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ΣΕΥΔΑΠ

Κεφάλαιο 1°

Ιστορικό και νενικέ€ δράστη οιότυτε£ του ΣΕΥΑΑΠ 

Ι.Α. Δτηηουηνία των συνεταιοισαών ποοιιτιθευτικών και καταναλωτικών

Η συνεργασία είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ζωής. Το θεώρημα 

της ζωής συντελείται χάρη στην εκτέλεση συγκεκριμένου έργου από κάθε 

όργανο και μέλος ενός ζωντανού οργανισμού και προ παντός χάρη στον 

συντονισμό όλων των λειτουργιών που υπηρετούν την πραγμάτωση του 

στόχου της ζωής.

Η συνεργασία γεννήθηκε από την ανάγκη του ανθρώπου για ασφάλεια κι 

από βιολογική ανάγκη επεκτάθηκε σε κοινωνική.

Τα σχήματα συνεργασίας ποικίλουν ανάλογα με τα προβλήματα και τις 

τοπικές συνθήκες. Η κάθε ομάδα εφαρμόζει τη μέθοδο που κληρονόμησε ή 

δημιούργησε, επιφέροντας τις αναγκαίες προσαρμογές.

Η συνεργασία είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ζωής. Το θεώρημα 

της ζωής συντελείται χάρη στην εκτέλεση συγκεκριμένου έργου από κάθε 

όργανο και μέλος του συνεργατισμού ρίχνει μεγάλο βάρος στον σεβασμό, 

στην ελευθερία του ατόμου και προσφέρεται για να την προστατεύσει από τις 

εναντίον της δόλιες επιθέσεις των οικονομικών συνθηκών. Γι’αυτό και 

κρίνεται ο συνεργατισμός απ’την αισθητή βελτίωση του επιπέδου ζωής που 

προσφέρει στα μέλη του και την επίπτωση του ρόλου στην ευρύτερη κοινωνία. 

Η εφαρμογή του συνεργατισμού διαφέρει από περιοχή σε περιοχή κι αυτό 

οφείλεται στους παράγοντες, οικονομικούς, κοινωνικούς, ιστορικούς, κ.α.
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Παντού βέβαια προέχει η προσφορά των υπηρεσιών και η από κοινού 

αντιμετώπιση των επαγγελματικών δυσκολιών. Συχνά οι μερικές επιτυχίες 

είναι ανασταλτικός παράγοντας στις σχέσεις συνεργασίας. Γι’αυτό ο 

συνεργατισμός παρουσιάζεται ισχυρότερος στην κατ’ επιφάνεια ανάπτυξη, με 

τη γεωγραφική εξάπλωσή του, ενώ είναι δυσκολότερη η λεγάμενη 

κατακόρυφη ανάπτυξη.

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε δύο απ’τις πολλές κατηγορίες των 

συνεταιρισμών, στις οποίες ανήκει ο ΣΕΥΔΑΠ, αυτές είναι: α)προμηθευτικός 

και β) καταναλωτικός.

Οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί δημιουργήθηκαν από ελεύθερους 

επαγγελματίες με σκοπό τον εφοδιασμό των μελών τους με τις απαραίτητες 

πρώτες ύλες, εργαλεία, εξαρτήματα, υπηρεσίες κ.α. που είναι αναγκαία για 

την αποπεράτωση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Προφανώς οι επαγγελματίες κάθε ειδικότητας και κάθε γεωγραφικής 

περιοχής θα έχουν τον δικό τους συνεταιρισμό, διότι είναι πολλά τα είδη των 

εμπορευμάτων κατά ειδικότητα και επιπλέον ο κάθε επαγγελματίας θέλει 

δίπλα του τον συνεταιρισμό και ως προμηθευτή και ως σύμβουλο. Οι 

προμηθευτικοί συνεταιρισμοί των πιο γνωστών επαγγελμάτων έχουν 

συγκροτήσει Ομοσπονδίες στην Αθήνα με σκοπό τον Πανελλήνιο συντονισμό 

τους. Λειτουργούν πέντε (5) Ομοσπονδίες των προμηθευτικών 

συνεταιρισμών: Ηλεκτρολόγων, Ξυλουργών, Υδραυλικών, Ραπτών και 

Καφεκοπτών. Για άλλα επαγγέλματα λειτουργεί ένας πανελλήνιος 

προμηθευτικός συνεταιρισμός με έδρα την Αθήνα και παραρτήματα σ’άλλες 

πόλεις.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει πλήρης κατάλογος όλων των προμηθευτικών 

συνεταιρισμών. Παρά ταύτα μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι όλες οι 

ειδικότητες επαγγελματο -  τεχνιτών δοκίμασαν τη μορφή της συνεταιριστικής 

εξυπηρέτησής τους και πολλές απ' αυτές με επιτυχία. Είναι κατανοητό πως 

δεν είναι δυνατή η αναφορά σ’ όλους τους προμηθευτικούς συνεταιρισμούς,
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παρά το γεγονός ότι ο καθένας έχει το δικό του ενδιαφέρον και τις δικές του 

ιδιαιτερότητες.

Σ’ αντίθεση με τους προαναφερθέντες συνεταιρισμούς οι καταναλωτικοί 

δεν είχαν την ίδια τύχη. Στην Ελλάδα δεν δημιουργήθηκε ποτέ ένα αξιόλογο 

ρεύμα αυτών, αντίθετα προς πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τα οφέλη της 

λειτουργίας των καταναλωτικών συνεταιρισμών κατανοήθηκαν έγκαιρα απ’ 

την υπαλληλική αριστοκρατία και μόνο, η οποία έσπευσε να τ’ απολαύσει. 

Παρέμειναν όμως άγνωστα για τη μεγάλη μάζα του Ελληνικού λαού. Έτσι η 

Ελληνική κοινωνία δεν γνώρισε τις ευνοϊκές επιπτώσεις αυτών (οικονομική 

πλευρά) κι ειδικότερα στερήθηκε την προστασία των καταναλωτών (ποιοτική 

πλευρά), η οποία πηγάζει από το ισχυρό συνεταιριστικό καταναλωτικό 

κίνημα.

Ως πρόδρομο των καταναλωτικών συνεταιρισμών αναφέρει η εισηγητική 

έκθεση του Ν. 602/1915 την ελληνική στρατιωτική ένωση που λειτουργούσε 

στην Αθήνα από το 1889. Εξυπηρετούσε κυρίως τους στρατιωτικούς με 

διαρκή πίστωση 360, 480 ή 600 δρχ. ανάλογα προς το βαθμό τους. Επί πλέον 

δικαίωμα αγορών με πίστωση είχαν πολλοί δημόσιοι πολιτικοί και δημοτικοί 

υπάλληλοι, καθώς και υπάλληλοι εταιρειών, ενώ μπορούσε ν’ αγοράζει 

μετρητοίς και το κοινό, επωφελούμενο απ’τις καλές τιμές.

«Μετά την νομιμοποίηση της λειτουργίας τους με το Ν602/1915 η 

ανάπτυξή τους ήταν περιστασιακή. Συνέβαλαν αποφασιστικά στην 

αντιμετώπιση των βιοτικών αναγκών μεγάλων ομάδων του πληθυσμού, 

ιδιαίτερα των μεγαλουπόλεων, σ’εμπόλεμες περιόδους με σοβαρά 

επισιτιστικά προβλήματα. Αυτός ο ρόλος των καταναλωτικών συνεταιρισμών 

επιβεβαιώνεται από τη μαζική ίδρυσή τους στη δεκαετία του 1940, όπως 

προκύπτει απ’τα στοιχεία του ειδικού κεφαλαίου 15 για το νομό Αττικής.» 1

1 (Γεώργιος Χρ. Δασκάλου, Αστικοί και Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Αθήνα 
1992, σελ. 343)
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Ακόμα και ο εθνικός συνδικαλιστικός φορέας των εργαζομένων (ΓΣΕΕ) 

παρά την ομηλικία του (ιδρύθηκε το 1918) δεν κατόρθωσε να βοηθήσει την 

ανάπτυξη των καταναλωτικών συνεταιρισμών. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ίδρυσε ένα 

καταναλωτικό συνεταιρισμό στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και παρέμεινε 

ανενεργός για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Στην όλη πορεία των συνεταιρισμών και των καταναλωτικών ειδικότερα 

έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο η μεταβαλλόμενη πολιτική του κράτους απέναντι 

τους. Άλλοτε το κράτος ήταν βοηθός, προστάτης νομοθετώντας ευνοϊκά μέτρα 

κι άλλοτε υπό την επίδραση ιδιωτικών, εμπορικών συμφερόντων ή πολιτικών 

σκοπιμοτήτων τηρούσε ουδέτερη και κάποιες φορές εχθρική στάση, που 

εκδηλωνόταν μέσω των ποικίλων νομοθετημάτων.

Ι.Β. Το Ιστορικό του ΣΕΥΑΑΠ

«Η ιστορία του ΣΕΥΔΑΠ ξεκινάει από το 1976 με την ίδρυση του 

Συνεταιρισμού. Από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του ο ΣΕΥΔΑΠ 

παρουσιάζει μία συνεχώς ανοδική πορεία επιτυγχάνοντας κάθε χρόνο τους 

στόχους που έθετε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του, με 

αποτέλεσμα όλες οι χρήσεις, ξεκινώντας από αυτή του 1976-77 να είναι 

κερδοφόρες. Τα κέρδη παρόλο που δεν είναι αυτοσκοπός για τον 

Συνεταιρισμό, είναι απαραίτητα για την συντήρηση και την επιβίωση του. 

Επιδίωξη αποτελεί τα κέρδη να προέρχονται από την αύξηση του τζίρου και 

όχι από την αύξηση του ποσοστού κέρδους. Η κερδοφορία με τη σειρά της 

διασφάλισε τις απαραίτητες προϋποθέσεις με αποτέλεσμα ο ΣΕΥΔΑΠ να είναι 

σήμερα ο μεγαλύτερος αστικός βιοτεχνικός συνεταιρισμός της χώρας».2

Ένα βασικό στοιχείο της εικοσιπενταετούς πορείας του ΣΕΥΔΑΠ είναι 

η συνεχής παρέμβαση στην αγορά μέσω μιας τιμολογιακής πολιτικής που

2 Ιστοσελίδα του ΣΕΥΔΑΠ iwww.sevdaD.gr~)
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συμπιέζοντας τόσο τα περιθώρια κέρδους όσο και το ύψος των συνολικών 

λειτουργικών εξόδων, κατάφερε να συγκρατεί σε λογικά επίπεδα τις τιμές 

πολλών εμπορευμάτων.

Ο υδραυλικός είναι ο πλέον αρμόδιος για ν’αποφανθεί για την ποιότητα 

των ειδών που χρησιμοποιεί στις εγκαταστάσεις . Η μεγάλη εμπειρία που 

αποκτά κατά την άσκηση του επαγγέλματος του έχει τεράστια συμβολή στην 

προσπάθεια καθιέρωσης προδιαγραφών των εμπορευμάτων που προμηθεύεται.

Ο ΣΕΥΔΑΠ αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Συνεταιρισμών Εγκαταστατών Υδραυλικών (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Δ.).

Πιστεύω ότι πρέπει ν’αναφέρω συνοπτικά για καθαρά ιστορικούς κι 

ενημερωτικούς λόγους την δημιουργία και τον σκοπό της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Δ.

«Το 1980 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Πανελλήνια Ένωση των 

Συνεταιρισμών Εργολάβων Υδραυλικών και το 1988 προσάρμοσε το 

καταστατικό της στο νόμο 1667/86 μετονομαζόμενη σε Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Εγκαταστατών Υδραυλικών 

(Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Δ.)»3

Στους σκοπούς της Ομοσπονδίας περιλαμβάνονταν η προμήθεια υλικών, 

εργαλείων και μηχανημάτων που είναι απαραίτητα για τις υδραυλικές, 

κλιματιστικές και θερμαντικές δραστηριότητες των μελών, επιπλέον η 

παραγωγή των προηγούμενων ειδών υλικών, η διαφήμιση και προώθηση του 

έργου των μελών και τέλος η εκπαίδευση και επιμόρφωση των φυσικών 

μελών. Οι προμηθευτικές εργασίες που γίνονται μέσω της Ομοσπονδίας δεν 

υπερβαίνουν το 2%  των εργασιών των συνεταιρισμών. Ο ρόλος της είναι 

καθοδηγητικός για τα μέλη, διαπραγματεύσιμος και μεσολαβητικός στις 

προμήθειές τους.

3 (Γεώργιος Χρ. Δασκάλου, Αστικοί και Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Αθήνα 
1992, σελ. 315)



Ι.Γ. Σκοπόα -  Γενικέο δραστηριότητες ( όπως προκύπτουν από το ισγύον

καταστατικό του ΣΕΥΑΑΠ )

Αρθρο 3°

ΣΚΟΠΟΣ :

Ο σκοπός του Συνεταιρισμού είναι οικονομικός και αποβλέπει ιδίως με 

την συνεργασία των μελών του στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική 

ανάπτυξη αυτών και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών ο Συνεταιρισμός μπορεί 

ιδίως να:

1. Ιδρύσει πρατήριο ή πρατήρια για την εξυπηρέτηση των μελών του.

2. Προμηθεύεται χονδρικώς τα πάσης (ρύσεως υλικά, μηχανήματα και 

εργαλεία που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος των μελών 

του.

3. Προμηθεύει τα μέλη του με τα αναγκαία αγαθά για την κάλυψη 

επαγγελματικών και άλλων αναγκών τους.

4. Ιδρύει εργοστάσιο παραγωγής υλικών και ειδών σχετικών με το επάγγελμα 

των συνεταίρων.

5. Προβαίνει στην κοινή οργάνωση της παραγωγής των μελών του

6. Παρέχει στα μέλη του τεχνική ή οργανωτική βοήθεια για την αύξηση ή 

βελτίωση της παραγωγής τους.
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7. Δέχεται παραγγελίες κάθε είδους των σχετικών προς το επάγγελμα ειδών 

και εκτελεί αυτές για λογαριασμό των συνεταίρων από το εσωτερικό ή το 

εξωτερικό.

8. Συνάπτει δάνεια κάθε είδους και ποσού με το κράτος. Τράπεζες, Ιδρύματα 

ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

9. Συνάπτει συμβάσεις με βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και εμπορικούς ή 

άλλους ανάλογους Οργανισμούς, επιχειρήσεις ή πρόσωπα του εσωτερικού 

ή εξωτερικού για την παροχή απ’ευθείας στα μέλη του ειδών ή υπηρεσιών 

με συμφέροντες όρους. Για την σύναψη των δανείων απαιτείται απόφαση 

της Γ.Σ.

