φύσης.

Στον σκοπό του συνεταιρισμού εμπίπτουν οι εξής εργασίες : 
α) αποδοχή χρηματικών καταθέσεων κάθε είδους 
β) χορήγηση δανείων και πιστώσεων κάθε είδους 
γ) έκδοση και πληρωμή επιταγών σε δραχμές και σε ξένο νόμισμα 
δ) παρακαταθήκη και ευρύτερα διαχείρηση κινητής και ακίνητης

Ί
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περιουσίας τρίτων ή και ίδιας και ειδικότερα: 
ΐ) φύλαξη χρηματογράφων ή αντικειμένων πόντος είδους
2) φύλαξη ή είσπραξη για λογαριασμό τρίτων κάθε είδους αξιογράφων
3) αγοραπωλησία εξωτερικού συναλλάγματος πολύτιμων μετάλων
4) αγοραπωλησία χρηματογράφων και επενδυτικών τίτλων
ε.1) παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε χρηματοοικονομικά θέματα
ε.2) Ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιαδήποτε μορφής
ε. 3) Ίδρυση ή συμμετοχή σε εταιρείες επιχειρηματικού κινδύνου
στ.1) Διαμεσολαβήσεις κάθε είδους στις αγορές χρήματος
στ. 2) Ίδρυση ή συμμετοχή σε Ασφαλιστικές και Χρηματιστηριακές
εταιρείες
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ - ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

2. α)ΠΡΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ
Συνεταίροι γίνονται φυσικά πρόσωπα,ανεξαρτήτως φύλου,πρέπει να 

έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους και εφόσον δεν 
τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη .

Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν άτομα πού 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη των κλάδων Εθνικής Οικονομίας π.χ. 
γεωργοί ,κτηνοτρόφοι, εργάτες, επαγγελματίες, επιστήμονες, δημόσιοι 
υπάλληλοι καθώς Δήμοι και Κοινότητες η άλλα νομικά πρόσωπα 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου κλ.π.

Την επαγγελματική ιδιότητα των υποψηφίων συνεταίρων κρίνει το 
Δ.Σ.του Συνεταιρισμού.
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατ’αρχάς για την εγγραφή νέων μελών σε όλη τη 
διάρκεια του έτους και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταβάλουν 
τις μερίδες τους.Την απόφαση αυτή επικυρώνει η πρώτη τακτική 
Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα παρακάτω:

Δε μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού όποιος μετέχει σε 
άλλο Συνεταιρισμό ,που έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό με 
τον παρόντα..

Για να γίνει μέλος κάποιος του παρόντος Συνεταιρισμού 
απαιτείται να υποβάλει σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού 
γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ.που αποφασίζει για την αποδοχή της ή μη 

Η εγγραφή νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη τακτική 
Γ.Σ.Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής 
της αίτησης από το Δ.Σ.και εφόσον έχει καταβάλει την 
Συνεταιριστική του μερίδα. Η Συμμετοχή όμως των νέων μελών 
στις

Λ
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διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε 
όργανα που προβλέπει το καταστατικό επιτρέπεται μετά από την 
έγκριση της εγγραφής από την πρώτη τακτική Γ.Σ.Η απόφαση της 
Γ.Σ.κοινοποιείται μέσα σε 20 μέρες από την λήξη των εργασιών της 
στον ενδιαφερόμενο .Κατά της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο 
Ειρηνοδικείο μέσα σε (10) μέρες από την κοινοποίησής της.Η 
απόφαση του Ειρηνοδικείου που δικάζει κατά την διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων υπόκειται μόνο σε έφεση που ασκείται στο 
Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών,όπου εδρεύει ο Συνεταιρισμός, μέσα 
σε (10) μέρες από την κοινοποιήσης της προσβαλλόμενης απόφασης 
και εκδικάζεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.Η 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα 
ένδικο μέσο(άρθρ.2 παράγρ.6,Ν. 1667/86) και η εγγραφή του 
συνεταίρου αυτού είναι υποχρεωτική πλέον για το Συνεταιρισμό με 
επιμέλεια του υποψηφίου αυτού συνεταίρου,η παραπάνω απόφαση και 
με τον απαραίτητο όρο ,ότι θα πλήρει τις προϋποθέσεις που 
προαναφέρθηκαν και απαιτούνται για να γίνει κανείς μέλος και να 
καταβάλει τη μερίδα του.

2. β)ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Μέλη του Συνεταιρισμού είναι,τα μέχρι την έγκριση του παρόντος 
μέλη του,και εκείνα που θα εγγραφούν κατά τα παραπάνω.

Η αίτηση περί εγγραφής νέου συνεταίρου πρέπει απαραίτητα να 
συνοδεύεται από έντυπη υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος πέρι του ότι 
δεν αποτελεί μέλος άλλου συνεταιρισμού επιδιώκοντος τον ίδιο σκοπό 
με τον παρόντα στην πόλη των Πατρών,εάν Δε ο αϊτών είναι 
αγράμματος την δήλωσή του την συντάζει το προσωπικό του 
Συνεταιρισμού και αφού την αναγνώσει και εξηγήσει το περιεχόμενό 
της στον αιτούντα ο Διευθυντής παρουσία και δύο άλλων τυχόντων 
συνεταίρων την προσυπογραφούν οι δύο παρόντες συνεταίροι και ο
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Διευθυντής και τίθεται σε αυτή το δακτυλικό αποτύπωμα του δείκτου 
της δεξιάς χειρός του αιτούντος.

2.γ)ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Ο Συνεταιρισμός τηρεί Βιβλίο Μητρώου των μελών του στο οποίο 
καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής,το 
ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας,ο αριθμός των 
μερίδων και η αξίας τους και η χρονολογία τυχόν διαγραφής.

2.δ)ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Ο Συνεταίρος μπορεί να αποχωρήση από τον Συνεταιρισμό με 
γραπτή δήλωσή του πού υποβάλλεται στο Δ.Σ.τρείς (3) μήνες πρίν 
από το τέλος της οικονομικής χρήσης.Σαν ελάχιστος χρόνος 
παραμονής ορίζονται τα τρία (3) χρόνια (άρθρ.2 παράγρ
7,Ν. 1667/86),οπότε η ενωρίτερη αποχώρηση του συνεταίρου,είναι 
δυνατή από το τέλος της χρήσης του τελευταίου έτους της
υποχρεωτικής παραμονής του στον συνεταιρισμό.

2. ε)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευση που λαμβάνεται με αυξημένη 
απαρτία και πλειοψηφία με βάση τις παραγρ,4 και 6 του
Ν. 1667/1986,όπως αυτή τροποποιήθηκε από τον Νόμο 2166/93 και 
ισχύει σήμερα μπορεί το μέλος του Συνεταιρισμού να αποκλειστεί 
από τον συνεταιρισμό στις εξής περιπτώσεις
1) Καθυστερεί την εξόφληση δανείου του
2) Καθυστερεί άλλη προς τον Συν/σμό οφειλή του
3) Καταδικάστηκε για απιστία (άρθρο 390 Π.Ν)
4) Από παράβαση των εκ του παρόντος προβλεπόμενων υποχρεώσεων
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του βλάπτει τα συμφέροντα του Συν/σμού.
5) Κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
Στις περιπτώσεις αυτές που η Γενική Συνέλευση έχει τη δυνατότητα 
να διαγράψει εάν το θελήσει συνεταίρο η συνεταιριστική του 
μερίδα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της οφειλής του προς 
τον Συν/σμό.Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται με κοινοποίηση 
αποσπάσματος της απόφασης της Γ.Σ.Μέσα σε δύο (2) μήνες από την 
κοινοποίηση της ο συνεταίρος μπορεί να προσφυγει στο
Ειρηνοδικείο Πατρών.Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο 
σε έφεση που ασκείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών μέσα σε 
δέκα (10) μέρες. Ο συνεταίρος του οποίου η έφεση έγινε αποδεκτή 
από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης του Πρωτοδικείου αποκτά 
αυτοδίκαια και πάλι την ιδιότητα του συνεταίρου με όλες τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα πού απορέουν από το παρόν 
καταστατικό του Συν/σμού.Αν όμως η απόφαση επικυρωθεί 
τελεσίδικα ο συνεταίρος διαγράφεται από το βιβλίο των μελών του 
Συν/σμού.Στην τελευταία περίπτωση εφ’όσον δεν οφείλει από 
οποιαδήποτε αιτία στον Συν/σμό οποιοδήποτε ποσό τότε του
αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα πού εισέφερε,το αργότερο τρεις
(3) μήνες από την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην 
οποία επεκυρώθει ο ο αποκλεισμός του, χωρίς δικαίωμα λήψεως της 
αποζημίωσης του.

2.στ)ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου συνεταίρου θεωρείται ότι εξήλθε αυτός 
του Συνεταιρισμού την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο 
επήλθε ο θάνατος.Μέχρι Δε του χρόνου τούτου συνεχίζεται η 
συνεταιριστική ιδιότητα του αποθανόντος στο πρόσωπο των 
κληρονόμων του, αναλαμβάνοντας αυτοί τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του.

7
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Σε περίπτωση πού υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι ή ανήλικοι 
κληρονόμοι, τότε το δικαίωμα της ψήφου στην Γενική Συνέλευση 
μπορεί να  ασκηθεί με αντιπρόσωπο συνεταίρο ο οποίος ορίζεται 
από τον επίτροπο ή από τους κληρονόμους με έγγραφη δήλωση 
επικυρωμένη από τον Δήμαρχο ή από τον Πρόεδρο της κοινότητας ή 
από άλλη άρχη, η οποία κατατίθεται πρίν από την έναρξη της 
Συνεδρίασης.

Σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης του αποβιώσαντος 
συνεταίρου,τότε ο ορισθείς από την διαθήκη συνεταίρος αναλαμβάνει 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αποφανόντος.

Στις περιπτώσεις αυτές απλώς διαγράφεται από το βιβλίο 
Μητρώου συνεταίρων το όνομα του θανόντος και προστίθεται το 
όνομα του κληρονόμου.

Τέλος σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν αποκτούν την 
ιδιότητα του συνεταίρου , τους αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα 
που είχε εισφέρει ο κληρονομούμενος υπολογιζομένης της αξίας της 
σε πραγματικούς όρους.

2.ζ)ΔΙΚΑΙΩΜΛΤΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Ο εξερχόμενος συνεταίρος δεν μπορεί να μετέχει στις 
συνεδριάσεις των συμβουλίων ή των γενικών συνελεύσεων.Αυτός ή 
οι κληρονόμοι του (σε περίπτωση θανάτου) δεν μπορούν να 
ζητήσουν την άμεση εκκαθάριση του λογαριασμού τους και δεν 
μπορούν να έχουν απαίτηση στην περιουσία του Συν/σμού και του 
συνεταιρικού κεφαλαίου,δικαιούνται μόνο να ζητήσουν την 
καταβολή σε αυτούς της μερίδας τους μέσα σε τρεις μήνες από το 
τέλος του έτους κατά το οποίο εξήλθαν ή επήλθαν ο θάνατος υπό 
την προϋπόθεση βέβαια να έχει παρέλθει η τριετία πού ορίζει το 
καταστατικό. Πέραν της συνεταιριστικής του μερίδας ο συνεταίρος 
που για πέντε συνεχή χρόνια του γίνονταν παρακρατήσες δικαιούται

8
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και την αποζημίωση εξερχομένων που ορίζει κάθε χρόνο το Δ.Σ.Η 
καταβολή αυτή γίνεται κατά το χρόνο καταβολής της συνεταιριστικής 
μερίδας.

Αν ο Συν/σμός διαλυθεί μέσα σε έξι μήνες από την έξοδο του 
συνεταίρου αυτή θεωρείται ως μη γενομένη.

2.η)ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Εάν κατά την έξοδο κάποιου συνεταίρου η εταιρική περιουσία 
καθώς και τα αποθεματικά δεν επαρκούν για την κάλυψη των χρεών του 
συνεταιρισμού ο εξερχόμενος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλει 
στον Συν/σμό την αναλογία του,η οποία υπολογίζεται ανάλογα με τον 
αριθμό των μερίδων τις οποίες είχε αυτός κατά τον χρόνο της εξόδου 
του ως προς το σύνολο των συνεταιριστικών μεριδίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΝ

3.α)ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΈΤΑΙΡΩΝ 

Οι συνεταίροι οφείλουν να:

ΐ) Να καταβάλλουν την συνεταιριστική τους μερίδα εντός της
Trnnfipm μγυγ irn» om Tρι τπ ν α τα π τπ τιν ή-----Γ*—"3 " ·~  — * ~---- -

2) Να πληρώνουν στο ταμείο του Συν/σμου το δικαίωμα εγγραφής καθώς 
και την υπεραξία όπως ορίζει το καταστατικό.

3ΐ Να επιστοέωουν ένκαιοα τα δάνεια tic νου υατοδοτικε^ εννυύσεκ
'  ι ι ι ι  -» / ν ι  ■·  j  % · a

κ,λ,π.
4) Να συμμορφώνονται ακριβώς προς το καταστατικό και τις αποφάσεις 

της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.και του εποπτικού συμβουλίου 
καθώς και να προστατεύουν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα του 
Συν/σμού.

5) Να συμμετέχουν και να συνεργάζονται στην λειτουργία του Συν/σμού 
και να μην προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες βλάπτουν τα
ίτηιΐίΟΡηοντΓ» v m  τη  irnnnr τη »  Σ ην/ηιιη»
------ I Γ         * ~ * | 'S    ~ <-----

6) Συνεταίρος που παραβαίνει τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.ή 
συμπεριφέρεται απρεπώς στο προσωπικό του Συν/σμού μπορεί να 
αποκλεισθεί από αυτόν ύστεοα από απόωαση του Δ.Σ υ οποία θα• I I  I

εγκριθεί από την Γ.Σ.

3. β)ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κάθε Συνεταίρος ο οποίος δανείζεται γενικώς από τον Συν/σμό
pívm  iMrnvnpr»iiPvnr v n  κτύτγ/Θπ^ρι rvrn T m ip ín  A rrm íA pm r pvrr TrnrrnrvTn-------   ^ 1 ------------- , · — ----------- ---------------—     1   τ  —  — 3  ------------ ----------------------- ---

από το ποσό του δανεισμού που θα καθορίζεται από το Δ.Σ.και το οποίο



11

το ποσοστό αυτό θα επιστρέφεται άτοκα στον συνεταίρο μετά την 
εμπρόθεσμη εξόφληση της υποχρέωσής του.

Στην περίπτο)ση που ο συνεταίρος φανεί για οποιονδήποτε λόγο 
ασυνεπής στις υποχρεώσεις του τότε το ποσό αυτό θα κρατείται από 
τον Συν/σμό ως ποινική ρήτρα και επιπλέον ο συνεταίρος θα 
ευθύνεται για την ολοσχερή εξόφληση των υποχρεώσεών του.

Το Δ.Σ. έχει την δυνατότητα με απόφασή του να θέτει σε ισχύ την 
ανωτέρω διάταξη ή να τη θέτει σε αδράνεια, εάν κατά την κρίση του 
νομίζει ότι αυτή καθιστά τον Συν/σμό μη ανταγωνιστικό σε σχέση με 
τις άλλες Τράπεζες.

3.γ)ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ ΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

Κάθε Συνεταίρος ευθύνεται έναντι του Συν.σμού και των πιστωτών 
τούγια ποσό ίσο προς το τριπλάσιο της αξίας των μερίδων του.Ο 
Συνεταίρος ευθύνεται και για τις προηγούμενες υποχρεώσεις του 
Συν/σμού οι οποίες είχαν αναληφθεί πριν από την εγγραφή του,αντίθετα 
αυτή δεν ισχύει.

Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την παρέλευση ενός έτους 
από την έξοδο του συνεταίρου ή από την πτώχευση ή εκκαθάριση σε 
περίπτωση διάλυσης του Συν/σμού.

Η ευθύνη του Συνεταίρου δεν περιλαμβάνει τα χρέη που 
δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό του.

Δεν απαγγέλεται προσωπική κράτηση κατά του συνεταίρου για 
χρέη του Συν/σμού.

3.δ)ΔΓΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 

Τα μέλη έχουν δικαίωμα :
ΐ) Να παρουσιάζονται στις Εενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν 

μέρος στις διασκέψεις και ψηφοφορίες αυτών.
2) Να ζητούν έντοκα δάνεια για παραγωγικούς σκοπούς ή για άλλες 

ανάγκες τους από το ταμείο του Συν/σμού,εφόσον επαρκούν τα 
μέσα αυτού

3) Να καταθέτουν τα χρήματά τους σε έντοκους καταθετικούς 
λογαριασμούς.

I 1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4 ί)ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Τα όργανα του Συν/σμού είναι : 
α) Τα Διοικητικό Συμβούλιο 
β:): Το Εποπτικό Συμβούλιο 
γ) Η Γενική Συνέλευση, των μελών του.

4.1:.α)ΔΙΌΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα Δ.Σ. ταυ Συν/σμου απατελείται από εννέα συνεταίρους οι οποίοι 
εκλέγονται από. την Γ.Σ,Τα μέλη. του. ΛΣ. πρέπει να έχουν ικανότητα 
για δικαιοπραξία καθώς, και να έχουν την κατοικία τους ή. την έδρα 
τους, προκειμένου για νομικά πρόσωπα, στο Νομό Αχαϊας.

Το ένα μέλος του Δ.Σ. επειδή θα είναι υπεύθυνο για την λειτουργία 
του Συν/σμού ως πιστωτικού ιδρύματος θα πρέπει μεταξύ των άλλων 
να έχει:
α) Λευκό Ποινικό- Μητρώο
β): Να μη; τελεί σε κατάσταση, πτωχεύσεως και
γ) Να έχει κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα.

Για την ανάδειξη, του μέλους αυτού τηρείται ξεχωριστή, λίστα 
υποψηφίων μελών του Δ.Σ.

Κάθε συνεταίρος ο οποίος είναι υποψήφιος για να μετέχει στην 
εκλογή θα πρέπει να καταθέσει για εκλογικά έξοδα στο ταμείο του 
Συν/σμού το σχετικό παράβολο , το οποίο καθορίζεται από το Δ.Σ.Οι 
υποψηφιότητες πρέπει να κατατίθενται στην Διοίκηση δέκα πέντε 
(15) τουλάχιστον ημέρες πρίν από τη σύγκληση της Γ.Σ.

Οι τακτικές εκλογές ενεργούνται από τις Γ.Σ. πού συγκαλούνται 
κατά το πρώτο τετράμηνο κάθε χρόνου ή πάντως πρίν από τη λήξη
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της θητείας που ορίζεται απά τον νόμο και το καταστατικό.
Το Α Σ . εκλέγεται για μια ολόκληρη τριετία σύμφωνα με το άρθρο 

27 παρ.25- του Ν  2166/93. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πάντως 
επανεκλέξήμα.

Το. αξίωμα των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο, δε μπορεί 
τα μέλη, αυτού- να  είναι και έμμισθοι υπάλληλοι του 
Συν/σμού-.Κατ'εξαίρεση στα μέλη τουΔ.Σ. μπορεί με απόφαση τη ςΓ Χ  
να δοθεί αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησής του, η 
αποζημίωση; αυτή; δεν αποτελεί μισθό- ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή. 
αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

4.1. β) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ

Σε. περίπτωση, θανάτου , αποχώρησης , διαγραφής, κάποιου μέλους 
του Δ.Σ. αντικαθίσταται αυτό από τα αναπληρωματικά μέλη., κατά 
σειρά επιτυχίας στις εκλογές. Το μέλος που είναι υπεύθυνο για τη: 
λειτουργία τουΣυν/σμου ως πιστωτικό ίδρυμα αντικαθίσταται από 
εΐδική; σειρά αναπληρωματικών μελών η. οποία τηρείται από το 
Συν/σμό, λόγω των ειδικών προσόντων που πρέπει να έχει για να γίνει 
αποδεκτό από την Τράπεζα της Ελλάδος.

4 .1. γ) ΑΝΑΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΑΠΟ Γ.Σ.

Η Γ.Σ. μπορεί να: ανακαλεί οποτεδήποτε τα: μέλμ του Δ.Σ. Μ έλος 
του Δ.Σ. δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις , ούτε έχει δικαίωμα 
ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο 
ή: συγγενή, του  μέχρι πρώτου βαθμού.

4. ϊ.δ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ Δ.Σ,

Το Δ.Σ. αμέσως μετά από κάθε εκλογή; υποχρεούται να  δηλώσει
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την εκλογή τοι> και για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβάλει σε κάθε 
αρμόδια αρχή και μάλιστα στο Ειρηνοδικείο Πατρών για 
καταχώρηση στο Μητρώο Συνεταιρισμών , μέσα σε ένα μήνα 
αντίγραφο του πρακτικού της εκλογής του, ως και το αξίωμα του 
καθενός από τα μέλη του Δ.Σ.. Με τον ίδιο τρόπο γνωστοποιείται και 
κάθε μεταβολή σε αυτό.Επίσης το Δ.Σ. υποχρεούται να γνωστοποιεί 
στην Τράπεζα της Ελλάδος τα δύο άτομα εκ των οποίων το ένα 
απαραιτήτοις πρέπει να είναι μέλος του Δ.Σ, που είναι υπεύθυνα για 
τη λειτουργία του Συν/σμού ως πιστωτικού ιδρύματος.

Σε περίπτωση αντικαταστάσεως των ανωτέρω το Δ.Σ. υποχρεούται 
να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα νέα άτομα που θα 
αντικαταστήσουν τα παλαιό και αφού λάβει την έγκριση τότε μόνο 
μπορεί να προβεί στη αντικατάσταση

4.1 .ε)ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Τα Μέλη του Συν/σμού παραβαίνοντας τα καθήκοντα που 
διαγράφονται από τις κείμενες διατάξεις των Νόμων,του Καταστατικού 
και των αποφάσεων της Γ.Σ. ευθύνονται προς τον Συν/σμό προς τους 
συνεταίρους και προς τους δανειστές για τις ζημιές που προήλθαν από 
τις πράξεις τους.

Τα Μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται σύμμετρα για κάθε ζημιά,που υπαίτια 
προκάλεσαν στον Συν/σμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Το Δ.Σ,το Ε.Σ. ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των 
μελών μπορούν του Συν/σμού μπορούν να ασκήσουν αγωγή 
αποζημίωσης ενάντια του μέλους ή των μελών του Δ,Σ.

4.1 ,στ)Ι ΙΡΟΣΚΛΗΣΗ , ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Κ.Τ.Λ

Το Δ.Σ.με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε συνέρχεται
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μέσα σε ένα μήνα από την εκλογή του και εκλέγει τον Πρόεδρο, τους 
Α 'Β Τ ' Αντιπρόεδρουςτον Γραμματέα και τον Ταμία καθώς, και τα 
υπόλοιπα αξιώματα που εκείνο κρίνει σκόπιμα για την καλύτερη 
προώθηση των δραστηριοτήτων του.

4 .1 .0  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Δ.Σ

Δεν επιτρέπονται να μετέχουν στον Συν/σμό πρόσωπα ασκούντα. 
ατομική ή εταιρική επιχείρηση οποιοσδήποτε μορφής όμοια προς τον 
σκοπό του Συν/σμού.

4.1.η) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Όλα τα έγγραφα του Συν/σμού, που απευθύνονται στις Δημόσιες 
αρχές ή σε τρίτους υπογράφονται από το Δ.Σ.

Το Δ.Σ. Δε εξουσιοδοτεί και όλα τα έγγραφα που φέρουν την 
υπογραφή του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τον 
Γραμματέα Σύμβουλο ή  τον Ταμία Σύμβουλο.

Εάν ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν είναι ταυτοχρόνως και ο  ένας εκ των 
δυο υπευθύνων για την λειτουργία του Συν/σμού,τότε εκτός των 
ανώτερων υπογραφών απαιτείται και η υπογραφή ενός εκ  των δύο 
υπευθύνων της λειτουργίας αυτού,για όλα τα έγγραφα που απευθύνονται 
προς τις Δημόσιες αρχές & προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε 
περίπτωση κωλύματος του Προέδρου θα υπογράφει ως: αναπληρωτής ο 
Α η ο Β' ή ο Γ" Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.και πάντοτε με την επιφύλαξη 
των απευθυνόμενων εγγράφων προς τις Δημόσιες αρχές και Τράπεζα 
Ελλάδος.

Το Δ.Σ. με την επιφύλαξη αυτή μπορεί να  μεταβιβάζει 
αρμοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα μέλη,στον Διευθυντή ή  σε άλλο 
υπάλληλο.Στον Διευθυντή και εφόσον αυτός είναι ένας από τους δύο. 
υπευθύνους για την λειτουργία του Συν/σμού μεταβιβάζεται η  
αρμοδιότητα όπως

ντ
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υπογράφει τις μηνιαίες καταστάσεις με τα στοιχεία που πρέπει να 
υποβάλλονται στην Τράπεζα της. Ελλάδος.Τα στοιχεία αυτά θα 
περιέχονται σε λογαριασμούς(κωδικούς) του Κλαδικού λογιστικού 
Σχεδίου των Τραπεζικών Επιχειρήσεων.Εάν ο Διευθυντής δεν είναι και 
ο ένας εκ των δύο υπευθύνων ατόμων τότε υποχρεωτικά τα στοιχεία 
πρέπει να υπογράφονται από τον ένα υπεύθυνο λειτουργίας.

4.1. Θ) ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΧ.- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

Το συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. και καθορίζει τα θέματα 
που θα συζητηθούν σε αυτές και θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της 
Γ.Σ., καταρτίζει τον Ισολογισμό και Απολογισμό του Συν/σμού, 
αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών και για την διαγραφή 
μελών,αποφασίζει συνομολόγηση συμβάσεων,οι οποίες συνεπάγονται 
διαρκείς ή μακροχρόνιες υποχρεώσεις για τον Συν/σμό,για την αγορά 
ακινήτων για τις στεγαστικές ανάγκες του Συν/σμού. Επ. ίσης 
αποφασίζει για το ύψος των επιτοκίων και άλλων επιβαρύνσεων με τις 
οποιές επιβαρύνονται τα μέλη του.

4.1. ι) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥ/ΣΜΟΥ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
Δ.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον Συν/σμό δικαστικά και 
εξώδικα πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν την Διοίκηση: , την 
διαχείριση, και λειτουργία του Συν/σμού μέσα στα πλαίσια του νόμου, 
του καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Συν/σμού και των αποφάσεων της Γ.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την τακτική τήρηση των 
απαιτούμενων βιβλίων και πρακτικών καθώς και για την καλή διαχείριση 
της περιουσίας του Συν/σμού.

ΤΑ'
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4 .1 .κ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ - ΑΠΑΡΤΙΑ- ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις 
τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 
ή των Αντιπροέδρων του .Επίσης συγκαλείται από τα παραπάνω μέλη του 
όταν ζητήσει αυτό το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών του Δ.Σ.Το 
Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από 
τα απόντα.Εκπρασώπηση μέλους δεν επιτρέπεται 
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.Σε 
περιπτώσεις ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.Οι αποφάσεις 
καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Δ,Σ,και υπογράφονται από τα 
παρόντα μέλη.Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα με διαρκές 
κώλυμα τρείς συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις παύεται το αξίωμά του και 
αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά εκλογής επιλαχόντα.

4.1.λ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθήκον να επιβλέπει και εφαρμόζει 
αυτά που ορίζονται από τον νόμο, το καταστατικό (άρθρ.7 παρ.4 Ν. 
1667/86).Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά 
την διοίκηση του Συν/σμσύ, την διαχείριση του Συν/σμού.Τσ Δ.Σ. δεν 
δικαιούται να αποφασίζει για θέματα που είναι αρμοδιότητα της Γ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1) Ν α σχεδιάζει την πολιτική και στρατηγική του Συν/σμού
2) Να σχεδιάζει την οικονομική πολιτική και την πολιτική για το 
προσωπικό
3) Ν α αποφασίζει περί της αποδοχής και της διαγραφής των συνεταίρων 
4}Να αποφασίζει για το εάν ο Συν/σμός θα γίνει μέλος της ένωσης των 
Ελληνικών Τραπεζών και να διορίζει τους αντιπροσώπους
5)Να. παρακολουθεί την τακτική τήρηση των λογιστικών βιβλίων καθώς 
και των πρακτικών στα οποία καταχωρούνται οι διάφορες αποφάσεις.

ΤΤ
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6)Να χορηγεί δάνεια και πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις σε δραχμές ή 
σε συνάλλαγμα και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των μελών του προς 
τρίτους.

7) Να καθορίζει στην αρχή κάθε έτους το ποσοστό υπεραξίας που θα 
καταβάλλουν οι νεοεισερχόμενοι και θα εισπράτουν οι εξερχόμενοι

8) Να συντάσσει για τον Συνεταιρισμό υποχρεωτικά έγγραφα

9) Να συντάσσει προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Συν/σμοϋ στην 
αρχή κάθε έτους

10) Να αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα του Συν/σμοϋ για κάθε 
διαχειριστική χρήση.

11) Να επιτηρεί ευσυνείδητα την χρήση των παρεχόμενων 
δανείων, εγγυήσεων που αναλαμβάνει και την τακτική επιστροφή τους

12}Να φροντίζει για την ανάπτυξη του πνεύματος της οικονομίας και την 
καλλυτέρευση των παραγωγικών τάξεων στον Νομό Αχαΐας

13) Να φροντίζει για την σύνταξη της απογραφής και του Ισολογισμού 
και να εισηγείται στην διάθεση των κερδών στην Γενική Συνέλευση

14) Να εγκρίνει ή τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
Συνεταιρισμού

15) Να αποφασίζει που και πως θα επενδύσει διαθέσιμα ποσά του 
Συν/σμού , επενδύοντας τα σε ομόλογα ή σε έντοκα γραμμάτια του 
Ελληνικού Δημοσίου κ,τ.λ.

Ι6)Το Δ.Σ. προτείνει στην Γενική Συνέλευση Ορκωτό Ελεγκτή

Τ5Ρ
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Ι7)Να προσλαμβάνει κατά την απόλυτη κρίση του και να ασκεί την 
πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό, να  επιβάλει ποινές καινα παύει τους 
υπαλλήλους του συνεταιρισμού.Επίσης καθορίζει την αντιμισθία του 
καθενός υπαλλήλου σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις.

18) Να αποφασίζει περί της αποδοχής καταθέσεων από τα μέλη του και 
να προσδιορίζει τα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων.

19) Να καθορίζει το ποσό της αποζημίωσης των εξερχομένων 
συνεταίρων.

20) Να φροντίζει για την επίλυση όλων των ζητημάτων τα οποία δεν 
αποτελούν αντικείμενο της Γ.Σ.

21) Να καθορίζει το ποσοστό συμμετοχής στο ταμείο Ασφαλίσεως.

22) Βπίσης το Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει στο Ειρηνοδικείο Πατρών 
και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή, τις από το νόμο καθοριζόμενες 
γνωστοποιήσεις και δηλώσεις όπως υποχρεούται να ανακοινώνει στην 
Τράπεζα της Ελλάδος τα δύο υπεύθυνα άτομα της λειτουργίας του 
συνεταιρισμού ως πιστωτικού ιδρύματος

23) Το Δ.Σ. με ειδική απόφασή του, μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση 
ορισμένων αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στο 
Διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του συνεταιρισμού ή σε οποιονδήποτε 
τρίτον.

24) Το Δ.Σ. διοικεί και εκπροσωπεί το συνεταιρισμό σύμφωνα με τις 
διατάξεις του καταστατικού.

τα
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4.1.μ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος μεριμνά για την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών του 
Συν/σμού.Στην περίπτωση που δεν συμπίπτει στο πρόσωπο του 
Προέδρου η ιδιότητα του υπευθύνου της λειτουργίας του Σ υν/σμού ως 
πιστωτικού ιδρύματος τότε με την πρόσθετη υπογραφή του ενός εκ των 
δύο υπευθύνων ,ο πρόεδρος επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική 
υπηρεσία και μαζί με τον ταμία επιμελούνται τη σύνταξη των μηνιαίων 
καταστάσεων του Ταμείου,του Ισολογισμού και του Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων του έτους,

Ο Πρόεδρος κρατεί την σφραγίδα του Συν/σμού .Φροντίζει για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις τακτικές και έκτακτες και 
αποστέλλει τις σχετικές προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις.

Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και ορίζει κάθε φορά από τα 
μέλη του πρακτικογράφο.

Προωθεί ή πραγματοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και φροντίζει για 
την εκτέλεση των εργασιών του Συν/σμού.

Μ ε την πρόσθετη υπογραφή του ενός εκ των δύο υπευθύνων της 
λειτουργίας του Συν/σμού ως Πιστωτικού Ιδρύματος, σε περίπτωση που 
δεν συγκεντρώνει στο πρόσωπό τους την ανωτέρω ιδιότητα , ο 
Πρόεδρος δίνει προς τον οικείο Νομάρχη και σε κάθε αρμόδια 
εποπτεύουσα αρχή όλες τις ζητούμενες πληροφορίες.

Τέλος υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα ή τον Ταμία όλα τα έγγραφα 
του Συν/σμού.

4.1 ,ν)ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Α' Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα 
μόνο σε περίπτωση κωλύματος . Κωλυομένου του Α' Αντιπροέδρου 
ασκεί τα καθήκοντα ο Β' Αντιπρόεδρος, αυτού Δε κωλυομένου ο Γ" 
Αντιπρόεδρος,

7 0
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4Λ.ξ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας ενεργεί την ταμιακή του εργασία , σύμφωνα με το 
καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό,και τις αποφάσεις του 
Δ.Σ.Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:
α) Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με εντολή του Προέδρου ή του 
εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου και κάνει τις απαραίτητες 
εξοφλήσεις κατά τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συν/σμού. 
β) Εκτελεί κάθε σχετική προς την υπηρεσία του απόφαση του Δ.Σ. 
φυλάσσει το περιεχόμενο του ταμείου, συντάσει τις μηνιαίες 
καταστάσεις του ταμείου και καταρτίζει με τον Διευθυντή ή άλλο 
αρμόδιο πρόσωπο τον ετήσιο ισολογισμό.

4.2)ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

4.2.1) ΕΚΛΟΓΗ

Η Εποπτεία και ο έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων και της 
διαχείρησης του Δ.Σ. ανατίθεται στο Εποπτικό Συμβούλιο,(άρθρο 
8παράγραφος 2 Ν. 1667/86), το οποίο αποτελείται από επτά (7) 
συνεταίρους, οι οποίοι εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.Η θητεία 
τους μπορεί να παραταθεί για έξι (6) μήνες μέχρι την εκλογή του νέου 
Ε.Σ. Τα μέλη του Ε.Σ. πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για 
δικαιοπραξία. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγουν, υστέρα από 
πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφισε μεταξύ των, το Πρόεδρο, 
τον αναπληρωτή, καθώς και τον Γραμματέα.

Τα μέλη του Ε.Σ. Δε δύναται να είναι και έμμισθοι υπάλληλοι του 
Συν/σμού.Τα μέλη του δεν έχουν ψήφο στα αφορώντα ζητήματα , όταν 
πρόκειται για θέματα που αφορούν σύζυγο ή συγγενή τους μέχρι α' 
βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.Το Ε.Σ. δύναται να συγκαλεί σε 
συνεδρίαση το Δ.Σ ή το Ε.Σ. όταν θεωρεί, ότι διακινδυνεύουν τα
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συμφέροντα του Συν/σμού.Σε περίπτωση θανάτου,αποχώρησης, 
διαγραφής μελών τα μέλη του αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά.

4.2.2) ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Δεν δύναταννα εκλέγουν μέλη του Ε.Σ. πρόσωπα συνδεόμενα προς 
μέλη του Δ.Σ. με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 
β'βαθμού.Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει στο Δ.Σ. και στο Ε.Σ..

Τα μέλη του ευθύνονται για κάθε πταίσμα,Μέλος του Ε.Σ. δεν 
επιτρέπεται να εκπροσωπείται από άλλο μέλος του.Το Ε.Σ. βρίσκεται σε 
απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

4.2.3) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Το Ε.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά τον μήνα, μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση 
θέματα. Συνέρχεται και έκτακτα με τον ίδιο τρόπο και όποτε κρίνει 
αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη Ε.Σ. ή το 
Δ.Σ. με έγγραφη αίτηση .

Την έκτακτη σύγκληση μπορεί να ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) του 
αριθμού των μελών του Συν/σμού. Οι αποφάσεις του Ε.Σ. έχουν κόρος 
εάν τυχόν της έγκρισης της πλειονότητας των μελών αυτού σε συνεδρία, 
η οποία συνήλθε κανονικά και αφού εγγραφούν στο βιβλίο πρακτικών 
και υπογραφούν από τα μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του 
Πρόεδρου .Μέλος του Ε.Σ. που απουσιάζει λόγω κωλύματος από τρείς(3) 
συνεχείς συνεδριάσεις παύει το αξίωμά του και αντικαθιστάται από τον 
πρώτο επιλαχόντα.

4.2.4) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ε.Σ.

α) Να προβαίνει σε επιθεωρήσεις της διαχείρησης του Συν/σμού και να
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ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και της τήρησης των διατάξεων του νόμου , 
του καταστατικού, και των αποφάσεων της Γ.Σ.
β) Να ελέγχει τον ετήσιο Ισολογισμό τον Λογαριασμό Κερδών και 
Ζημιών την απογραφή και τις προτάσεις περί διάθεσης κερδών και να 
υποβάλλει έκθεση για αυτά,ως και του ίδιου στην Γ.Σ.
Για τον σκοπό αυτό το Δ.Σ. υποβάλει τον ετήσιο Ισολογισμό και και τον 
Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσης στο Ε.Σ. για τον έλεγχο τριάντα 
(30) μέρες από την ημέρα της σύγκλησης της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης.Το Ε.Σ. συντάσσει έκθεση μέσα σε δέκα πέντε μέρες (15). Ο 
Ισολογισμός ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσεως και η έκθεση 
πρέπει να είναι στην διάθεση των συνεταίρων πρίν από την ημέρα της 
συνέλευσης.Στην συνέχεια δημοσιεύονται ένα μήνα από την έγκρισή 
τους σε εφημερίδα της πόλης που εδρεύει ο Συν/σμός. 
γ) Να εκπροσωπεί τον Συν/σμό σε περίπτωση που το Δ.Σ. ή τα μέλη του 
είναι διάδικοι απέναντι στον Συν/σμό
δ) Να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου ή εγγράφου με την ευθύνη 
του Διευθυντού.
ε) Να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο

Κατά τις επιθεωρήσεις αυτές το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει και 
εποπτεύει:
1) Εάν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και της Γ.Σ. τηρήθηκαν 
κανονικά
2) Εάν οι αποφάσεις του Δ.Σ συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία
3) Εάν τα έξοδα της Διοικήσεως είναι δικαιολογημένα και υπάρχουν 
αποδείξεις
4) Εάν μετά το κλείσιμο βιβλίων τα αναφερόμενα ποσά διαθεσίμων 
συμφωνούν με το ταμείο
5) Εάν διαχειρίστηκε επωφελώς η περιουσία του Συν/σμού
6) Εάν τα έγραφα έγιναν κατά τα διατεταγμένα και έχουν υπογραφεί από 
τους εγγυητές
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Οι Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου ασκούνται 
συλλογικά.Μεμονωμένο μέλος του Ε.Σ. μπορεί να προβεί σε 
συγκεκριμένη ενέργεια μετά από ειδική εξουσιοδότηση του Εποπτικού 
Συμβουλίου.

4.2.5)ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1) Εισηγητής θεμάτων στο Δ.Σ. είναι ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος 
αναπληρωτής ή άλλος υπάλληλος του Συν/σμού που ορίζεται από τον 
Πρόεδρο
2) Χρέη υπηρεσιακού γραμματέα σε όλα τα συλλογικά όργανα 
Διοίκησης εκτελεί υπάλληλος του Συν/σμού που ορίζεται από το Δ.Σ.
3) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που παίρνονται από το Δ.Σ και το 
Ε.Σ.καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων που 
τηρούνται το καθένα χωριστά.
4) Τα βιβλία των πρακτικών προτού να χρησιμοποιηθούν αριθμούνται 
κατά σελίδα από τον Πρόεδρο του Ε.Σ. και μονογράφονται.
5) Αντίγραφα πρακτικών επικυρώνονται από τον , κατά τον χρόνο 
έκδοσής τους Πρόεδρο του Δ.Σ.
6) Η Γενική Συνέλευση ως κυρίαρχο σώμα μπορεί να ανακαλεί 
οποτεδήποτε το Δ.Σ ή το Ε.Σ.
7) Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και του Ε.Σ. παίρνουν την θέση 
των τακτικών μελών σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, παραίτησης.

4.3)ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαιώματα όλοι οι συνεταίροι όπου η 
έγκρισή τους έχει επικυρωθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση.οι 
οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου με αυτοπρόσωπη παρουσία. Κάθε ένας 
συνεταίρος έχει μια ψήφο οσεσδήποτε μερίδες και αν έχει.Στερείται 
ψήφου ο συνεταίρος όταν πρόκειται να απαλλαγεί από τον
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Συν/σμό.Επίσης στερείται το δικαίωμα να θέτει υποψηφιότητα για τα 
όργανα της Τράπεζας, ο Συνεταίρος που έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε 
ως πρωτοφειλέτης είτε ως εγγυητής.Επίσης δεν έχουν δικαίωμα ψήφου 
οι εγγραφέντες ως συνεταίροι μετά την τελευταία πριν από την 
συνέλευση των αρχαιρεσιών ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Αυτοί 
δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και εκλέξιμοι ως μέλη τ ου Διοικητικού 
και Εποπτικού Συμβουλίου.

4.3.1 )ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε μια τακτική συνεδρίαση μέσα σε
(4) μήνες από την λήξη της διαχειριστικής χρήσεως.

Συγκαλείται και έκτακτα όταν το απαιτεί το συμφέρον του Συν/σμού 
ύστερα από απόφαση της συνέλευσης ή του Δ.Σ. ή του Ε.Σ. Ομοίως 
συγκαλείται εντός οκτώ ημερών η Γενική Συνέλευση έκτακτα και 
αμέσως από το Δ.Σ. εάν το ζητήσουν έγγραφα το ένα δέκατο (1/10) των 
συνεταίρων. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί στο Δ.Σ. μέσα σε δέκα 
πέντε (15) μέρες. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ. 
στην προθεσμία των 15 ημερών οι συνεταίροι μπορούν να 
απευθύνονται στο Ειρηνοδικείο, το οποίο διατάζει την σύγκληση της 
Γενικής Συνέλευσης, εκτός αν δεν συντρέχει λόγος.

Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελέυσεις πρέπει να αναφέρουν 
τον τόπο, την ημέρα και την ώρα πρόσκλησης και τα θέματα που θα 
συζητηθούν .Η πρόσκληση θα πρέπει να γίνει γνωστή στους 
συνεταίρους με προσωπικές επιστολές και η δημοσίευση σε δύο 
τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες στην πόλη που διατηρεί κατάστημα.

4.3.2) Η  Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία:

Για να είναι έγκυρη η συνέλευση απαιτείται η παρουσία κατά την 
έναρξη της συνεδρίασης τουλάχιστον του μισού του όλου αριθμού των
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μελών του Συν/σμού. Αν δεν υπάρχει απαρτία συνέρχεται νέα 
συνέλευση χωρίς άλλη πρόσκληση μετά από επτά μέρες (7) στον ίδιο 
τόπο και χρόνο και θα πρέπει να παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) 
τουλάχιστον των μελών του Συν/σμού. Αν δεν έχουμε και πάλι απαρτία η 
Γ.Σ. συνέρχεται ύστερα από επτά (7) μέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο με 
οσαδήποτε μέλη κι αν παρασταθούν , που δεν επιτρέπεται να είναι 
λιγότερα από 7.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία του αριθμού των μελών που ψηφίζουν.Για την λήψη 
αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του 
Συν/σμού, του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή την ευθύνη των 
συνεταίρων , τον αποκλεισμό συνεταίρων, την παράταση,διάλυση , την 
αναβίωση, τη συγχώνευση του Συν/σμού, την μεταβολή του τρόπου 
διανομής κερδών, την ανάκληση και αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ. 
ή του Ε.Σ. και των αντιπροσώπων του Συν/σμού, η συνέλευση βρίσκεται 
σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον μέλη.Η 
επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν 
το 1/3 των μελών,Η δεύτερη επαναληπτική συνέλευση εφόσον ο 
Συν/σμός έχει πάνω από 1000 μέλη βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι 
παρόντα τετρακόσια μέλη.Οι αποφάσεις που αφορούν θέματα αυτής 
της παραγράφου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 4/5 των μελών που 
συγκροτούν την απαρτία της Γ.Σ.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι έγκυρες αφού υπογραφούν από τον 
Πρόεδρο και τους πρακτικογράφους.

Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος και 
ο Γραμματέας.Μέχρι την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί 
ο Πρόεδρος του Δ.Σ, ή αν αυτός απουσιάζει ο ΑΆντιπρόεδρος και σε 
περίπτωση απουσίας αυτού ο Β' Αντιπρόεδρος ή αν δεν παρίσταται 
κανένα ένα μέλος του Συν/σμού που υποδεικνύεται από την συνέλευση.

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης στην αρχή κάθε συνεδρίασης ορίζει 
δύο πρακτικογράφους από τους συνεταίρους,σε περίπτωση ψηφοφορίας
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τρείς ή περισσότερους ψηφοσυλλέκτες συνεταίρους ως 
αναπληρωματικούς οι οποίοι θα παρίστανται σε όλη την διάρκεια της 
συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο 
Γραμματέας τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Η Γ.Σ. 
συζητεί και αποφασίζει για θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια 
διάταξη.

Αν παρίστανται το σύνολο των συνεταίρων η Γ.Σ, μπορεί να  
αποφασίσει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην 
πρόσκληση.Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση αναβάλλεται 
υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών.

4.3.3)ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Οι ψηφοφορίες ενεργούνται με ανάταση των χεριών , εάν το ένα 
τέταρτο (1/4) των μελών ζητήσει την ονομαστική κλήση ή με 
ψηφοδέλτια ψηφοφορία εφαρμόζεται αυτός ο τρόπος της ψηφοφορίας. 
Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση όσο αφορά αρχαιρεσίες, 
ζητήματα παροχής εμπιστοσύνης έγκριση Ισολογισμού και για 
προσωπικά είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια,Σε περίπτωση 
ισοψηφίας αναβάλεται η λήψη απόφασης. Τα μέλη του Δ.Σ. και του Ε.Σ. 
δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν.

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού 
Συμβουλίου γίνεται όλων μαζί, συγχρόνως και χωριστά κατά συμβούλιο 
με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Θα συντάσσεται εννιαίο ψηφοδέλτιο με τα 
ονοματεπώνυμα των υποβαλλόντων αίτηση υποψηφιότητας κατά 
αλφαβητική σειρά, η Δε ψηφοφορία θα γίνεται με εκλογή των εννέα (9) 
συμβούλων του Διοικητικού και επτά (7) του Εποπτικού θέτοντας 
σταυρό στην αρχή ή στο τέλος ψηφιζομένου υποψηφίου.Τα τυχόν 
αναφυόμενα ζητήματα κατά την συνέλευση λύονται κατά πλειοψηφία 
υπό του Πρόεδρου,των πρακτικογράφων,και των τριών (3)
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ψηφοσυλλεκτών. Θεωρούνται εκλεγμένοι οι λαβόντες τις περισσότερους 
ψήφους.Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.Ψηφοδέλτια που δεν 
έχουν σταυρό ή έχουν σταυρούς περισσότερους είναι άκυρα ως προς το 
συμβούλιο που αναφέρεται, ενώ είναι έγκυρο προς το άλλο.

4.4.4)ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και το κυρίαρχο σώμα 
του Συν/σμού και αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συν/σμού. Στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα υπάγονται :

1) Η τροποποίηση του καταστατικού
2) Η μεταβολή του σκοπού, ή της έδρας του Συν/σμού,η μεταβολή του 
ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, η συγχώνευση, η διάλυση , η 
αναβίωση του Συν/σμού

3) Η συμμετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή
4) Η έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης
5) Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού και 
Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων του Συν/σμού σε 
δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις.
6) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών
7) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συν/σμού ανάλογα με τους 
σκοπούς τους.
8) Αποφασίζει για τον διορισμό Ορκωτού Ελεγκτή που θα ελέγχει κάθε 
χρόνο τις οικονομικές καταστάσεις του Συν/σμού/
9) Η αποδοχή και ο αποκλεισμός συνεταίρου από τον Συν/σμό
10) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων
11) Η Ψήφιση ή τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 
και των ειδικών κανονισμών εργασιών και προσωπικού
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Απόφαση της Γ.Σ. αντίθετη στον νόμο ή στο καταστατικό είναι 
άκυρη.Την ακυρότητα κηρύσσει το αρμόδιο Δικαστήριο αν εγείρει 
αγωγή σχετική ένα μέλος που δεν συμφώνησε . Η αγωγή αποκλείεται 
δηλ. παραγράφεται όταν περάσει ένας (1) μήνας από τότε που πάρθηκε η 
απόφαση. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα είναι οριστική , 
τελεσίδικη, και αμετάκλητη για όλους.
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5. ^ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ - ΕΥΘΥΝΗ

1) Κάθε Συνεταίρος εγγράφεται για μια υποχρεωτική συνεταιριστική 
μερίδα η οποία ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες δραχμές (200.000). Κάθε 
συνεταίρος μπορεί να αποκτήσει πέρα από την υποχρεωτική , μέχρι πέντε
(5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες ή όσες προβλέπει ο νόμος. Η 
αξία κάθε προαιρετικής είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής. Η 
συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους 
συνεταίρους.
2) Η συνεταιριστική μερίδα δεν κληρονομείται ούτε κληροδοτείται. Ο 
συνεταίρος που πέθανε διαγράφεται στο τέλος της χρήσης Εως τότε οι 
κληρονόμοι του υπεισέρχονται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις 
του. Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι του δεν αποκτούν την ιδιότητα 
του συνεταίρου , τους αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα 
υπολογιζόμενης της αξίας της σε πραγματικούς όρους. Σε περίπτωση 
θανάτου κάποιου συνεταίρου δεν επιτρέπεται η πληρωμή των 
συνεταιριστικών μερίδων στους κληρονόμους του προτού εξοφληθεί 
ολοσχερώς κάθε τυχόν υπάρχουσα εκκρεμότητα οφειλής του από 
οποιαδήποτε αιτία στον Συν/σμό. Ο Συν/σμός έχει το δικαίωμα να 
συμψηφίζει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των συνεταίρων στις 
συνεταιριστικές μερίδες. Το Διοικητικό Συμβούλιο σ'αυτήν την 
περίπτωση πρέπει να  προτιμά εκείνες τις απαιτήσεις , των οποίων οι 
πρωτοφειλέτες ή οι τριτεγγυητές δεν θεωρούνται κατά την κρίση του 
φερέγγυοι.
1) Ο κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλλει εκτός από το 
ποσό της μερίδας του :
α) Δικαίωμα εγγραφής ανερχόμενο στο 20% (είκοσι στα εκατό) της 
υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας,
β) Εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του Συν/σμού με 
βάση τον Ισολογισμό της τελευταίας χρήσης (υπεραξία)

1)Κάθε συνεταίρος (νέος ή παλιός) για τη απόκτηση προαιρετικών
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μερίδων υποχρεούται να καταβάλλει εκτός την αξία αυτών και εισφορά 
ανάλογημε την καθαρή περιουσία του Συν/σμού (υπεραξία).

2)Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει ότι οι συνεταίροι 
υποχρεούται να καταβάλλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την
κάλυψη ζημιών του Συν/σμού.

5.2)ΕΚΧΩΡΙΣΗ/ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ

Οι συνεταιριστικές μερίδες είναι κτήμα των συνεταίρων. Αυτοί σε 
περίπτωση διάλυσης του Συν/σμού θεωρούνται ως πιστωτές και δεν 
δύνανται να πληρωθούν πριν από την εξόφληση όλων των λοιπών προς 
τον Συν/σμό υποχρεώσεων τους, καθώς και όλων των υποχρεώσεων του 
Συν/σμού προς τρίτους.

Απαγορεύεται η εκχώρηση των συνεταιριστικών μερίδων σε τρίτους 
εκτός αν υπάρχει συναίνεση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. αρνείται την μεταβίβαση 
εφόσον στο πρόσωπο του τρίτου δεν συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται 
για την είσοδο του συνεταίρου.

Επίσης απαγορεύεται να αγοράζει ή να δέχεται ο Συν/σμός ως 
ενέχυρο τις μερίδες των συνεταίρων, εκτός ειδικών λόγων.

5.3 )ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Οι προσωπικοί δανειστές δεν έχουν προς ασφάλεια ή πληρωμή αυτών 
κανένα δικαίωμα επί της συνεταιριστικής περιουσίας ή των μερισμάτων.

Η συνεταιριστική μερίδα δεν μπορεί να κατασχεθεί. Οι προσωπικοί 
δανειστές δύνανται να επιδιώξουν ασφάλεια ή εκτέλεση κατά συνεταίρου 
μόνο με την παύση της εταιρικής ιδιότητας αυτού, η οποία είναι πάντοτε 
ανάλογη προς τις μερίδες που έχει ο ίδιος (συνεταίρος) στο ενεργητικό 
του Συν/σμού.

Τ I
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

6 .1)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Όταν ο Συν/σμός λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικού ιδρύματος από 
την Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορεί:
α) Να διενεργεί όλες τις εργασίες που κατά τις ισχύουσες διατάξεις 
αποτελούν αντικείμενο δραστηριότητας των Εμπορικών Τραπεζών, πλήν 
της διενέργειας εργασίας αναδόχου έκδοσης τίτλων. Τότε ο Συν/σμός 
ενεργών Τραπεζικές εργασίες θα συναλλάσσεται με τα μέλη του με άλλα 
πιστωτικά ιδρύματα καθώς και με το Ελληνικό Δημόσιο. Συναλλαγές με 
άλλα πρόσωπα , επιτρέπονται μόνο εφόσον σε αυτές συμμετέχει και 
μέλος του Συν/σμού. Το ύψος της πάσης φύσεως πιστωτικών 
διευκολύνσεων και συμμετοχών στον ίδιο συνεταίρο, δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει συνολικά το ποσοστό των ίδιων κεφαλαίων του Συν/σμού που 
καθορίζεται κάθε φορά από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το ύψος της 
χρηματοδότησης των φυσικών προσώπων μελών καθορίζεται από το 
Δ.Σ.
β) Να τηρεί με τις ισχύουσες διατάξεις τρεχούμενους λογαριασμούς στην 
Τράπεζα της Ελλάδος και να συμμετέχει στην διατραπεζική αγορά 
δραχμών και συναλλάγματος. Το συνολικό ύψος των αντλήσεων από 
την διατραπεζική αγορά δραχμών και συναλλάγματος θα είναι αυτό που 
καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και που σήμερα δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 10% και 5% των ίδιων κεφαλαίων του Συν/σμού. Το 
ύψος της συναλλαγματικής θέσης του Συν/σμού καθορίζεται από την 
Διεύθυνση Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος και που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% των ίδιων κεφαλαίων, 
γ) Να αναπροεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν στην 
Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και να χρηματοδοτείταιαπό την Τράπεζα 
της Ελλάδος έναντι ενέχυρου τίτλου του Δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
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6) Να επενδύει χρήματα σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και μετοχικούς 
τίτλους πάσης (ρύσεως.
ε) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα

Τα προσωπικά δάνεια χορηγούνται με την εγγύηση ενός ή και 
περισσότερων αξιόχρεων εγγυητών συνεταίρων καθώς και μη 
συνεταίρων ή με τους όρους που θα κρίνει το Δ.Σ. Τα δάνεια με ενέχυρο 
μετοχές δεν πρέπει να ξεπερνούν το 50% της χρηματιστηριακής αξίας 
των μετοχών στο Χρηματιστήριο. Τα μέλη του Δ.Σ. και Ε.Σ. μπορεί να 
εγγυώνται δάνεια μόνο υπέρ συγγενών των και μέχρι δευτέρου βαθμού 
εξ αίματος ή των συζύγων των και σε Νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν 
σε αυτά ως εταίροι ή διαχειριστές. Η πιστοληπτική ικανότητα του μέλους 
αξιολογείται από το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπ'όψιν τα οικονομικά του 
στοιχεία.

Ο Συν/σμός επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα να ζητήσει 
την επιστροφή δανείου και πριν από την λήξη του, εάν ο συνεταίρος δεν 
χρησιμοποιήσει το δανεισθέν ποσό αποκλειστικά για το σκοπό, τον 
οποίο αναφέρει η αίτηση του, ως και αν ο δανεισθείς ή οι εγγυητές του 
παύσουν να παρουσιάζουν επαρκή ασφάλεια για την πληρωμή του 
δανείου, καθώς και αν ο Συν/σμός αναγκασθεί να επιστρέφει τις 
καταθέσεις και τα δάνεια που έχει λάβει.