10. Διαθέτει τα παραγόμενα ή προμηθευόμενα είδη τοις μετρητοίς ή επί 

πιστώσει στα μέλη του και σε τρίτους.

11. Συμβάλλεται ή συμπράττει με άλλους ομοειδείς ή συναφείς 

συνεταιρισμούς, συνομ/δίες και ανώτερα όργανα αυτών.

12. Λαμβάνει κάθε μέτρο γενικά που αποσκοπεί στην οικονομική, ηθική και 

πνευματική ανάπτυξη των συνεταίρων, ιδιαίτερα Δε οργανώνει διαλέξεις 

και σεμινάρια προς μετάδοση τεχνικών γνώσεων και επιτεύξεων για την 

άνοδο της τεχνικής κατάρτισης των μελών του.

13. Ικανοποιεί κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες των μελών του.

14. Καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες με σκοπό τη συμπλήρωση και 

εκσυγχρονισμό των διατάξεων του νόμου για τους Συνεταιρισμούς.



8

ΑΡΘΡΟ 31°

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ:

Η οργάνωση και οι όροι λειτουργίας του Συνεταιρισμού, καθώς και 

άλλες λεπτομέρειες που αφορούν το προσωπικό, τις πιστώσεις κ.λ.π. 

καθορίζονται με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, που συντάσσεται από το 

Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 32°

ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ:

Τα δάνεια του Συνεταιρισμού συνάπτονται από το Δ.Σ., ύστερα από 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες ισχύουν για τη χρήση στην 

οποία λήφθηκαν, εντός των ανωτάτων ορίων του ποσού και του τόκου ή 

λοιπών όρων, τους οποίους θέτει αυτή και ανάλογα με τις ανάγκες του 

Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 33°

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ:

1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε 

έτους.

2. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Δ.Σ. συντάσσει τον Ισολογισμό, 

τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τους υποβάλλει στο Ε.Σ. για 

έλεγχο τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης 

της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Ε.Σ. συντάσσει έκθεση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την 

υποβολή των παραπάνω στοιχείων.

4. Το Δ.Σ. υποβάλλει τον ελεγχθέντα από τον Ε.Σ. Ισολογισμό, λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσης, στην τακτική Γ.Σ. για έγκριση.
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5. Στην Γ.Σ. υποβάλλεται και η έκθεση του Ε.Σ.

6. Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο προϋπολογισμός 

και η έκθεση του Ε.Σ. πρέπει να είναι στη διάθεση των συνεταίρων δέκα 

πέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της 

συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 34°

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την λήξη της χρήσεως, συντάσσεται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων και 

υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση με έκθεση του Εποπτικού 

Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 35°

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ:

1) Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα Βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία 

και επί πλέον:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά 

η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση 

κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους και η χρονολογία τυχόν 

διαγραφής των μελών.

β) Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου.

2) Τα Βιβλία υπό στοιχεία α. έως δ. θεωρούνται πριν από την χρήση τους 

από τον Ειρηνοδίκη στην περιφέρεια, του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

Διοικητικά Όργανα -  Διεύθυνση Εργασιών

2.Α.Γενικι!ί Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 14° 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ;

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού 

και απαρτίζεται απ’όλα τα μέλη, που έχουν εγγραφεί στο μητρώο 

αυτού και διατηρούν την ιδιότητά τους.

2. Στη Γενική Συνέλευση, κάθε μέλος έχει μία (1) ΨΗΦΟ.

3. Τα μέλη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

1. Η  Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το 

Συνεταιρισμό και για το οποίο προβλέπει την αρμοδιότητα ο Ν. 

1667/1986 ή για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο τεκμήριο 

αρμοδιότητος).

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν: 

α)Η τροποποίηση του Καταστατικού.

β)Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας ή η διάλυση και η αναβίωση 

του Συνεταιρισμού.

γ)Η ψήφιση ή τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και 

των ειδικών κανονισμών εργασιών του προσωπικού. 

δ)Η συμμετοχή σε εταιρεία και η αποχώρηση απ’αυτή.
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ε)Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, ανάλογα με 

τους σκοπούς του.

στ)Η έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. 

η)Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού και 

Εποπτικού

Συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού, σε 

δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις.

θ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών 

ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.

ι) Η Γ.Σ. μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του εδ. 

ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Α.1.Διοικτιτικό Συιιβούλιο

Μετά δυσκολίας κατάφερα να βρω τον γενικό γραμματέα του Δ.Σ. και 

να τον πείσω να μου πει ονομαστικά τα μέλη του Δ.Σ., τελικά δέχτηκε να μου 

πει ορισμένα ονόματα: Διονύσης Κοκκαλιάρης (αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΥΔΑΠ), 

Ανδρέας Ασημακόπουλος (μέλος της Διοίκησης), Γιάννης Μηλιώνης (μέλος της 

Διοίκησης) και Νίκος Γρίβας (μέλος της Διοίκησης), Καράμπελας Ανδρέας 

(πρόεδρος Δ.Σ.).

2.Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

2.Β. Ι.Ποοσωπικό

Σήμερα ο ΣΕΥΔΑΠ απασχολεί 113 εργαζομένους. Στην προσπάθειά του 

να διασφαλίζει την άριστη εξυπηρέτηση συνεταίρων και πελατών, καθώς και 

την προτίμηση και αφοσίωσή τους, δίνει μεγάλη σημασία σε ότι αφορά το
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προσωπικό του. Έτσι στις βραχυπρόθεσμες ενέργειες συμπεριλαμβάνει εκτός 

της πρόσληψης νέων και ικανών στελεχών, την καλύτερη οργάνωση του 

προσωπικού, την εκπαίδευσή του, την καθιέρωση δεικτών εξυπηρέτησης 

πελατών, καθώς και κίνητρα για το προσωπικό ώστε να μεγιστοποιείται αυτή η 

εξυπηρέτηση.

Το προσωπικό είναι χωρισμένο στα εξής τμήματα: (α) Κοστολόγηση, 

(β)Λογιστήριο, (γ)Τμήμα προμηθειών, (δ)ΤμήμαΠωλήσεων. 

α) Το τμήμα Κοστολόγησης ασχολείται με την κοστολόγηση των 

προϊόντων, που προμηθεύεται ο συνεταιρισμός και πουλάει, δηλαδή χωρίζει 

σε κωδικοποιημένες ομάδες τα προϊόντα κι ανάλογα με την κωδικοποίησή 

τους τα κοστολογεί είτε ανά τεμάχιο, είτε ανά κιλό, είτε ανά μέτρο, είτε 

ανά τετραγωνικά μέτρα κλπ. Αποτελείται από είκοσι δύο (22) 

εξειδικευμένους υπαλλήλους πάνω στο αντικείμενο της κοστολόγησης 

προϊόντων.

β) Το τμήμα Λογιστηρίου ασχολείται με τα οικονομικά ζητήματα της 

εταιρείας , παρέχει δηλαδή πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της 

εταιρείας στη Διοίκηση, φροντίζει για την τήρηση και έκδοση των 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Νόμο και γενικά παρακολουθεί 

λεπτομερώς την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Απαρτίζεται από είκοσι 

εννιά (29) έμπειρους υπαλλήλους, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τον 

πολυμορφικό κόσμο της λογιστικής και να τον χειρίζονται κάτω από 

οποιεσδήποτε δυσκολίες ή τροποποιήσεις (νομοθεσίες) παρουσιάζονται κατά 

καιρούς.

γ) Το τμήμα Προμηθειών είναι υπεύθυνο για την παραλαβή των διαφόρων 

υλικών και προϊόντων, που χρειάζεται ο ΣΕΥΔΑΠ και κλείνει τις συμφωνίες 

και τις συμβάσεις με τους προμηθευτές του συνεταιρισμού. Απασχολεί 

τριάντα επτά (37) άτομα , τα οποία έχουν την ικανότητα να πετυχαίνουν τις 

πιο οικονομικές συμφωνίες με τους προμηθευτές-συνεργάτες για τα προϊόντα 

και τα υλικά που προμηθεύονται. Επιπλέον είναι γνώστες όσον αφορά τη
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βαρύτητα της ευθύνης που φέρουν, όταν παραλαμβάνουν τα προϊόντα ή τα 

υλικά, που χρειάζεται ο ΣΕΥΔΑΠ. Για να γίνω πιο σαφής, ελέγχουν το βάρος, 

τη ποσότητα, την τιμή αυτών που παραλαμβάνουν, αν είναι σωστά, πριν τα 

μοιράσουν στα αρμόδια τμήματα.

δ) Το τμήμα πωλήσεων είναι υπεύθυνο για τις πωλήσεις, για τα κέρδη, 

δηλαδή του ΣΕΥΔΑΠ. Είναι δύσκολο το έργο που καλούνται να

διεκπεραιώσουν. Οι πωλητές πρέπει να έχουν το ταλέντο να πείθουν τους 

πελάτες, αυτό βέβαια δεν σπουδάζεται πουθενά, αποκτάται με την πείρα στην 

ανταγωνιστική αγορά. Ο ΣΕΥΔΑΠ είναι γνώστης αυτού, γι’αυτό φροντίζει να 

ενημερώνει τα στελέχη (πωλητές) του τμήματος αυτού στέλνοντάς τα σε 

ειδικά σεμινάρια marketing, που γίνονται με θέμα τις πωλήσεις, ώστε 

ν ’ανταπεξέλθουν στις αντιρρήσεις και στις δυσπιστίες των απαιτητικών 

πελατών και να μετατρέπουν αυτές σε θετικές απαντήσεις και γενικά να είναι 

σε θέση ν ’ ακολουθούν τις ραγδαίες αλλαγές, που γίνονται στον

ανταγωνιστικό τομέα των πωλήσεων στην αγορά. Βέβαια οι πωλητές 

ανταμείβονται για τον «αγώνα», που δίνουν με κάποιες προμήθειες που τους 

δίνει ο ΣΕΥΔΑΠ. Το τμήμα που εξετάζουμε απασχολεί είκοσι πέντε (25) 

άτομα, τα οποία είναι οι πνεύμονες του Συνεταιρισμού. Έχουν το χάρισμα της 

πειθούς και εξειδικεύονται συνεχώς, όπως αναφέραμε παραπάνω, ώστε να 

πετύχουν όσο γίνεται μεγαλύτερες πωλήσεις, οι οποίες θα φέρουν σημαντικά 

κέρδη στον ΣΕΥΔΑΠ, ώστε να μπορέσει κι αυτός με τη σειρά του να καλύψει 

τις υποχρεώσεις του, αλλά να του περισσέψει κιόλας ένα ποσό για 

μελλοντικές επενδύσεις.
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2.Γ. Εργασιακές Σγέσεις

Η συμφωνία που γίνεται μεταξύ του εργαζομένου μισθωτού και του 

εργοδότη, καλείται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Με βάση την οποία ο 

μισθωτός προσφέρει την εργασία του στον εργοδότη αντί μιας συμφωνημένης 

αμοιβής ( μισθού ή ημερομισθίου ), ακολουθώντας τις οδηγίες του εργοδότη.

Στον ΣΕΥΔΑΠ συναντάμε δύο είδη συμβάσεων : α) τη σύμβαση 

αορίστου χρόνου και β) τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η σύμβαση αορίστου χρόνου γίνεται, όταν δεν προκαθορίζεται ο χρόνος 

διάρκειάς της και λήγει μόνο με καταγγελία που γίνεται είτε από τον εργοδότη 

είτε από τον μισθωτό. Οι περισσότεροι υπάλληλοι του Συνεταιρισμού είναι με 

αυτού του είδους τη σύμβαση και ο μισθός τους κυμαίνεται ανάλογα με το 

επίπεδο σπουδών τους, την προϋπηρεσία τους και τη θέση που κατέχουν στο 

τμήμα που βρίσκονται.

Η σύμβαση ορισμένου χρόνου γίνεται, όταν προκαθορίζεται ο χρόνος 

διάρκειάς της και λήγει αμέσως, με τη λήξη του προσυμφωνημένου χρόνου. Ο 

ΣΕΥΔΑΠ προσλαμβάνει άτομα ορισμένου χρόνου την καλοκαιρινή περίοδο 

ΙΟΥΝΙΟΣ -  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, κυρίως παιδιά υπαλλήλων, που βοηθάνε επειδή 

λείπουν υπάλληλοι λόγω αδειών στα διάφορα τμήματα και πληρώνονται τον 

βασικό μισθό.

Σε γενικές γραμμές οι υπάλληλοι του Συνεταιρισμού είναι 

ευχαριστημένοι με τους μισθούς και τις αυξήσεις, που δίνει ο ΣΕΥΔΑΠ. 

Βέβαια δε λείπουν και τα παράπονα από ορισμένους π.χ. το θέμα της 

εργασιακής θέσης, οι μειωμένες κατά την γνώμη τους πάντα αυξήσεις. Αυτού 

του είδους τα παράπονα τα συναντάμε σε κάθε συνεταιρισμό ή επιχείρηση.

Ακόμα μου είπανε οι υπάλληλοι του Συνεταιρισμού ότι αν κάποιος 

χρειαστεί οικονομική βοήθεια ο ΣΕΥΔΑΠ του δίνει τη δυνατότητα να πάρει 

δάνειο έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) από τον ίδιο τον Συνεταιρισμό και να 

του κρατάει ένα ποσό κάθε μήνα από τον μισθό του μέχρι να ξεχρεώσει το
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δάνειο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό, πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο, 

είναι μια σημαντική χειρονομία του Συνεταιρισμού και μια μεγάλη βοήθεια ως 

προς τους υπαλλήλους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

Οι συιιερινέα δοαστυοιότυτεα τικ Ένωστια

3.Α. Αντικείιιενο Εργασιών

Ο ΣΕΥΔΑΠ είναι ένας Καταναλωτικός και Προμηθευτικός 

Συνεταιρισμός, τα είδη του οποίου χωρίζονται στις παρακάτω βασικές 

κατηγορίες:

1. Υδραυλικά

2. Θέρμανση

3. Είδη Υγιεινής

4. Φυσικό Αέριο/Υγραέριο

5. Εργαλεία

Για εξασφάλιση της πληρότητας σε ότι αφορά τις παραπάνω κατηγορίες ο 

ΣΕΥΔΑΠ διαθέτει πάνω από 22.000 διαφορετικά είδη επώνυμων 

εμπορευμάτων, που μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των μελών, 

αλλά και των πελατών του.

3.Β. Προϊόντα

Θ’αναφέρω περιληπτικά ορισμένα από τα προϊόντα του ΣΕΥΔΑΠ 

(αναλυτικά τα προϊόντα αναφέρονται εικονογραφημένα στο παράρτημα) : 

νεροχύτες, απορροφητήρες, αξεσουάρ για άτομα με ειδικές ανάγκες, 

χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα, υλικά στήριξης σωληνώσεων εγκαταστάσεων, 

προϊόντα πυρόσβεσης, καυστήρες πετρελαίου, θερμοστάτες χώρου, 

θερμαντικά σώματα, κλιματισμός και ότι προϊόν και υλικό έχει σχέση με το 

φυσικό αέριο και υγραέριο.
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3.Γ. Ανοοέα — Πωλήσεις (εισροές εκροές των ετών 2001,2002,2003)

Από τη συνέντευξη που έδωσαν στο μηνιαίο περιοδικό «ο υδραυλικός» 

πέντε μέλη της διοίκησης του συνεταιρισμού Σ.Ε.Υ.Δ.Α.Π. προκύπτουν τα εξής 

ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία αφορούν τις αγορές -  πωλήσεις για τα έτη 

2001, 2002, 2003. Με σταθερά και σωστά βήματα ο Συνεταιρισμός πέτυχε πάρα 

πολλά κατά τη διετία 2001-2003.

Για το έτος 2001 οι αγορές ήταν εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια 

σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (138.541,82) και οι πωλήσεις ήταν 

εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και εβδομήντα 

πέντε λεπτά (691.171,75).

Για το έτος 2002 οι αγορές ήταν εκατόν πενηντά δύο χιλιάδες ογδόντα εφτά 

ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (152.087,66) και οι πωλήσεις ήταν οχτακόσιες 

δεκεπέντε χιλιάδες εννιακόσια πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (815.905,35).

Για το έτος 2003 οι αγορές ήταν διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσια 

δεκαοχτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (232.618,36) και οι πωλήσεις ήταν ένα 

εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα εννιά χιλιάδες πενήντα τρία ευρώ και σαράντα 

τέσσερα λεπτά (1.179.053,44).

Τα οικονομικά του αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά. Οι προϋπολογισμοί 

καλύφθηκαν πέρυσι, για την ακρίβεια υπερκαλύφθηκαν και φέτος αναμένεται το 

ίδιο, ενώ κι όλοι οι άλλοι δείκτες του κινήθηκαν στη σωστή ανοδική 

κατεύθυνση.

Αυτή η θετική πορεία οφείλεται στις 70 εγγραφές νέων μελών, με την 

εξύψωση του ονόματος του στο θέμα του φυσικού αερίου, στο οποίο ο ΣΓΥΔΑΠ 

διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο φυσικό αέριο με τα ολοκληρωμένα πακέτα των 

εγκαταστάσεων που προσφέρει στους καταναλωτές και τέλος με το άνοιγμα νέου 

καταστήματος, πέμπτο στο σύνολο, στου Ρέντη. Ο απολογισμός είναι χωρίς 

καμία αμφιβολία θετικός.



ΣΕΥΔΑΠ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ

2001 2002 2003

ΚΕΡΔΗ € 1.098.815,12 € 1.528.407,90 € 2.157.760,67

ΖΗΜΙΕΣ € 85.162,08 € 86.859,45 € 102.563,82



(  " Λ
ΣΕΥΔΑΠ - Κέρδη χρήσεων 2001-2003



Αποτέλεσμα χρήσεων 2001 -2υ03 
σε εκατ. ευρώ



18

3.Α. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Τα μέλη του ΣΕΥΔΑΠ, αλλά και το ευρύ κοινό μπορούν να προμηθευτούν 

τη μεγάλη και ποικιλόμορφη γκάμα των ειδών του μέσω ενός δικτύου 

καταστημάτων, τρία από τα οποία λειτουργούν και ως εκθέσεις, όπως 

αναφέρεται παρακάτω:

1.Καταστύιιατα Αθηνών (έδρα):

Α. Έκθεση ειδών υγιεινής 
Β).Υδραυλικά/θέρμανση.
Διεύθυνση: Κειριαδώνΐ, 118 54 Αθήνα

2) Κατάστημα Χαλανδρίου: Είδη Υγιεινής/Υδραυλικά/Θέρμανση 

Διεύθυνση: Σολωμού 18, 152 33 Χαλάνδρι

3) Καταστήματα Περιστεριού.

Α) Έκθεση ειδών Υγιεινής

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 72, 121 32, Περιστέρι 

Β) Υδραυλικά / Θέρμανση

Διεύθυνση: Κουντουριώτου & 25ης Μαρτίου 70, 121 32 Περιστέρι.

4)Καταστήματα Γλυφάδας

Α) Έκθεση ειδών υγιεινής

Διεύθυνση: λ. Βουλιαγμένης 19 και Μεσσήνης, 165 61 Γλυφάδα. 

Β) Υδραυλικά/Θέρμανση.

Διεύθυνση: Μεσσήνης 6, 165 61 Γλυφάδα

5)Κατάστημα Ρέντη / Κεντρική Αποθήκη 

Διεύθυνση: Θηβών 212, 182 33 Ρέντη
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Λίγα λόγια για το 5° κατάστημα του ΣΕΥΔΑΠ που είναι το πιο νέο απ’όλα, 

εγκαινιάστηκε στις 5 Οκτωβρίου 2003 απ’τον αντιπρόεδρο της Βουλής Κώστα 

Γ είτονα.

Το νέο κατάστημα βρίσκεται επί της λεωφόρου Θηβών στον αριθμό 212. 

Πρόκειται για έναν χώρο αρκετά όμορφο κι άνετο, που αναμένεται να 

εξυπηρετήσει όλους τους Πειραιώτες υδραυλικούς και γενικώς όσους εκτελούν 

υδραυλικές εργασίες στις περιοχές γύρω από το Ρέντη.

3.Ε. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ο ΣΕΥΔΑΠ δυναμικά πρωτοπορεί και στο φυσικό αέριο, εδώ και τρία χρόνια

έχει δραστηριοποιηθεί και πρωτοπορεί στον τομέα εφαρμογών αερίων καυσίμων.

- Ίδρυσε εργαστήριο ( με πιστοποίηση ΕΔΑ) πλήρως εξοπλισμένο με συσκευές, 

οικοδομήθηκε και λειτουργεί υπό πραγματικές συνθήκες, ώστε ν’απεικονίζεται η 

αντικειμενική εικόνα της χρήσης του φυσικού αερίου.

- Στα σεμινάρια που διοργανώνονται στο χώρο του εργαστηρίου έμπειροι 

καθηγητές συνεργάτες του συνεταιρισμού, διδάσκουν σε υδραυλικούς, 

μηχανικούς και στελέχη επιχειρήσεων γύρω απ’την εγκατάσταση και λειτουργία 

των συσκευών και των δικτύων φυσικού αερίου. Μέχρι σήμερα πάνω από δύο 

χιλιάδες (2000) επαγγελματίες του χώρου έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια. 

Με τη συμβολή του στο θέμα του φυσικού αερίου ο ΣΕΥΔΑΠ αποδεικνύει ότι 

και θέλει και μπορεί ν ' αναβαθμίσει πολύπλευρα και ουσιαστικά τόσο τον 

κλάδο, όσο και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

- Προχώρησε στην έκδοση πρακτικού τεχνικού εγχειριδίου.

- Συνεχώς εκπαιδεύει τα τεχνικά του στελέχη εντός κι εκτός Ελλάδος σ’ ολόκληρο 

το φάσμα των ειδικοτήτων του.

- Αναλαμβάνει τελείως την μελέτη της πρέπουσας εσωτερικής εγκατάστασης.
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Αποστέλλει εξειδικευ μένους μηχανικούς, στην οικοδομή ή στο σπίτι του 

ενδιαφερομένου για να παρακολουθήσει από κοντά, εάν η εκτέλεση του έργου 

γίνεται όπως ορίζει ο μέχρι σήμερα κανονισμός του ΤΕΕ.

Ερευνά συνεχώς την διεθνή αγορά και συνεργάζεται με αξιόλογα Ευρωπαϊκά 

εργοστάσια, που διαθέτουν προϊόντα κατασκευασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς 

προδιαγραφές για ασφαλείς εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.

Όλα τα προϊόντα στη διάθεση των μελών, αλλά και του κοινού σε ανταγωνιστικές 

τιμές στα υλικά εγκατάστασης και στις συσκευές καύσεως αερίων.

Στη συνέχεια θ’αναλύσουμε την έννοια του φυσικού αερίου και τις ωφέλιμες 

για το κοινωνικό σύνολο, αλλά και για το βιομηχανικό κλάδο ιδιότητές του.

Το φυσικό αέριο είναι μίγμα κυρίως υδρογονανθράκων, με βασικό στοιχείο 

το μεθάνιο, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 85% κατ’όγκο ενώ περιέχει και κάποια 

αδρανή αέρια (άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα. Ακόμη περιέχονται σε πολύ μικρές 

ποσότητες ενώσεις του θείου, κυρίως μερκαπτάνες , τις οποίες προσθέτουν οι 

ειδικοί για να δώσουν τη χαρακτηριστική προειδοποιητική οσμή.

Το φυσικό αέριο είναι εκ φύσεως ένα καθαρό προϊόν, η ποιότητά του είναι 

πάντα σταθερή και του επιτρέπει να είναι κατά τη χρήση του αξιόπιστο και να 

έχει υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τα άλλα καύσιμα.

Η χρήση του φυσικού αερίου έχει καθιερωθεί σε όλες τις τεχνολογικά 

προηγμένες χώρες, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τα αναπτυγμένα δίκτυα φυσικού αερίου τόσο της υψηλής πιέσεως όσο και της 

χαμηλής ανέρχονται παγκοσμίως σε πολλά εκατομμύρια χιλιόμετρα (Km)

Φυσικό αέριο εισάγεται στη χώρα μας από τη Ρωσία και την Αλγερία. Το 

αέριο από τη Ρωσία μεταφέρεται μέσω του δικτύου μεταφοράς με σύνδεση στον 

Προμαχώνα στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Το αέριο από την Αλγερία 

μεταφέρεται υγροποιημένο με τάνκερ.

Το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου αποτελείται από τα εξής βασικά 

τμήματα:
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Ένα κύριο χαλύβδινο αγωγό μεταφοράς 510Km απ’τη Βουλγαρία μέχρι την 

Αττική με διαμέτρους 30 έως 36ivch υψηλής πίεσης, 70 bar.

Κάδους μεταφοράς, υψηλής πίεσης, συνολικού μήκους 440Km, οι οποίοι 

μεταφέρουν το αέριο στα κέντρα κατανάλωσης, δηλαδή την Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία (Λάρισα και Βόλο) και 

την Αττική.

Έναν τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, 

αποτελούμενο από δύο δεξαμενές αποθήκευσης 65.000Μ3 η κάθε μία, 

εγκαταστάσεις εκφόρτωσης, κρυογενικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις 

εξαερίωσης κ.λ.π.

Συνοριακό Σταθμό Εισόδου (Border Station)

Σταθμούς ρύθμισης της πίεσης και μέτρησης ποσοτήτων.

Κέντρα λειτουργίας και συντήρησης στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία 

και την Ξάνθη.

Σύστημα τηλεχειρισμού, ελέγχου λειτουργίας και τηλεπικοινωνιών.

Στη χώρα μας, η είσοδος του νέου αυτού ενεργειακού προϊόντος ανοίγει ένα 

νέο κεφάλαιο για τους επαγγελματίες, που καλούνται να δημιουργήσουν τις 

υποδομές διανομής και ασφαλούς χρήσης του φυσικού αερίου στη βιομηχανία, την 

επιχείρηση και την κατοικία.

Ταυτόχρονα ανοίγονται νέες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους 

θερμοϋδραυλικούς, τους μελετητές μηχανικούς και τους εγκαταστάτες 

υδραυλικούς, οι οποίοι είναι οι βασικοί συντελεστές στο έργο κατασκευής των 

εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, που μάλιστα διέπεται 

από ειδικό κανονιστικό καθεστώς και απαιτεί ιδιαίτερη πιστοποίηση για τους 

εγκαταστάτες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Ενώ και η αγορά βγαίνει 

κερδισμένη, αφού ο τζίρος της αναμένεται ν ’αυξηθεί με την διάθεση νέων 

προϊόντων.

Παράλληλα οι καταναλωτές ανακαλύπτουν ένα φθηνότερο και καθαρότερο 

καύσιμο, το οποίο αποβαίνει προς όφελος τους.
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Το φυσικό αέριο είναι το φιλικότερο για το περιβάλλον ορυκτό καύσιμο.

Τα οικολογικά πλεονεκτή αατά του είναι:

- Είναι σχεδόν καθαρό από θείο.

- Δεν είναι δηλητηριώδες για τους ανθρώπους, τα φυτά και τα ζώα. Δε μολύνει το 

έδαφος ή τα ύδατα.

- Δεν περιέχει σκόνη και βαρέα μέταλλα.

- Δεν απαιτεί διεργασία μετατροπής π.χ. διυλιστήριο.

Το φυσικό αέριο είναι το ιδανικότερο καύσιμο και η ιδανικότερη μορφή 

πρωτογενούς ενέργειας μετά τις υδατοπτώσεις. Τα τεχνολογικά και οικονομικά 

πλεονεκτήματά του είναι:

- Λόγω της αέριας φύσης του δεν απαιτεί καμιά προετοιμασία για την καύση του ( 

π.χ.άλεση για τα στερεά καύσιμα, προθέρμανση και εξαερίωση μέσω στο 

γονιδοποίησης για τα υγρά ) και καίγεται με τους υψηλότερους βαθμούς 

απόδοσης, άνω του 90%. καύση γίνεται χωρίς τεχνικά προβλήματα και δεν 

παράγονται αιθάλη ή άλλοι ρύποι.

- Οι καυστήρες και οι συσκευές αερίου επιτρέπουν την ακριβέστερη ρύθμιση ως 

έλεγχο. Οι σωστά ρυθμισμένοι καυστήρες μειώνουν τις δαπάνες για προληπτική 

συντήρηση και επισκευές.

- Δεν απαιτείται χώρος και δεξαμενή αποθήκευσης.

- Αυξάνεται ο χρόνος ζωής και λειτουργίας των μηχανημάτων και της 

εγκατάστασης.

- Δεν το προπληρώνουμε.