6.2)ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

Ο Συν/σμός ως Πιστωτικό Ιδρυμα , μπορεί να δέχεται καταθέσεις 
όψεως, ταμιευτηρίου ή και προθεσμίας από συνεταίρους που η αίτησή 
τους έχει γίνει δεκτή από το Δ.Σ. και εφόσον έχουν καταβάλλει την 
συνεταιριστική τους μερίδα.



34

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

7 .1) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου. Ο Συν/σμός τηρεί βιβλία που προβλέπει η φορολογική 
νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς και είνα ι: 
α) Βιβλίο μητρώου των μελών 
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γ.Σ. 
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Ε.Σ. 
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Ολα τα παραπάνω βιβλία θεωρούνται από τον ειρηνοδίκη στην 
περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συν/σμός. Ο Συν/σμός τηρεί και άλλα 
βιβλία ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

7.2) ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι ετήσιες απογραφές , ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός 
Αποτελεσμάτων Χρήσης συντάσσονται από τον Διευθυντή του Συν/σμού 
στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης με την επιμέλεια του Προέδρου 
του Δ.Σ. μέχρι τις 28 Φεβρουάριου εκάστου έτους μαζί με τα σχετικά 
δικαιολογητικά στο Δ.Σ.

Ο Ισολογισμός πρέπει να καταρτίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
δίνει ακριβή εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Συν/σμού.

Το Δ.Σ. αφού εξετάσει τον Ισολογισμό και των Αποτελεσμάτων 
Χρήσης τον υποβάλλει με τις προτάσεις του για την διάθεση των κερδών 
προς το Εποπτικό Συμβούλιο για τον έλεγχο τουλάχιστον τριάντα (30) 
μέρες πρίν από την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το 
Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
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αντίγραφο Δε αυτών κατατίθεται (15) μέρες πρίν από την σύγκληση της 
συνέλευσης στο κατάστημα του Συν/σμού και πρέπει να είναι στην 
διάθεση των συνεταίρων. Ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός 
Αποτελεσμάτων Χρήσης δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την 
έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση, σε εφημερίδα της πόλης των 
Πατρών, όπου είναι η έδρα του Συν/σμού.

7.3)ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη του Συν/σμού διανέμονται ως εξής:
1) 10% των κερδών για τακτικό αποθεματικό
2) 5% των κερδών για έκτακτο αποθεματικό

Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των 
αποθεματικών ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. διανέμεται στους 
συνεταίρους με βάση τις συνεταιριστικές μερίδες που έχουν 
αποπληρωθεί μέχρι τις 30η Ιουνίου της κάθε χρήσης και ειδικώτερα 
εφ'όσον η αξία των συνεταιριστικών μερίδων έχει καταβληθεί μέσα στον 
μήνα Ιανουάριο της κάθε χρήσεως το αναλογούν μέρισμα καταβάλλεται 
ακέραιο ενώ όταν η αξία των συνεταιριστικών μερίδων έχει καταβληθεί 
από την 1η Φεβρουάριου μέχρι την 30η Ιουνίου καταβάλλεται το μισό 
του αναλογούντος μερίσματος. Κατ'εξαίρεση για την πρώτη 
υπερδωδεκάμηνη χρήση , που λήγει την 31/12/94 τα προς διανομή 
κέρδη θα κατανεμηθούν μεταξύ των μερίδων που θα έχουν ολοσχερώς 
καταβληθεί μέχρι 30/6/94 και ανάλογα με τον μήνα μέσα στον οποίο θα 
έχει εξοφληθεί κάθε συνεταιριστική μερίδα, διαιρουμένου του χρόνου σε 
δωδεκατημόρια. Το υπόλοιπο καθαρό κέρδος μεταφέρεται σε νέο , το 
οποίο μελλσντικώς δύναται να χρησιμοποιηθεί προς κάλυψη τυχόν 
αναγκών του Συν/σμού. Από τα διανεμόμενα στους συνεταίρους ετήσια 
καθαρά κέρδη φορολογούμενα ή μη , παρακρατείται κάθε έτος τριάντα 
τοίς εκατό (30%) για οικονομική ενίσχυση των μελών.

7.4)ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Τα τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο αποτελείται από την παρακράτηση



36

10% επί των ετήσιων καθαρών κερδών του Συν/σμού. Το τακτικό 
αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται για τις εργασίες του Συν/σμού ως 
και για την κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών και διανέμεται μόνο μετά την 
διάλυση μεταξύ, των κατ’ αυτήν , υπαρχόντων συνεταίρων ή
κληρονόμων των ανάλογα με τις μερίδες καθ’ ενός.

7.5) ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αυτό σχηματίζεται από την παρακράτηση από τα ετήσια καθαρά κέρδη 
ποσοστού 5% και έχει σκοπό να καταστήσει τον Συν/σμό ανεξάρτητο 
των ξένων κεφαλαίων . Το έκτακτο αποθεματικό διανέμεται στους 
εξερχόμενους συνεταίρους υπό τύπον αποζημίωσης όπως ορίζεται κάθε 
φορά από το Δ.Σ. Μπορεί να διατεθεί για τους σκοπούς του Συν/σμού ή 
να διανεμηθεί σε όλους τους συνεταίρους.

7.6) ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αυτά σχηματίζονται από τα δικαιώματα εγγραφής και
χρησιμοποιούνται για τις εργασίες του Συν/σμού.

7.7) ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό σχηματίζεται από την παρακράτηση ποσοστού , που κάθε έτος 
καθορίζεται από το Δ.Σ. επί των χορηγηθησομένων πάσης φύσεως 
χρηματοδοτήσεων προς τους συνεταίρους και επιστρέφεται σε αυτούς 
μετά την αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους προς τον Συν/σμό .

7.8)ΚΑΤ ΑΝ ΟΜΗ ΖΗΜΙΩΝ

Εάν κατά το τέλος έτους παρουσιαστεί ζημιά, η οποία είναι αδύνατη 
να καλυφθεί από τα αδιανέμητα κέρδη, το έκτακτο και τα 
ειδικά
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αποθεματικά, τότε εάν η Γ.Σ. δεν αποφασίσει την κάλυψη της ζημιάς με 
επιβάρυνση των μελών ανάλογα με το ποσό των μερίδων τους τότε μόνο 
χρησιμοποιείται το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που 
αυτό δεν επαρκεί χρησιμοποιούνται οι συνεταιριστικές μερίδες . Τέλος 
αν και αυτές δεν επαρκούν το υπόλοιπο του ελλείμματος επιβαρύνει τους 
συνεταίρους ανάλογα με την ευθύνη. Στην περίπτωση αυτή ο Συν/σμός 
στρέφεται δικαστικώς εναντίον τους και αναλαμβάνει από αυτούς την 
αναλογούσα μερίδα.

7.9)ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι Συνεταίροι που εξέρχονται με οποιοδήποτε τρόπο από τον Συν/σμό 
και μετά πενταετή , τουλάχιστον συνεχή παραμονή τους στον Συν/σμό 
δικαιούνται εκτός από τις συνεταιριστικές μερίδες τους και αποζημίωση , 
ίση με την υπεραξία και ανάλογη με τις συνεταιριστικές τους μερίδες. 
Τα ποσά τα οποία αποτελούν το κεφάλαιο για τον υπολογισμό της 
αποζημίωσης είναι τα εξής:
α) Η παρακράτηση του οριζόμενου από το Δ.Σ. ποσοστού στο ετήσιο 
μέρισμα.
β) Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο
γ) Τα πάσης (ρύσεως άλλα αποθεματικά εκτός το τακτικό και ειδικό 

Σε περίπτωση θανάτου κάποιου συνεταίρου και εφόσον ο θανών 
πληρούσε τις παραπάνω προϋποθέσεις αποζημιώσεως αυτή θα δίδεται 
στους κληρονόμους.

17
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ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ- ΠΤΩΧΕ ΥΣΗ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

8.1)ΔΙΑΛΥΣΗ
Εκούσια διάλυση δύναται να γίνει, όταν ο αριθμός των συνεταίρων 

είναι μικρότερος των δέκα (10). Διάλυση μπορεί να γίνει με απόφαση 
της Γ.Σ. Η διάλυση καταχωρείται στο μητρώο των Συνεταιρισμών του 
Ειρηνοδικείου Πατρών στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συν/σμός. 
Τη διάλυση την ακολουθεί η εκκαθάριση. Είναι δυνατή η αναβίωση του 
Συν/σμού αν μέσα σε τρεις (3) μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος 
αριθμός των μελών δηλ. δεκαπέντε (15) για την σύσταση του Συν/σμού. 
και ακολουθήσει μέσα σε ένα μήνα απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται 
έκτακτα για να αποφασίσει για την αναβίωση του Συν/σμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

8.2)ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αν ο Συν/σμός κυρηχθεί σε πτώχευση ακολουθείται η διαδικασία του 
Εμπορικού Νόμου. Την εκκαθάριση διενεργεί το Δ.Σ. που προσλαμβάνει 
για το σκοπό αυτό δύο (2) ειδικούς εκκαθαριστές συμβούλους. Κατά 
την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως 
εισπράττονται οι απαιτήσεις , ρευστοποιείται η περιουσία και 
πληρώνονται τα χρέη του Συν/σμού.

Αν ο Συν/σμός διαλυθεί λόγω πτώχευσης του, η οποία ανακλήθηκε 
με συμβιβασμό είναι δυνατή η αναβίωση του με απόφαση της Γ.Σ.

Ο Συν/σμός κηρύσσεται σε πτώχευση μόνον όταν αδυνατεί να 
πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά την σύνταξη του 
Ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά 
το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού της ευθύνης των συνεταίρων
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οπότε το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. με θέμα την επιβολή 
έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους. Στη Γ.Σ. υποβάλλεται 
Ισολογισμός και έκθεση του Δ.Σ. για την περιουσιακή κατάσταση του 
Συν/σμού και την έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα 
μέλη σε αναλογία των μερίδων και κατά το ποσοστό που αποφασίζει η 
Γ.Σ. Πίνακας για τις έκτακτες εισφορές υποβάλλεται από το Δ.Σ. στο 
Ειρηνοδικείο Πατρών και κυρύσσεται από αυτό εκτελεστός.

8.3)ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Ο Συν/σμός μπορεί να  συγχωνευθεί με άλλο ή άλλους συνεταιρισμούς . 
Για την συγχώνευση αυτή απαιτείται η απόφαση της Γ.Σ. με την αυξημένη 
απαρτία και πλειοψηφία και καταχώρηση του νέου καταστατικού στο 
μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου θα 
έχει την έδρα του ο νέος Συν/σμός μετά την συγχώνευση τηρουμένων και 
των διατάξεων της Τραπεζικής Νομοθεσίας. Από την καταχώρηση αυτή ο 
νέος Συν/σμός υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
Συν/σμών που συγχωνεύθησαν , και ο νέος πλέον θα συνεχίζει τις 
εκκρεμείς δίκες του παρόντος Συν/σμού χωρίς διακοπή.

ΙΟ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

9.1) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Για τους αγράμματους συνεταίρους μπορούν να υπογράφουν κάθε 
δήλωση της θέλησης αυτών προς τον Συν/σμό ή άλλο έγγραφο 
απευθυνόμενο προς τον Συν/σμό , δύο εγγράμματοι , αντί του 
αγράμματου συνεταίρου , των οποίων την υπογραφή βεβαιεί ενώπιον 
του αγράμματου ένα μέλος του Δ.Σ ή ο Πρόεδρος της Κοινότητος ή ο 
Δήμαρχος ή άλλη αρχή.

9.2) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι δημόσιες γνωστοποιήσεις από τον Συν/σμό γίνονται με 
τοιχοκόλληση έξω από το κατάστημα αυτού και σε κεντρικό μέρος της 
πόλης ή με δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα.

Προκειμένου για αρχαιρεσίες θα στέλνεται ιδιαίτερη πρόσκληση σε 
κάθε έναν συνεταίρο ή θα δημοσιεύεται σε 2 ημερήσιες εφημερίδες των 
Πατρών με ευρεία κυκλοφορία. Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ. εκτός από την περίπτωση όταν την 
συνέλευση την συγκαλεί ο Ειρηνοδίκης.

9.3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Οι υπάλληλοι του Συν/σμού 
προσλαμβάνονται από το Δ.Σ. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ορισμένου ή αορίστου χρόνου, κατά την κρίση του Δ.Σ. και τις ανάγκες του 
Συν/σμού.

Απόλυση προσωπικού γίνεται μόνο με απόφαση του Δ.Σ. το οποίο 
εξουσιοδοτείται για τον σκοπό αυτό από την Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ 
έχει την απαιτούμενη εξουσιοδότηση και για τον σκοπό αυτό δυνατότητα 
να αναπροσαρμόζει κατά την απόλυτη κρίση του , ανάλογα με τις 
επικρατούσες συνθήκες τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συν/σμού 
καθώς και τον Κανονισμό Εργασίας του Προσωπικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

¿η
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Στο κεφάλαιο αυτό θα προβούμε στην ανάλυση των οικονομικών 
αποτελεσμάτων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων, και περιουσιακών 
στοιχείων όπως αυτά προκύπτουν από τους ετήσιους Ισολογισμούς της 
Τράπεζας.

10.1. Ανάλυση ισολογισμού έτους 1994

Ο Ισολογισμός αυτός είναι ο πρώτος ο οποίος αναφέρεται στα 
οικονομικά στοιχεία από την ίδρυση της Τράπεζας . Πρόκειται για τον 
Ισολογισμό ο οποίος καλύπτει υπερδωδεκάμηνη περίοδο, δηλ. Καλύπτει 
την περίοδο από την έναρξη των εργασιών της Τράπεζας μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 1994 ( επόμενο έτος από την ίδρυσή της).

Στον Ισολογισμό αυτό βλέπουμε.
10.1 .α) Στοιχεία Ενεργητικού
Από το Ενεργητικό της Τράπεζας βλέπουμε ότι.
1) Τα χρήματα στο ταμείο ανέχονται σε 4.954.973
2) Οι απαιτήσεις της Τράπεζας από άλλα πιστωτικά ιδρύματα 

ανέρχονται σε 557.806.139
3) Οι απαιτήσεις κατά των πελατών τους ανέρχεται σε 240.787.805 εκ 

των οποίων τα 237.261.805 δρχ. Αφορούν βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις δηλαδή απαιτήσεις οι οποίες θα εισπραχθούν σε γρήγορο 
χρονικό διάστημα, ενώ τα 3.526.000 δρχ. Αποτελούν 
μακροπρόθεσμες.

41
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4) Τα έξοδα ιδρύσεως της πρώτης εγκαταστάσεως ανέρχονται στο ποσό 
τοον 1.822.102 ενώ γιο. άλλα α.υλα. πάγια στοιχεία η Τράπεζα έδωσε 
το ποσό των 17.324.482. Σε σύνολο 19.146.584

5) Τα κτίρια , οι εγκαταστάσεις , οι Η/Ύ , τα έπιπλα καθώς και τα 
οικόπεδα που διαθέτει η Τράπεζα ανέρχονται στο ποσό των 
100.566.835 δρχ.

6) Τέλος τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού τα οποία μπορεί να είναι 
προπληρωμένα έξοδα ή έσοδα εισπρακτέα ανέρχονται σε 1.958.800.

10.1 ,β) Στοιχεία Παθητικού

1) Το Συνεταιριστικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 812.400.000
κ^n^ pvpi vmTríMnfipí--------- -------r '· ι----

2) Η Τράπεζα έχει προεισπράξει έσοδα και έχει πληρωτέα έξοδα της 
τάξεως των 334.033

31 Οι ποοβλέ\ι/εΐ£ me Τοάπεώχε νια διάωοοουε κινδύνουί είναι 200.657
/  I I  I -> I I J  J  % I I - /  ^

δρχ.
4) ία  λοιπά στοιχεία του ηαθητικού που μπορεί να είναι 

(προμηθευτές,πιστωτές,ιιισθοί του προσωπικού κ.τ.λ.) ανέρχονται σε 
3.279.092 δρχ.

5) Τέλος το ποσό που κράτησε η Τράπεζα για διάφορα απϋθεματικά 
ανέρχεται σε 109.034.354

Στις σημειώσεις του Ισολογισμού βλέπουμε ότι για αυτήν την περίοδο 
δηλ. 18/8/93 εώς 31/12/94 δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις για. τα. πάγια, 
στοιχεία , δεν υπολογίστηκαν προβλέψεις για αποζημιώσεις του 
προσωπικού και δεν έγινε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις.

10.2) Από τα Αποτελέσματα της χρήσεως βλέπουμε ότι η Τράπεζα 
imnmŵ írYrrp KTfftrrnó κ-ρηδη m r τάλρωρ των 100 344 354 δργ.κσ.Ι ΧΟ. οποία, 
μοιράστηκαν ως εξής . 
α) Για τακτικό αποθεματικό ÍÜ.Ü34.435 δρχ.
Β1 Για έκτακτο αποθεαατικό 90.309.919 δον.

/  I I / V

Αρα βλέπουμε ότι η Τράπεζα δεν μοίρασε μέρισμα στα μέλη της κατά 
το πρώτο έτος της λειτουργίας της.

δτ>
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10.2) ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 1995

10.2. α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Τα χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο κατά το έτος 1995 είναι 
95.373.355 δρχ.

2. Οι απαιτήσεις κατά άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων ελέγχονται στα 
351.158.221

3. Οι απαιτήσεις κατά των πελατών της Τράπεζας ανέρχονται σε ένα 
1.831.350.710 δρχ.

4. Οι συμμετοχές της σε άλλες Επιχηρήσεις που συνδέονται με αυτή 
ανέρχονται στα 3.000.000 δρχ.

5. Τα αυλα πάγια στοιχεία της όπως έξοδα ίδρυσης και πρώτης 
εγκατάστασης ανέρχονται σε 23.432.626 δρχ. Οι Αποσβέσεις των 
πάγιων στοιχείων είναι 4.127.749 δρχ.

6. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία δηλ.
Α) Τα γήπεδα και τα οικόπεδα ανέρχονται σε 30.150.000 δρχ.
Β) Κτήρια και εγκαταστάσεις κτιρίων ανέρχονται σε 50.860.566. Οι 
αποσβέσεις των παγίων αυτών ανέρχονται σε 2.802.113. δηλ η 
πραγματική αξία τους κατά το 1995 είναι 48.058.453.
Γ ) Τα έπιπλα , οι Υ/Π , και ο λοιπός εξοπλισμός ανέρχονται σε 
20.952.070, και οι αποσβέσεις τους σε 3.555.813 . Άρα η καθαρή τους 
αξία είναι 17.396.257
Δ) Οι λοιπές ακινητοποιήσεις καθώς και οι προκαταβολές ανέρχονται σε
1.300.000 δρχ.
Ε) Το οφειλόμενο συν/κό κεφάλαιο κατά το 1995 είναι 150.526.000 δρχ. 
Στ) Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού που μπορεί να είναι ( γρ 
εισπρακτέα, προκαταβολές μισθών κ,τ.λ) ανέρχονται σε 141.859.342 
Ζ) Τα έξοδα τα οποία έχουν αποπληρώθει καθώς και τα έσοδα 
εισπρακτέα είναι 405.317.

10.2. β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Οι υποχρεώσεις πρός πελάτες δηλ. Οι καταθέσεις των πελατών 
ανέρχονται σε 923.885.343 δρχ.

2. Τα προεισπραγμένα έσοδα καθώς και τα πληρωτέα έξοδα είναι 
4.007.140

3. Τα λοιπά στοιχεία του Παθητικού είναι 292.321.231
4. Οι προβλέψεις για κινδύνους και βάρη δηλ. Προβλέψεις για 

συντάξεις προσωπικού κτλ. Ανέρχονται σε 1.793.510
5. Το συν/κό κεφάλαιο αποτελείται από 6296 μερίδες των 200.000 δρχ. 

Εκάστος το οποίο είναι καταβλημένο και ανέρχεται σε 1.129.015.000

ΑΤ.



5. Το συν/κό κεφάλαιο αποτελείται από 6296 μερίδες των 200.000 δρχ.
Ρ.κττητηΓ τη ηττηίη ρίνηι κγϊτπίΜηιιένη και ηνρηνρτηι γτρ 1 170 015 000“ ------ ~ ̂   ---------- ----- -— Τ ' '■  II     “ ΓΛ------ ---- ------ - - ------
και σε οφειλόμενο το οποίο ανέρχεται σε 130.185.000.Άρα σε σύνολο 
1.259.200.000.

6. Κατά το 1995 η διαωοοά από έκδοση ιιεοίδων υπέο το άοτιο δηλ. ( το■ Ι ·  Ι · 1  I I I \
ποσό της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μερίδωναπό την αρχική 
τους αξία) ανέρχεται σε 55.865.000 δρχ.

7. Τα αποθεματικά που παρακρατεί η Τράπεζα ανέρχονται σε 
152.810.510 .Τέλος οι λογαριασμοί τάξης του Ισολογισμού 
ανέρχονται σε 1.222.329.362.000. Από τα Αποτελέσματα χρήσης και 
τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων βλέπουμε ότι τα καθαρά κέρδη 
κατά το 1995 ανέρχονται σε 94.777.156. και η διάθεσή τους γίνεται
ίιΛ Γ  Ρ ^ Τ Ι Γ  ' ' ’3ΊΤ

Α) Για τακτικό αποθεματικό 9.231.118 
Β) Και για λοιπά αποθεματικά 10.360.038
Τέλχκ: ιιποοούιιε να πούιιε ότι το 1995 είναι η ποώτη τοονιά που η« > · · ·  ·  · ι  ι  / v a  ·

Τράπεζα διανέμει μερίδα στα μέλη της και ανέρχεται σε 75.186.000

10.3. ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 1996

10.3. α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1) Το Ταμείο και τα διαθέσιμα στηνΤράπεζα είναι 465.416.091 δρχ.
71 Οι ΓΠττΜτήσΡΐΓ τπγ Τηάττρ]'πγ κατά  άλΤ,/ην τηπτίητικίΪΛ/ ΐϊδίΎηιΐίτττον ρίνηι-/   ̂* ---------------------------------*3—3 ------------------- --- ------------  -------------“

620.183.891 δρχ.
3) Οι απαιτήσεις κατά των πελατών της από χορηγήσεις και από λοιπές 

απαιτήσει*: ιιείον τΐ£ ποοβλέ\ι/εΐ£ για επισωάλειεε (  δηλ. Η ύπαο£ηI ·» · ^  I I I ^  ι ι \  ι  ι ^ ι

κινδύνου για μη είσπραξη των απαιτήσεων αυτών ) οι οποίες 
ανέρχονται σε 27.405.092 είναι 3.344.447.881 δρχ.

4) Οι συμμετοχές της σε άλλες Επιτηρήσεις ανέρχονται σε 7.000.000 
δρΧ·

5) Τα αυλα πάγια στοιχεία της μείον τις αποσβέσεις τους σε 19.191.393
6) Τα ενσώματα πάγια στοιχεία τους μείον τις αποσβέσεις τους 

ανέρχονται σε 116.438.749 δρχ.
71 Τη η<ΏΡΐ^ήιιενη κ-ρίηήληιη κατά τη  έτηΓ 1996 ανρηνρται πρ ΊΚ 468 000• / ---“ Ί-------- I---- - ---1--------- ------- '  -------? ---- ~ — · “ Γ /V“ ----- ---- ----- ---- ------

δρχ·
8) Τα λοιπά στοιχεία του Ενεργητικού ανέρχονται σε 69.898.087 δρχ.
91 Τα ποοπληοωιιένα έ£οδα και τα έσοδα εισποακτέα σε 204.803 δον.✓ I II » -/ I I /V

10.3. β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΛΑ



1.) Οι υποχρεώσεις πρός τους πελάτες της ανέρχονται σε 2.281.272.377 
9 Ί Τπ Ιηητά  Γττπινρίίϊ του ΤΤίγΑπτιττηΛ γγρ 534 311 000 δην.--/ ----------- ------ Λ--- ----- ------- I------ ------- ---------  ΓΛ·
3.) Τα προεισπραγμένα έσοδα και πληρωτέα έξοδα ανέρχονται σε 

5.860.317 δρχ.
4 Λ Οι ποοβλέ\ι/εΐ£ και τα βάου νια το 1996 είναι 1.800.754. δρχ.
5. ) Το συν/κό κεφάλαιο αποτελείται από 7.097 μερίδες των 200.000

εκάστη και το οποίο το 1.391.008.000 δρχ. Είναι καταβλημένο ενώ τα
28.392.000 είναι οφειλόμενα . Σε σύνολο το συν/κό κεφάλαιο 
ανέρχεται σε 1.419.400.000 δρχ.

6. ) Η διαφορά από έκδοση μεριδίων υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε
108.025.000 δρχ.

7. ) Τα διάφορα αποθεματικά ανέρχονται σε 325.248.547 δρχ.
X Ί Η δισίηοηά ηττή την ττηηΓΤΓ/ηιΐίΥνή τπγ ηΡίητ των ττςηιπη^πκών
ν ν  * *   · τ , ' Γ ' "  -------  · βΐ "  · * ι -----------π — ι ί  ~- ι τ > ----- 3 — Τ  ^—  ·  ------ 1--------------------

στοιχείων ανέρχεται σε 6.030.000 δρχ.
9.) Οι λογαριασμοί τάξεως κατά το 1996 ανέρχονται σε 2.393.657.327

δον.• / Μ

10.)Από τα Αποτελέσματα χρήσης και τον πίνακα διάθεσης 
Αποτελεσμάτων βλέπουμε ότι τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε 
222.924.703 και των οποίων η διάθεση γίνεται ως εξής.

Για διάφορα αποθεματικά και για αμοιβές προσωπικού διανέμει
1 ΓΛ ΠΛΛ ΛΛΠ ζ» . /■ Λ ΛΛ -ί /’/'/'υ * ./ ι ο .ιο /  ομχ.η,νω το πθαθ των oj.z z i.ooo προορ^ται για οιανομη 
μερίσματος στα μέλης της.

10.4) ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 1997 

10.4 α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1) Το Ταμείο και τα διαθέσιμα ανέρχονται σε 700.502.790 δρχ.
2) Οι απαιτήσει'* κατά άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων ανέρχονται σε 

1.220.988.855δρχ.
3) Οι απαιτήσεις κατά πελατών , μείον τις προβλέψεις για επισφάλειες 

ανέογονται σε 5.520.548.795 δον.
I I V  I I V

4) Οι συμμετοχές σε άλλες επιχηρήσεις σε 7.500.000 δρχ.
5) Τα αυλα πάγια στοιχεία μείον τις αποσβέσεις ανέρχονται σε 

15.895.358 δρχ.
6) Τα ενσώματα πάγια στοιχεία μείον τις αποσβέσεις ανέρχονται σε

Ί ΟΛ ΛΟΓ 1Λ1 ς* .ορχ.
7) Το οφειλόμενο συν/κό κεφάλαιο ανέρχεται σε 212.745.500 δρχ.
8) Τα λοιπά στοιχεία του Ενεργητικού ανέρχονται σε 51.880.835 δρχ.

4«:



9) Τα προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα ανέρχονται σε 
411 747 δον------- - ■ -Γ Λ 1

10.4.β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1) Οι υποχρεώσεις προς του πελάτες ανέρχονται στα 4.404.185.881 δρχ
2) Τα λοιπά στοιχεία, του Παθητικού είναι 488.320.780 δρχ.
3) Τα προεισπραγμένα έσοδα και πληρωτέα έξοδα είναι 590.000 δρχ.
4) Οι προβλέψεις για κινδύνους και βάρη ανέρχονται σε 2.892.543 δρχ.
5) Το συν/κό κεωάλαιο κατά το 1997 αποτελείται από 41.588 ιτεοίδεε 

των 50.000 εκάστος και το οποίο το 1.934.000.000 είναι καταβλημένο 
ενώ τα 145.400.000 είναι οφειλόμενα .Δηλ. το συν/κό κεφάλαιο είναι
2.079.400.000 δρχ,

6) Η διαφορά από έκδοση μεριδίων υπέρ το άρτιο είναι 401.854.000 δρχ. 
/) ία  απυα^ματιιαχ ανέρχονται σέ j j u . i 0j .z y /  ομχ.
8) Οι διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας των περιοσιακών 

στοιχείων είναι 6.030.000 δρχ.
9^ Π ι ^ πλ/γυπιγκτιιο ί τό^πΓ ανρηνπΛ/ται 7 01 ό 174 087 Ά ην
'  /  ~  ~ I —|---------  ̂  7 Ί 7  ~· ■ “ Γ  ·  -------------------- ------' * ~  ν Γ Λ ·

Από τα Αποτελέσματα χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων 
βλέπουμε ότι τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε 202.834.191 δρχ.και των 
οποίων υ διάθεση γίνεται ωο ε£ή(Γ.I I * υ  ^

Για διάφορα αποθεματικά καθώς και για αμοιβές προσωπικού διανέμει 
το σύνολο των κερδών και δεν διανέμει μέρισμα.