Το φυσικό αέριο επιπλέον επιτρέπει την μέγιστη εκμετάλλευση της θερμότητας

των καυσαερίων, ακόμη και εκμετάλλευση της θερμότητας συμπύκνωσης των

υδρατμών σε ειδικά σχεδιασμένες συσκευές, στις οποίες η αύξηση της

εκμετάλλευσης της θερμότητας μπορεί να φθάσει στο 15%.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

Μακρογρόνιοι στόνοι και προοπτικές

4. Α. Το περιβάλλον του ΣΕΥΑΑΠ

Ο ΣΕΥΔΑΠ έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες, που 

θα χαρακτηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται 

τα χρόνια που έρχονται. Η πληρέστερη κατανόηση αυτού του περιβάλλοντος 

επιβάλλει την διάκρισή του σε 3 διαφορετικά επίπεδα: α) Μακροπεριβάλλον, β) 

Κλαδικό περιβάλλον και γ) Μικροπεριβάλλον.

4.Α.Ι. Μακροπεριβάλλον: Ελληνική Οικονοοία/Παρούσες Συνθήκες και 

Τάσεις.

Το Μακροπεριβάλλον, όπου ενδιαφέρουν οι παρούσες συνθήκες και τάσεις 

των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων στη χώρα μας.

Βασικούς άξονες της εξωτερικής μας πολιτικής θα αποτελούν η εναρμόνιση 

σε θέματα σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι βελτιωμένες σχέσεις με 

γειτονικές χώρες (και την Τουρκία).

Ο πληθωρισμός παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε επίπεδα ανώτερα του 

μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να παραμείνει υπό έλεγχο παρά 

την δραστική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Το πραγματικό εγχώριο προϊόν θα υποχωρήσει από 4,3% το 2000 σε 3 με 4 

ποσοστιαίες μονάδες κατά τα έτη 2001 και 2002.

Οι καταναλωτικές πιστώσεις θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται από 

αυξητικές τάσεις.

Η απορρόφηση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Στήριξης. (2000-06) 

που υπογράφτηκε από την Ελλάδα το Νοέμβριο του 2000, ενδέχεται να
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επιβραδυνθεί λόγω των μεγαλύτερων απαιτήσεων που το συγκεκριμένο πλαίσιο 

θέτει σε σύγκριση με το προηγούμενο.

Η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις παγκόσμιες, αλλά και την εσωτερική 

αγορά ενδέχεται να επηρεάσει και να μεταθέσει επενδύσεις για το 2004-2005.

Η ανάπτυξη του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών της Ελλάδας θα 

επηρεασθεί από τις επιπτώσεις που θα έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τυχόν 

παρατεταμένη ύφεση.

4.Α.2. Κλαδικό περιβάλλον

«Το Κλαδικό περιβάλλον, όπου η προσοχή επικεντρώνεται στις συνθήκες και 

τάσεις του κλάδου στον οποίο ο ΣΕΥΔΑΠ υπάγεται.

Η κλαδική δραστηριότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική 

δραστηριότητα και τις ανακαινίσεις κατοικιών και ξενοδοχείων.

Εξετάζοντας την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (όπως αυτή εκφράζεται από 

τον όγκο κατοικιών για τις οποίες εκδόθηκαν άδειες) κρίνουμε μία περίοδο 

διαρκούς ύφεσης (εξαετία 1990-1995) που τη διαδέχθηκε μία τριετία ανοδικής 

πορείας (1996-1998). Μετά το 1998 οι δείκτες που αφορούν στον κατασκευαστικό 

τομέα είναι μικτοί με συνεχή τρίμηνα πτωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας 

και μία θετική στροφή το 2° τρίμηνο του 2000, η οποία φαίνεται να εξακολουθεί 

μέχρι σήμερα, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τους ισολογισμούς 

των τριών τελευταίων ετών.

Δεδομένου ότι η έκδοση άδειας δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη οικοδομική 

δραστηριότητα αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις επιχειρήσεων που 

ασχολούνται με οικοδομικές δραστηριότητες, οι σχετικοί δείκτες εξακολουθούν να 

κρατούνται σε χαμηλά επίπεδα (με μία αναλαμπή κατά την αρχή του 2001). 

Υπάρχουν όμως παράλληλα προβλέψεις μεγάλων κατασκευαστών με βάση τις 

οποίες ο κλάδος θα επιτύχει ρεκόρ ρυθμών ανάπτυξης κατά τα 3 έτη, που θα 

προηγηθούν της Ολυμπιάδας του 2004 όπως άλλωστε και το πέτυχε.
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Νομοθετήματα που διευκολύνουν τις συγχωνεύσεις εταιριών του κατασκευαστικού 

τομέα με σκοπό να δημιουργηθούν εταιρίες ικανές ν ’ανταγωνισθούν τις αντίστοιχες 

ευρωπαϊκές σε διαγωνισμούς έργων υποδομής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 

έχουν ψηφισθεί από τη Βουλή.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης η δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών, που 

παρατηρείται και στην περιοχή των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, καθένας 

απ’ τους οποίους έχει άμεσες ή έμμεσες σχέσεις με μία από τις πέντε μεγάλες 

τράπεζες, που με τη σειρά τους οργανώνονται για τις αναπτυξιακές προοπτικές του 

τομέα κατασκευών».4

4.Α.3. Μικοοπεριβάλλον

Το Μικροπεριβάλλον, που αντιπροσωπεύει το περιβάλλον του ίδιου του 

ΣΕΥΔΑΠ.

Εξετάζοντας το τρίτο επίπεδο του περιβάλλοντος, δηλαδή τον ίδιο τον 

ΣΕΥΑΑΠ, μπορούμε να υπογραμμίσουμε τα εξής:

Η μέχρι τώρα πορεία του συνεταιρισμού είναι μια πορεία συνεχούς εξέλιξης 

και προόδου. Χάρη στις προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων (Συνεταίρων, 

Διοικήσεων, Στελεχών και Εργαζομένων) έχουν επιτευχθεί αποτελέσματα που 

ξεπερνούν και τις καλύτερες προσδοκίες.

α) Στην τελευταία πλήρη διαχειριστική περίοδο, την περσινή δηλαδή χρονιά οι 

πωλήσεις του συνεταιρισμού ανήλθαν στα 31.751.556,10 ευρώ, έναντι 

27.503.827,44 ευρώ κατά το έτος 2002

β) Ο ΣΕΥΔΑΠ διατήρησε την πρωτοπορία στο Νομό Αττικής, όσον αφορά τη 

δημιουργία εργαστηρίου φυσικού αερίου και την πώληση προϊόντων, που έχουν 

σχέση μ’αυτό.

γ) Τα καθαρά κέρδη του, το 2003, ανήλθαν στα 2.157.760,67 ευρώ έναντι του 

έτους 2002 που ήταν 1.528.407,90 ευρώ.

4 Ιστοσελίδα του ΣΕΥΔΑΠ (www.seydap.gr)

http://www.seydap.gr
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Περιληπτικά ο ΣΕΥΔΑΠ υπερκάλυψε τους στόχους, που είχε θέσει για το

έτος 2003, ενώ παράλληλα:

α) Οργάνωσε εντυπωσιακή προβολή του έργου του.

β) Προχώρησε στην ανακαίνιση και αύξηση της λειτουργικότητα του χώρου των 

γραφείων του.

γ) Δημιούργησε νέο κατάστημα -  κεντρική αποθήκη στου Ρέντη.

δ) Δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, που στελέχωσε με ικανούς συνεργάτες.

ε) Εξασφάλισε θετικά αποτελέσματα σε διαπραγματεύσεις με βασικούς τους 

προμηθευτές.

στ)Οργάνωσε ενημερωτικές συναντήσεις στα καταστήματά του με συμμετοχή 

πολλών συναδέλφων.

ζ) Εξασφάλισε μεγάλα έργα και μεγάλες παραγγελίες, αντιμετωπίζοντάς τα με 

τρόπο, που ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα τιμών στην αγορά

4.Β. Σνέσιι προιιτιθευτύ -  συνεταιρισμού.

Η σχέση προμηθευτή -  συνεταιρισμού είναι καθαρά εμπορική και διέπεται 

από τους κανόνες του εμπορικού δικαίου.

Υπάρχουν δύο ειδών συμφωνίες μεταξύ προμηθευτών και προμηθευόμενου, η 

πρώτη είναι η προφορική συμφωνία «Μεταξύ κυρίων» και η δεύτερη που είναι η 

πιο συνηθισμένη, είναι η γραπτή συμφωνία (συμβόλαια, ιδιωτικά συμφωνητικά).

Ο ΣΕΥΔΑΠ προτιμάει τη δεύτερη συμφωνία και σε πολύ ειδικές 

περιπτώσεις προτιμάει τις «μυστικές συμφωνίες» με τους προμηθευτές του. 

Δηλαδή, όταν η προσφορά για κάποιο προϊόν ή προϊόντα του ίδιου προμηθευτή 

υπερβαίνει το ποσό των 2.000,00 ευρώ, ο υπεύθυνος του τμήματος προμηθειών 

μαζεύει όλες αυτές τις προσφορές και τις κοινοποιεί στους Συνεταίρους, στα 

Στελέχη και στο Διοικητικό Συμβούλιο την ημερομηνία, που έχει ορισθεί απ’το 

Διοικητικό Συμβούλιο.
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Εκτός από την άμεση σχέση, όπως είδαμε παραπάνω, υπάρχει και η έμμεση 

σχέση προμηθευτή -  συνεταιρισμού. Δηλαδή, η ΠΟΣΕΥΔ μεσολαβεί μεταξύ 

ΣΕΥΔΑΠ και προμηθευτών, με σκοπό την καλύτερη δυνατή χαμηλή τιμή 

προσφοράς με τη μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος. Ένα παράδειγμα, για να 

κατανοήσουμε αυτή τη σχέση:

Η ΠΟΣΕΥΔ θέλει να πάρει 100 κομμάτια από ένα προμηθευτή για λογαριασμό 

του ΣΕΥΔΑΠ και η τιμή προσφοράς είναι 2 ευρώ το κομμάτι με συνέπεια το 

πριμ του καθαρού ποσού (τζίρου) να είναι χαμηλό. Αν η ΠΟΣΕΥΔ πάρει 1000 

κομμάτια απ’τον προμηθευτή για λογαριασμό του ΣΕΥΔΑΠ, ο προμηθευτής θα 

κάνει καλύτερη τιμή προσφοράς, λόγω της μεγάλης ποσότητας που παρήγγειλε η 

ΠΟΣΕΥΔ μ’αποτέλεσμα κι αυτός να κερδίσει περισσότερα, αλλά και το πριμ 

του καθαρού ποσού (τζίρου) για τον ΣΕΥΔΑΠ να είναι υψηλό.

Η ΠΟΣΕΥΔ απ’ όλη αυτή τη διαδικασία παίρνει ένα ποσοστό απ’ τις πωλήσεις 

του ΣΕΥΔΑΠ.

Τώρα απ’ την άλλη όχθη ο προμηθευτής παίρνει το ρίσκο, για το αν θα 

προτιμήσει ένα μικρό πελάτη, που στην περίπτωση που πέσει οικονομικά έξω θα 

χάσει λιγότερα, απ’ ότι αν προτιμούσε ένα μεγάλο πελάτη.

Το μεγάλο όμως πλεονέκτημα του μεγάλου πελάτη είναι ότι σαν πιο γνωστός κι 

εδραιωμένος στον επαγγελματικό χώρο κάνει περισσότερη διαφήμιση των 

προϊόντων του προμηθευτή είτε επώνυμος είναι είτε ανώνυμος, λόγω της 

μεγάλης γκάμας προϊόντων που έχει, σε αντίθεση μ’ ένα μικρό πελάτη που δεν 

είναι τόσο γνωστός στην αγορά κι έχει μικρή γκάμα προϊόντων και προωθεί 

κάποιες συγκεκριμένες μάρκες αυτές που θέλει των προϊόντων του στην αγορά.

Επίσης, όταν ο προμηθευτής πετυχαίνει καλές και δυνατές προσφορές με τους 

πελάτες του, γίνεται πιο ανταγωνιστικός στην αγορά και πιο αναγνωρίσιμος.
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Ένα σημαντικό στοιχείο στη σχέση προμηθευτή -  προμηθευόμενου είτε 

συνεταιρισμός είναι, είτε βιομηχανία, είτε ελεύθερος επαγγελματίας είναι η 

αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης, δηλαδή η φερεγγυότης.

Η φερεγγυότης ενός εμπορικού ονόματος στην αγορά σημαίνει εμπιστοσύνη, 

σιγουριά, αξιοπιστία απέναντι στους πελάτες και στους προμηθευτές του.

4.Γ. Στόνοι και προοπτικές

Σ’ αυτή τη φάση η προσοχή του ΣΕΥΔΑΠ έχει επικεντρωθεί στο να μπουν 

τα θεμέλια επιβίωσης και συνέχισης της επιτυχημένης πορείας του στις αλλαγές, 

που όπως κατ’επανάληψη τονίσθηκε χαρακτηρίζουν ήδη και πρωταγωνιστούν 

στις εξελίξεις της ελληνικής αγοράς

Τα αδιαμφισβήτητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ΣΕΥΔΑΠ θα πρέπει να 

εδραιωθούν και να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο μέσω:

Της ελαχιστοποίησης του κεφαλαίου κινήσεως του.

Της άριστης εξυπηρέτησης συνεταίρου και πελατών.

Της συνεχόμενης ανάπτυξης του.

Ικανοποιητικών επιπέδων κερδοφορίας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

Βασικές παράμετροι της επιτυτηιιένικ πορείας του ΣΕΥΑΑΠ

5.Α. Στιαασία ανθρώπινου παράγοντα

Ο πολυτιμότερος παράγοντας για τον ΣΕΥΑΑΠ δεν είναι η αξία των 

Συνεταιρικών μερίδων, αλλά οι ίδιοι οι Συνεταίροι (ο αριθμός των οποίων 

ανέρχεται σήμερα σε 570), καθώς και οι εργαζόμενοι και τα στελέχη του, που 

η συμβολή τους στην επιτυχημένη του πορεία είναι μεγάλη.

Ο ΣΕΥΑΑΠ ανήκει στα μέλη του, τα οποία, αυτόματα από τη στιγμή της 

εγγραφής τους και χωρίς να γίνονται διακρίσεις, απολαμβάνουν ίδια 

δικαιώματα και υποχρεώσεις ανεξάρτητα από τον αριθμό των μερίδων που 

κατέχουν. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, το κάθε μέλος του συνεταιρισμού: 

α)Έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μερίδων 

που κατέχει.

β)Έχει ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους παλαιούς Συνεταίρους, 

αυτόματα από τη στιγμή της εγγραφής του στο Συνεταιρισμό, 

γ) Μπορεί να λάβει μέρος στις εκλογές που γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια και 

θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί στα όργανα (Δ.Σ., Εποπτικό Συμβούλιο, 

Αντιπρόσωποι ΠΟΣΕΥΑ. 