10.5) ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 1998

10.5.α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1·)

2·)

3. Ϊ
4. )
5. )

6·)

7.)
8·)

Τα διαθέσιμα και το Ταμείο της Τράπεζας ανέρχονται σε
070 770 SQ7 δην
~ -----------  “ Γ / Ι '

Οι απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων ανέρχονταισε 
934.402.262 δρχ.
Οι απαιτήσεις κατά πελατών σε 6.974.733.422 δον.* _/ ι / ν

Οι συμμετοχές της σε επιχηρήσεις σε 7.500.000 δρχ.
Τα αυλα πάγια στοιχεία της μείον τις αποσβέσεις τους σε 8.978.611 
δρχ.
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία τους μείον τις αποσβέσεις τους σε
ΛΓΠ Α/Ά Ο _ZJ / .ο ζ / .^ ο ?  ομχ
Το οφειλόμενο συν/κό κεφάλαιο σε 46.646.858 δρχ. 
Τα λοιπά στοιχεία του Ενεργητικού σε 98.489.457δρχ.



9.) Τα προπληρωμένα έξοδα και εισπρακτέα έσοδα σε 9.898.383 δρχ.

10.5.β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1) Οι υποχρεώσεις προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα ανέρχονται σε 
10 9.03 396 δην- " ----' -------- •'ΓΛ’

2) Οι υποχρεώσεις προς πελάτες σε 4.806.400.356. δρχ.
3) Τα λοιπά στοιχεία παθητικού σε 871.741.656 δρχ.
41 Τα ποοεισποαναένα έσοδα και πληοωτέα έ£οδα σε 2.418.000 δογ./ I I I »  »■ ^  I  / V

5) Οι προβλέψεις για κινδύνους και βάρη σε 4.452.495 δρχ.
6) Το συν/κό κεφάλαιο αποτελείται από 44.143. μερίδες των 50.000 δρχ. 

Εκάστης εκ των οποίων τα 2.173.850. είναι καταβλημένο ενώ τα
29.600.000 δρχ είναι οφειλόμενα δηλ. Σε σύνολο ανέρχεται σε
Λ ΛΛΛ Λ Γ Π Ο .ορχ.

7) Η διαφορά από έκδοση μεριδίων υπέρ το άρτιο είναι 470.733.300 
δρχ.

XI Τπ  διή ίη η η η  ΓΥττοΑριιηττικτ/ ΓννρίΥνπντΓϊΐ <τρ 633 997 499 δην
“ /  ---------------- Γ  “ 1---------------------1--------------- ------------------- -------------------------------- - ----------” Γ Λ ·

9) Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων είναι 6.030.000 δρχ.

101 Οι λοναοιασιιοί τά£τκ ανέονονται σε 10.356.436.622 δον./ I I »  -/ * -/ I /V » /V
11) Από τα Αποτελέσματα χρήσης και τον πίνακα διάθεσης Κερδών 

βλέπουμε ότι τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε 244.582.045 δρχ. Και η 
διανομή γίνεται ως εξής.

Για διάφορα αποθεματικά 84.914.087 δρχ. ενώ μοιράζει μέρισμα στα 
μέλη της το ποσό των 159.667.958 δρχ..

10.6. )ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999

10.6. α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1) Το Ταμείο και τα διαθέσιμα της Τράπεζας ανέρχονται σε 
590 834 897 δην-- ~ ---- -- *---- “ ΓΛ*

2) Οι απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων ανέρχονται σε 
Γ768.462.387 δρχ.

31 Οι απαιτύσεΐ£ κατά πελατών ανέονονται σε 6.690.240.960 δρχ.
4) Οι συμμετοχές της σε επιχηρήσεις ανέρχονται σε 38.100.000
5) Τα αυλα πάγια μέσα μείον τις αποσβέσεις τις ανέρχονται σε 

9.220.202 δρχ,
6) Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της μείον τις αποσβέσεις τους σε

Λ Λ ΠΛΛ ΛΠΟ/ww.z/o
7) Το οφείλόμενο συν/κό κεφάλαιο είναι 4.635.500 δρχ.

Δ Ί



8) Τα λοιπά στοιχεία του Ενεργητικού ανλερχονται σε 114.526.740 δρχ.
0Ί ΤΥυ ττηηττ'λ η  π<ϊ »ι ιρν(χ ρ ζο δ σ  κ*αι ριτοδα ρίΓπτηπκτέηί Γίνρηνοντηπ γτρ-· / Λ -· ” Γ ~— ΙΓ' ν ------1---*-----■ — · ~Γ'Λ'~ * ----

36.958.574 δρχ.

10.6.β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1) Οι υποχρεώσεις τις πρός άλλα πιστωτικά ιδρύματα ανέρχονται σε
10 793 376 δην- ----- ----------~Γ' Λ/’

2) Οι υποχρεώσεις πρός πελάτες τις είναι 5.624.981.615 δρχ.
3) Τα προυσπραγμένα έσοδα και έξοδα πληρωτέα ανέχονται σε 590.000 

δον.I / V

4) Οι προβλέψεις για κινδύνους και βάρη είναι 4.944.602 δρχ.
5) Το συν/'κό κεφάλαιο αποτελείται από 44.143 μερίδες των 50.000 

εκάστος , εκ των οποίων τα 2.204.359.500 δρχ είναι καταβλημένο και 
τα 2.790.500 δρχ οφειλόμενα, σε σύνολο το συν/κό κεφάλαιο
_ . _ ' . _ . η Ο ΛΠ 1 ΓΛ ΛΛΛ Ο .<χνερχεται σε .¿.ζσ/.υυ.υυυ ομχ.

6) Η διαφορά από έκδοση μεριδίων υπέρ το άρτιο είναι 476.301.650 
δρχ.

ΊΛ ΤΥϊ  διάίηοησ αττοΑριιπτιιτή Γη/έηνηντΓΜ γτρ 773 937 371 δον• / --- -----*Τ~Ι------------- <--------------”ΓΛ~ ---------- -- ------- - ------ “ ΓΛ/·
8) Η διαφορά από αναπροσαρμογή της αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων είναι 6.030.000 δρχ.
91 Οι λοΥαοιασιιοί τά£τκ ανέονονται σε 9.542.493.110 δρχ 
Από τα Αποτελέσματα χρήσης και τον πίνακα διάθεσης των Κερδών 
βλέπουμε ότι τα καθαρά κέρδη είναι 259.021.649 και η διάθεση γίνεται 
ως εξής.
Α) Για διάφορα αποθεματικά 128.369.899 δρχ.και
α )  π  ιραπεςα μοιράζει μέρισμα στα μεΛ,η τΓ|ς το πυσυ των υυ .ο^ ι. /¿ο
δρχ.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ

Σήμερα τα μέλη της Αχαϊκής Τράπεζας αριθμούν σε 5,111 και το 
KnrTffiMnnpvn νΡίηάλσιη pfvm 9 907 ISO ΟΠΟ ρισντηΐΜΐύηΐΓτ Snrmipr pvro to------ ., |(    --------- -------- —, · J J------ --------Γ~| I ~r ~VU Ό —  
αρχικό κεφάλαιο ήταν 812,400,000 δραχμές, δηλαδή σήμερα έχει αυξηθεί 
κατά 1,394,750,000.

Κατά το έ/roc ίδουστκ me ΤdclufZ ojo τι συνεταιοιστική ιχεοίδαJ  I I 1 ^ 1  J  J  I  ■ I  t  I

αντιστοιχούσε στο ποσό των 200,000 δραχμών ενώ με το πέρασμα του 
χρόνου η συνεταιριστική μερίδα διασπάστηκε στα τέσσερα και τελεί 4X50 
δηλαδή για να γίνει κάποιος μέλος σήμερα θα πρέπει να πληρώσει 130,500 
δηλαδή 50,000 η ονομαστική αξία 40,000 η υπεραξία 40,000 το δικαίωμα 
εγγραφής και 500 δραχμές ο φόρος, ενώ οι παλαιοί συνεταίροι για να 
αγοράσουν σήμερα μερίδια θα πρέπει να πληρώσουν 90,000 δραχμές.

Η εξαγορά της μερίδας γίνεται μετά από τα τρία χρόνια.
Yrnipno n Avr/iVn ΤηήττρΓ η  ένρι δύο 'mrnkYYTfm'm 11 η τη , τη ένα θηίσκεταί

στην Πάτρα και το οποίο αποτελεί και την έδρα της Τράπεζας ενώ το άλλο 
βρίσκεται στην πόλη του Αιγίου.

Όσον αωοοά τα ποονοάιιιιατα εκπαίδευσικ και κατάοτηστκ τωνΙ ·  ■ · « · «  * m> I  I I  ^

εργαζομένων στην Τράπεζα αυτά περιορίζονται μόνο σε μερικά σεμινάρια 
τα οποία γίνονται μέσω της ΕΣΤΕ (Ενωση Συνεταιριστικών Τραπεζών 
Ελλάδος) τα οποία λαμβάνουν χώρα εντός της Τραπέζης.

Από τους ισολογισμούς καθώς και από τα αποτελέσματα χρήσεως της 
ιραπεζας ρΛεπουμε οτι μέχρι και σί|μερα έχουν προκυψει κεροη και των 
οποίων η διανομή γίνεται κατά το τρόπο τον οποίο αναφέρουμε στο 
κεφάλαιο επτά παράγραφος 7.3 της παρούσας εργασίας.

Υ .τα  ιιριηνρκτήιιστσ m r AvmVrir ΤηήττρΓn r  είναι Ο TOUSaC TC0V δανείων
και πιό συγκεκριμένα οι επιχειρηματίες καθώς και οι λοιποί καταθέτες της 
δεν προτιμούν την συγκεκριμένη Τράπεζα για να συνάψουν δάνεια. Ο 
λόνοc via τον οποίο αποωεύνουν την σύναιι/η δανείων είναι το υψηλό 
επιτόκιο το

4Q



οποίο έχει στον τομέα αυτό σε σύγκριση με τις άλλες τράπεζες.Αυτό το
ιιριονέκτηιΐίϊ την kttv/ρι ν α  Pi'vm im m/rowm/i<τπmi <ττην ΤηαττρΓητή rrvnnr/
Γ~    · * Ι Γ — '  '  ■ I ■    * --------- ------I— I   / * ------------- ,  , .  - |  — «3' I  " Ί  ~ Ι  

Δεν έχει δικά της αμοιβαία κεφάλαια και έτσι χρησιμοποιεί τα αμοιβαία 
άλλων τραπεζών και πιο συγκεκριμένα τα ALPHA TRUST τα οποία είναι 
m e Τοάπείαε Πίστεακ.I  -/  I J  V -J

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η έλειψη προγραμμάτων δανεισμού 
καθώς και η έλλειψη αμοιβαίων κεφαλαίων δεν προσελκύουν το επενδυτικό 
κοινό ώστε να προτιμήσουν την Αχαϊκή Τράπεζα για τις επενδύσεις τους , 
σε γενικές γραμμές πρόκειται για μία μικρή Τράπεζα σε σχέση με τις ήδη 
οπάρχουσες. Αυτό φαίνεται και από το ήδη υπάρχον κεφάλαιο το οποίο 
είναι μικρό σε σχέση με τις άλλες Τράπεζες.
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. Iηtly.ni  ori sintniottoí y.cu άλλες δΐ'πιί3ει·ζ. _

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ιύκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε γ; Βουλή: 

Ά ρθρο 1.
1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων 

με c-.y-ovoιμικό σκοπό, η οποία, χωρίς va χ/απτύσσε: δραστη
ριότητες αγροτικής θ'.ν.ονομίας, αποβλέπει ιδίως με τη συ
νεργασία των μελών τον στην οικονομική, κοινωνική, πολιτ 
ττ:κή ανάπτυξη των μελών τον και τη δελτίωσι: της ττο’.ο— 
τη το ς ζωής τον: γενικά μετά τε μια κοινή επιχείρηση.

2. ( I; συνεταιρισμοί είναι ιδίως παραγωγικοί, καταναλω
τικοί. προμην ε ντικοί. πιστωτικοί, μεταφορικοί και τουριστι
κοί.

Στις δραστηριότητες των συνεταιρισμών περιλαμβάνονται 
ιδίως:

a) Η κοινή οργάνωτη παραγωγής.
ο) Η προμήθεια χ;αθώ ν για την κάλυψη επαγγελματι- 

κών. βιοτικών και άλλων χναγκών το// μελών τους.
γ ι II παροχή στα μέλη τεχνικής ή οργανωτικής βοήθεια; 

για την αύξηση ή βελτίωση της παραγωγής τονς.
δ) II μεταποίηση ή διάθεση προϊόντων των μελών τονς.

ε) Η παροχή δανείων, -εγγυήσεων, ασφαλειών ή άλλων ο:-, 
κονομικών διευκολύνσεων στα μέλη τονς.

στ) Η επαγγελματική, συνεταιριστική και πολιτιστική εκ
παίδευση.

ζ) II ικανοποίηση κοινών κεών και πολιτιστικό)·/ αναγκών.

ο. Για τη σύσταση σννεταιρισμον μταιτείτα: η σύνταξη 
καταστατικόν πον νττογράφειται από δεκαπέντε τονλάχιστόν 
πρόσωπα και καταχώριση τον καταστατικόν στο μητρώο τό
νε τ αερισμών του ειρηνοδικείου στην περτφέρεια τον οποίου 
εδρεύει ε συνεταιρισμός σύμφωνα με την παράγραφο (’> αυτόν 
τον άρθρου. Αν πρόκειται για κατχ/αλωτικό συνεταιρισμό 
τ; καταστατικό υπογράφεται από εκατό τουλάχιστον πρόσω- 
■na.

4. Το καταστατικό πρεπει να περιέχει:
α) Γην επωνυμία. την ότρα και το σκοπό τον συνεταιρι

σμού. Ως έδρα τον συνεταιρισμού ορίζεται δήμος ή κοινό- 
'ητα.

ά) Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση 
των ιδρυτικών μελών.

γ) Τους όρους εισόδου και εξόδου των μ·ε)ών.
}) Την έκταση της ευθύνης των συνεταίρο)/.
·) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας.

ττ) Τον ορ.σμό προσωσ’.νής διοικητικής επιτροπή: πον να 
μεριμνήσε: για την έγκρισή τον και τη σύγκληση τη; πρώ
της γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνω·. διοικη
τής τον συνεταιρισμόν.

3. II επωνυμία τον συνεταιρισμόν ορίζεται or? το σκοπό 
τον. το είδος τον τ ννεταιρισμον και την έκταση της ευθύνης 
των συνεταίρων. Ονόματα «π/νεταίρων ή τρίτων δεν περι
λαμβάνονται στην επωνυμία τον συνεταιρισμόν.

(ί. (’) ειρηνοδίκη; με πράξη τον διατάσσει ή αρνείτα; την 
καταχώριση του κκταστατι/νού μέσα σε δέ/υα ημέρες απο τη-ν 
κατάθεσή ταυ. Ο ειρηνοδί/.ης αρνείται τη-ν καταχώριση ό
ταν λείπουν τα απαραίτητα στοιχεία τον καταστατικόν ή 
τούτο περιέχει διατάξεις χ/τίθετες σε κχνόνες αναγκαστι
κόν δικαίου ή στα χρηστά ήθη. Στην περίπτωση χυτήν κα
λέ! με πράξη τον την προσωρινή διοικητική επιτροπή και 
της υποδεικνύει τις απαραίτητες διορθώσεις. Κατά της 
πράξης τον οιρηνείίκ.η πον αρνείπαι την καταχώριση η προ
σωρινή διοικητική επιτροπή δικαιούται να ασκήσει προσφυ
γή, κατά το άρθρο 791 τον Κώδικα Πολιτικής Δικονο
μίας, στο μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας πον είναι 
η έδρα τον συνεταιρισμού. Ύστερα ·από την :/,ατχχώριση., ο 
γραμματέας του «ιρηνοδιικείοο υποχριεοόται μέσα σε 30 ημέ
ρες να στείλει αντίγραφο του καταστατικού με την ημερο
μηνία καταχώρισης r/ναι τον αιριώμό μητρώου στο δήμο ή τη; 
κοινότητα της έδρας του συνεταιρισμού, στη νομαρχία και 
στην Υπηρεσία Συνεταιρισμών του Υπουργείου Ιύθνιν.ής Οι
κονομίας.

7. Από την κατά την προηγούμενη παριάγραφο καταχώρι
ση ο συνεταιρισμός αποκτά -/ομική προσωπικότητα και εμπο
ρική ιδιότητα.

8. Προβολή ακυρότητας σχετικά με τη συ;ταση τον συ
νεταιρισμού επιτρέπεται μόνο με αγωγή, πον ασκείται μέσα 
τε δύο μήνες από τότε πον ο ενάγων έλαόε γνώση της κα
ταχώρισης και: πάντως όχι αιργότείρα από έξι μήνες ύστερα 
από την καταχώριση.

Ά ρθρο 2.
1. Μέλη τον συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν ενήλικο: 

εφ όσον δεν τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληφηκα: 
συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του καταστατικού.

2. Δήμοι, κοινότητες ή άλλα νομικά πρόσο)πα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου μπορούν να γίνουν μέλη τον τννε-α ρ-σαον 
αν το προβλέπει το καταστατικό.

3. Δεν μπορεί να γίνε: μέλος τον συνεταιρισμού όποιος με
τέχει σε άλλο συνεταιρισμό, που έχει την ίδια έδρα ιια: τον 
ίδιο σκοπό.

4. Για να γίνει κάποιος μέλος του Βυνιταιριτμου μετά τη 
σύστασή του απαιτείται να υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους
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Τ α  μ έ λ η  μ ε τ έ χ ο υ ν  κ α ι  ψ η φ ί ζ ο υ ν  σ τ η  γ ε ν ι κ ή  συ ν έ λ ε υ σ η ·  α υ - 
τ'.ιτιρ</7ώ π ω ς ,  έ κ τ ο ς  r /  t o  κ α τ α σ τ α τ ι κ ό  o f ¿ ^ i ·. δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά .  
Σ ε  σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ ς  — ου έ χ ο υ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  α π ό  χ έ λ ια :  μ έ λ η ,  τ ο  
κ α τ α σ τ α τ ι κ ό  μ π ο ρ ε ί  v a  π ρ ο β λ έ π ε ι  γ ε ν ι κ ή  t u ν ε λ ε υ σ η  αττ> α ν τ ι 
π ρ ο σ ώ π ο υ ς  —  μ έ λ η  t o j  σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ ,  π ο υ  β ν ο λ έ γ ο ν τ α :  α π ο  
π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ έ ς  σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς ,  α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ ο ν  α ρ ι θ μ έ  τ ω ν  σ υ 
ν ε τ α ί ρ ο ) /  t r f í  π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς .  I I  π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ,  ο α ρ ι θ μ ό ς  τ ω ν  α
ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν  κ α ι  η  δ ι ά ρ κ ε ι α  τ η ς  θ η τ ε ί α ς  τ ο υ ς ,  ο τ ρ ό π ο ;  ά -  
τ / . η . ' η ;  τ ω ν  α ν  τ  ιπ ρΌ  σ ω π ε  υ τ :■/.υ’>ν τ ο υ ς  κ α θ η κ ό ν τ ω ν  κ .α :  ο τ ρ ό 
π ο ς  α ν ά κ λ η σ ή ς  τ ; · .  j .  κ α θ ο ρ ί ζ ο ν τ α ι  α χ ό  τ ο  κ α τ α σ τ α τ ι κ ό .

II γενική συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση 
μία φορά το έτος ύστερα απτό πρόσκληση του διοικητικού τ.,/.- 
ό ου λ ίου ·/. α: νέτα rs τέσσερις μήνες από τη λήξη της ;:a /s>  
ρ·.ττ·.·/.ή; χρήσης. Το κατ27Τ.·.τ·κό μπορεί "X προβλέπει íj-  
νατότηοα σύγκ,ληρης της γονικής συνέλευσης δύο οορές το 
;τος.

?. II γενιγιή συνέλευση συνέρχεται ί'/υτακτζ όποτε τη συ- 
γκ.αλίσει το διοικητικέ συμόούλ:ο ή όταν το ζητησει. ορίζο
ντας συγχρόνως και το -5ί</.α γ:α συζήτηση. το εποπτικέ συμ
βούλιο ή το 1 /1 0  των μ.ελών του συνεταιρ.σμού, α/./.ά οχ: 
'..νότε:α από τρία μέλη.

Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ηιμίρα και την ώρα 
πο·" να  συνόλιθε: η συνέλευση κα: τα θέματα που θα συζητη
θούν. II πρότκ./,ητη γνωστοποιείται στους συνεταίρου; επτά 
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα της γενικής συνέλευ
ση; υ.ε προσωπικές επιστολές ή με άλλο πρόσφορο υ.ίτο. που 
οειζετα: από το καταστατικό.

Λν το διοικητικό συμβο-υλιο ό: συγκαλέσε: τη γενική συ
νέλευση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή της αί
τησης του εποπτικού συμβουλίου ή των συνεταίρων, τη σύ
γκληση διατάζει το ειρηνοδικείο ύστερα :ϊπό αίτησή του;, 
έκτο; αν κρίνε: ότ: τε συντρέχει λόγος.

II γεν:κή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία κα: συνεδριάζει 
έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταντα: 
τα μισά τουλάχιστο μέλη του συνεταιρισμού. Αν δεν ύπαρχε· 
απαρτία, η γεν.κή συνέλευση συνέρχετα: ύστερα αετό επτά η
μέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο κα: την ίσια 
ώρα κα: αποφασίζει γ:α όλα τα θέματα της αρχικής ημε
ρήσιας διάταξης, εφ’ όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης 
παρίστατα: το ένα πέμπτα τουλάχιστον των μελών του συνε
ταιρισμού. Αν ο εν υπάρξει και πάλι απαρτία, η γενική συνέ
λευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρό
σκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα κα: αποφασίζει για 
όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη 
κα: αν παρίσταντα:, ο αριθμός των οποίων στην περίπτωση 
αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά.

4. Για τη λήψη αποβάσεων που αφορούν τη μεταβολή" του 
σκοπού ή της έδρας του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του πο
σού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνε
ταίρων, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη 
διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού ή 
τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών και την ανά
κληση κα: αντικατάσταση μελών του διοικητικού ή του επο
πτικού συμβουλίου κα: των κατά το άρθρο 12 αντιπροσώπων 
του συνεταιρισμού, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ότα* 
παρίσταντα: σ’ αυτήν τα δύο τρίτα τον μελών. Προκειμέιου 
για καταναλωτικούς συνεταιρισμούς καθώς κα>. σε περιπτώ
σεις επαναληπτικής ψηφοφορίας σε συνεταιρισμό οποιοσδήπο
τε είδους για  λήψη αποφάσεων αυτής της παραγράφου, η συ
νέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα ιτσά 
τουλάχιστο μέλη.

ό. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο 
πρόεδρος και ο γραμματέας της συνέλευσης. Έ ω ς την εκΛο- 
γή του προέδρου τα καθήκοντά ,του ασκεί ο πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο αντιποέε- 
δρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή. αν δεν παραβρί
σκεται κανένα, ένα μέλος , του συνεταιρισμού που υποδεικνύε
ται από τη συνέλευση. Ο  πρόεδρος διευθύνει τις εργαττ!:; 
της συνέλευσης και ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που

ιπό τον πρόεδρο και από τον ιδ ο. Στη συ,;.
λευση μ’-ορε- νζ παρίστατα: αντιπρόσωπος της συν-;τα! ; ._
στι/.ής^ οργά·/(». της ανώτερου βαθμού. 11 γενική 'ν/-έλ;ν;τ
τυζητεί /. 2'. α:ιοφασίζει για τα θέματα που περί/. αμβάνο ,-^ί
στην ημερήτιϊ διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των r Jv,̂
ταίρων, η *;ív ική συνέ/.ευση μπορεί να αποφασίζ « ·  για, . · ' , , · '■•υεματα που οεν περιλαμβάνονται στην προσκ/,ηση. Στην r -_
ρίπτονση αυτήν η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλετα·
υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό των μελών, ; ..
όχι λιγότερα από τρία. II ψηφοφορία γίνεται όπως όριζε; το
καταστατικό. Ειδικά για αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνη-
απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού κα: ισολογισ-,-,ύ
κα: για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι Μυστική, "ή"-,
μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εποπτ'/ού συμβου’/'ο ,
δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγή; α-;
την ευθύνη τους.

Π. Ο: αποφάτεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνοντα: ,. 
απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψησισά'/των ¿ελω, 
Στα θέματα του άρθρου 5 πσ,ρ. 4 απαιτείται απόλυτη π/.,.·-, 
ψηφία του συνολου των μελών του- συνεταιρισμού.

7. Στους συνεταιρισμούς που έχουν πάνω α.τό εκατό, v.iár 
η εκλογή των μελών του διοικ.ητ κού και του εποπτικού τ.··  ̂
όοολιου γίνεται ν.ε -,ά'ση συνδυασμούς υποψηφίων κα: 
νωμένες υποψηφιότητες και με το σύστημα της απλή; -/·, 
λογικής. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει του; υποψήφιο.; ·.· 
οποίοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά.

Το καταστατικό μπορεί να ορίσει ότι ο: εκλογ=: γίνοντα· 
μ; ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαδτ;·. 
/ή  σειρά οι υποψήφιο: χωριστά για κάθε όργανο.

Κάθε μέλος του συνεταιρισμού ψηφίζει όσου; υ.τοψήει-.-- 
·,υυ τυνδυασμο-ύ της προτίμησή; του επιθυμεί, μέχρι τη 7j. 
υ.κλήρωσή του αριθμού των μελών του εκλεγόμενου οεγάνου 
με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψήοι-.j

Ψηφοδέλτια, που δεν έχουν σταυρό προτίμησης ή έχε.·, 
σταυρούς περισσότερους από τον αριθμό των συμβούλων 
θα  εκλεγούν, είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του συν
δυασμού, χωρίς να λαμβάνοντα: υπόψη οι σταυροί προτίμησα·.; 
Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου κατανέμονται. μεταξύ 
των συνδυασμών ανάλογα με τη-/ εκλογική του; δύναμη, 'ρ , 
σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον α:·.θιλψ 
των εδρών του διοικητικού συμβουλίου. Το πηλίκο τη ; ; . 7:_ 
ρεσης και σε περίπτωση ύπαρξης κλάσματος ο πλησιέστ;;;- 
ποος το κλάσμα ακέραιος αριθμέ; αποτελεί το εκλογικό / Υ 
τρο. Αν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδα;, ω ; -,. 
γ:κό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμέ;. Κά
θ ε  συνδυασμός καταλαμβά·;ει τόσες έδρες στο διοικητικέ σου.- 
βουλιο όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των 
έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποΨήφ;: - 
εκλεγετα: μόνο αν λάβει αριθμό έγκυρων ψηφοδέλτιο)·.· [-1 
τουλάχιστο με το εκλογικό μέτρο. Ο: έδρες που μένουν 
διαθέτες κατανέμονται από μία στους συνδυασμοί; εκείνη;- 
που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα κα: συγκεντ;,·.,. 
νουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/(1 του εκλ-. 
γικου μέτρου κατά τη σειρά του αριθμού των ο-ολοίπων. 0· 
έδρες, που μενουν αδιάθετες κα: μετά την εφαρμογή τη; 
ταξης του προηγούμενου εδαφίου, κατανέμονται μεταξύ των 
συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων 
Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. Α;.ό κάθε συν
δυασμέ εκλέγονται όσο: συγκέντρωσαν τους περισσότεοου; 
σταυρούς προτίμησης. Ο: υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυα
σμού είναι αναπληρωματικοί κατά τη σειρά του αριθμού 
σταυρών προτίμησης που πήραν. Σε κάθε περ’πτωση ο συν
δυασμός που λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία πλειοψηφεί 
κα: στο διοικητικό συμβούλιο.

8. Απόφαση της γενικής συνέλευσης αντίθετη στο νόμο r 
στο καταστατικέ είναι άκιιρη. Την ακυρότητα κηρύσσει ττ 
δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή ένα μέλος που δε συμ
φώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή 
κλείεται όταν περάσει ένας μήνας «πό τότε που πάρθηπε ι
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μ : το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήση; κα; τον; υποβάλλει 
κην τα/,τική γενική συνέλευση για έγκρirr,. £ -r, γεν.κή συ- 
vî).ij7η υποβάλλεται 7.7 : r, έκθεση του εποπτικού τυμβουλίΊυ. 
Γο διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει τον ισολογισμό 7.2 : το 
λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήση; zoo εποπτικό συμβούλιο 
•;:2 έλεγχο τριάντα ήμερε; τουλάχιστον πριν από -,r;i ημέρα 
ιυγκλη-η; 7r,; ττ/.τική; γενική; συνέλευσης. To εποπτικό 
¡■υμβου/,ιο συντάσσει εκθεση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από 
■ V' υποβολή των παραπάνω στοιχείων. () ισολογιτμός. o λο
γαριασμό; αποτελεσμάτων χρήση; 7.2! y; έκθεση τον εποπτι
κού συμοου/,ιου πρεπει vy :iv ζ: 7 τη διάθεση τ(·ιν συνεταίρων 

■ δεκαπεντε τουλάχιστον ημέρι; ττρ:ν ζπό την ημέρα σύγκληση; 
:η; συνέλευσης. U ισολογισμό; ν.2 : ο λογαριασμό; αποτελε
σμάτων χρήσης δημόσιό ο-ουτα: μέσα σε ένα μήνα ατό την έ
γκρισή τους ατό τη γενική συνέλευση σε εφημερίδα του νάνον 
•τον ο συνεταιρισμό; έχε: την έδρα τον.

ί. Ί α  καθαρά κέρδη τον συνεταιρισμού διατίθενται ·;:2 
το σχηματισμό τακτικού. έκτακτων ή ειδικών αποθεματικών 
/.r ν'.ζ διανομή στους συνεταίρους. Γ:ζ το σχηματισμό τα
κτικού αποθεματιν.ού παρακρατείτα: τουλάχιστον το ένζ δέ
κατο των καθαρών κερδών τη ; χρήση;. Η παρακέντηση δεν 
είναι υποχρεωτική όταν το ύψος σου αποθεματικού έχε: εά ι
σωθεί με τη συνολική αίτια των συνεταιριστικών μερίδων. Η 
·;εν:7.ή συνέλευση μπορεί -/αποφασίζει -;:2 το σχηματισμό ει
δικών 7.2: εζ.τζν.των αποθεμζτικών. Το υπόλοιπο των καθα
ρών κερδών μεσά την αςαίρεση των αποθεμζτικών διανεμε- 
ται ττον; συνεταίρου;.

Αν το ν.ατζοτζτ’.ν.ό οεν cpí''si διαφορετικά, τζ μισά ατό 
τα κέρδη αυτά διανέμοντα: ανάλογα με ·’■? συνεταιριστικέ; 
μερίδες y.z: τζ άλλα μισά ανάλογα με την ποσοστιαία συμμε
τοχή τον; ο τι; συναλλαγές τον συνεταιρισμού. Το καταστα- 
τ:7.ό α.αθοριζε: τον τρόπο υπολογισμού τη ; ποσοστιαίε*; συμ
μετοχής. Π ροκειμένου γ :ζ  καταναλωτιν.ού; 7ννετα:ρ:7μον; 
η διανομή μερίσματος οεν είναι δυνατή τε ττοοοττό ττον -Sa ν- 
ττερβαίνε: τα τρία τέταρτα των καθαρών κερδών. Στα ν.α- 
•ίαρά ν.έροη οννντολογίζοντζι ονμοωνα με το ζ.ζταττζτ-.ν.ό 
τα εττ’.ττρεοόμενα ποσά, εκτττώσε:; ή. άλλες μορρέ; τταρο- 

I ;/ύν. Το μέρος των κβρίών ττον 5« όιανέμετα: οιατί-ίετα! με 
ί ιτόοατη τη ; γεν.ν.ή; σννέλενοης γ:α τον; σζ.οτον; τον τννε- 

τα-.οίσ'χον.
WoSpo 10.

1. U -ννεταιρισμό; οιαλνετα::

α) Αν τα μέλη τον μειω&ονν κάτω των 10 η κάτω των 
fó ττροκε:μόνον για κατχναλωτικ,ον; τννετα:ρ:ομον;.

β) 'Οταν ■ λή£ε; ο χρόνος ο'.άρκείά; τον ττον ορίζε: το 
ζαταστάτοκό· κα: οεν ζττνρζαίοτηζ.ε η παράτασή τον ατο τη 
γενική ανν'έλεΛτη.

γ) Αν αοχραιισε; η γενική σννέλενση.
3) Αν κηρνχτεί σε πτώχενση.
Η οιάλζντ-η καταχωρίζετ-α: στο μητρώο συνεταιρισμών τον 

Ι «ρηνοσ’-κείον 7την πε?'.ρέρε:α τον οποίον εορενε; ο .τνν'ετζ:- 
ρ:σμός.

2. Τη 3:άλνση τον σννετα·.?·.σμον ακολον-ίε! η εκκαθά
ριση. Αν ο συνεταιρισμός κηρνχ- ε̂·? σε πτώχενση, ακολον- 
■3ιίτα: η ::αο:κΖ7ία τον εμπορικού νόμον. Την εκκαθάριση, 
ΐιενεργεί το εποπτικό σνμϊονλιο, εκτό; αν το καταστατικό 
προβλέπει w  ορισμό ετίικαον εκκαΰαριστών. Ο σννεταιρι- 
σμός λογίζεται· ότι επακολουθεί να νρίστατζ: κα:1 μετά τη 
ΐιάλυσή τον, £?’ όσον βιαρικεί η εκκαθάριση. Κατά την εκ- 
ζαΐάριση Ϊιεκπεραιώνονται οι εκικρεμεί; νπο·3·έσει;, και 
ιΐίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρενστοποιείται η περιον- 
eía και πληρώνονται τα χρέη τον συνεταιρισμόν. Το νπό- 
lonco ίιανεμεται στοάς συνετοκροος ανάλογα μο τις μερίδες 
τους, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά το ζ,αττττατϊ/.ό.

i 3. Αν ο σννεταιρισικό; διαλύΐην.ε λότρω λήςης τη; ΐιάρ- 
ιάς τοο ή λό·ρω της πτώχευσής τον. η οποία όμως ανα

·)·)>) i

κλήθηκε ή περατώόηκε με συμβιβασμό, είνοα ΐνυατή η οτ/χ· 
βίο/σή τον με απόφαση τη; γενικής σννέλενση; πον κατα
χωρίζεται στο μητρώο της παρ. 3 του áp-Spov 1.

Σε περίπτωση ί : άλυτη; το.ν σν/ετα'.ρισμον για τε λέγε 
που αναφέρεται στη; παρ. 1, περίπτωση α ', η αναβίωση είναι 
έννατή, αν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο απα’.τονμε- 
νο; ελάχιστος αρίνμό; μελών και ζκολονίήσε: μέσα σε ένα 
μήνα απόφαση τη ; γενική; συνέλευση; πνυ σνγκαλείτα: 
εκτάκτως για να αποφασίσει για τηιυ αναβίωση τοο συνε- 
ταιρισμον. Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότ: ο συνε
ταιρισμό; τεν Lyv ποτέ ο:αλε-5εί. 11 αναβίωση αποκλείεται 
όταν έχε: άρχισε: η ο:ζνομή υπολοίπου στον; συνεταίρον;.

4. Αόο ή περισσότερο: συνεταιρίσμοί μπορούν να σνγχω- 
νευτονν. Για τη σνρχώνενση απαιτείται απόφαση των γενι
κών συνελεύσεων και νζαταχώριση τον νέου καταστατικόν 
κατά το άρόε-ο I παρ. (j στο μητρώο σννεταιριτμών τον 
ε:ρηνοοιν.είσν εκείνον, στην περιπέρειζ τον οποίου ->α έχε: 
την έορ ζ τον ο μετά τη συγχώνευση συνεταιρισμό;. Από σην 
καταχώριση αυτήν ο νέο; συνεταιρισμό; υπεισέρχεται σε 
όλα τα όιν.αιώματζ και τι; υποχρεώσε; των συνεταιρισμών 
που συγχωνεύτηκαν. ·.»: ενσ/.ρεμείς οίκε; συνεχίζοντα: απ' 
αυτόν χωρίς οιακοπή.

Άρ·3ρο 11.

1. Αν ο συνεταιρισμό; αϊννατε! ·ΐχ πληρώσει τι; λη;:- 
τ.ρό-3εσμε; οφείλε; τον ή αν κατά τη σννταςη τον ισολογι
σμού όιαπιστωόεί ότ: το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητι
κό κατά το ένα τρίτο τον συνολικού ποσού τη; ενόύνης όλων 
των συνεταίρο)·/, το ϊ'.Ο'.κητικύ συμβούλιο νποχρεοντα:· να 
συγκαλέσε: χωρι; υπαίτια καθυστέρηση τη γενική -ννέλευ- 
3η με ·5έμα την επιβολή έκτακτη; εισφορά; στον; συνεταί
ρου;. Στη γενική σννέλενση υποβάλλεται ισολογισμό; και 
έκόεση τον διοικητικοί συμβουλίου για την περιουσιακή κα
τάσταση τον συνεταιρισμού κ,αι την προτεινάμενη έκτακτη 
εισφορά. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη κατ’ 
αναλογία των συνεταιριστικών μερίσων, αν το αποφασίσει 
η γενική σννέλενση με την απαρτία τον άρ·3ρον 5 παρ. 4 
7.αι απόλυτη πλειοψηφία το·ν συνόλου των μελών τον συνε
ταιρισμού. Πίνακα; για τι; έ/.τζ/.τε; ειτφορε; πον επιβλή
θηκαν 7:αι τις τυχόν καθνστερούμενε; τακτικέ; εισφορές 
υποβάλλεται αμεσω; από το διοικητικό συμβούλιο στο ειρη
νοδικείο κα·ι κηρύσσεται απ' αυτό εκτελεστός.

2. Συνεταιρισμό; κηρύσσεται σε πτώχενση στι; περιπτώ
σεις τον πρώτον εΐαφίου τη; προηγούμενη; παραγράφου:

α) Με αίτηση οποιουβήποτε δανειστή, αν το διοικητικό 
συμβούλιο δε συγκΛΪ ε̂ί τη γενική συνέλευση για τ φ  επι
βολή έκτακτη; εισφοράς.

β) Με αίτηση τον συνεταιρισμόν ή οποιονοήποτε δανειστή, 
αν η επιβολή έκτακτη; εισφορά; αποτνχει. Αρμόδιο για την 
«πτώχευση δικαστήριο είναι το ειρηνοδικείο της έδρα; τον 
συνεταιρισμού. Καθήκοντα εισηγητή δικαστή εκτειλεί ο ει- 
ρηνοδίκης. Σύνδικος διορίζεται αυτός πον υποδεικνύει η 
πλειοψηφία το>ν πιστωτών, εκτός αν σπουδαίος λόγος δεν 
το επιτρέπει.

Άρθρο Ι2.

1. Πέντε τουλάχιστο συνεταιρισμοί, που ϊιέπονται από 
αϊτόν το νέίμο κα; έχουν την έδρα τον; στον ίδιο νομό, μπο
ρούν να συστήσουν ένωση συνεταιρισμών με σκοπό- το συντο
νισμό και την προώθηση τον δραστηριοτήτων των συνεται
ρισμών αυτών τον νομού. Η γενική συνέλευση τη; ένωσης 
συνεταιρισμών απαρτίζεται από τους αντιπροσώπου; των συ
νεταιρισμών που μετέχουν στην ένωση. Οι αντιπρόσωποι 
εκλέγονται από τις γενικός συνελεύσεις των συνεταιρισμών 
•«ε αναλογία ένα; στα πενήντα μέλη του συνεταιρισμού. Αν 
-ο υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού των μελών υπ:ρ- 
ίαίνει τον αριθμό είκοσι πέντε, ο συνεταιρισμός εκλέγει



ϋΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Ά  ρ 0 : ο I',.

I. To ειρηνοοικειν τηρεί μητρώο των συνεταιρισμων του 
εορεύουν στην τεριφέρει* too. T o μητρώο τεριε/ε::

Tr,v ετώνυμια ν.7·. το τκοτό -:οj τυνεταιριτμού.
ό.. Γην ν.77η··ο:ίζ τον τυνετζιριτυού τε σχετη με την ευ- 

>1»η των συνεταίρων.

V, Τ ι  ονομζτετώνυμζ των νόμιμων εκτροτώτων του συνε- 
ιαιριτμού.

1'το ει-λ.ν.ό βιβλίο καταχωρίζεται κάθε μετλ'βολή των 
τζρατάνω στοιχείων. Αν μεταφ ερθεί η έβρα του τυνετ ζιρι- 

! σμου γίνε73: η σχετική σημείωση και 0 70  μητρώο 7ης αρ/ι- 
! 'ής εγγραφής.

I Μ ι τροεβρικό ίιάταγμζ. π ο ο ε/.είιετζι pi τρότζση των
! Γτουργών Εθνικής ( ΐικοννμίας κι.Γ. Δικαιοσύνης, καθορί

ζεται ο 777 0ς 707 μητρώου και κάθε λεττομέρε:ζ σχετική 
μΐ Z77Ó και 7ην τήρησή 707 .

Τ U συνεταιρισμός σεν 7.70ρε: νζ ζντιτάςε’· σε τρίτο. αριν 
370 την Ζ.Ζ7 α'/ώρίση 770 ρη 7 ;  0)0. γεγονότα 707  £77 £77 /Ζ 
είχαν καταχωρισθεί κατά 70 τροηγούμενο άρθρο. εκτός αν 
ο τρίτος 7 2  ε γνώριζε. Κ ζθένζς μ.τορε: να λαμβάνει γνώση 
on/ εγγρ ατών 707 μητρώου κα: να τζιρνε: ετικυρωμένα ζ- 
17·.';;3 7 ζ ή ζτοστάσμε/τζ Z7 Ó αυτό '/.ζ: 7HV εικαιολογητι- 
/.(■)' 707. Το ΐίρηνοοικειο χορηγεί τιστοτο'.ητικό ·; :ζ την ό
σα; ;η  ή όχι ορ:τμένης εγγραφής.

;■/.>ογηο ή ό /:>.· 7ο ·;)·.τ·ο ι·“θ:ολ:τμζ ·.//.ογη; Tr·7
ζνάο·. Ξ η οιοι/.ητικών συμβουλίων, ετοττικών συμβουλών 
Ζ.Ζ ζ ν 7 :7 ίθ ;ώ 7 ίν ν  7<·)7 σ υ ν ε τ α ιρ ισ τ ικ ώ ν  Ο ργανώ σεω ν.

Άρθρο Ιΐ;.

1. I*] 77! 7 0 £.7 £7 Ζ'. η 7-.y-.-C, / .ν .;1  77707  £7 Ζ ' .ρ £ !Ζς  σε

7 7 ' / £ 7 Ζ '0 '7 μ ό  707 V0V07 7770 ..

2. Γ':ζ οη μετατροτή ανώνυμης εταιρείας '/.ζ; εταιρείας 
τερ:ορ:σμέ/η; ευθύνης απαιτείται Ζ7όραση της γενικής συνέ- 
λευση; των μετόχων. 7 0 ) λαμβάνετα· σύμφωνα με τα 37- 
θρζ ¿'.I ταρ. ·!- /.ζ: .'¡I 7 £'ρ. 2  του κωο ικοτοιημένου νό
μου '¿Ι'.ίΟ líl'il) ή 7ης συνέλευσης των εταίρων, του λαμβά-
ν£7ζ·. σύμφωνα με το άρθρο 3 8  ταρ. I του ν. 3 ΐ 9 0 /ι1 9 5 5 .

3 . Για τη μετατροτή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμη; εταί
ρε!-/: ζ τ ζ : τ:! τ ζ : ομότ(ννη ε,-τόφζση τ(·ιν εταίρων.

i. X : ■/.:<■!) £ 7 :ρ ;7 7 (··)·η η ζτορ ζτη τρίτε: ν’α τεριβληθε! 
τον 7τ. j ·;·.ζ τ η  :  ί , τ τ ζ τ η  το υ  τ υ /ε τ ζ ' . ρ ι τ Λ Ο υ  τ υ τ ο  v .a ;  

ν α  τ . ι ζ . ζ γ ι :  τ ζ  ε . ' . τ ζ ρ ζ ί τ η τ ζ  / . ζ τ ζ  τ ο ν  τ α ρ ό ν τ α :  ν ό μ ο  τ τ ο : -  
*/:*-ζ  70^ / . ζ τ ζ τ τ ζ τ Γ Λ Ο υ .

•j. Ατό την '/.ατζχώριτη της α.τόοζτης "το μητρώο "υ-'ε- 
τ ζ : : :77.ών τυντε/.είτζ: η μετζτροτή '/.ζ: ο τυνετζιριτμός 
.'τε-.τερ'/ετζ: "£ όλ:.' τζ ο'./.ζ'.ώμζτζ ν.ζ: τ:ς υτο'/ρεώτε'.ς 
τι·)·.· ! 7 ζ::ε:ών του μετζτρζτηζ.ζν ζ.ζ: τυνε'/ίζε: τ:ς εν.'/.ρε- 
με:: ::/.£: χωρίς ;:ζζ.οτή τους.

Άρθρο Ιο.

, 1. Τ:μωρουντζ: με συ/.ζζ.'.ϊη έυ>ς ενα έτος, ες’ ότον ατό
i ίλλες ::ζ72Ηε:ς :εν τροβλετετζ: βαρύτερη το’.νή, τα μέλη 

του ::ο:κητ!>οο7 συμβουλίου κζ: ο: υτάλληλοι συνεταιριστ:- 
αών οργανώσεων, αν:

α) Ιον γνώσε: τ:.ρέχουν στη γεν.-/.ή συνέλευση ή σε εκεί
νον του ::ενερνε: το ο:ζ·/£'.ρ:σ7'.7.ό έλεγχο θευέή στοιχεία ή 

, σρνούντζ: ή τττοκρυττουν αληθή στοιχεία - γεγονότα ή τερ:- 
1 3τατ:/ά του αοορουν την οιζ.ονσμική κατάσταση του συνε- 
¡ ταιρισμοΰ.

6/ Εν γνώσει τους τροσαίνουν σε φευσείς ή ε:κον:κές εγ- 
Vf1 II?5? 'τ α  6:σλ:ν του συνετζ::’.τΑού ή συντάσσουν ψευίείς 
ί  εαον.κους ισολογισμού; του συνεταιρισμού.

γ) Αρνούνται να τζρζοώσουν ή ατοκρύττουν ατό εκείνον 
του οιενεργει σιζχε:ρ'.στ:κό ελεγχο τα τηρούμενα στοιχεία 
ή βιβλία ή ταρεμττοοί'ίουν ;ií οτοιοοητοτε τρότο τη ::ενέρ- 
γειά του.

,  2· Μ* ρυλάκιση έως ένα έτος, ερ’ όσον ατό άλλες ο.ατά- 
:si; :εν τροσλέτετζι βαρύτερη τοινή, τιμωρούνται τα μέλη 
«σ ετοττικού συμβουλίου ή εκείνου του β:ενεργεί οιαχειρι- 
οτικ; έλεγχο, αν κατά την άσκηση, των καθηκόντων τους 
τ2.:ιχ'.υν εν γνωσει τους ψευεη στοιχείζ ή ατοκρύττουν ή 
τρνουντζι αληθή γεγονότα ή τεριστατικά, του αφορούν τη 
Ο-εχειριση ή την οικονομική κατάσταση^ του συνεταιρισμού 
rr- σεριήλθαν σε γνώση τους ατό την ετοττεία ή τον‘έλεγ
χο σου έκαναν.

3. Τιμωρείται με ουλζκιση έως ένα έτος ή με χρηματι- 
τοινή ή και με τις :υο τοινες, ερ1 όσον ατό άλλες ϊΐατά- 

I ?*:; ?εν τροβλετετα: βαρύτερη τοινή. ότοιος ταρεμτοίι- 
,τι; τυνεοριάσεις του οιοικητικού συμβουλίου ή της γε- 

I ν·/-ης συνέλευσης των μελών των συνεταιοιστικών οργανώ- 
I χρησιμοτοιώντας σωματική βία ή ατειλή σωματικής
I « ι; ή άλλης ταράνομης τράςη ; ή ταράλειψης.

I „?· Τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος, εφ' όσον ατό 
■ Αλες ο:Γτάςε·ς : ; ν τροβλετετα: βοιρότερη τοινή. ότοιος:
I ί  J ', I**??« “?*?*··»_ ο ¡οίκησης ή οιαχείρισης ή ετοττείας
I J  ‘λεγχου μετά τη λήςη. τη ; θητείας του.
I I  9) ’ΐν · ζ ί<  _χω?;·ί :ΐ'/.αί(>μα ή ψηφίζει τολλές φορές ή 
Jib«! τολλατλή ψήφο ή με οτοιοίήτοτε άλί.ο τρότο μτορεί 
Η ^ 'ρ ο κ α λ ίσ ε ι την τα:αγιογή μη γνήσιου ατοτελέσματος

Άρθρο 17.

J. 1 :ζ θέματα του οε ρυθμίζονται ατό το νόμο αυτόν 
‘Χ^υ.όζονται συμτληρωμ.ατ:κ.ά ο: σιατάςεις του εμτορικού 
κο:: του αστικού οικαιου.

2. Οι συνεταιρισμοί του υτσάρχουν σήμερα τρετει να εγ- 
γραρουν στο μητρώο συνεταιρισμών και να τροσαρμόσουν 
το καταστατικό τους στις σιατάςεις αυτού του νόμου μέσα 
σε ϊοο χρόνια ατό την έναρξη της ισχύος του.

, ”?οε:ρ:κό οιάταγμα, του εκσίσεται με τρόταση του 
1 τουργού Εθνικής Οικονομίας, είναι ουνατή η ταράταση 
σης ταρατάνω τροθεσμίας.

ο. Ατο την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου ταύει να 
ο ν. G02.T9T5, ¿-ως έχει τροτοτοιηθεί και ισχύει 

■stfiizy.. y.ζ·Ιη·)~ ν . */.ά-3i ζλλγ; ; ιάτ^ςη·, "-ου α:ν*7L-Λ-ει ΐ sc 
οσο νομο αυτόν ή α-αφέρετζ: σε θέματα το·υ ρυθμίζονται 
■ασο αυτόν.

'ί · Οι Οικοσομ.ικοί συνεταιρισμοί και σι συνεταιρισμοί φαρ- 
μακοτοιων οιετοντζ: και ατό την ισχύουσα για αυτούς νοαο- 
θεσία.

- °· “ Ε Jrιστάμε'.'Ου; συνεταιρισμούς με τερισσότερα -ατό χί- 
•'•■ζ μέλη, η γενική συνέλευση, του συγκαλείτα:’ για να ετι- 
ίλ:ε'· rílv αναγκαία τροσαρμογή στο καταστατικό τροκει- 
iii'-cj να ̂ καταστεί ουνατή η εφαρμογή της ταρ. 1 του άρ
θρου ο. βρίσκεται σε αταρτία με το ένα τρίτο των μελών 
'-Χ:, θ ·χϊσ·.κή ατόφαση λαμβάνετα: υ.Ί την ζτόλυτη τλειο- 
νησια του αριθμού των ψηφισάντων μελών.

6- Οι σιατάςεις της φορολογικής νομοθεσίας του αφο
ρούν τους συνεταιρισμούς τιατηρούντα: σε ιτχύ.

Άρθρο 18.
I. II ιορj j η συνεταιρισμού και η τροιτοτοίηση του κατα- 

σ:ζτ:κου του. η μετατροτή εταιρείας κα-θοός και η εισφορά 
μηχανικού εξοτλισμού σε αστικό συνεταιρισμό υτόκειντα: αε- 
V.P‘ 31.12.89 στο ήμισυ των υτό της κείμενης νομοθε- 
ζΐ3ς ττροβλετόμενων τελών ή φόρων.

'· Γΐζρέχεται αροσωρινή ατέλεια στις εισαγωγές αρώ- 
•ων υλών, που τραγματοτοιούνται ατό συνεταιρισμούς εταγ- 
γ-'/νματοίιοτεχώυν ιφ’ όσον τράκειται να μεταποιηθούν σε
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
( 1 )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 279 
Εφαρμογή αποφάσεως 864 (1993) του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 25 tou Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, 
όπως αυτός κυρώθηκε, με τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ Α' 
242).

2. Τον Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 (ΦΕΚ Α' 139) «Περί 
εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμ. Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστά
σεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνε- 
λεύσεως», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 
του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α* 88/28.5.1993).

3. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε 
με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α' 159/ 
•10.9.1992).

4. Την απόφαση 864 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, η οποία έχει δημοσιευθεί με την απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών της 23.3.1994 (ΦΕΚ Α ' 51/ 
5.4.1994).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια
τάγματος δεν προώλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. I

6. Την υπ’ αριθ. ^59/94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνι
κής Αμύνης, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομι
κών, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Βιομηχανίας - 
Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Απαγορεύεται η πώληση ή προμήθεια από το ελληνικό 
έδαφος ή από Έλληνες υπηκόους ή με χρήση πλοίων ή 
αεροσκαφών με ελληνική σημαία, όπλων και συναφών υλι
κών παντός τύπου, περιλαμβανομένων όπλων και πυρομα- 
χικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού και ανταλ
λακτικών για τα ανωτέρω, καθώς και πετρελαίου και πε-
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ρελαϊκών προϊόντων, είτε αυτά προέρχονται από το ελλη- 
ικό έδαφος είτε όχι, προς το έδαφος της Αγκόλας εκτός 
πό όσα εισέρχονται από συγκεκριμένα σημεία εισόδου 
αι βάσει καταστάσεως, που θα προμηθεύσει η Κυβέρτ 
ηση της Αγκόλας προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμέ- 
ων Εθνών,

Άρθρο 2

Οι ανωτέρω απαγορεύσεις ισχύουν παρά την ενδεχό- 
,ενη ύπαρξη τυχόν δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων παρεχο- 
ένων ή επιβαλλόμενων από διεθνή συμφωνία ή συνα- 
•θείσα σύμβαση ή άδεια που χορηγήθηκε προ ή μετά την 
5η Σεπτεμβρίου 1993.
Στον Υπουργό των Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημο- 

ϊευση του παρόντος Διατάγματος και στον ως άνω 
'πουργό καθώς και στους Υπουργούς Εθνικής Αμύνης, 
ίθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εμπορι- 
ής Ναυτιλίας, Βιομηχανίας - Ενέργειας - Τεχνολογίας και 
Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε 
ην εκτέλεσή του.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΓΕΩΡ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
ΒΙΟΜ., ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΝ. ΣΗΜΙΤΗΣ θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 280 
ίύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης-αποχέτευσης με 

την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΡΟΥ του Νομού Δωδεκανήσου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1069/ 
1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύ- 
>εως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α' 191/23.8.1980).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α' 
137) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 
Α ’ 154).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 261 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 323/ 
>989 Α' 146).

4. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί δαπάνη 
:ις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύ- 
ιεων ύψους 105 εκ. δρχ. για την οποία έχει εγγράφει πί- 
ιτωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 
ΆΝΤ 029/2 και με τον εξής ΚΑΕ 079508300.

5. Την 265/94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι- 
;ρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, απο- 
ρασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Εγκρίνονται οι αριθμ. 86/93 και 27/94 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου του Νομού Δωδεκανήσου 
που αφορούν τη σύσταση στον ομώνυμο Δήμο ενιαίας επι
χείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης. Το περιεχόμενό τους 
έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση

1. Συνιστάται στο Δήμο Λέρου του Νομού Δωδεκανήσου 
ενιαία επιχείρηση ύδρευσης-αποχέτευσης με την επωνυ
μία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥ- 
ΣΗΣ ΛΕΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» (άρθρο 1 
παρ. 1 Ν. 1069/1980).

2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χα
ρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, 
εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμο- 
διότητός της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της 
από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια 
την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως». 
Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 
323/1989 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και οι κα
νόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/ 
1980).

3. Έδρα της επιχείρησης είναι το Λακκί Λέρου του Νο
μού Δωδεκανήσου (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/80).

4. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η περι
φέρεια του Δήμου Λέρου (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).

• Άρθρο 2 

Εκμετάλλευση

Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχεί
ρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1069/80 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).