δ) Μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

5.Β. Στιαασία ΈνταΕτις Νέων Μελών

Η δύναμη του ΣΕΥΑΑΠ είναι τα μέλη του. Η ακόμα μεγαλύτερη δύναμη του 

είναι η προσέλκυση νέων μελών. Διότι μέσα απ’αυτή τη διαδικασία, η παρουσία
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τους σε κάθε επίπεδο κι επιχειρηματική διεκδίκηση, γίνεται περισσότερο 

αισθητή κι αποτελεσματική.

5.Γ. Οφέλη «π’αυτή την ένταξη

Τ’ αποτελέσματα από την ένταξη νέων μελών στον ΣΕΥΔΑΠ μόνο θετικά 

μπορεί να είναι και τα οφέλη τεράστια και για τις δύο πλευρές.

Σε μια όιαγραμματική απεικόνιση των ωφελειών θα είχαμε:

Ένταξη Νέων Μελών -> Αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων Αύξηση 'Ογκου 

Αγορών ->Μειωμένες Τιμές Αγοράς Εμπορευμάτων -> Μειωμένες Τιμές 

Πώλησης -> Αύξηση Όγκου Πωλήσεων και Προμηθειών σε Επίπεδο 

Μέλους Αύξηση Όγκου Πωλήσεων σε Επίπεδο Συνεταιρισμού -> 

Αύξηση Κερδών -  Αύξηση Μερισμάτων.

5.Γ.Ι. Για τα ιιέλη

Από τη στιγμή της ένταξής του στον ΣΕΥΔΑΠ, ο κάθε συνέταιρος 

αποτελεί αυτόματα μέλος του μεγαλύτερου αστικού βιοτεχνικού 

Συνεταιρισμού της χώρας, του Συνεταιρισμού που κατάφερε να επιβιώσει, 

ξεπερνώντας, σε μια πορεία 27 ετών, δύσκολες περιόδους που οδήγησαν 

άλλες εταιρίες του χώρου σε διακοπή των δραστηριοτήτων τους. Αυτό ήταν 

αναμενόμενο, γιατί ο δρόμος που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια η 

Ελληνική Οικονομία προκειμένου να επιτύχει την ένταξή της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση με μείωση του πληθωρισμού στα επίπεδα των εταίρων 

μας, οδήγησε σε μια ιδιαίτερα σφιχτή εισοδηματική πολιτική μ’ αποτέλεσμα 

να έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών.

Συνέπεια αυτής της πολιτικής, ήταν η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας 

και η αύξηση του ανταγωνισμού στον κλάδο, που κάνει ιδιαίτερα δύσκολη
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την επαγγελματική επιβίωση των ανεξάρτητων επαγγελματιών κι 

επιχειρήσεων. Είναι ενδεικτικό ότι από την αρχή του 1994 έως τα μέσα του 

2000, ενώ συστάθηκαν 200 νέες επιχειρήσεις στον τομέα « Υδραυλικών και 

Ειδών Υγιεινής / Κρουνοποιίας», οι 100 διαλύθηκαν ή διέκοψαν τις εργασίες 

τους.

Ο Σ Ε Υ Δ Α Π μέσα απ’ τις προσπάθειες των τελευταίων ετών κατάφερε 

να συμβάλλει στα παρακάτω:

Την μείωση του κόστους των εμπορευμάτων.

Την ασφάλιση ευρείας γκάμας υλικών.

Την επαγγελματική επιβίωση των μελών του.

Την διασφάλιση του καταναλωτή.

Την εκπαίδευση των μελών του σε νέα υλικά και τεχνολογίες.

Την διαπαιδαγώγηση των μελών του στις αξίες της συλλογικής δράσης και 

συνεργασίας.

Ένα μέλος που επενδύει στον ΣΕΥΔΑΠ αγοράζοντας συνεταιριστικές 

μερίδες και συναλλασσόμενο μ’ αυτόν σε συχνή βάση είναι πολλαπλά 

κερδισμένο. Ένα παράδειγμα για να δούμε λεπτομερέστερα το κέρδος που 

έχει ένα μέλος, όταν αγοράζει συνεταιριστικές μερίδες απ’ αυτόν :

Την περίοδο του 2001, όπου τα επιτόκια τραπέζης για ποσά κάτω του 

1.000.000 δρχ. δεν καλύπτουν σε κάποιες Τράπεζες ούτε καν τον υπάρχοντα 

πληθωρισμό, ο ΣΕΥΔΑΠ προσέφερε στα μέλη του από την πρώτη κιόλας 

μερίδα απόδοση της τάξης του 10%.

Επίσης ένα μέλος που εντάσσεται στην υδραυλική οικογένεια του 

ΣΕΥΔΑΠ έχει αυτομάτως έκπτωση σε όλα τα προϊόντα του από 10% έως 

45% και επιπλέον του δίνεται η δυνατότητα ν’αγοράζει ότι χρειάζεται από τον 

Συνεταιρισμό με δόσεις ( αγορές επί πιστώσει ), όταν αδυνατεί να τα 

πληρώσει με μετρητά εκείνη τη στιγμή.



32

Τα οικονομικά οφέλη των μελών του συνεταιρισμού προέρχονται από δύο 

βασικές κατηγορίες:

(Ι)Μειωμένο κόστος αγορών λόγω της υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής. 

(2)Απόδοση επί του κεφαλαίου επένδυσης (μερίδες) κι επί των συνολικών 

αγορών :

(Α) Βάσει του ίδιου κεφαλαίου

(Β) Βάσει του εξοφλημένου τζίρου του κάθε μέλους.

5.Γ.2. Για τον ΣΕΥΑΑΠ

Με την προσέλκυση νέων συνεταίρων και την αύξηση του συνεταιριστικού 

κεφαλαίου ο ΣΕΥΔΑΠ είναι σε θέση, προασπίζοντας τα συμφέροντα των 

συνεταίρων, να ενισχύσει την ήδη σημαντική του θέση στην αγορά 

μειώνοντας το κόστος αγοράς και κατά συνέπεια τις τιμές πώλησης των 

ειδών που εμπορεύεται.

Η προσέλκυση νέων μελών αποτελεί την καλύτερη δυνατή μορφή 

χρηματοδότησης της ανάπτυξης του ΣΕΥΔΑΠ. Στην έκταση που αυτή η 

ανάπτυξη συνδυάζεται με προσπάθεια άριστης εξυπηρέτησης συνεταίρων και 

πελατών ο ΣΕΥΔΑΠ διασφαλίζει:

- Αύξηση της αφοσίωσης και προτίμησης των πελατών.

- Περαιτέρω αύξηση συνεταίρων και πελατών.

- Προώθηση της πραγματικής εικόνας του ΣΕΥΔΑΠ στην αγορά.

5.Α. Συνεντεύξεις αελών του ΣΕΥΑΑΠ

Δημιούργησα ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο ακολουθεί παρακάτω και το 

έστειλα σε δύο μέλη της Διοίκησης, που προθυμοποιήθηκαν να μου δώσουν 

συνέντευξη ,αλλά όχι από κοντά λόγω υποχρεώσεων, δεν είχαν ελεύθερη ώρα, 

μου απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Θα ήθελα να μας κάνετε μία σύντομη αποτίμηση της πορείας του 

ΣΕΥΔΑΠ για το διάστημα 2001-2003, έτσι όπως τη βιώσατε εσείς ως 

μέλος της Διοίκησης.

2. Θεωρείτε ότι τα αποτελέσματα (σε όλους τους τομείς) του 

Συνεταιρισμού, συμπορεύθηκαν με τις επιθυμίες, το σχεδιασμό και τη 

δράση της Διοίκησης;

3. Ποια ήταν η μεγαλύτερη προσδοκία σας για τον ΣΕΥΔΑΠ; Την είδατε να 

υλοποιείται;

4. Ποια τα « οφέλη » ενός συναδέλφου απ’τη συμμετοχή του στη διοίκηση 

του Συνεταιρισμού; Παροτρύνετε τους συναδέλφους να θέτουν 

υποψηφιότητα στο Δ.Σ.;

5. Ποιο είναι κατά την άποψή σας, σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα για 

τον Συνεταιρισμό;

Γιάννης Πηλιώνης ( μέλος της Διοίκησης)

1. Σε ό,τι αφορά την πορεία του Συνεταιρισμού για τα δύο αυτά χρόνια, 

θεωρώ ότι ήταν πολύ επιτυχημένη. Αυτό το δείχνουν τα οικονομικά 

αποτελέσματα, τα οποία μπορείτε να δείτε από τους ισολογισμούς των 

αντίστοιχων ετών και οι εβδομήντα ( 70 ) καινούργιες εγγραφές συνεταίρων. 

Κανείς δεν μπορεί να είναι δυσαρεστημένος από μια τέτοια πορεία. Ασφαλώς 

θα μπορούσε να ήταν καλύτερη, αλλά είναι αρκετά καλή, λαμβανομένου 

υπόψη τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά.

2. Ασφαλώς και συμπορεύθηκαν τα αποτελέσματα του ΣΕΥΔΑΠ με τη δράση 

μας ως διοίκηση. Επιθυμία και στόχος μιας διοίκησης είναι ο πήχης να είναι 

ψηλά. Θεωρώ ότι η πορεία μας προς το πάνω μέρος του πήχη
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ήταν θετική και στο σχεδίασμά και στη δράση. Και βέβαια και στη 

σύμπλευση με τη διαχείριση των τμημάτων από τους εργαζομένους και τα 

στελέχη του Συνεταιρισμού.

3. Η μεγαλύτερη προσδοκία που μπορεί να έχει κάποιος, όταν βρίσκεται στη 

διοίκηση του Συνεταιρισμού είναι να μπορέσει να λειτουργήσει, δηλαδή να 

ανταπεξέλθει στην λειτουργία του οργάνου. Νομίζω ότι η συνεργασία μεταξύ 

των μελών του Δ.Σ. είναι άψογη και γι’αυτό το λόγο είδαμε να υλοποιείται κι 

ένας από τους στόχους που είχαμε, το κατάστημα του Ρέντη.

4. Κατ’αρχήν πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Συνεταιρισμός είναι μαγαζί και 

των πεντακοσίων εβδομήντα ( 570 ) μελών του, άρα όλοι πρέπει να έχουν 

συμμετοχή στη διαχείρισή του. Θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι , σταδιακά, 

πρέπει να θέτουν υποψηφιότητα για τα όργανα της διοίκησης. Το 

συνεταιριστικό κίνημα έχει ανάγκη από καινούργια στελέχη, από νέους 

ανθρώπους.

5. Ως κύριο πρόβλημα των αστικών συνεταιριστικών μονάδων σήμερα, 

θεωρώ τον τρόπο φορολόγησής τους. Οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τους 

συνεταιρισμούς ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή ως Α.Ε. Αυτό δεν είναι 

σωστό. Φορολόγηση σε 35% συν επιβάρυνση χαρτοσήμου, δεν θα το 

συναντήσουμε πουθενά αλλού. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση πρέπει να 

«αγκαλιάσει» το συνεταιριστικό κίνημα και να δει με μεγαλύτερη 

προσοχή τα προβλήματά του. Μπορούμε να πούμε, ότι οι συνεταιριστικές 

μονάδες είναι επιχειρήσεις λαϊκής βάσης ( λόγω συμμετοχής πολλών μελών ) 

και διαδραματίζουν σημαντικό παρεμβατικό ρόλο στην αγορά, προς όφελος 

των καταναλωτών.
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Νίκος Γρίβας ( μέλος της Διοίκησης)

1. Με απλά λόγια, η απάντηση σ’αυτή τη ερώτηση είναι ότι ο Συνεταιρισμός 

δεν ενδιαφέρεται πλέον για τα μέλη του, αλλά για όλους τους άλλους. 

Δηλαδή, έχει γίνει ένα μαγαζί σαν όλα τα άλλα, που κινούνται στο χώρο μας, 

καθαρά εμπορικό. Πιο λεπτομερειακά, ο συνεταιρισμός έχει ξεφύγει από τις 

βασικές αρχές και λειτουργίες του συνεταιριστικού κινήματος. Από το «ισχύς 

εν τη ενώσει» αυτό για το οποίο γίνανε οι συνεταιρισμοί, για να βοηθάνε οι 

μεγάλοι τους μικρούς. Τώρα υπάρχουν μεγάλοι τζίροι και μικροί, 

διαφορετικές οικονομικές πολιτικές ανάλογα τους τζίρους -  κλίμακες, που 

ανήκουν τα μέλη και άλλα πολλά. Γιατί, βέβαια, όπως υποστηρίζει η 

πλειοψηφία της Διοίκησης, πρέπει ν ’ακολουθούμε την εποχή και όχι 

ν’ασχολούμαστε με τους ρομαντισμούς, που είχαν οι παλαιότεροι, που 

ίδρυσαν τον ΣΕΥΔΑΠ. Και για να κλείσω την ερώτηση, αυτό δεν είναι 

πρόβλημα μόνο του Συνεταιρισμού της Αθήνας, αλλά όλων των 

Συνεταιρισμών της επικράτειας, όπως και της ΠΟΣΕΥΔ, η οποία με διάφορες 

λανθασμένες ενέργειες οδηγεί το συνεταιριστικό κίνημα σε τέλμα. 

Θ’αναφέρω περιληπτικά ορισμένες απ’αυτές, όπως τις βλέπω εγώ:

1. Η ΠΟΣΕΥΔ κινείται ανάλογα με τις πολιτικές πεποιθήσεις και τα 

συμφέροντα των μελών, που έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή.

2. Αρχίζει και ξεχνάει παροδικά τις αρχές, που διέπουν τη συνεταιριστική 

ιδεολογία ( αμοιβαία συνεργασία, αλληλεγγύη, τα μέλη να βάζουν πάνω 

απ’όλα το καλό του συνεταιρισμού και μόνο ). Η απόκτηση του καλού 

εμπορικού ονόματος στην αγορά και η αυξημένη οικονομική συγκομιδή, που 

έχει τα τελευταία χρόνια έχει «τυφλώσει» τα μέλη και βάζουν σε δεύτερη 

μοίρα το καλό της ΠΟΣΕΥΔ και πρώτο βάζουν το οικονομικό τους συμφέρον.

3. Προσπαθεί να συνδυάσει ένα μέρος της ιδεολογίας των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων ( ΚΕΡΔΟΣ ) με την ιδεολογία των Συνεταιρισμών ( ΤΑ ΜΕΑΗ 

ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ
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ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΣ ), πιστεύω αυτός ο συνδυασμός είναι λανθασμένος, 

αντίθετος στις ιδεολογικές κινήσεις των Συνεταιρισμών κι αρκετά 

επικίνδυνος.

Αλλά είπαμε στην εποχή που ζούμε μετράει μόνο το προσωπικό συμφέρον. 