Άρθρο 3

Περιουσία

Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα 
ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας 
της επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελε- 
σθούν με βάση εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι 
που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέ
τευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι 
ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δί
κτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου 
ύδατος και υγρών αποβλήτων (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 1069/ 
1980).

Άρθρο 4 

Έσοδα

Έσοδα της επιχείρησης είναι: 
α. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέ

κταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μια δε
καετία από της 1 ης Ιανουάριου του επομένου από τη σύ
σταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζεται σε ποσο
στό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλώνεται 
(άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α' και 11 Ν. 1069/1980).

β. Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύ
σεων σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών μελετών και
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κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και απο
χέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1 
εδ. ία' και 13 του Ν. 1069/1980).

γ. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης 
(άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. γ' Ν. 1069/80).

δ. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό 
της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 
εδαφ. δ' και άρθρο 15 Ν. 1069/80).

ε. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης (άρ
θρο 10 παρ. 1 εδ. ε' Ν. 1069/80).

στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. 
στ' Ν. 1069/1980).

ζ. Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 
εδ. ζ' Ν. 1069/80).

η. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 
1 εδ. η' Ν. 1069/80).

θ. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και 
συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή 
άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ' Ν. 
1069/80).

ι. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτε
ραιότητα έργων (ά#θρο 10 παρ. 1 εδ. ι' Ν. 1069/80).

ια. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την 
εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιβ' Ν. 1069/80).

ιβ. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγή
σεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιγ' Ν. 1069/80).

ιγ. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80, καθώς και 
κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

Αρθρο 5 

Διοίκηση
1. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 

που αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία ορίζονται μαζί 
με αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη 
αυτά:

α) τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Λέρου, 
β) τρεις (3) είναι κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή 
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης και γ) 
ένας (1) είναι εκπρόσωπος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου 
«ΑΡΤΕΜΙΣ».

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι πάνω από είκοσι 
(20) μετέχει ένας εκπρόσωπός τους και μειώνεται ο αριθ
μός των μελών-κατοίκων.

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και του Κοινωνικού 
Φορέα προτείνονται από τους οικείους φορείς.

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοι
κητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό 
του (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και 261 Π.Δ. 323/ 
1989).

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη 
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατα
σταθούν τα νέα μέλη (παρ. 2 του άρθρου 2 της 25027/ 
19.4.84 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 244 Β ).

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περί
πτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Αντιπρόεδρος εκ
προσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστι
κές ή εξώδικες (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/80, άρθρο 262 
Π.Δ. 323/89 και παρ. 2 του άρθρου 2 της 25027/19.4.84 
απόφασης του Υπ. Εσωτερικών ΦΕΚ 244Β ).

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 1994
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝ. Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

♦
(3)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 281 
Τροποποίηση του Π.Δ. 317/1991 «Μετατροπή του Πρα

κτικού Γεωργικού Σχολείου Συγγρού σε Τεχνική - 
Επαγγελματική Σχολή Συγγρού Δευτεροβάθμιας Εκ
παίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και άλ
λες διατάξεις» (Α- 117).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 3 και 5 του άρθρου 86 του Ν. 1566/1985 

«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ
μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α' 167).

β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα» (Α' 137), όπως το άρθρο 29Α προ
στέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του 
θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του 
Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματι
κών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών 
επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α' 154).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια
τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι
σμού του Κεντρικού Ταμείου Γ εωργίας, Κτηνοτροφίας και 
Δασών ύψους 45.000.000 δρχ. περίπου για κάθε οικονο
μικό έτος, η οποία θα καλυφθεί από πίστωση που έχει εγ
γράφει με ειδικό φορέα 110 και ΚΑΕ 2271 στον προϋπο
λογισμό του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών που θα επιχορηγεί το 
Τ.Γ.Κ. και Δασών Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής.

3. Την 470/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και 
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η παρ. 3 του άρθρου 1 τουΤΙ.Δ. 317/1991 (Α' 117) αντι

καθίσταται ως εξής:
«3. Η Σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, το 

οποίο έχει την ευθύνη λειτουργίας της και εξυπηρετείται 
οικονομικά από το Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και 
Δασών της Διεύθυνσης Γεωργίας Ανατολικής Αττικής του 
Νομού Αττικής».

Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 1994
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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(4)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 282

)ρισμός μεταβατικών εδρών του Εφετείου Αιγαίου στις 
έδρες των Πρωτοδικείων Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου 
και κατάργηση προϊσχυουσών σχετικών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. £ περ. γ. γγ. και παρ. 
I του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης 
ίικαστικών λειτουργών (Κ.Ν. 1756/1988, ΦΕΚ 35/ 
!6.2.1988 τ.Α').

2. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη 
ιε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/10.9.1992
'■Α').

3. Τις γνώμες του Προέδρου του Αρείου Πάγου με 
ιριθμό 72/1993, 52/1993, 66/1993 και 241/1944.

4. Τις γνώμες του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με 
ιριθμό 173/1993, 2161/1993, 2919/1993 και 794/ 
1994.

5. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί επιπλέον 
5απάνη ύψους 722.400 δρχ. για το τρέχον οικονομικό 
:τος και για καθένα από τα επόμενα έτη, για την οποία 
έχει εγγράφει πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό με 
:ιδικό φορέα 17-300 και με ΚΑΕ 0711.

6. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικράτειας με 
ιριθμό 379/1994.

Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασί
ζουμε:

ΑρθροΊ

1. Ορίζεται μεταβατική έδρα του Εφετείου Αιγαίου ως 
πολιτικού και ποινικού δικαστηρίου στις έδρες των Πρωτο
δικείων Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου, για εκδίκαση όλων 
των υποθέσεων αρμοδιότητας Τριμελούς Εφετείου, ως 
Πρωτοβαθμίου και Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, καθώς 
<αι υποθέσεων Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Τόπος συνεδριάσεων αυτών ορίζονται αντίστοιχα τα δι
καστικά καταστήματα των Πρωτοδικείων Μυτιλήνης, Χίου 
και Σάμου.

2. Ο αριθμός των συνεδριάσεων του μεταβατικού Εφε
τείου Αιγαίου ορίζεται σε κάθε μία από τις μεταβατικές 
έδρες των Πρωτοδικείων ως εξής: Μυτιλήνης σε έξι (6), 
Χίου σε πέντε (5) και Σάμου σε τρεις (3) για κάθε έτος.

Ο προσδιορισμός των δικασίμων θα γίνεται σύμφωνα με 
τον ισχύοντα κάθε φορά εσωτερικό κανονισμό του Εφε
τείου Αιγαίου και θα ορίζονται κοινές δικάσιμοι για την εκ
δίκαση πολιτικών και ποινικών υποθέσεων.

3. Με πράξη του Προέδρου Εφετών Αιγαίου ορίζονται 
υπάλληλοι της Γραμματείας των Πρωτοδικείων Μυτιλή
νης, Χίου και Σάμου, ως γραμματείς του μεταβατικού Εφε
τείου Αιγαίου, οι οποίοι συντάσουν τις οικείες εκθέσεις, 
προσδιορίζουν δικασίμους για τη συζήτηση των υποθέ
σεων, προβαίνουν σε εγγραφές στο οικείο πινάκιο, μετέ
χουν στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου, συντάσσουν τα 
πρακτικά, επιμελούνται της καθαρογραφής, θεώρησης 
και υπογραφής των αποφάσεων, παραλαμβάνουν προτά
σεις των διαδίκων και όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 237

ι
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έγγραφα, χορηγούν 
αντίγραφα δικογράφων, αποφάσεων, ως και πιστοποιη
τικά.

Αρθρο 2

Καταργούνται οι διατάξεις των Π.Δ/των, α) 27/1976 
(ΦΕΚ 9/21.1.1976 τ.Α) «περί ορισμού μεταβατικών 
εδρών του Εφετείου Αιγαίου, β) 497/1979 (ΦΕΚ 152/ 
7.7.1979 τ.Α') «περί ορισμού μεταβατικών εδρών του 
Εφετείου Αιγαίου, ως Πολιτικού Δικαστηρίου», γ) 1191/ 
1981 (ΦΕΚ 298/8.10.1981 τ.Α') «περί αυξήσεως του 
αριθμού των συνεδριάσεων του μεταβατικού Εφετείου Αι
γαίου», δ) 502/1985 (ΦΕΚ 181/23.10.1985 τ.Α ) «Ορι
σμός μταβατικής έδρας του Εφετείου Αιγαίου ως ποινικού 
και πολιτικού δικαστηρίου στην έδρα του Πρωτοδικείου 
Σάμου» και ε) 400/18.9.1991 (ΦΕΚ 143/25.9.1991 τ.Α ) 
«τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 27/1978 (ΦΕΚ 
9/21.1.1976 τ.Α'), 497/1979 (ΦΕΚ 152/7.7.1979 τ.Α ) 
και 502/1985 (ΦΕΚ 181/23.10.1985 τ.Α').

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜθΛ>ΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 283 
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44Α ) 

Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 27 του Ν. 2066/1952 «Περί ιδρύσεως Τα

μείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλ
λων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 99Α752).

β. Τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 2822/1954 «Περί αυθεντικής 
ερμηνείας του άρθρου 27 του Ν. 2066/52 «Περί ιδρύσεως 
Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 78Α754). 

γ. Το Ν.Δ. 530/1970 «Περί Λιμενοφυλάκων», 
δ. Το άρθρο 23 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερ

νητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α785).
ε. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α'/92).
στ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια

τάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι
σμού τους ΤΑΛΣ έτους 1994 ύψους 40.000.000 δρχ. πε
ρίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και δαπάνη ύψους 
150.000.000 δρχ. για καθένα από τα επόμενα οικονομικά 
έτη. Γ ία την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγράφει πίστωση στον 
τρέχοντα προϋλογισμό του ΤΑΛΣ ύψους 40.000.000 δρχ. 
με στοιχεία Κ.Α.Ε. 0631 και φορέα ΤΑΛΣ.

ζ. Την 2024/26.10.93 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ
γού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Β' 833).

η. Την 1026431 /268/0006Α/2.3.94 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών (Β' 154).
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θ. Την 441/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας.

Με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και 
των Υφυπουργών Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων και αποφασίζουμε:

Αρθρο 1 ·

Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Β.Δ. 160/1970 
(ΦΕΚ 44Α') όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 308/1986 
(ΦΕΚ 135Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «Πόρους του Τα
μείου αποτελούν:

1. Εισφορές από κρατήσεις ποσοστού 4,5% επί των μη
νιαίων αποδοχών που καταβάλλονται στους μετόχους του 
Ταμείου, στις οποίες περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός, 
το χρονοεπίδομα, οι αυτόματες τιμαριθμικές αναπροσαρ
μογές (Α.Τ.Α.), το επίδομα εξομάλυνσης και το επίδομα 
ευδόκιμου παραμονής».

Αρθρο 2

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του Β.Δ. 160/1970 
(ΦΕΚ 44Α ) όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 426/1976 
(ΦΕΚ 162 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α) Το παρεχόμενο στους ασφαλισμένους εφάπαξ 
βοήθημα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρ
θρου 13, ορίζεται στα 57/100 των αποδοχών, δηλαδή του 
βασικού μισθού, της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρ
μογής (Α.Τ.Α.) του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, του 
επιδόματος εξομάλυνσης και του επιδόματος ευδόκιμου 
παραμονής, του τελευταίου μήνα πριν από την αποχώ
ρηση του ασφαλισμένου από την Υπηρεσία, πολλαπλασια- 
ζομένων επί τα έτη, τους μήνες και τις ημέρες, της πραγ
ματικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας μόνο στο Λιμενικό Σώμα.

β) Το εφάπαξ βοήθημα είναι απαιτητό κατά την έξοδο 
του δικαιούχου από το Λιμενικό Σώμα και καταβλητέο 
εντός τριμήνου από της υποβολής των προβλεπομένων δι- 
καιολογητικών από αυτόν».

2. Ειδικά το επίδομα εξομάλυνσης θα συνυπολογίζεται 
στο εφάπαξ βοήθημα κατά το 1/5 αυτού, από της δημο- 
σιεύσεως του παρόντος και θα αυξάνεται κατά 1 /5 ετη- 
σίως την πρώτη (1η) Ιανουάριου εκάστου έτους, μέχρι 
ολοκλήρωσής του στα 5/5 την πρώτη (1η) Ιανουάριου 
1998.

Αρθρο 3

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δη
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

οι υ π ο υ ρ γ ο ί

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ

Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

(6)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 284 
Αντικατάσταση άρθρου 3 Π.Δ. 852/76 «περί απαγορεύ- 

σεως του απόπλου των πλοίων εν περιπτώσει δυσμε
νών καιρικών συνθηκών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 42 παρ. 2 του 

Ν.Δ. 187/73 (261 Α') «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου».
* 2. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 το οποίου προστέ
θηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (154Α).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

4. Τη με αριθ. 310/21.6.94 γνωμοδότηση του Συμβου
λίου Εμπορικού Ναυτικού.

5. Τη με αριθ. 353/20.7.94 γνωμοδότηση του Συμβου
λίου της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Το άρθρο 3 του Π.Δ. 852/76 (ΦΕΚ Α/76) «περί απαγο- 

ρεύσεως απόπλου εν περιπτώσει δυσμενών καιρικών συν
θηκών» αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3 

Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού 
Διατάγαμτος τιμωρούνται, ανεξάρτητα αν συντρέχει από 
άλλες διατάξεις ποινική ή πειθαρχική ευθύνη, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/1973».

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δη
μοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

------- ♦ -------
(7)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 285 
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ειδικών καθηκόντων της 

Ελληνικής Αστυνομίας, μετονομασία του Αστυνομικού 
Τμήματος Δενδροποτάμου και επέκταση αρμοδιότη
τας της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Ελασσόνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 1 εδάφ. α' και στ' 

του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης» (Α' 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α' 49) και 53 του 
ίδιου νόμου (Ν. 1481/1984).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985



758 Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΣ  Τ Η Σ  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ  (Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο )

Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο 
ιροστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α' 154).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 (Α' 51) «Συγκρό- 
ηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε 
/πουργείο Δημόσιας Τάξης».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρ- 
ιοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων 
ται αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α' 36).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια
τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
ροϋπολογισμού. Η δαπάνη έτους 1954, ύψους 257.025 

5ρχ. περίπου, δεν έχει προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπο
λογισμό, αλλά λόγω του χαμηλού ύψους της θα καλυφθεί 
ιπό τις σχέσεις πιστώσεις των ΚΑΕ 0411, 0414, 0421, 
3425, 0426 του Ε.Φ. 43 -  210 του προϋπολογισμού εξό
δων Ελληνικής Αστυνομίας έτους 1994. Οι δαπάνες έτους 
1955, ύψους 660.120 περίπου και των επομένων ετών, 
πναλόγου ύψους, θα προβλέπονται και θα καλύπτονται 
από τις αντίστοιχες πιστώσεις των κατ’ έτος προϋπολογι
σμών εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας.

6. Την αριθ. 414/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικκρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
1. Το εδάφ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 399/

1987 (Α' 178) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Από αστυνομικό προσωπικό που κατέχει πτυχίο τμή
ματος ιατρικής ή ισότιμο αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευ
τικού Ιδρύματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην πα
ράγραφο 4 του άρθρου 31 του Ν. 1481/1984».

2. Το εδαφ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 236/
1988 (Α' 100) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Από το αστυνομικό προσωπικό που κατέχει ένα από 
τα προσόντα του εδαφ. β' της παρ. 2 του παρόντος άρ
θρου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4 
του άρθρου 31 του Ν. 1481/1984».

Αρθρο 2
Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων που συμπληρώνουν 

ταα 3/4 του προβλεπόμενου από το άρθρο 10 του Ν. 671 / 
1977 ελάχιστου προς προαγωγή συνολικού χρόνου υπη
ρεσίας αξιωματικού, επιτρέπεται να προαχθούν, εφόσον 
νεότεροι στην επετηρίδα συνάδελφοί τους, που προέρχο
νται απο μετάταξη, έχουν συμπληρώσει ολόκληρο το συ
νολικό αυτό χρόνο, που προβλέπεται από την ίδια ως άνω 
διάταξη.

Αρθρο 3
1. Το Αστυνομικό Τμήμα Δενδροποτάμου της Διεύθυν

σης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε με το άρ
θρο 2 του Π.Δ. 333/1993 (Α' 142), μετονομάζεται σε Ιθ' 
Αστυνομικό Τμήμα.

2. Η Αστυνομική Υποδιεύθυνση Ελασσόνας, που προ- 
βλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του Π.Δ.

161/1988 (Α' 74), ασκεί τις αρμοδιότητές της και στο 
Αστυνομικό Τμήμα Λιβαδιού Λάρισας.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημο- 
σίοευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημο
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 1994
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ«
ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ

------♦------
(8)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 286 
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/ 

1985 (ΦΕΚ Α' 223).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 8 και της πα- 

ραγρ. 1 του άρθρου 18 του Ν .1418/1984 (ΦΕΚ Α'23).
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εδ. α' του άρ

θρου 24 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α’ 137).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /1992 (ΦΕΚ 

Α' 154).
4. Την απόφαση αριθ. ΥΠ. 123/15.7.1994 του Πρωθυ

πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Ερ
γων Κωνσταντίνου Γείτονα» (ΦΕΚ Β' 550).

5. Το γεγονός ότι το παρόν Π.Δ/γμα δεν προκαλεί σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την 507/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουρ
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/1985 

αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Αν στο συγκριτικό πίνακα περιλαμβάνονται και εργα

σίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, ο συγκρι
τικός πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονί
ζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισμός τιμών 
μονάδας νέων εργασιών γίνεται με υποχρεωτική εφαρ
μογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων α, β και γ, ως 
εξής:

α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τι
μές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές καθορί
ζονται ανάλογα προς αυτές,

β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες 
ή ανάλογες συμβατικές τιμές αλλά περιλαμβάνονται σε 
εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις 
τιμών), οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τα τιμολόγια 
αυτά,

γ) για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγού
μενες περιπτώσεις οι τιμές καθορίζονται με βάση τα 
πραγματικά στοιχεία κόστους.
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Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή που 
συγκροτείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και αποτε- 
λείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την 
αντίστοιχη ικανότητα. Στα μέλη της επιτροπής περιλαμβά
νεται και επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλληλος. Σε περί
πτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό η επιτροπή 
συγκροτείται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους, μη απο
κλεισμένης της συμμετοχής στην επιτροπή, του επιβλέ- 
ποντα και του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρε
σίας. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να 
διατάξει τη διενέργεια δοκιμαστικών εργασιών από τον 
ανάδοχο και να συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς 
υπαλλήλους για την παρακολούθηση της απόδοσης των 
απαραιτήτων συντελεστών παραγωγής της νέας εργα
σίας. Στοιχεία που έχουν προκύψει για τον κανονισμό της 
τιμής της ίδιας εργασίας ή τμήματος αυτής του ίδιου φο
ρέα κατασκευής του έργου ή άλλων φορέων του δημόσιου 
τομέα ή από δοκιμαστικές εργασίες εξακρίβωσης του κό
στους άλλων εργολαβιών δεν αποτελούν τεκμήριο για τον 
κανονισμό τιμών. Η περίπτωση γ' εφαρμόζεται μόνο για 
το μέρος της νέας τιμής που δεν μπορεί να κανονιστεί 
σύμφωνα με τις περιπτώσεις α* ή β \ Στην «ανάλυση της τι
μής» διαχωρίζονται τα τμήματα που κανονίζονται σύμ
φωνα με την περίπτωση γ' από τα τμήματα που κανονίζο
νται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ ή β'.

Για εργασίες που είναι παρεμφερείς προς συμβατικές ή 
ήδη καθορισμένες νέες, οι τιμές κατά τα παραπάνω συ- 
ντάσσονται μόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον στοιχεία 
κόστους.

Ο κανονισμός νέων τιμών γίνεται με τις βασικές τιμές 
ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων κ.λπ. 
του χρόνου δημοπράτησης του έργου ή του τυχόν άλλου 
ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθε
ώρησης. Οι προκύπτουσες από πρόσφατα στοιχεία κό
στους τιμές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώ
ρησης με αντίστροφη εφαρμογή του σχετικού τύπου της 
αναθεώρησης.

Οι τιμές που κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση β' 
πόκεινται στη σχετική έκπτωση της δημοπρασίας, ρητή ή 
τεκμαρτή. Η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση εφαρμόζεται και 
στην περίπτωση α' αν η έκπτωση δεν περιλαμβάνεται στην 
όμοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο μέρος της τιμής 
της περίπτωσης γ' που κανονίζεται σύμφωνα με τις περι
πτώσεις α' ή β'.

Οι τιμές των υλικών, των μηχανικών εξοπλισμών, των 
συσκευών κ.λπ., που δεν περιλαμβάνονται στις βασικές.τι- 
μές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δημοπρασίας, 
αν αποδεδειγμένα τα είδη αυτά υπάρχουν ευρέως διαδε
δομένα στο εμπόριο.

Στα συστήματα προσφοράς των άρθρων 10, 12 και 13 
του παρόντος διατάγματος ορίζεται υποχρεωτικά στη δια
κήρυξη τεκμαρτή έκπτωση και για τον προσδιορισμό της 
λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ των άλλων, η φύση του έργου, 
ο ι ιδιαιτερότητες και δυσκολίες των εργασιών και κάθε 
άλλο στοιχείο που προσιδιάζει στο συγκεκριμένο έργο.

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 43 του ΓΊ.Δ. 609/1985 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Η τιμή μονάδας νέας εργασίας, που κανονίζεται 
σύμφωνα με την περίπτωση β’ της προηγουμένης παρα
γράφου ή το μέρος της τιμής της περίπτωσης γ', που κα
νονίζεται σύμφωνα με την περίπτωση β' της προηγουμέ-

νης παραγράφου, ανάγεται στο επίπεδο των τιμών της 
προσφοράς, πολλαπλασιαζομένη με σταθερό συντελεστή 
που αφορά στη συμβατική ομάδα ομοειδών εργασιών στην 
οποία εντάσσεται η υπόψη νέα εργασία. Ο σταθερός συ
ντελεστής «σ» προκύπτει από τον τύπο 

Α
σ = — --------, όπου:

Β
Α: Η δαπάνη της συμβατικής ομάδας ομοειδών εργασιών, 

που εντάσσεται η νέα εργασία, με τιμές του προϋπολο
γισμού υπηρεσίας του χρόνου δημοπράτησης του έρ
γου, ή τυχόν άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου 

* εκκίνησης της αναθεώρησης και 
Β: Η δαπάνη της συμβατικής ομάδας ομοειδών εργασιών, 

στην οποία εντάσσεται η νέα εργασία, με τιμές των 
ισχυουσών εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών του χρόνου 
δημοπράτησης του έργου ή τυχόν άλλου ισχύοντος για 
την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης.

Η τιμή μονάδας νέας εργασίας, που από τη φύση της 
δεν εντάσσεται σε κάποια από τις συμβατικές ομάδες 
ομοειδών εργασιών, καθορίζεται πολλαπλασιαζόμενη με 
συντελεστή που υπολογίζεται με τον ίδιο παραπάνω τύπο 
σ = Α/Β, όπου οι δαπάνες Α και Β αφορούν στις εργασίες 
τού προϋπολογισμού υπηρεσίας, που θεωρούνται ότι απο
τελούν μία ομάδα εργασιών. Για τον υπολογισμό των δα
πανών, με βάση τις οποίες προσδιορίζονται τα ανωτέρω 
πηλίκα λαμβάνονται υπόψη μόνον οι εργασίες εκείνες του 
προϋπολογισμού υηρεσίας, οι οποίες είτε υπάρχουν αυ
τούσιες στις εκάστοτε ισχύουσες εγκεκριμένες Αναλύ
σεις Τιμών δημοπράτησης έργων είτε υπάρχουν ως αυ
τούσια τμήματα εργασιών των Αναλύσεων αυτών. Στις πε
ριπτώσεις που ο προϋπολογισμός υπηρεσίας περιλαμβά
νει «κατ' αποκοπήν τιμές» ή τιμές αναφερόμενες στο δεύ
τερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρό- 
ντοος διατάγματος, με τα συμβατικά τεύχη εγκρίνεται 
υποχρεωτικά και ανάλυση της τιμής των εργασιών αυτών ή 
βασικών επί μέρους συνιστωσών εργασιών που επηρεά
ζουν άμεσα την «κατ' αποκοπήν τιμή» και που περιλαμβά
νονται στις ανωτέρω ισχύουσες εγκεκριμένες Αναλύσεις 
Τιμών.

Ο ανωτέρω τρόπος καθορισμού τιμών των νέων εργα
σιών δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των συστημάτων 
προσφοράς των άρθρων 10,12 και 13 του παρόντος δια
τάγματος. Με τη διακήρυξη ορίζεται για αυτά τα συστή
ματα προσφοράς, σταθερός συντελεστής, που καθορίζε
ται με βάση τις γενικές αρχές τιμολόγησης των εργασιών 
στους προϋπολογισμούς υπηρεσίας από τους φορείς κα
τασκευής των έργων και πάντως σε καμιά περίπτωση δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,90.

Οι νέες τιμές μονάδας εργασιών, που καθορίζονται με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται με το 
ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου που 
ισχύει για τη σύμβαση, αν αυτό για την περίπτωση ά' της 
προηγουμένης παραγράφου δεν περιέχεται στην παρό
μοια ή ανάλογη τιμή.

3. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζο
νται στις συμβάσεις έργων που θα καταρτισθούν ύστερα 
από προσφορές που θα υποβληθούν από την πρώτη του 
επόμενου μήνα της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροτα-
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ας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
Γτέλεση του διατάγματος αυτού.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 1994
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

------ ♦------
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ριθ. 542 (9)
•δεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον πιστωτικό 

συνεταιρισμό «ΑΧΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ ΠΕ» με την επωνυ
μία «ΑΧΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Συνεταιριστική Τράπεζα 
Συν.ΓΙΕ».

(Συνεδρίαση 544/27.7.94, θέμα 5)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:

α)ΤονΑ.Ν. 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου των 
χιπεζών».
β) Το Ν. 1667/86 «αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες δια- 

ίξεις».
γ) Το Ν. 2076/92 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότη- 

τς πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατά- 
;ις».
δ) Την ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.93, όπως ισχύει, «καθορισμός 

λαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμά- 
ων από τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του Ν. 
€67/86» (τελ. σχετ. ΕΝΠΘ 541/2/7.4.94).
ε) Την από 24.3.94 αίτηση του Πιστωτικού Συνεταιρι

κού «ΑΧΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.ΠΕ» για την παροχή αδείας 
ειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος.

στ) Το από 28.6.94 (Α.Π. 12.7.47) εισηγητικό σημείωμα 
της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

ζ) Το από 26.7.94 (Α.Π. 12937) έγγραφο του πιστωτι
κού Συνεταιρισμού «ΑΧΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.ΠΕ», αποφασί
ζουμε τα εξής:

1. Παρέχει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος 
στον Πιστωτικό Συνεταιρισμό Αχαΐας «ΑΧΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 
ΣΥΝ.ΠΕ» με την επωνυμία «ΑΧΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Συνεταιρι
στική Τράπεζα Συν.ΠΕ», υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Ο ως άνω πιστωτικός συνεταιρισμός επιτρέπεται να 
δραστηριοποιείται μόνο εντός του Νομού Αχαΐας.

β) Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις που αφο
ρούν στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

2. Τυχόν δαπάνες για την κοινωνική και πολιτιστική δρα
στηριότητα του συνεταιρισμού θα καλύπτονται από τα κα
θαρά κέρδη, αφού πρώτα αφαιρεθούν οι αναλογούντες 
φόροι και οι υποχρεωτικές κρατήσεις για αποθεματικά και 
εφόσον υπάρχει επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων του.

3. Ο συνεταιρισμός έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του ως πιστωτι
κού ιδρύματος για να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελ
λάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζι
κών Εργασιών και Γ ενικής Επιθεώρησης Τραπεζών) και να 
προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση της εγκατάστασής 
του.

Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας

Ακριβές Αντίγραφο 
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 1994

Ο Γραμματέας 
Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κανάρη 48-52 

Πληροφορίες: Γραμματεία 

Τηλέφωνο : 330.807
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Αφού έλαβε υπ'όΨη την από 2 ο -ί.? -1994 αίτηση του ; ;,Ρ

Διευθυντή της Αχαϊκής Συνεταιριστικής τράπεζας Συν,Π.2 . 

Δημητρίου καζολέα,περί διορθώσεώς της υπ'αριθ.3/1994 

πράξητης Εί'Ρηνοδίκου ηατρών όσον ^ ο ρ ά  το άρθρο 4 ’’ΣΚΟΠΟΣ" 

παράγραφος βιν.σελίδα 3»στο οπαίο εκ παραδρομής περιελήφθη 

η· φράση "χρηματοδοτική μίσθωση"(ΙΕΑΞ 1^ 3-)

•δ'·,·,··.-:. . .

Για τους λόγους αυτούς

Διορθώνει την υπ'αρί-θ.8/1994 πράξη της με την 

οποία τροποποιήθηκε το καταστατικός του παραπάνω Συνεταιρισμού 

και συγκεκριμένα,

Διατάζει την απάλειψη της φράάης "χρηματοδοτική 

.^μίσθωση" (ΐΞΑείΝί*) από το άρθρο 4 παρ.βιν,σελίδα 3,στο 

οποίο ε4ι παραδρομής αναγράφτηκε.

Π^τρα 21 Δεκεμβρίου 1994 
, Η Εΐ<Ρηνοδίκης

Γ



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1994
1Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (18 Αυγούστου 1993 - 31 Δεκεμβρίου 1994)

A XAJKH  ΣΥ Ν ΕΤ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η  ΤΡ Α Π ΕΖ Α  ΣΥ Ν .Π .Ε .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 28/18-8-93

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενος ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 1994 χρήσίως 1994

1. Ταμείο και διαθέσιμα στην ΚχντρίκήΤράη^α 
3. Απαιτήσας κατά πκχτωηκών ιδρυμάτων

4.954.973 4. Λοιπά στοιχτία παθητικού 3.279.092

α. Οψεως 107.806.139 5. Προεκτπρσγμ^να ¿σόδα και
β. Λοιπές απαιτήσεις 

4. Απαιτήσεις κατά πελατών
450.000.000 557.806.139 πληρωτέα έξοδα 334.033

ο. Βραχυπρόθεσμες 237.261.805 6. Προβλίψος για κινδύνους και βάρη
β. Μακροπρόθεσμες 

9. Αθλα πάγια στοιχεία
3.526.000 240.787.805 γ. Αλλες προβλέψεις 200.657

α  Εξοδα Βρύσης και πρώτης εγκατπστάοεέος 1.822.102 9. Συνεταιριστικό κεφάλαιο
γ. Λοέπά αθλα πάγια στοιχεία 

10. Ενσώματα πάγια στοιχεία
17.324482

19.148.584
Kara^p¿vo 812.400.000

α  Γήπεδα - οικόπεδα 30.150.000 11. Αποθεμαπκά 109.034.354
β. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κπρ/ων 
γ. Επιπλα, ηλεκτρονικός και λο/πός

50.860.566

εξοπλισμός 19.556.289 100.568.835
13. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.958.800

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 925.248.136 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 925 248.136

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3. Λοιπο/ λογαριασμό/ τάξεως
γ. Πιστωηκο/ λογαριασμοί Πληροφοριών 80,142.685
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ ΤΑΞΕΩΣ 80.142.685

Σημειώσεις:

1) Δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις στα πάγια σταχεία  γτσ το χρονικά διάστημα από της έναρξης πυν εργασιών πτυ Καταστήματος στις 1/12Λ4 ¿ως 31/12/94 συνολικού 
ποσ ού  δρχ. 904.000 περ ίπο υ . 2) Δεν υπολογίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού κατά την αποχώρηση ή την απόλυση Αν υπολογιζόταν σύμφωνα 

με το άέθρο 10 του Ν. 2068/1992 8α ανερχόταν στο ποσό-των δρχ. 362.000 περίπου. 3) Δεν ίγινε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις επειδή τα όάνετα χορηγήθηκαν 
εντός του Δεκεμβρίου 1994.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

31 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟ Υ 1994 (18 Αυγούστου 1993 - 31 Δτχτμβρίου 1994)

Ποσά κλειόμενης 

χοήσεως 199*

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1ΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης 
χρήσιως 1994

1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδο 
- ΛοιποI τόκοι και εξομοιοόμενα ¿σόδα _142.572.044
Μχίογ;

5. Εξοδα προμειθειών
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
ΜεΙον:

8. Γ ενικά έξοδα όκκκόσεως 
α. Δαπάνες προσωπικού
- Μισθό/ και ημερομίσθια 10.923.194
- Επιβαρύνσεις κοινωνικός φόαεως για συντάξεις 3.063.964
- Λοιπές επιβαρύνσεις 82.772
β. άλλα έξοδα δκχκήσεως
- Γ ενικά έξοδα 11.912.108
- Φόροι - τέλι) 1,194,886

10. Λοιπά έξοδα εκμεταλλεόσεως 
11-12. Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων

κοι προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

18. Εκτυπα έξοδα
18. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Προ φ ό ρ ω ν)

142.572.044

___ 59439
142.512.605

14.069.930

13.106.994
59.695

Καθαρό κέρ/Κ) χρήσεως 115 072 120
M tto v :

- Λ ε χ π ο / μ η  ε ν ο ω μ α ιω μ ε ν ο ι

στο λειτουργικό κόστος φόμ-Μ __ Ι4./27.775
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 100 344 354

Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:

1. Ταχτικό αποθεματικό 10.034.435
2. Εκτακτο αποθεμστικό 5.017.218

6α Αποθεματτκό από απαλλασσόμενα
της φορολογίας έσοδα 25.587 810

Ββ. Αποθεματικό από έσοδα
φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 59.704.891

ΣΥΝΟΛΟ 100 344.354

200 657 
115.075.329 

3200 
115.Ρ72.129

Πάτρα, 24 Μαρτίου 1995

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ Σ

Λ Μ Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ ΐ . Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Σ ΙΑΚ Φ ΛΩ ΡΑΤΟ Σ

Α Δ Τ . Κ 154608 Α Δ Τ . Κ 21Q573

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΙΓΓΑΜΕ ΝΌΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

δ η μ η τ ρ τ <τ γ Τ Γ κ ^ ο λ ε α ς  

Α Δ Τ . Γ 692727
ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ¿νΑ Β Ρ Α Μ Η Σ  - ΚΑΡΑΜ ΠΕΛΑΣ 

Α Δ Τ . Ν 546960

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΤ ΕΛΕΓΚΤΗ 
Προς τα μέλη της ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΕλέγΔκιεηςανωτέρω οικονομικές καταστάσεις καθώς κ α  τα σχετικό προσάρτημα τηςΑΧΑ/ΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ττκ υπερδωδεκάμηνης χρήσεως 
σττό 18 Αυγούστου 1993 ¿ως 3Ί Δεκεμβρίου Τ994. Κατά τον έλεγχό μας, οφοό λάβαμε υπόψη τις διατάζεις του άρθρου 37 του Κ,Ν. 2190Η920 'Π ερί Ανωνύμων Εταιριών" 
πςδιατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 1667/1986 και της πράξεως του Διοικητή τπςΤράπεζας της Ελλάδος αρτθ. 2258/2-11-1993, εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές ΔαδικοσΙες 
που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που προβλέπονται από τα Διεθνή Ελενκτικά Πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από το Σώμα 
Ορκωτών ελεγκτών Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Συνεταιριστική Τράπεζα και μας δόθηκαν οτ αναγκαίεςγια τογ έλεγχο πληροφορίες και 
επεξηγήσεις που ζητήσαμε Η Συνεταιριστική Τράπεζα εφάρμοσε σωστά το Κλαδικά Λογιστικό σχέδιο. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσιως 
Δαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γ ενική Συνέλευση των συνεταίρων με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που πρεθλέττεκηα από το άρθρο 129 του κωδ. Ν. 2190/1920. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Συνεταιριστικής 
Τράπεζας και υαζί με το Προσάρτημα . αφού ληφθούν υπόψη οι σπμεκΰσμς τπς «ταμίας κάτω από τον ισολογισμό , απεικονίζουν, κατά τη γνώμη μας. την περιουσιακή 
δ ιάρθρω ση και τη χρηματοοικονομική θέση της Συνεταιριστικής Τράπεζας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1994 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληγε αυτή την 
ημερομηνία βάσετ των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά σποδεχτές.

Πάτρα, 28 Μαρτίου 1995 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής

Κ ράστος κ. Αττοσταλόττουλος 
A M . -Σ Ο .Ε . 101911196 

ΕΥΘ ΥΝΟ ΣΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών



AXAJLK.il ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.1Ι.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΙΥΝΕΤΑΙΣΜΠΝ 28/18-3-93

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 
2η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995)

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλοόμενης Ποσά Προηγούμενης
χρήσεωςίαβ* χρήσεως1994 ΧΡήσεωςΙΜδ χρήσεως 19W

Ή ΤΙΚ Ο ΠΑΘΗΤΙΚΟ
και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 95.371355 4.954.973 2 Υποχρεώσεις π|»ος πελάτες

α. καταθέσεις 921 885.343 0
)σεις κατά πιστωτικώ ν ιδρυμάτων
ς 29.511.656 107.806.139 4 Λοιπά στοιχεία παθητικού 292321.231 1279.072
ίς απαιτήσεις 321.64&565 351.158.221 450.000.000 557.806.139

5 Προεισπραγμένα έσοδα και πληρωτέα έξοδα 4.007.140 334.033

*)σεις κατά πελατών 1.831.350.812 240.787.805
6 Προβλέψεις γ ια  κινδύνους και βάρη

.‘οχές σβ συνδεμένες επιχειρήσεις 1000.000 0 λ  Προβλέψεις για συντάξεις ηροα/κοϋ 1.592853 0
ιάγια στοιχεία γ. Αλλες προβλέψεις 200.657 1.791510 200657 200657
ι ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 1.822102 1.822102
ϊ  άυλα πάγια στοιχεία 21.610.624 17.324.482 8 Συνεταιριστικό Κ εφάλαιο

21432726 19.146.584 (4294 μφΙ(<( ω »  200.000 {ρχ,ικΑντη)
Αποσβέσεις άυλων πάγιων στοχείων 4.127.749 19.304.977 0 19.146.584 . Καταβλπμένο 1.129.015000 812400.000

. Οιραλόμενο 130.185.000 1.259.200.000 0 812 -im om
ατα πάγια στοιχεία  
Ια - Οικόπεδα 30.150.000 30.150000

9 Διαφοιιά από έκδοση μερίδων υπέρ το άρτιο 55.865.000 (1

χ - Εγκαταστάσεις Κτιρίων 50.86α 566 50.860.566 10 Αποθεματικά
νιΑποσβέοεις Κτιρίων-Εγκ/σεων Κτιρίων 2802113 48.058.453 0 50.860.566 . Τακτικό αποθεματικά 19.265.553 10.034.435
λα,Ηλεκτ/κός και Λοιπός Εξοπλισμός 20.952070 19.556,269 . Αποθεματικά καταστατικού 9.171.221 5017.218
νιΑποοβέσεις επίπλων, Η/Υ, Λοιπού Εξ/σμου 155S.813 17.39Δ 2S7 0 19.556.269 . Ειδικά αποθεματικά 32875.000 8.690000
1 το ποιήσεις υπό κατασκευή και προκ/λές 1.300.000 0 . Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων 91.498.736 152810.510 85.291701 ΙΟΙ OH 354
όμενο συνεταιριστικό κεφάλαιο , 150.526.000 0

στοιχεία Ενεργητικού 141.859.342 L985.800
ηρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 405.317 0
ΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2689.882734 925.248.136 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΛΘΙΠΊΚΟΥ 2689.882734 925.M8.l.V>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

3 Λ οιποί Λογαριασμοί τάξαυς
χρήσαϋςΙΒΜ χρήαιω(1Μ4

1
α. Δικαιούχοι αλλότριων περουσιακών στοιχείων 37.232978 0 ί
Δ Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς οιμβάσεις 196.465.993 0
γ. Πιστωτικοί λογαριαομοί πληροφοριών 988.630.391 80H42685
Σ ύνολο λογαριασμών τάξεως 1.222329.362 80.142685

ΛΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ( I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

¡οι και εξομοιούμβνα έσοδα 
κοι τίτλων σταθερής απόδοσης 
ιποί τόκοι και'εξομοιούμενα έοοδα
IV?
οι και εξομοιούμβνα έξοδα 
ον.
>δα προμηθειών 
ον
δα προμηθειών
ΊΚ Λ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ο ν
πα έσοδα εκμεταλλεύσεως 
3ν

ικ ά  έξοδα διοικήσεως 
απάνες προσωπικού 
Μισθοί και ημερομίσθια 
Επιβαρύνσεις κοινΛεής φύσεως για συντάξεις 
Λοιπές επιβαρύνσεις 
λλα έξοδα διοικήσεως

σβέσεις πάγιων στοιχείων
πά έξοδα εκμεταλλεύσεως
φορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και
3λέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις
<Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
)ν
χκτα έσοδα 
ακτα έξοδα
ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΚΕΡΛΗ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)

Ποσά κλοδμινης 
χρήσεως1885

261.831
24S.IS8.809 245,420.640

2S.58S.457
6731.937
1.386969

10.485.675
182.218

117.563
431.750

44.408.168

17.089.337

83.643
218.018.166

812889

31 704.363 
30.335.141

142530.80S

•314.187
142216.61S

Ποσό προηγούμενης 
χρώσεως 1994

142572044 142572044

0 
0

59.439

10.921194
1061964

82772

0
59.695

142512605

0

14.069.930
11106994

260.352

0
1200 -1200

115.072129

Ποσά κλειόμενη·?
χρήσαι>ς1996

Ποσά προηγούμενη? 
χρήσ<ως!994

KuOujxi Kc|>St| χρήσεως 
Melov

1 Ψ ύρ υ ςε ιο υ δ ή μ κ τικ ;
2  Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο 

Λειτουργικό κόστος φόροι 
Κέρδη προς διάθεση

II διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής?

1 Τακτικό αποθεμαπκό
2 Μέρισμα
4 Αποθεματικά καταστατικού 

6α Αποθεματικά από απΟλλαοόμενα 
της φορολογίας έσοδα 

6β Αποθεματικά από έοοδα φορολογηθέντα 
κατ' ειδικό τρόπο

Μ221661Κ ·  ΙΙΜ!?:ΐ»ι

47.240.041 Ο

___ 199.419 47.439.-162 14.727.775 14.727.·.:· 5
94.777.156

9.231.118
75,186.000
4.154.003

5.522552

683.483
94.777.156

100.3-H.35-l

10.03-1.-115 0
5.017.1  IS 

25.587810 

59,704.891
100.344.35·

Πάτρα, 20 Φεβρουάριου 1606

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY ΑΣ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ β

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΙ I .  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΤ. Κ 1*4*08

ΕΥΑΓΓΕΛΟ! INC ΦΛΩΡΑΤΟΙ 
Α Λ Τ . Κ 210*73

ΔΗΜΗτέβΓε ΚΑΖΟΛΕΑΣ 
ΑΛΤ. Γ 892727

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡ_ΚΟΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
Π ροςία  μέλη τηςΑΧΝΚΗΕ ΓΥΗΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣΤΡΛηΕΖΑΣ ΓΥΜ.Π.Ε.

Ε Χ ί & ν ι  ης ακυτέρω ακονομαές καταστάσεις καθώς κ α  το σχετικά προσάρπψ α της ΑΧΝΚΗΙΣΥΝΕΤΝΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΜ.Π.Ε. της χρήσεως που έληξε π ρ  31 Δεκιμμβρίου 1996. Κατά τον έλενχύμοςοφού λάβαμε 
υπόψη ηςδκπάξοςτου άρθρου 37 του Κ. Η. 21900920 "Π ερί Ανωνύμων Εταριών*. τ<  &ατάξ£< ίου άρΟοου β παρ. 2 ίου Ν. 160771986 κα  την πράξη ϊουΔ οκφήτηςΤράΠ £ίαςϊηςΕ Λ λάΒ οςί® ιβ.226Μ -11-1Μ 3. (φαρμάσακ 
ηςβλενκηκέςδιοάκασίες που κράαμε κατάλληλες: βάση ηυν αρχών και κανόνων ελεγκτικής που προβλέπσνται από τα Δκθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ια  οποία έχουν υιοθετηθεί από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών. Τέθηκαν στη 
6ά6εοή μαςισ  ββΜα α  σ κ ^τ έ ι ττου τήρησε η ΐυνειαρω τική Τράπεξα κ α  μος Ράθηκαν ο ι σνσγχαάς γιο  τον έλεγχο πληροφοράς και εττεφτγήαος που ζητήσομε. Η Β ινεη ιρ κπ ιχή Τρόπεξά εφάρμοσε σωστό το ΚλοΑκόΛσρστικό 
σ χέδιο. Ε παληθεύουν τη συμφωνία του περιεχομένου της Εχθέσεως Διαχσρίσεως του Διοικητικοί) Συμβουλίου προς την Τ οπική Γενική Συνέλευση των συνεταίρων με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις Το ηροσάριημα 
περιλαμβάνει ηςπληροφοράςττουπροβλέπσντααπά το άρθρο 43α του κω & Ν . 219071920. Σημοώ ναα άτι 8εν σχηματίστηκε πρόβλεψη μ ς  βάρος πυν αποτελεσμάτων της χρήσεως γιο επισφαλείς σττατήσος ποσού δρχ. 
11.000.000 π ερ ίπ ο υ . Η Διοίκηση της Συνεηιρκπικής Τράπεζας πιστεύει άπ δεν συντρέχουν λόγοι σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, επειδή δεν υπάρχουν επισφαλείς σ πα τήσος. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσος 
προκύπτουν από τα βιβλίο χ α  στοιχεία της Ώητεταρητικής Τράπεζας και μα0 με το Προσάρτημα, αφού ληφθεί υπόψη η ανωτέρω σημείωσή μ α ς , απεικονίζουν, κατά τη γνώμη μας την περκκκηακή Μ ρθρωοη κα  ιη  
χρημα ηοΜ α κε»ήθέα η ιης& Μ ηρ σπήςΤ ρ ά π ι{α ςκα ιά π ιν31  Δεκεμβρίου 1996 καΒώςκεχ τα σποτελέσματατηςχρήαεωςπουέληγεαυτή την ημερομηνία βάσει πυν λογιστικών αρχών, οι οπούς έχουν γίνει γενικά παραδμοές

Πάτρα, 15 Μαρτίου 1990 
Ο Ο α ω λ ά ^λ ιγ σ ή ς

Α Α ίζα νώ ίς  Αστρίτης /  
Α Μ .-Σ .Φ &  102111215 
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ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΠΚΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 28/1^3-03

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986
3η Συκταμστικη χρήση(1 Ιανουαρίου-31 Δζχιμβρέου 19Θ6)

Π ο σ ά  κ λ ε ιό μ ε ν η ς Π ο σ ά  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς π ο σ ά  κ λ ε ιό μ εν η ς π ο σ ά  πρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς
χ ρ ή σ ι ω ( 1 β Μ χ ρ ή α ι ω ( 1 ϊ β 3 χ ρ ή σ ιω ς 1 9 9 0 χ ρ ή σ ιω ς 1 9 9 5

Ν Ε Ρ Γ Η Τ Κ Ο Π Α βΗ ΤΚ Ο
. Ταμάσ κ α  ΰηΒέστμσ στην Κεντρική Τράπκζα 4 6 3 4 13091 9 3 3 73306 Ζ Υποχρεώσεις πρ ά ς  πελάι ες
Α ιτα ιήσ ος κσια  τηστωιικών ιδρυμάτων α  καιαβέσυς 2.268.943793 923863343
α Ο φ β ρ ς 102.143114 29.811.608 3  Αλλες νπσ χρ ιώ σ α ς , 0
3  Λοιπές α π α ιή σ ο ς 618 037 77? 620.183691 321.646 666 361.166.221 ρα-Ο φεω ς 12.326.664 2.2Θ1.272.377 S 923883343

(. Α π ο ιή σ β ς  κατά ncAaidiv 4  Λοπτά σι οχεία  παβηπκοΰ 634.311.900 292.321.231
α Χ ο ρ η γή σ ο ς 3 3 6 9 .1 1 3 1 7 0 1.631.099.406 3  ΠροασπραγμέΜ  έσοδα & πληρωιέα έξοδα 3 6 6 3 3 1 7 4.007.14C
3  Λ α π ές  σ πα τή σ σ ς 2.737.803 231.407 3  Προβλέψεις γ »  κινδύνους κ α  βάρη
Μ d a r .  προβλέφπς για πησφάλαρς 77.403092 3344.447.661 S 1.831.303612 α  Προβλέψεις για συντάξεις προσωπικού α

> Συμμετοχές σε συνδεμένες ππχα ρή σ ος 7.000.000 3  c o a  οοο κ α  παρύμειις υποχρεώσεις 1.800.764 0 1.692.843 0
Αυλό πάγια  σ ταχάα γ. Αλλες προβλέψεις Q 1.800.754 200.607 1.793310
α  Εξοδο Ιδρυσης κ α  πρ ώ ιη ς  εγχατάσιασης 3 6 2 3 4 0 4 1.622.102 3  Συνειαμσιικά κεψάλαο
γ, Λοτττά άυλα πά για  σιοτχϋα ;g .« g .  β« z im s i (7097 μερίδες ίω ν  200,000 εκάστη)

29.227.460 23432.728 . Καΐαβλημένο 1.391.008.000 1.129,013000
Μ άα ν: Α τπ χβ έσ ο ς  άθλων πάγκον σ τα χ ϋω ν 10.CM.067 1S.101.3S3 4,127.7-ffl 19.304.977 . Οφβλόμενο 2fl.392.OQO 1.419.403000 1M.1W.0M 1.260.200.000

4 Βνσάιματο Πάγια στοιχάο 9. Διαφορά απο έκδοση μερίδων υπέρ ιο  άρπο 108.023000 638630!S
α ΓήττεΟα-Οικάπκδα 33160.000 3 α ιο α ο ο ο 13  Αποθεμαιικα
3  Κ ιΙροΰγκατοστάσυςΚ ιιρέω ν 60.660.566 60.660.668 . Ταχτικά αποβφαιικά 39.663296 19.263663
Μ άατ Αποσβέσεις κιιρέων-εγκσι/σεων κηρίων 5.604.226 2.802,113 . Αποθεματιχά και ασιατικού 18.313656 9.171.221
γ. Ε ππτλ^ηλεχιρσνιχάςχα  λα π ά ς  ({οπλισμός 32.709.899 23962.070 . Ειδικά α ποβφα ιικά 4 3 6 1 3 0 0 0 32.673000

. Μείσγ. ΑποσβέσΌςπτΠτλων,ηλΜίρσνικοΰ V . Εκτακτα αποβψστιχδ 103163906 0
κ α  Λ οπτού ({οπλισμού 7.420.784 3 6 6 3 6 1 3 . Α φ ορ ία  αποότκά οα κ ιθ νθ κ η ά (ιω ννθ μ ω 113.M 9.7M  323243347 91.493736 152.813310

(. ΑκΜ (!βποιήσος υ πο  και ασχευή & προκ/λές 9 .713294  1 1 3 4 33749 1.3QQ.000 93904 7 1 0 11Δκτφορές α π ο  σναπροσαρμσγή αφας 3 0 3 3 0 0 0 C
4. Οφαλάμενο συνειαρκπ ικό χχφάλαο 3 3 4 6 3 0 0 0 163623000 περιουατααϋν στοιχιΐυν
1  Λοπτά στοιχϋα ενεργητικού 60.893087 141.669.342
4  Προπληρωμένο έξοδα 6  έσοδα εισπρακτέα 904.803 403317
ΎΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4,681.946.696 2.669.682.734 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.661.943896 2.669.882.734

γϋλύσΐ): Η τελευιαέα αναπροσαρμογή ιω ν πα γίω ν .σύμφω να με ια  N.206&V2 εγινκ ιην 31/12/96

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
π ο σ ά  χ ρ ή σ ιω ς  1906

1 ΕνΟ εχύμιφς υποχρεώσεις
β. Α πο Εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ  ιρ ίιω ν σ ταχϋω ν Ενεργητικού 

3  Λοστοί λογαριασμοί τάζιω ς 
α. Δικαιούχο αλλάιριων n ipega tax iúv  στ α χ  (ίων 
γ. Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφορκίτν 
Σ ύνολο λογαρ ιασ μ ώ ν Τύμβος

013.333242

200.»4β.7β3 
1.599.374.3QZ 

2 ^ 0 3 .0 7 ^ 2 7

π ο σ ά  χρ ή σ β ω ς  1908

196.460.993

37.232.977905.030-391
U 22.329.361

ΑΤΑΓΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ 
4  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1906(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

π ο σ ά  κλετάμβνης 
* Ρ ή ο * » < 1 « β *

1. Τάκοι κ α  εήφ ασύμενσ  έσοδα 
. Τάκοι ιΠΑων σταβερής αττάδοσης
. Λοτττςί τάκοι κ α  εξρμαούμενα έσοδα 613.077.473 (113.01
ΜΡαν:
. Τάκοι κ α  εξρμοιοΰμενα έξοδα 160,379.070

4 3 3 1 9 1 4 0 3

Π οσά προ η γο ύμ ενη ς
χρήσνωςΙΙΜ

261.831
243TB36Q9  243473340

44.408.186 
201.013472

Πλέον:
. Εσοδα προμηθειών 

Εξοδα προμηθειών 

Πλίσν:
Ααττύ έσοδα εκμειαλλζύσεως 

Μ ύ Ο Λ

ΓγλκΟ έξοδα διοικήσεως 
α  Δ απάνες προσωπικού 
. Μισύοί κ α  ημερομΙσΑα 
. Επιβαρύνσεις κοτ«ων/κηςφύσ«ω ςγ»συντύξε 
. Λαπτές επιβαρύνσεις 

1  Αλλα έξοδα Οουκήσεως 
'Λ ϋ Ο Λ

Α ποσβέσεις παγίω ν 
. Λαπτύ έξοδα οψ ειαλλεύσεω ς 
* 1 3  Διοφορές  προσαρμογής αξίας σ πα τήσ εω ν 

κ α  π ρ ο ρ λ ίψ β ς  για ενδεχόμενες υποχρεώ σος 
ΝέΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΉΣ 
Τλέσν:
. Εκτακτα έσοδα 

Λΐύσν.
. Ε κ ια ιια  έξοδα 
Τλέσν.

ΕΚίαχισ αποτεΛέσμοια 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Λ Ή Σ ΕΟ Γ (ΠΡΟ ΦΟΡΟΝ)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ .

360.706
472.839.664

63643
213013166

33661.066
0.270.967
1.206.664

2 3 6 6 3 4 6 7
3731.937

4 3 0 3 3 6 1 6

43437.398

12.760.142
629.346

27,812.993
339.792.667

33704.363

33333141

1 3 4 83676

131216

1.692.863
142.633606

117.

431.750

καθαρά κέρδη χρή σιω ς 
Μ d a r .

1. ΦύροςαταΟήματος 
7. Λ/«τητ μ« ρ ^ .·μ σ τ « μ Δ α  <r.s 

λχιι ουργικύ κύστος φύρα 
κέρδη πράς διάβεση

Η διάθεση  τω ν κερδώ ν γίνεται ω ς  έξης:

1. Τοπικά βποθφ αιικ ύ  
Ζ  Μέρισμα
4  Αποθεματικά καταστατικού 
3  Εκιαχισβποθεμσιικά 
6α.Αιτοβψαιικά απο απαλλοσύμενα ιης 

φορολογίας «σοβά
ββ.Απσθψσιικά σπα (σοβά φορολσγηθένια 

και1 άδικά ιράπα 
7. Αμοιβές Προσωπικού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ττοοά κλειόμενης π ο σ ά  προηγούμενης
χρ ή σ χ ω ς  1006 χρή σεω ς 1*®δ

333707.043

11373Λ340

28.000 113732.340
222,924.703

142.213818

47.743043

199.419 47.439.4fl2

23373743
63221.666

9.144.334
103183906

23864,364

163670
3000.000

94.777.156

9.231.118 
73183000 

Α 154.003

& 627.663 

683483

94.777.166

Πάτρα 288cppovapfeu1(97

ΟΓΡΑΙ ΤΟΥΔ.Σ.

L ΙΑΚ. ΦΛΩΡΑΤΟΓ 

Α.Δ.Τ. Κ-210573
L ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.ΔΤ. Κ-164Θ08
ΔΗΜΗΤΡ«£ΕΚΑΖΟΛΕΑΣ 

Α Α Τ . Γ-80Ζ727

ΠΣΤΟηΟΚΠΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ OftttTOV ΕΛΕΓΚΤΗ 
Προς τ« Μέλη της ΑΧΑΜβ ΧΥΝΕΤΑΙ ΡΙΧΤ1ΚΧΧ TPAJ1EZAI T O L t l t .