Γενικό συμπέρασμα, κάτι δεν πάει καλά.

2. Με βάση τη θέση της πλειοψηφίας της Διοίκησης, νομίζω ότι ο ΣΕΥΔΑΠ 

πέτυχε αυτό που ήθελαν οι συνάδελφοί μου, που ανήκουν σ’αυτήν την 

πλειοψηφία, δηλαδή, την ανοδική πορεία του ΣΕΥΔΑΠ στον οικονομικό 

τομέα και την μεγάλη ανταγωνιστικότητα των τιμών των προϊόντων του στην 

αγορά.

3. Με βάση τις αρχές, που μου έδειξε ο πατέρας μου και τις πεποιθήσεις μου,

ο Συνεταιρισμός δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου. Αντιθέτως, απέχει 

παρασάγγας από αυτό που εγώ θα ήθελα να είναι ο Συνεταιρισμός. Δηλαδή, 

το μαγαζί του υδραυλικού κι όχι μια ακόμα επιχείρηση, όπως θέλουν και 

προσπαθούν να τον κάνουν.

4. Πριν από καιρό, όταν δεν ασχολιόμουνα με τα κοινά, είχα ρωτήσει 

σ’ανύποπτο χρόνο τον πατέρα μου, τι κέρδισε, που έτρεχε για τον κλάδο. Μου 

είχε πει ότι σαν κέρδος θεωρούσε ότι γνώρισε συναδέλφους απ’όλη την 

Ελλάδα, που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχε γνωρίσει ποτέ. Επειδή το ίδιο 

βιώνω τώρα κι εγώ και συν αυτό παλεύω από συγκεκριμένες θέσεις για ένα 

καλύτερο αύριο, ναι, θα προέτρεπα κι άλλους συναδέλφους ν’ασχοληθούν με 

τα κοινά.

5. Καταρχάς το κίνημα έχασε τον βασικό προσανατολισμό του, έχασε τις 

αξίες του κι ασχολείται μόνο με ποιο τρόπο θα έρθουν περισσότεροι τζίροι και 

κέρδη. Πρέπει να «σκύψουμε» πάνω στα προβλήματα , που απασχολούν το
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κίνημα, με βάση βέβαια την εποχή που διανύουμε και να βρούμε τρόπους, οι 

οποίοι θα βοηθήσουν να μην ξεφύγουν οι συνεταιρισμοί από τα χέρια μας.

Από τις παραπάνω συνεντεύξεις συμπεραίνουμε ότι ο ΣΕΥΔΑΠ έχει μια πολύ 

ικανοποιητική ανοδική οικονομική πορεία στην ανταγωνιστική αγορά κι αυτό 

οφείλεται στη σωστή συνεργασία και στον οικονομικό προγραμματισμό των 

μελών του ( ίδρυση νέου καταστήματος στου Ρέντη, ανταγωνιστικές τιμές των 

προϊόντων του στην αγορά ). Όμως, επειδή στην εποχή μας τα πάντα 

κινούνται γύρω από το χρήμα, πιστεύω ότι ο ΣΕΥΔΑΠ θα διατηρήσει κατά 

ένα μέρος το πρόσωπο του συνεταιρισμού, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζεται 

πολύ από τη νοοτροπία, που κυριαρχεί στις επιχειρήσεις, επειδή συνεργάζεται 

με αυτές. Και όπως είδαμε από τις συνεντεύξεις έχει τείνει προς αυτή την 

κατεύθυνση. Δυστυχώς όμως όλα στις μέρες μας τείνουν προς την 

ιδιωτικοποίηση και πολύ φοβάμαι ότι και οι συνεταιρισμοί θα πάθουν το ίδιο, 

αν δεν έχουν αρχίσει να το παθαίνουν, όπως ο Συνεταιρισμός που εξετάζουμε. 

Παρόλαυτα θέλω να πιστεύω ότι τα μέλη, που πιστεύουν και υποστηρίζουν το 

αυθεντικό κι ανόθευτο πρόσωπο του Συνεταιρισμού θα «πολεμήσουν» να 

διατηρήσουν αυτή την αυθεντικότητα, ενάντια στο κράτος (που φορολογεί 

τους Συνεταιρισμούς, όπως φορολογεί τις επιχειρήσεις, ενώ κανονικά έπρεπε 

να έχουν πιο «ελαφριά» φορολογία), αλλά και στα μέλη, που θέλουν να το 

αλλοιώσουν και να του προσθέσουν τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, ώστε 

στο τέλος να μετατραπεί ο ΣΕΥΔΑΠ σε μια «ψυχρή» επιχείρηση, με μόνο 

σκοπό το ΚΕΡΔΟΣ.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην πορεία των 27 χρόνων από την ίδρυσή του ο ΣΕΥΔΑΠ κατάφερε να 

εδραιωθεί στο χώρο της ανταγωνιστικής αγοράς, αναπτύσσοντας τις 

δραστηριότητές του με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς στους τομείς 

ύδρευσης, θέρμανσης και φυσικού αερίου.

Με την αύξηση του δυναμικού του χρόνο με το χρόνο έφθασε στο σημείο να 

σήμερα να είναι ο πιο οικονομικά σημαντικός καταναλωτικός, προμηθευτικός 

Συνεταιρισμός στον τομέα του.

Ο ΣΕΥΔΑΠ συμμετέχει σ’όλες τις διοργανώσεις, που πραγματοποιούνται κι 

αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητές του και τα μέλη του (σεμινάρια, 

εκθέσεις προϊόντων, συνέδρια).

Από το χρονικό διάστημα που πέρασα στο χώρο του ΣΕΥΔΑΠ προκειμένου 

να συλλέξω όλα τ’απαραίτητα στοιχεία για την πτυχιακή μου εργασία, έβγαλα 

τα εξής συμπεράσματα:

Ο ΣΕΥΔΑΠ είναι ένας αρκετά δυνατός Συνεταιρισμός από οικονομικής 

πλευράς, αυτό οφείλεται στην τεράστια γκάμα των προϊόντων του και στις 

αυξημένες πωλήσεις του. Χάρη στα δύο σημαντικά του αυτά πλεονεκτήματα 

έχει εδραιωθεί για τα καλά στον χώρο της ανταγωνιστικής αγοράς. 

Παρακολουθεί συνεχώς κι ενημερώνεται για τις απαιτήσεις στο χώρο της 

ύδρευσης, της θέρμανσης και του φυσικού αερίου που έχουν τα μέλη του και 

οι καταναλωτές.

Απ’τα οικονομικά στοιχεία που έχω στα χέρια μου (ισολογισμοί, πίνακας 

πωλήσεων) είδα ότι ο ΣΕΥΔΑΠ αυξάνει σημαντικά τα κέρδη του χρόνο με το 

χρόνο, παρόλο που υπάρχει μεγάλη κρίση στην αγορά. Αυτή η «επιτυχία» 

οφείλεται στον σωστό οικονομικό προγραμματισμό της Διοίκησης, αλλά και
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στην σωστή συνεργασία μεταξύ των τμημάτων του Συνεταιρισμού και της 

Διοίκησης.

Όμως αυτή η οικονομική «επιτυχία» έφθειρε λίγο το πραγματικό πρόσωπο 

του ΣΕΥΔΑΠ ( των μελών του ). Όπως κατάλαβα τα μέλη του κάνουν ό,τι 

μπορούν για να κερδίζουν όλο και περισσότερα για το ατομικό τους συμφέρον 

και μετά για τον Συνεταιρισμό, ενώ κανονικά ισχύει πρώτα το καλό του 

Συνεταιρισμού και το ατομικό συμφέρον έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Αλλά 

στην εποχή που ζούμε όλα κινούνται γύρω από το χρήμα και πως θα κερδίσει 

ο καθένας περισσότερα για το άτομό του. Επίσης με ανησύχησε λίγο και η 

επεβεβαίωση από το μέλος της Διοίκησης ( Νίκος Γρίβας ), που μου είπε στη 

συνέντευξη ότι ο ΣΕΥΔΑΠ νοιάζεται μόνο για το δικό του συμφέρον και όχι 

για τα μέλη του. Θέλω να πιστεύω ότι τα μέλη που πιστεύουν ακόμα στις 

αρχές, που διέπουν ένα Συνεταιρισμό ( συνεργατισμός, εμπιστοσύνη, 

αλληλοβοήθεια ) θα «παλέψουν» για να διατηρήσει ο Συνεταιρισμός το 

γνήσιο πρότυπό του ( πάνω απ’όλα το καλό του Συνεταιρισμού ) και να μη 

μετατραπεί σε μια απρόσωπη επιχείρηση όπως όλες οι άλλες, που τη νοιάζει 

μόνο το ατομικό κέρδος και τίποτ’άλλο.

Είμαι πολύ ευχαριστημένη από την όλη συνεργασία με το προσωπικό των 

τμημάτων ( λογιστήριο, κοστολόγηση, τμήμα προμηθειών, τμήμα πωλήσεων 

), με βοηθήσανε με μεγάλη προθυμία στην εύρεση πληροφοριών και 

στοιχείων, αλλά και στο διάστημα, που χρειάστηκε να μείνω στο χώρο 

εργασίας τους για να δω από κοντά πως λειτουργεί το κάθε τμήμα, αλλά και 

πως συνεργάζονται τα τμήματα μεταξύ τους. Το μόνο μου παράπονο είναι ότι 

δεν είχα τη στήριξη, που περίμενα από τα ανώτερα στελέχη του ΣΕΥΔΑΠ, 

μου εξηγήσανε ότι λόγω επιβαρημένου προγράμματος δεν έχουν χρόνο, αλλά 

πιστεύω ότι τους πέντε (5) μήνες που πήγαινα στον ΣΕΥΔΑΠ σχεδόν κάθε 

μέρα για να συλλέξω τις πληροφορίες θα μπορούσαν να βρουν μισή ώρα 

ελεύθερη να μου διαθέσουν. Απ’ότι έμαθα δεν είχε ξανακάνει άλλος εργασία 

για τον συγκεκριμένο Συνεταιρισμό, γι’αυτό το λόγο και μόνο πιστεύω ότι θα
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μπορούσαν να δείξουν ενδιαφέρον. Δε πειράζει, ας είναι καλά το προσωπικό 

του ΣΕΥΔΑΠ.

Κλείνοντας τα συμπεράσματά μου για τον Συνεταιρισμό θέλω να πω ότι 

θαυμάζω την αντοχή του ΣΕΥΔΑΠ και την υπεροχή του στην ανταγωνιστική 

αγορά στον τομέα που εκπροσωπεί τόσα χρόνια, χάρη στον σωστό οικονομικό 

προγραμματισμό των μελών της Διοίκησης. Επίσης μου έκανε τρομερή 

εντύπωση οι οικονομικές ευκαιρίες, που δίνει ο ΣΕΥΔΑΠ στα μέλη του με τις 

εκπτώσεις που τους προσφέρει από τη στιγμή της ένταξής τους σ’αυτόν και τα 

βοηθητικά δάνεια, που δίνει στους υπαλλήλους του σε περίπτωση ανάγκης. 

Πιστεύω ότι τα οικονομικά οφέλη που προσφέρει στα μέλη του είναι ένας 

έξυπνος τρόπος προσέγγισης, για να ενταχθούν στην υδραυλική οικογένεια 

όλο και περισσότεροι υδραυλικοί. Τέλος θέλω να πω ότι αν ήμουν στη θέση 

των ανθρώπων, που διοικούν τον ΣΕΥΔΑΠ δεν θα άφηνα να με παρασύρει η 

θέση μου και τα οικονομικά οφέλη που μου προσφέρει και τα πολιτικά 

συμφέροντα που παίζονται σε κάθε Συνεταιρισμό και επιχείρηση, ώστε να 

προσπαθώ να μετατρέψω έναν τόσο οικονομικά υγιή Συνεταιρισμό, που 

σπανίζει τέτοιο φαινόμενο στην εποχή μας για Συνεταιρισμούς σε μια καθαρά 

κερδοσκοπική και πολιτικών συμφερόντων επιχείρηση. Θα προσπαθούσα να 

περάσω το νόημα της ουσιαστικής σημασίας του Συνεταιρισμού με κάθε μέσο 

(συζητήσεις, γράφοντας μια έκθεση υπέρ της διατήρησης των Συνεταιρισμών) 

στους ανθρώπους της Διοίκησης, ώστε να δουν το λάθος που πάνε να κάνουν 

στον ΣΕΥΔΑΠ, να τον μετατρέψουν σε μια απρόσωπη επιχείρηση, αλλά πολύ 

φοβάμαι ότι τα οικονομικά συμφέροντα και το κράτος (πολιτικά συμφέροντα) 

είναι πολύ πιο ισχυρά από τις δικές μου πεποιθήσεις και ο αγώνας θα είναι 

άνισος.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Καταστατικό ΣΕΥΔΑΠ ( έτος ίδρυσης 1976 ).

2. Βιβλίο του τμήματος ΣΣΟΕ : Γεώργιος Χρ. Δασκάλου, Αστικοί και 

Γ εωργικοί Συνεταιρισμοί.

3. Ενημερωτικό φυλλάδιο υδραυλικών, θέρμανσης, φυσικού αερίου, ειδών 

υγιεινής, πλακάκια, εργαλεία, που εκδίδει ο ΣΕΥΔΑΠ.

4. Ενημερωτικό φυλλάδιο για το φυσικό αέριο, που εκδίδει ο ΣΕΥΔΑΠ.

5. Το εγχειρίδιο του υδραυλικού εκδόσεως της «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.».

6. Περιοδικό «ΧΑΛΚΟΣ» εκδόσεως του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης 

Χαλκού.

7. Περιοδικό «ο υδραυλικός» και ο εγκαταστάτης -  συντηρητής καυστήρων 

μέλους της Ενώσεως Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου και των 

Διεθνών Ενώσεων Περιοδικού Τύπου.

8. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.seydap.gr

http://www.seydap.gr


42

♦ Είδη Υγιεινής, Αξεσουάρ Μπάνιου, Έπιπλα Μπάνιου, Υδρομασάζ, 

Νεροχύτες- Απορροφητήρες, Μπαταρίες και Κουζίνας, Είδη Υγιεινής 

και Αξεσουάρ για άτομα με Ειδικές Ανάγκες (IDEAL STANDARD, 

PHILIPPE STARCU’S, DURAVIT, KERAMAG, KERAFINA, 

VITRUVIL, PORCHER, AXOR, G-STYLE, CERAMICA 

DOLOMITE, PONTE GIULIO, DAMIXA, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ DÉCOR, 

FRANKE, CARRON, CROHE, HANSCROHE).

♦ Πλακάκια Μπάνιου και Κουζίνας (MARRAZI, FILKERAM 

JOHNSON s.a., VITRUVIT, REALONDA, ITALCERAMICA, 

ΨΗΦΙΔΕΣ EZARRI)

♦ Πλακάκια Δαπέδου Πισίνας -  Γρανίτες (CERAMICA SOLE, 

FLAVIKER, MARAZZI, VITRUVIT, ΨΗΦΙΔΕΣ EZARRI, 

REALONDA).

♦ Υλικά για Δίκτυα ( Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Θέρμανσης-Κλιματισμού- 

Πυρόσβεσης):

Χαλκόα και εξαοτήιιατα:

♦> Χαλκοσωλήνες: Γυμνοί (ευθύγραμμοι και σε ρόλους)

Επενδεδυμένοι (ευθύγραμμοι και σε ρόλους)

Φυσικού αερίου 

Ιατρικών αερίων

♦  Χάλκινα εξαρτήματα-κολλητά, press Fitting

♦> Ορειχάλκινα εξαρτήματα -  με σπείρωμα, κολλητά.

♦  Κολλήσεις χαλκού.

♦  Βάνες και διακόπτες όλων των τύπων: κολλητά, με σπείρωμα,

φλατζωτά κ.λ.π.

♦> Υδρορροές χάλκινες με πλήρη γκάμα εξαρτημάτων.
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Σιδη ροσωλύνες και ε£αρτήιιατα:

❖  Σιδηροσωλήνες με ραφή Γαλβανισμένες/Μαύρες.

❖  Χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή (ΤΟΥΜΠΟ)

<♦ Ανοξείδωτοι σωλήνες με ραφή

❖  Εξαρτήματα όλων των τύπων και διαστάσεων

❖  Καμπύλες οξυγόνου

♦> Βάνες όλων των τύπων: κολλητές, με σπείρωμα, φλατζωτές.

❖  Βάνες BUTTERFLY

❖  Βάνες Βιομηχανικές

❖  Σφαιρικοί κρουνοί

Μονώσεις

❖  Μονώσεις σωλήνων σ’όλες τις διαστάσεις και πάχη.

Απονέτευστι

❖  Σωλήνες

❖  PVC (πολυπροπυλένιο)

❖  ΡΕ (πολυαιθυλένιο)

Υπονόιιων

Ύδρευσης: για πόσιμο νερό, για ύδρευση και άρδευση

❖  Πλήρης γκάμα εξαρτημάτων για όλους τους τύπους σωλήνων.

❖  Σιφώνια

Μπάνιου, λουτρού, δαπέδου, βεράντας, κουζίνας.

❖  Κόλες και καθαριστικά 

PVC- Πλαστικών

❖  Αυλάκια και σχάρες πλαστικές, Χυτοσίδηρες,- Ανοξείδωτες

❖  Καλύματα φρεατίων, Χυτοσίδηρα -  Πλαστικά.

❖  Φρεάτια
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Για δίκτυο όμβριων (κυβόσχημο)

Σιφωνοειδή (ταμπουρέτα)

Τύπου ΕΥΔΑΠ (από μπετόν)

❖  Εξαρτήματα Αποχέτευσης εδάφους-υπονόμων 

Μηχανοσίφωνες ΘΘ 

Μηχανοσίφωνες ανεπίστροφοι

Βαλβίδες ανεπίστροφες με κλαπέτο

❖  Υδρορόες: Πλαστικές, Χάλκινες (με πλήρη σειρά εξαρτημάτων)

Στήριξη Σωληνώσεων Εγκαταστάσεων:

❖  Στηρίγματα διαιρούμενα

Με λάστιχο (ηχομονωτικό, θερμομονωτικό)

Χωρίς λάστιχο

Χαλκοσωλήνων (μονά, διπλά)

Πειρασφάλειας (αχλάδι)

❖  Ράγες (προφίς)

❖  Ντίζες

❖  Ειδικά εξαρτήματα 

Κονσόλες, γωνίες, κ.λ.π.

❖  Μικροϋλικά

Βύσματα (πλαστικά -  μεταλλικά)

Παξιμάδια (εξάγωνα-ορθογώνια).

Επεξεργασία νερού:

❖  Φίλτρα νερού

❖  Αποσκληρυντές νερού.

Αντλίες και Συγκροτήματα άντλησης

❖  Αντλίες: Μαντεμένιες-Ανοξείδωτες. Με ενσωματωμένο INVERTER
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Με κοπτήρες.

❖  Πιεστικά: Μονά πιεστικά συγκροτήματα- Δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα-

Πιεστικά συγκροτήματα με ηλεκτρικό πίνακα.

❖  Υπο 13ούγιες αντλίες: Μαντεμένιες, Ανοξείδωτες για καθαρά και όμβρια νερά

λυμάτων.

❖  ΣυνκοοτίΊΐιατα άντλησης:

Αποβλήτων και λυμάτων καθαρών και όμβριων με κοπτήρες.

❖  Υποβρύγιες ανοξείδωτες αντλίες:

Πηγαδιών - Γεωτρήσεων - Δεξαμενών

Πυρόσβεση:

❖  Προϊόντα Coupling (VICTAULIC)

❖  Sprinklers

Εργαλεία (Ηλεκτρικά -Μπαταρίας -  Χειρός^

❖  Pressing

❖  Δράπανα

❖  Πιστολέτα

❖  Τροχοί

❖  Βιδολόγοι

❖  Κουρμπαδόροι

❖  Φλόγιστρα

❖  Καροτιέρες

❖  Κόφτες

❖  Τσιμπίδες

♦> και όλα τα αναλώσιμα υλικά.

Καυστήρες πετρελαίου -  αερίων καυσίιιων:

❖  Μονοβάθμιοι

❖  Διβάθμιοι
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Κυκλοφορητές;

❖  Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

❖  Κυκλοφορητές για ζεστά νερά χρήσης

Αογεία διαστολής ιιειιβράνης:

❖  Για κλειστές εγκαταστάσεις θέρμανσης -  ψύξης 

♦> Για ανοιχτές εγκαταστάσεις

❖  Πιεστικά συγκροτήματα και boiler (για πόσιμο, ζεστό και κρύο νερό)

❖  Συνθετικά δοχεία διαστολής.

Αντλίες Inline

♦♦♦ Για συστήματα θέρμανσης κλιματισμού.

Εςαρτύιιατα λεβητοστασίου θέρμανσης κλιαατισιιού:

♦> Ορειχάλκινοι συλλέκτες

❖  Ρυθμιστικοί διακόπτες

❖  Μεταλλικοί πίνακες 

♦> Βάνες αυτονομίας

❖  Πίνακες αυτονομίας με ωρομετρητές.

Λέβητες πετρελαίου -  αερίων καυσίμων;

❖  Χυτοσίδηροι

❖  Χαλύβδινοι

ΕπίτοΐΥοι λέβητες αερίων καυσίιιων:

❖  Ανοιχτού θαλάμου

❖  Κλειστού θαλάμου καύσεως

❖  Μόνο θέρμανσης
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❖  Θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσεως 

Λέβητες δαπέδου με ενσωματωμένο ατμοσφαιρικό καυστήρα:

♦♦♦ Μονοβάθμιοι

❖  Αιβάθμιοι

♦> Πολυβάθμιοι

Αερολέβητες

❖  Λέβητες στερεών καυσίμων

Ατοιιικές μονάδες πετρελαίου αερίων καυσίιιων

❖  Χυτοσίδηρες

❖  Χαλύβδινες

Θερμοστάτες γώρου:

❖  Ηλεκτρονικοί

❖  Ψηφιακοί

❖  Προγραμματιζόμενοι

❖  Αναλογικοί

Θερμιδομέτοηση;

❖  Θερμιδομετρητές ηλεκτρονικοί (θέρμανσης -  ψύξης)

❖  Κατανεμητές (εξατμιστικού τύπου ηλεκτρονικοί-ασύρματοι)

Αυτοματισμοί:

❖  Βάνες (τρίοδες -  τετράδες)

❖  Κινητήρες βανών

❖  Διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών συστημάτων.
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Συγκροτήματα αυτοματισμού:

❖  Αντιστάθμισης καιρού με κλασικό δισωλήνιο -  μονοσωλήνιο σύστημα ή 

ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης.

♦> Κάτοπτρα ακτινοβολίας αερίων καυσίμων ανοιχτού -  κλειστού φλογοθαλάμου

θερμαντικά σώιιατα:

❖  Πάνελ

❖  Ακάν

❖  Αλουμινίου

❖  Λιακοσμητικά

❖  Λουτρού

❖  Χυτοσιδηρά

❖  RUNTAL

Παραγωγή ζεστού νερού γρήσικ:

❖  Θερμοσίφωνες ηλεκτρικοί.

❖  Ταχυθερμοσίφωνες αποθήκης (boiler) αερίου

❖  Ταχυθερμοσίφωνες αερίου συνεχούς ροής

❖  Ανοιχτού -  κλειστού θαλάμου καύσεως 

♦♦♦ Ηλιακοί θερμοσίφωνες

❖  Boiler I, II και III ενέργειας (γαλβανιζέ- glass -  ανοξείδωτα -  χάλκινα)

❖  Πλακοειδείς εναλλακτές θερμότητας.

Δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων:

Κλιματισμός:

❖  Split -  air conditioners
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❖  Κεντρικές μονάδες -  ημικεντρικές μονάδες αέρα, νερού, ψύξης -  κλιματισμού.

❖  Δοχεία αδράνειας

❖  Αεροκουρτίνες

❖  Αερόθερμα Fan-C oils

Φυσικό αέριο -  Υγραέριο

Συσκευές καύσεως:

❖  Επίτοιχους λέβητες

❖  Επιδαπέδιους λέβητες

❖  Ειδικά Boilers

❖  Επίτοιχους ταχυθερμοσίφωνες.

❖  Χαλύβδινοι σωλήνες

❖  Εξαρτήματα χαλύβδινα

❖  Χαλκοσωλήνες

❖  Εξαρτήματα χαλκού

❖  Στεγανοποιητικά υλικά

❖  Ορειχάλκινοι διακόπτες

❖  Στηρίγματα στήριξης σωλήνων φυσικού αερίου

❖  Οικιακές συσκευές μαγειρικής

❖  Ειδικούς εύκαμπτους ανοξείδωτους σωλήνες

Υλικά υγραερίου

❖  Χαλύβδινοι σωλήνες

❖  Χαλύβδινοι σωλήνες ακρίβειας

❖  Διακόπτες ball-valve

❖  Ορειχάλκινοι διακόπτες
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❖  Ρυθμιστές υψηλής -  χαμηλής πίεσης

♦♦♦ Χαλύβδινοι συλλέκτες για μικρές εγκαταστάσεις

❖  Εύκαμπτοι ανοξείδωτοι σωλήνες για τη σύνδεση φιαλών υγραερίου.

❖  Φίλτρα γραμμής

❖  Ηλεκτροβάνες

❖  Ειδικά μανόμετρα

❖  Εναλακτές ηλεκτρικοί ή ζεστού νερού

❖  Αντιδιαβρωτικά υλικά

❖  Υλικά στεγανότητας σπειρωμάτων

❖  Φιαλίδια GAS Proof

❖  Ηλεκτρικά συστήματα ανίχνευσης



Σ .Ε .Υ Δ .Α .Π . Σ Υ Ν .Π Ε . ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΙ 2001 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ2000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑΚΛΕΙΟΜ- ΠΟΣΑΠΡΟΗΓ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Εξοδα Ιδρυσης & πρώτης εγκ/σης
Α3ΑΚΙΗΕΩΙ

0

i im r a n m ΑΝΑΠ.Α3Α AHA ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΑΝΑΠ.ΑΞ1Α Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΕΩΙ 2001 ΧΡΗΣΕΩΙ 2000
0 ' 0 30.000 30.000 0 Ι._Κΐφόλαιο.

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 25.309.600 24.926.422 383.178 14.917.750 14.911.960 5.790 1. Καταβλ. Συνεταιρικά Κεφάλαιο 799.669.902 643.695.000
.  . .ζ μ ο &β μ 24.926.422 383.178 14.947.750 14.941.960 5.790 II. Διαφορές υπέρ το άππο 571.889.157 432.152.788

Γ.-.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II, Ενσώματες .σκιγοτοποφεις 
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 459.935,995 305.B58.226 154.077.769 399.430.306 234.357.019 165.073.287

Ν. Αποθεματικά. Κεφάλαια 
1. Τακτικό σποθεματικό 
4. Εκτακτα αποθεματικά

164.996.394
291.304

140.257.879
291.304

4. Μηχανήματα-τεχν. εγκ/σεις-μηχ. εξοπ.
5. Μεταφορικά μέσα

41.632.133
26.439.681

29.710.844
13.347.202

11.921.289
13.092.479

42.011.525
26.439.681

26.394.990
9.295.634

16.616.535
17.144.047

5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών 
διατάξεων νόμων 3,983.503 3.974.782

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 198.235.069 158.014.129 40.220.940 156.379.949 129.222.781 27.157.168 169.271.201 "144.523.9R5
Σύνολο ακινητοποιήσεων 726.242.878 506.930.401 219.312.477 624.261.461 398.270.424 225,991.037 *

III. Τυιιυετογέο και άλλεο υακοοποάθεσυεΐ Υπόλοιπο κερδών χρήοεως εις νέο 193.012 55-029
„ ν/Λΐϋ ι/τγιίλι rnv/rvj u nrrmm/Twn _ _

ΑΘΗΝΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2002
. 0  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ 

ΑΔΤ: Χ-003024

0  ΓΕΝ ΙΚΟ Ι ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
Π ΕΡΑ ΚΗ ΙΣΑ ΒΒΑ Σ

ΑΔΤ: Κ-00Θ807

0  ΤΑΜΙΑΣ Τ Ο Υ Λ Ι 
ΡΕΜΠΕΣΤΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΤ: Π-0Β3333

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΤ: Ζ-513411/ΑΜ-ΟΕΕ: 1265Α·ΤΑΞΗ



Σ .Ε .Υ Δ .Α .Π . ΣΥΝ.ΠΕ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 
_____________________ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

Γ . ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ÍL.&wauoiec«awironoii}oq̂

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ2001

3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκ/σεις-μηχ. εξοπ.
5. Μετοοηπικά.ιιΑιη-,---- ,

λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
97.418.65
97.418.65

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
87.670.51
87.670.51

ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
9.748.14
9.748.14

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 
74.276. ί 5 
74.276.15

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
73.15Í.63
73.151.63

ΑΝΑΠ.Α3Α
1.124.52
1.124.52

1.357.920,65 1.036.709,73 321.210,92 1.349.775,49 897.603,01 452.172,46
120.593,22 97.478,09 23.1,15.13 122.177.94, Α7 1Q9 ς/1 ; ΊΑ-nr C_Λ-Α

260.260.94 0,00 376.862.66 0.00

1.528.407,90 1.098.815.12

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(■-Κεφάλαιο
I .  Κσταβλ. Συνεταιρικό Κεφάλαιο
II. Διαφορές υηέσ το όοτιο

ΠΟΣΑ ΚΛΕ10Μ. 
ΧΡΗΙΕΩΪ2002

2,893,152.76
2.184.7Q0.88

ΠΟΣΑΠΡΟΗΓ.
ΧΡΗΣξΠΣ209.ϊ

2,346,793.58

1.678,324.75
/V. Αποθεωτικά Κεφάλαια
1, Τακτικό αποΒεματικό.