EAMan i r  < M Jttpu  9— κστοσιάσος η θώ ς ια  το σχπικό προσάρτημα της AXW0U ΧΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΜίε ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΚΠ.Ε. ιηςχρήοεωςπου (λημ trrv 31 ΑαχφρΙου 1098. ΚαΟ 
ιον (Μγγο μας αροά Αφομε νπ'Ονπ τις βωιάξιις ιου άρθρου 97 ίου Κ ϋ  ΤίΒΟΠβ» ΤΙΕΡΙANQNYUQN ΕΤΑΙΡΕΟΓ, ι ς  6 « 8 (ο ς  ιου άρθρου ·  παρ. 39 του Μ. leeWtfttt κ α  τη» πράξη ιου 
Δ οαιιή  ιης Τράπεζας της ΕλλάΒος αρύ. 22560»1Μ9β3 Π ορμίοαμι  τις (Μφοιιές β β ό ο Λ ς  τη» κρΜψε καιάλλήλες á te n  tu r  aptfw α  κανά*» ελεγητιής n w  npopUnana ano ια 
Δ η Μ  ΕΜμοικά Πρότυπα τα anoia έχουν «κοθειηθά ano to Ιι&μα Opntbv EAcytoifr. Τέθηκαν στη Μ θη ή  μος τα ftUta na σι « d o  που τήρηοε η ΣΥνΕΤΑΐΡΐΙΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ κα ρος 
Μάηαν a  omjtwKk  γω wv Ο κγχο  τιληρ οφ ορΗ ς και πτεξηνήοεις που Ορό***. Η Σ(Λ«ιαρωΐ·4 Ύ ρΛ ιαζα  «γύρμο«  ουοιά »  KJoOup f io p a iw ü  Ιχίβο. Ena*Jiertoc»c ιη wp«w4a ιου 
πιρκχομένου ιης &9έσαυς 6»χαρήβίύς tou ΔΜαηηαά Zup0ouUou προς ππ  Ταηισΐ Γηκή Ινιέλιυαη nw oM tápuv μ< ης βχακές οικΜνΜς α ν χ α ύ ο ο ς .  Το Προσώριπμα 
τπρ9<ν0άνα ιις nlv^otopkc nog npo^Unwia erro ιο άρβρα 43α ιου ηΑ  k  2190/1923. Σημιώωυμι mc t.Ma púoa ti; 6α ά (ος  του Ν. ΧΜ/1Μ3 <vm  στην ιΜγχΰμΜ) χρήση, 
ανσπροοαρμοτή ιης οΔος ηήοΰβς ιιμ  v^ntCuM. <αι1ος ιης οπάας «Λήθη«« η «W  «ήοκυς auulw u a &  βρχ. 3030.000 e s  προέιυψ« β4πτ»ι\ 3ο»ορθ οναπροοβΑκυής που 
ΒπαχυιρΤΟηα σιο λογ/μο nw iCUiw afaM Aw *Λ»υορές ano (Μπροααρμογή α^Ιας Αβπτάν ηριουαιοκών oietxduM* 2.Η ΣίΜααρβπκή TpOm<a σιιτν παρούσα χρήοη, σι απίθκοη μι την 
προτΗούμκνη. ρασ^ΰμκνη ο ι«  βωιάέιις ίου άρθρου 106 παρ. 4/ Ιου KSUHC04. Φβνήρτηαι πρ68Μιμι m o*aU * αταιήοκντ 8ρχ. Z7.4OS.0O7, η σποΐα καοχοιρήθηα αραιρηιιά ano ιο 
Κ σ Λ ύ ίj  ιου £ν«ρπ}ΐικοά μβ φ .  4 * Απαιήρος » 8  ττκλαιΦ/,Οι muitpw οκονομιές ιαασιάσας προκΟτπουν απο ία 8<8Ua κα στοιχεία της Zvwiapoiafc Τραηέας η  μοΟ ν* ιο 
Πραούρηιμα, ασοΟ Απωθούν υηάψη α  σκ»ι(ρω σημαΑσος μας απικαλζουν, ca d  ιη νυύμη μας ιην τπρουαακή βάρέρωση κ α  ι ψ  χρημαοοικοημιιή θέση ιης ΣίΜίαρσιικής Τρύπκζος 
m á i i |v 9 l  U u v & p h u  100« n e o n a t a  anurcMcpaia χρήοβμς nou U*ri* ουιή τηνημιρσςκΜα ΡΟσατ^σχπιπΡτβαώζβΛηου κτχθου» ks tiwMvwiitóv α ρ ^ .  α  «τους ίχ α ν  ytvw 
γνίΜά παραΟαιές n i  8cv Φφέρουν απο «αΚ«ς που η Ευκταρωιιιή Τρ*π(α ««άρια« a «  ιην προιπούμηη χρήοα απύς α »  ιις τηρππύοας t i»  ατυκέρα οημαΟοιΦν μας αρ. 1 a s  3
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a a a ik h  lYNtlAIPIZTlKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 28/19-3-93

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗς 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 
4η Συνεταιριστική χρήση (1 ΙανουαρΙου 1997 - 31 ΔεκΕμβρΙου 1997)

Π ο σ ά  κ λ ε ιό μ ε ν η ς Π ο σ ά  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς π ο σ ά  κ λ ε ιό μ ε ν η ς π ο σ ά  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς
χ ρ ή σ ε ω ς  1 997 χ ρ ή σ ί ω ς  199 6 χ ρ ή σ ε ω ς  1 9 9 7 χ ρ ή σ ε ω ς  1996

) ΠΑΘΗΤΙΚΟ
□θέσιμα στην Κεντρική Τράπεζο 700.S02.780 485.416.091 2. Υποχρεώσεις πρός πελάιεζ
□τα πιστωτικών ιδρυμάτων α. κστοθέσεις 4 379 045 351 2 268 94S 793

203.134.753 102.146.114 β. Αλλες υποχρεώσεις 25.140.530 12.326.564

αιτήσεις 1.017 854.102 1.220.988.8SS 518.037.777 620.183.891 βο. Οψεως 25.140.530 4.404.165.881 17.376 S84 2 281 272 377
:ατά πελατών 4. Λοιπά στοιχεία παθητικού 486.320.780 $34 311 900

:·ς 5.582.243.676 3.369.115.170 5. Προοσπραγμένα έσοδα & πληρωτέα έξοδα 590.000 S 860 317
(αιτήσεις 13.187.619 2.268.003 6. Προβλέψεις γιο  κινδύνους και βάρη

λέψεις γιο  επισφάλειες 74.86?.S0Q 5.520.548.795 27.405.092 3.343.976.081 α. Προβλέψεις για συντάξεις προσωπικού

σε συνδεμένες επιχειρήσεις 7.500.000 7.000.000 και παρόμειες υποχρεώσεις 2.892.543 1.800.754

στοιχεία γ. Αλλες προβλέψεις 0 2.892.543 0 1 800 7S4
υσης και πρώ γη ς εγκατάστασης 5.343.124 3.628.404 6. Συνεταιριστικό κεφάλαιο

.α πάγια στοιχεία 27 .412210 25.599.046 (41588 μερίδες των δΟ,ΟΟΟ εκάσιη)

32.755.334 29.227.450 . Κατοβλημένο 1.934.000.000 1 391.008.000

τβίσεις άθλων πά γιω ν στοιχείων 16 859.976 15.895.358 10.036.057 19.191.393 . Οφειλόμενο 145400.000 2.079.400.000 28 392.000 1 419 400 000
τάγια στοιχεία 9. Διαφορά ο π ο  έκδοση μερίδων υπέρ το άρτιο 401-854.000 108 02S 000
Οικόπεδα 36.180.000 36.180.000 10. Αποθεμοπκα

καταστάσεις Κτιρίων 60.860.566 50.860.566 . Τακτικό σποθεμοτιχό 56.254.260 39 586 296

ιβέσεις κτιρίων-εγκοτ/σεων κτιρίων 8 4 0 6 3 3 9 5.604.226 . Αποθεμοπκα κοιασταπκού 25.616.139 18.315.555

λεκτρονικδς και λο ιπός εξοπλισμός 36.227.461 32.709.899 . Ειδικά αττοθεματικά 68.545.000 48.610.000

τβέσεις επίπλων.ηλεκτρονικού . Εκτακτο αποθεματικό 167.512.243 103.186.906

οιπού εξοπλισμού 13463.30?. 7.420.784 . Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων 212.057.655 530.185.297 115.549 790 325 248 $47

ιιήσεις υ πο  κατασχευή & προκ/λές 01 585715  182.985.121 9.713.294 116.438.749 11.Διοφορές σπο αναπροσαρμογή αξίας 6.030.000 6 030 000

συνεταιριστικό κεφάλαιο 212.745.500 38.468.000 περιουσιακών στοιχείων

εία ενεργητικού r 51.860.635 70.367.887

ιένα έξοδα & έσοδα εισπρακτέα 411.247 904.803

ΙΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.913.458.501 4.681.948.895 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7.913.458.501 4 681 948 895

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
β. Από εγγυήσεις & υπέγγυα υπ£ρ Τρίτων 

στοιχείων Ενεργητικού 
3. Λοιποί λογαριασμοί Τάξεως 

α.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 
γ.Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών 

Σύνολο λογαριασμών τάξεως

ττοσά χρ ή σ εω ς  1997 π ο σ ά  χρ ή σ εω ς  1996

957.125.896 513.333.242

182.531.672 
2.776 466.S14 

3.916.124.082

280.949.783
1.599.374.302
2.393.657.327

Η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
■ΪΡΙΟΥ 1997 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

λμοιούμενα έσοδα 

• σταθερής απόδοσης 
και εξομοιούμενα έσοδα

π ο σ ά  κλειόμενης 
χρ ή σ εω ς  1997

0
946.321.539 946.321.539

Ποσά προ η γο ύμ ενη ς 
χρ ή σ εω ς  1996

0
613.572.473 613.572.473

μοιούμενα έξοδα 533.059.875 180.379.070
413.231.664 <33.193.403

•τίτλους
συμμετοχές σε συνδεμένες επιχ/σεις 
•ηθειών

373.192 373.192
56.470.454

0
40.126.947

Όθειών 186.579 380 766
471.916.731 472.939.564

< εκμεταλλεύσεως 203.769 231.000

διοικήσεως
τροσωπικού

ημερομίσθια
α ς  κοινων/χης φύσεω ς για συντάξεις
ορύνσεις

διουκήσεως

63.433.497 
49.433.50$ 
13.745 011

254,981

66.186.244

129.619.741
46.036.616

-35.561.065
9.270.967
1.206-SB4

46.437.396

92.476.014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

π ο σ ά  κλειόμενης ποσ ά  προηγούμενης
χρ ή σ εω ς  1997 χρή σεω ς 1996

καθαρά κέρδη χρήσεως 
Μείον:

277.799,406 338 707 043

1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο

74.965.215 115 754.340

λειτουργικό κόστος φόροι 0 74.965.215 28,000 115 782 34«
ι·.&ρ3;ΐ π ρ ό ς  ό ιό θεο ι; 2U2 654.191 924

Η δ ιά θεσ η  τ ω ν  κ ερ δ ώ ν  γίνεται ω ς  έξης:

1. Τακτικό αποθεματικό 16.667.964 20 320 743

2. Μέρισμα 0 63 221666
4. Αποθεματικό καταστατικού 7.500 584 9 144 334

5. Εκτακτα αποθεματικό 
δο.Αποθεμστικά σ πο  απαλλασόμενα της

75.361.778 103 186 906

φορολογίας έσοδο

6β.Αποθεματικά σπο έσοδα φορολογηθέντα

96.507.665 73 864 3Η4

κατ* ειδικό τρόπο 0 186 670
7. Αμοιβές και ποσοστό μελών Δ.Σ. · Προσωπικού 6.796.000 3 000 000

202.834.191 222.924 703

ταγιων
εκμεταλλεύσεις

;  προσαρμογής οξίος απαιτήσεων 
/εις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
■ΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ελέσματσ
MATA ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)

15.667.550 12.759.142
336.246 529.548

48.569.197 27.612.993
277.929.764 339.792.887

18.419 265.460

148.777 1.46S.054

0 113.750
277.799.406 338.707.043

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
V Η Συνανρ·9>«η Τράιη(α β χ|*  τηρούσα χρήση. (οορμό<σνιος ιην ι»Μ » οννιηρψική |4 θοβο Μ* μί 0έο(ι »< 4κηάξχ< ιοο άρθρο» 27 >ου ν  ;-ο / « ι* ι2 

0« λόγκιτ τώ*«* γβ ης ιι^ χ π ε ρ ή σ ο ς  των η(ρον του (τον( χορητόβα»*. α  οποίες ονίρχργιβ  στο ιιοο* «λ  βρχ. 150.000000 π (ρίπου (<ο·»ΐΡ«ιη> 
οφαλύς απητήοοε της η  Τρ4τη(β  (χο  βημουρχόοα ττρύ^Μιιβ) οκύλΜας ικ  έκπτωση σ<τΡ το οκοΟΟριοτο ΤοοΟΑ ιηε σννοΑχού ηοοον βρχ Ν  6(12 500 

απΔ το οποίο βρχ. 27.4C5.0W  «οτό πγ· προηγούμοτη χρήση. Το ποσύ αυτό της ττρύβΛ4υ*Κ η  Δ/ούηοη τη( Τράπι<ος το θ(ωρυ «ονοηο»)ΐΜ» χ ο  ιη* ι »  

Λνυη ?υι* τυχών ιτηοφαλοάΜ της > β |φ βνθ |* ι«ν υπόψη Αη ·  χορηνήοος της ι(ασοα1ύ ( ο τ α  κ  (ρπρΑγμοκς βυφόΑκςηρουυπιυεε (γγνήσι^ ί λ η  ΑηΑ 

ΙΟΤιοοΑι μ  Βρχ. 150.000000 τηρίπου μίχρι την ημερομινίο ονντόξηϋς του ιοοΙΙονιβρΡΜ οοττρόχβηιον 6ρ<. 15.000.000 κερίπον

2. Η ΤΟειπώα ανβπροοαρμογή η*ν πσγΐυ* ικ ρ α ν ο α ώ ν  σιφχϋυΜ της Τράπιζος (γίνε, με βόοο το Ν. 20Β Μ 2 σης 31/ 12/ 1Μ5

3. Η μ )  ΟΜνομ) μ ιρ ίσμπος ι ιΜ  νπΟ «η* (γ·ρ<οη της Γ€ναή(Ιν*εΑ<νοη( ^  ιου Ιννο ο μ ο μ ο ύ  Μ »η* ο»θψΚ«η πί«***γ*.ι που α π υ χ ΐ  »  , 6ι**

■α ιο  (Οκκπατκό

Π άτρα 26 Φ εβρουαρΙου 1998 

Α Τ^λΣΤΟ Υ  Δ. Σ.

1ΑΚ. ΦΛΩΡΑΤΟΣ 
•210573

ΔΗΜΙ ΡΐΟΐί-ΧΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΔ .Τ. Κ-15480Θ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Προς τσ Μέλη της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας ΣΥΝ.Π.Ε.

ανωτέρω οικονομικές καταοτάοεις καθώς και to  σχετικό προσάρτημα της ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 1997.Κοιά τον έλεγχό |ΐας στο πλαίσια τον οποίου λάβαμε τ«ωα·ι πλήραυ; 
■λογισμού των ερτασιώντου υποκαταστήματος της Τράπεζας, αφού λάβαμέ υπ* όψη πς διατάξεις τον άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 nepi" Ανωνύμων Εταιριών'\τις διατάξεις του άρθρου 8 καράγρίβ του Ν. 1667/1983 και την πράξιι του Διοιοιιη πις 
•λλάδοςαριθ. 2258/2-11-1993,εφαρμόσαμε tu; ελεγκτικές διαδικασίες «ον κρίναμε κατάλληλες βάόέΐ των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που προβλέπονται από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί αχό το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 
ιάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρηοε η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για tov έλεγχο πληροφορίες και εχεξιγγήσεις που ζητήσαμε.H Συνειαιρισηκή Τράπεζα εφάρμοσε σωστά to Κλαδικό Λυγιοιικΰ Ιχεδκ· 
η | συμφωνία ίου περιεχομένου της Εκθέαεως Διαχειρήοεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη» Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που πΐΗΐβλεπιη·ι·ιι 

«Ωα τον κωδ. Ν. 2190/1920. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία κοι στοιχεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας και μαζί με το προσάρτημα, αφού ληφΟοόν νπ* όψη οι σημειώσεις κάτω από tov ιοολογιομό. απεικονίζουν κυκι τη 
περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση της Συνεταιριστικής Τράπεζας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1997 καθώς και τα αποτελέσματα τρήσεως που έληγε αυτή την ημερομηνία βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λυγιατικιον 
<ς έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες κον η Συνεταιριστική Τράπεζα εφάρμοσε κατά την προηγούμενη χρήση, εκτός από την περίπτωση της σημείωσης αρ. I της Τράπεζας.



ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 28/19-4-93 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗς 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 
6η Συνεταιριστική χρήση (1 Ιανοίαρίου 1999 - 31 Δεκεμβρίου 1999)

Ποσά κλειόμενης 
χρήσεως 1989

Ποσά προηγούμενης 
χρήσεως 1998

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1 .Υποχρεώσεις π ρ ό ς  Πκπωιικά ιδρύματα

ποσά κλειόμενης 
χρήσεως 1999

π ο σ ά  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς  
χ ρ ή σ κ ω ς 1 Β 9 8

α  στην Κεντρική Τράπεζα 500.834.827 679.370.593 β. Προθεσμίας & με προειδοποίηση 19.293.326 19.293.326
π ω η κ ώ ν  ιδρυμάτων 2. Υποχρεώσεις π ρ ό ς  πελάτες

128.700.$5Θ 171.771.469 α. καταθέσεις 5.598.974.300 4.797.693.131
ί 1.639.761.831 1.768.882.387 762.830.793 934.402.282 β. Αλλες υποχρεώσεις 28.007.315 8.707.225
λατώ ν βα. Οψεως 28.007.31S 5.624.981.615 6.707.225 4.806.400.358

7.059.448.651 7.188.389.999 4. Λοπιά στοιχεία παθητικού 484.450.954 871.741.656
V 38.325.872 24.843.120 5. Προεχτττρσγμένσ έσοδο ί ,  πληρωτέα έξοδα 590.000 2.418.000
για επισφάλειες 405.533.563 6.690.240.960 216.479.897 6.974.733.422 8. Προβλέψεις γ »  κινδύνους και βάρη
δεμένες επιχειρήσεις 36.100.000 7.500.000 α  Προβλέψεις για συντάξεις προσω πικού
3 και παρόμειες υποχρεώσεις 0 0
οι πρώ τη ς εγκατάστασης 5.343.124 5.343.124 γ. Αλλες προβλέψεις 4.944.802 4.944.602 4.452.495 4.452.495
α  στοιχεία 2Z.8Q L2H 27 637.234 8. Συνεταιριστικό κεφάλαιο

43.150.342 32.980.358 (44143 μερίδες των 50,000 εκάστη)
; άθλω ν πά γιω ν στοιχείων 33 930.14Ç 0.220.202 2.4,991.747 8.978.811 . Καταβλημένο 2.204.35Β.5Ο0 2.173.650.000
π ο ιχ ϋ α . Οφειλώμενα 2.780.500 2.207.150.000 » .m m 2.203.450.000
5α 36.180.000 36.180.000 9. Διαψορά α π ο  έκδοση μερίδων υπέρ  το άρτιο 476.301.650 470.733.300
τάσεις Κτιρίων 2Θ5.Θ74.735 50.860.568 10. Αποθεματικα
; κτιρίων-εγκατ/σεων κτιρίων 25.381.833 11.208.452 . Τακτικό αττοθεματικό 105.829.550 80.377.993
νικάς και λο ιπός εξοπλισμός 48.514.738 37.477.815 . Αττοθεματικό καταστατικού 48.033.020 36 671.610
; επίπλων,ηλεκτρονικού . Ειδικά αποθεματικά 102.861.270 87.473.750
εξοπλισμού 32.172.2M  ; 22434.874 . Εκτακτο σποθεμαηκό 279.416.074 220.278.708
σττο κατασκευή & προκ/λές 1.684.932 324.700.278 168.952.914 257.827.969 . Αφσρ/το σποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμω ν 237.997 407 773.937.321 208.S2S.1S2 033.327.422
τιρισιικό κεφάλαιο 4.635.500 46.645.656 11 .Διαφορές α π ο  αναπροσαρμογή αξίας 6.030.000 θ.030.000

ιργητικού 114.526.740 98.469.457 περιουσιακών στοιχείων
οδα & έσοδα εισπρακτέα 36.958.574 9.898.383 περιουσιακών στοιχείων
;ο υ 9.677.679.468 0.017.846.655 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0 577.679.468 9.017.646.555

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
π ο σ ά  χρ ή σ εω ς  1999 π ο σ ά  χ ρ ή σ ε ω ς  1098

1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
β. Α πό εγγυήσεις & υπέγγυα υπέρ Τρίτων

στοιχείων Ενεργητικού 
3. Λοιποί λογαριασμοί Τάξεως

2.105.739.327 3.705.971.956

α.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 52.838.516 96.198.942
γ.Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών 7.354.117.267 9,554.255.724

Σύνολα  λογαρ ιασμώ ν τάξεως 9.542.493.110 10.358.438.622

f ΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υ 1999 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

π ο σ ά  κλειόμενης Π οσά πρ ο η γο ύμ ενη ς π ο σ ά  κλειόμενης π ο σ ά  προη γούμ ενη ς
χ ρ ή σ ε ω ς  1999 χ ρ ή σ ε ω ς  1998 χρ ή σ εω ς  1999 χρ ή σ εω ς  1998

μένα έσοδα καθαρά κέρδη χρήσεως 420.85Β.284 402.062.21S
ρής απόδοσης 0 0 Μείον:

ομοιούμενα έσοδα 1.175.561.248 1.175.561.248 1.115.049.765 1.115.049.765 1. Φ όρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο

1B1.637.63S 157.480.170

μένα έξοδα 467.233701 473.608.244 λειτουργικό κόστος φόροι fi 161.637.635 s 157.480.170
708.327.545 641.443.521 κέρ δη  π ρ ό ς  δ ιά θ εσ η 259.021.649 244.582.04$

(οχές σε συνδεμένες επιχ/σεις 993.380 998.390 993.ΘΘΘ 993.889
118.776.497 71.927.851 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως έξης

268.S37 273.835 1. Τακτικό αποθεματικά 25.251.557 24.123.733
827.815.895 714.091.526 2. Μέρισμα 130.651.750 159.6Θ7.Θ58

4. Αποθεματικά καταστατικού 11.381.201 10.855.680
αλλεύσεως 2.839.401 360.503 5. Εκτακτα αποθεματικά 

5αΑ ποθεμσηκ$ α π ο  σπαλλασόμενα της -
59.137.368 34.624.798

-τοεως 189.177.374 147.770.077 φορολογίας έσοδα 32.819.775 15.309.876
ιπτκού 94.600.707 75.Θ02.Θ79
,ιίσθια 73.705.761 59.166.771
νω ν/κης φύσεω ς για συντάξεις 20.288.067 16.555.118
τεις 606.879 178.792 259.021.649 244.582.045
Ιοεω ς 94.576.687 71.867.998

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
V 34.139.394 18.916.256 1. Η Ζυητωρκττνη Τράττχζα στην παρούσα χρήοη. όπως κκ στην ηροηγοιχκνη Cfappô(ovToç ιην ττΑΙον ουγ7ηρηηυ! μΜοβα ία μ< βάσα ης βοιέζος tou
^αλλεύσεως 1.256.73S 457.411 όμβρου 27 Του Ν. 2Ο70/Β2 On Aàywt ιάκους γη ης κα&ισηρήσης twv πΙρον tou (ιούς χορηγήσουν, α  omii( ανερχονηκ ντο ηοοά των 0ρχ. 4M.CI00.C00
σαρμογής αξίας απαιτήσεων mphtou. Πο ιυχάν ζπμΛ< wwi μπορ«Ι νο προβάρουν γη ττησψιλφς οτοιήους η Τράκιξα τχιι 0ημουρνήοα ηράβΧκνπ β« βάρος twv αηοιτΑισμάιων «κ
α  ενδεχόμενες υποχρεώ σεις 

\ΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

187.545.973 145.157.148 ποσού Βρχ. 409.039.009 από το oneto βρχ. 210.47B.0fl7 καιά «ς ηροηγοήΐΜς χρήσος. Κατά τηνηομούοο χρήοη. όπως ta σιην προηιούμκνπ. η Τρώ 

ικζα ικτός της πράθλίφΚ άρβρου 109 ηαρ. 4 πιρ. γ tou Ν. 22ΜΙ94 βκιήργηάτ κα ππκλέον πρέβΑίψη μ* βάοη ιο άρβρο 10S ηηρ. 9 tou N.33U/94418.535.820 402.150.536
τοδα 1.017.461 30.126 Βρχ. 119000.000. Το owoAaiâ ιιοαέ ιης 0>τνιργηθ€ΐσος ττρΛ{1λιΐ|ΐη( η Διοίκηση ιης Τράιη{ας ιοβίωρύ·ονοη»·ΙιβιάγκιιηνκάΧυνη τυχόν ππσ*αΜιύν
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.ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) 420.859.284 402.082.215
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ΠΙΧΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 0PKQTOY 6ΛΕΓΚ ΤΗ-Λ0ΠΠΗ
Προς τα Μίλη της Αχαϊκής Συ/εταιρισπκής Τράπεζας ΣΥΝ.Π.Ε.

κ ο ν ο μ ικ ίζ  κπαστόσας καθώς χ α  το σχτηχύ π ρο σ ά ρτη μ α  τ η ς  Α Χ Α ΪΚ Η Σ  Σ ΥΝ Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ LYtyflE. γης χρήσίως cou έληξ· την 31 ΔβαμβρΙου Ι999.Κατό τον έλκγχό μας στα κλαΐσια ταυ οκοίου λόβαμ* γνώση κλήρους λογιστικού ααλογισμοό iutv
ϊματος της Τράκίξας. αφού *ΛΡ**Γ· ν ·1 όγη τις διατάξεις τον Αρθρου 37 του Κ,Ν. 2190/1920 «ρ! “ Ανυνύμβν Ετθ(ρώγ*ρπς διατάξτις του Αρθρου 1 «ρώγρ.2β του Ν. 1667/1985 η ιι την χράξη του Διοικητή της Τράηζας της Ελλάδος αριθ. 23$β/2·Η·Ι99}.(βαρμόοομ« τις
π  κρίν-αμχ κατάλληλες βάσει των ορχών και κανόνων κλκγκτικής cou xpopwovrai αχό το Διχθνή Ε&κγκτικά βρότνχα τα ocola έχουν υιο0<τη0(1 αχό το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών. Τέθηκαν στη διάΟκσή μας τα βιβλία και στοιχίΐα κου τήρηα* η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
μ α ν  οι αναγκαίο; για τον έλεγχο κληροφορίες και αεξηγησηζ κου ζητήσαμε.Η Συνεταιριστική Τράχεζα Βψάρμοσε ουοτά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. ΒχαληΟεόσαμε τη σνμψονία τον χεριεχομένον της ΗκΟέοως Διαχκιρήστως τον Διοικητικού Συμβουλίου κρος την 
τη των ΣυνηαΙρων με ης σχκηκές οικονομικές καταστάσης, Το κροαάρτημα κεριλαμβόνη τις χληροψορίις κου κροβλέχοΎττχι αχό το άρθρα 43α του κ*δ. Ν. 2190/1920. Οι σνωιέρα οικονομικές κατασιάοεις κροκόκτσυν ακά τα βιβλία και σιοιχιία τιγς Συνεταιριστικής 
τροοόρτημα, αφού ληφθούν υκ' ύψη οι σημαώακις κάτω αχό τον ισολογισμό, αχακονίζονν κατά τη γνώμη μας την ηριουοιακή διάρθρωση καί την χρηματοοικονομική θέση της Συνεταιριστικής Τράκκζας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1999 καθώς και τα «οιιλέοματα χρήοκως
ιμηνΐα βάσα των σχτπαβν διατάξεων κου ισχύουν «ni των λογιστικών αρχών, α  οκοιες έχουν γένα γενικά καραβεκτές «α  δε διαφέρουν αχό εκείνες κου η Συνεταιριστική Τράκκζα εψάρμοσκ κατά την προηγούμενη χρήση
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