ΑΔΤ: Χ-003024 
Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΜΠΕΣΤΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙ 
ΑΔΤ: Π-083333

α°α '
ΑΔΤ: Κ-008807

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΤ: Ζ 513411 / ΑΜ-ΟΕΕ: 1265 Α1 ΤΑΞΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς κ.κ. Συνεταίρους της Σ.Ε,ΥΔ.Α.Π. ΣΥΝ.ΠΕ Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Εργολάβων Υδραυλικών Αθηνών και Περιχώρων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού Εργολάβων Υδραυλικών Αθηνών και Περιχώρων «ΣΕΥΔΑΠ ΣΥΝ.ΠΕ.", της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2002. Ο έλεγχός 
μας. στα πλαίσια του οποίου λάβαμε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων του Συνεταιρισμού, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 «Περί Αστικών 
Συνεταιρισμών« και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και 
στοιχεία που τήρησε α Συνεταιρισμός και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες καί επεξηγήσεις που ζητήσομε. Ο Συνεταιρισμός εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τρο
ποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Από τον παραπάνω έλεγχό μας προέκυψετα εξής: 1) Δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού του Συνεταιρισμού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Εάν α Συνεταιρισμός σχημάτιζε πρόβλεψη αποζημιώσεως λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση του συνόλου του προσωπικού του, το ποσό της πρόβλεψης αυ
τής θα ανερχόταν κατά την 31/12/2002 σε ευρώ 250.882,78.2) Ο Συνεταιρισμός έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2001.3) Στο λογαριασμό «Ε1» «Εξοδα Επόμενων Χρήσεων» περιέλήφθησαν δια
φορές φορολογικού ελέγχου ύψους ευρώ 261.725,95, οι οποίες θα έπρεπε να μειώσουν τα προς διανομή κέρδη της χρήσεως. Το ανωτέρω κονδύλι θα μειώσει τα προς διανομή κέρδη των επόμενων χρήσεων 
στις οποίες θα καταβληθεί. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από Τα βιβλία και στοιχεία tou Συνεταιρισμού απεικονίζουν, αφού ληφθούν un' όψη οι παραπάνω πα
ρατηρήσεις μας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση του Συνεταιρισμού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2002, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των 
σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν όπό εκείνες που ο Συνεταιρισμός εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

Αθήνα, 13η Μαρτίου 2003

QPiaioKAiririiAOfxu!

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Μ1ΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΖΟΥΒ1Α 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11369 
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.



'Λος εργασιών [ηωΛηυ&ΐϊΰ—·— ------ - -—  —
'ον: Κόστος πωλήσεων . 
χά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως 
ΞΟΝ: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως.
Όλο
ΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως _
οικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως .
ΞΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 
ΙΟ Ν: 2. Εξοδα & ζημιές συμμετοχών 102.563,82

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 58.001,14 
^αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 
1ΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα 

1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 
ίον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.742,31

3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 ·
γανικά και έκτακτα αποτελέσματα 
ΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων 
είον; Οι από αυτές ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος 
ΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)
ΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ·

24.880.353,04
6.871.203,06

137.786,70
7.008.989,76

1.436.421,35
3.255.613,60 4.692.034,95 

2.316.954,81
. 2.410,74

160.564,96 -158.154,22
2.158.800,59

702,39.

1.742,31 -1.039,92
2.157.760.67

244.108.55 .

244.108.55 ■ : 0.00

2.157.760.67

86.859,45
72.848,58

7.746,99
206,40

1

\

4.323.224,90
2.839.230,20

21.765.372,95
5.738.454,49

115.686,69
5.854:141,18;

.4.162.455,10
1.691.686,08

1.967,44 .

159.708,03 -157.740,59
. 1,533.945,49

2.415,80

7.953,39 ' -5.537,59 
4.528.407,90

260.260,94

260.260,94 • 0,00

1.528.407.90

» λ ι « ι λ λ »  ί τ  a  ι  n r i u v n n A k i  I
-------  2.157.760,67 1528.407,90Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)χρησεως 

Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ,.χρήσεων 413,62 
Μείον:. Διάφορες φορολογικού ελέγχου 261.725,95 
Σύνολο .
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 
Κέρδη προς διάθεση 
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής;
1. Τακτικό αποθεματικό 
3. Μερίσματα πληρωτέα 
6β. Αποθεματικό από έσοδα 
■ φορολ. κατά ειδικό τρόπο 

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 
Σύνολο

566,43 
157.411,05

1.896.448,34
755.074,03

1.371.563,28 
. 511.212,39

1.141.374.31 860.350.89

114.096,07
1.026.000,00

■85.978,45 
■ 773.500,00'

647,22 
■ 631,02 '

458,82 
'  413,62

1.141.374.31 . 860.350.89

' ΑΘΗΝΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004
' Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ A i  -
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΔΗΙΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΔΤ: 1-082722 ΑΔΤ: Φ-132310
0 ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 0  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΠΙΓΗΡΙΟΥ
ΠΕΡΑΚΗΣΣΑΒΒΑΣ ΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΤ: Κ-008807 ΑΔΤ: Ζ 513411 /ΑΜ-ΟΕΕ: 1265 Α' ΤΑΞΗ
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ ΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Κεντρικό: Κειριαδών 1, 118 54ΑΘΗΝΑ 

Α  ’ νπ/μα: Σολωμού 18, 152 33 ΧΑΑΑΝΔΡΙ 

Β ’ νπ/μα: 25ης Μάρτιον 70, 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΉΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 1667/1986 (Φ..Ε.ΚΛ./196 «ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ Ιο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 (Φ.Ε.Κ.Α./196) “Περί Αστικών Συνεταιρι
σμών” τροποποιείται και κωδικοποιείται το Καταστατικό του Συνεταιρισμού με την επωνυ
μία “ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ” Συν. Περιορισμένης Ευθύνης. Ο Συνεται
ρισμός έγκυρα συναλλάσσεται και εκπροσωπείται με την συντμημένη επωνυμία που φέρει τα 
κεφαλαία ψηφία Σ.Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΑΡΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ο Συνεταιρισμός έχει την έδρα του στο Δήμο της Αθήνας και περιφέρεια τα διοικητικά 
όρια του νομού Αττικής εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεγαρέων και είναι νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εμπορική ιδιότητα, οι δε σχέσεις μεταξύ του Συνεταιρι
σμού και των μελών που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Για τα χρέη του Συνεταιρισμού δεν απαγγέλεται προσωπική κράτηση κατά των συνεταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του Συνεταιρισμού είναι οικονομικός και αποβλέπει ιδίως με την συνεργασία 
των μελών του στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη αυτών και στη βελτίωση της 
ποιότητα της ζωής τους.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών ο Συνεταιρισμός μπορεί ιδίως να:
1. Ιδρύει πρατήριο ή πρατήρια για την εξυπηρέτηση των μελών του.
2. Προμηθεύεται χονδρικώς τα πάσης φύσεως υλικά, μηχανήματα και εργαλεία που απαι

τούνται για την άσκηση του επαγγέλματος των μελών του.
3. Προμηθεύει τα μέλη του με τα αναγκαία αγαθά για την κάλυψη επαγγελματικών και 

άλλων αναγκών τους.
4. Ιδρύει εργοστάσιο παραγωγής υλικών και ειδών σχετικών με το επάγγελμα των συνεταίρων.
5. Προβαίνει στην κοινή οργάνωση της παραγωγής των μελών του.
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6. Παρέχει στα μέλη του τεχνική ή οργανωτική βοήθεια για την αύξηση ή βελτίωση της 
παραγωγής τους.

7. Δέχεται παραγγελίες κάθε είδους των σχετικώνπρος το επάγγελμα ειδών και εκτελεί 
αυτές για λογαριασμό των συνεταίρων από το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

8. Συνάπτει δάνεια κάθε είδους και ποσού με το Κράτος, Τράπεζες, Ιδρύματα ή άλλα νομι
κά ή φυσικά πρόσωπα.

9. Συνάπτει συμβάσεις με βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και εμπορικούς ή άλλους ανάλογους 
οργανισμούς, επιχειρήσεις ή πρόσωπα του εσωτερικού ή εξωτερικού για την παροχή απ’ 
ευθείας στα μέλη του ειδών ή υπηρεσιών με συμφέροντες όρους. Για την σύναψη των 
δανείων απαιτείται απόφαση της Γ.Σ.

10. Διαθέτει τα παραγόμενα ή προμηθευόμενα είδη τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει στα μέλη 
του και σε τρίτους.

11. Συμβάλλεται ή συμπράττει με άλλους ομοειδείς ή συναφείς συνεταιρισμούς, συνομ/δίες 
και ανώτερα όργανα αυτών.

12. Λαμβάνει κάθε μέτρο γενικά που αποσκοπεί στην οικονομική, ηθική και πνευματική ανά
πτυξη των συνεταίρων, ιδιαίτερα δε οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια προς μετάδοση 
τεχνικών γνώσεων και επιτεύξεων για την άνοδο της τεχνικής κατάρτισης των μελών 
του.

13. Ικανοποιεί κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες των μελών του.
14. Καταβάλλει στυντονισμένες προσπάθειες με σκοπό τη συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό 

των διατάξεων του νόμου για τους Συνεταιρισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΑΥΜΜΑΤΑ

Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν:
— Ενήλικοι, εφόσον δεν τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και έχουν την ιδιό

τητα:
α. Του Συνδέσμου Εγκαταστατών Υδραυλικών, Θερμικών και Κλιματιστικών Έργων 

Αθηνών και Περιχώρων,
β. του Συνδέσμου Εγκαταστατών Υδραυλικών Θερμικών Εγκαταστάσεων και Λευκοσιδη- 

ρουργών Πειραιώς και
γ. οποιουδήποτε άλλου Συνδέσμου Εργολάβων Υδραυλικών ήθελε δημιουργηθεί στο νομό 

Αττικής εκτός του Συνδέσμου Υδραυλικών του Δήμου Μεγαρέων.
— Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου εφ’ όσον τα μέλη τους είναι μέλη των παραπάνω 

Συνδέσμων και μέλη του Συνεταιρισμού.
Σε περίπτωση ίδρυσης συνεταιρισμού στην περιφέρεια του Δήμου Πειραιώς οι εγγε

γραμμένοι συνεταίροι του Σ.Ε.ΥΔ.Α.Π. που ανήκουν στον σύνδεσμο Πειραιώς μπορούν να 
αποχωρήσουν και να εγγραφούν στον ιδρυθέντα συνεταιρισμό.
2. Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού όποιος μετέχει σε άλλο Συνεταιρισμό, που 

έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

1. Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνεταιρισμού εκτός των ήδη εγγεγραμένων μελών, θα 
πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασί
ζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση.

2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
3. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται μετά την αποδοχή της αίτησης από το Διοικητικό Συμ

βούλιο.
4. Τα νέα μέλη συμμετέχουν σας διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στα όργανα του Συνε

ταιρισμού μετά την έγκριση εγγραφής τους σ’ αυτόν από τη Γενική Συνέλευση.
5. Για αιτήσεις εγγραφής νέων μελών που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφασίζει η ίδια Γ ενική Συνέλευση.
6. Η απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήξη 

των εργασιών της στον ενδιαφερόμενο.
7. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή σιο Ειρηνοδικείο στην περι

φέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινο
ποίησή της.

8. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση που ασκείται σιο Μονομελές 
Πρωτοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει ο Συνεταιρισμός μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
από την Κοινοποίηση της προσβαλλομένης απόφασης.
Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

1. Ο Συνεταίρος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του 
Συνεταιρισμού και να λαμβάνει γνώση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του Ισο
λογισμού και του Λογαριασμού κερδών και ζημιών. Αντίγραφα όμως των πρακτικών της 
τελευταίας Γενικής Συνέλευσης μπορεί να πάρει αφού περάσουν 15 ημέρες από την 
ημέρα που τελείωσαν οι εργασίες της.

2. Ο Συνεταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη της χρήσης και στο προϊόν της εκκαθά
ρισης.

3. Ο Συνεταίρος έχει δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να μετέ
χει στις κατ’ αυτές συζητήσεις, ψηφοφορίες, εκλογές και αποφάσεις.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι Συνεταίροι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού εις ολόκληρον μέχρι του ποσού της υποχρε

ωτικής συνεταιριστικής μερίδας.
Η ευθύνη του συνεταίρου υφίσταται και για χρέη που δημιουργήθηκαν πριν γίνει μέλος 
και δεν περιλαμβάνει τα χρέη μετά την έξοδό του.
Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά παρέλευση ενός (1) έτους από την έξοδο του συνε
ταίρου ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης.

2. Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του 
και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού, όπως αυτή προ
κύπτει από τον Ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό 
αποθεματικό.

3. Να συμμετέχουν και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να μην 
προβαίνουν σε ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.

4. Να επιστρέφουν εμπρόθεσμα και έγκαιρα τις πιστώσεις που έλαβαν από τον Συνεταιρισμό.
5. Να προμηθεύονται τα αναγκαία για την άσκηση του επαγγέλματος τους υλικά, εργαλεία 

κ.λπ. από τα καταστήματα του Συνεταιρισμού εφ’ όσον ο συνεταιρισμός τα διαθέτει.
6. Να συμμορφώνονται ακριβώς με το καταστατικό, τον κανονισμό εργασιών και τις απο

φάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να προστατεύουν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα του 
Συνεταιρισμού.

7. Να μην δημιουργούν προσκόμματα στο έργο και βλάπτουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

Ο συνεταίρος δεν μπορεί να αποχωρήσει από το Συνεταιρισμό παρά μόνο αφού περά
σουν 3 χρόνια από την εγγραφή του, με γραπτή δήλωσή του που υποβάλλεται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης. Θεωρεί
ται δε ότι αποχώρησε κατά το τέλος της οικονομικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλει- 
σψηφία του άρθρου 5 παράγραφος 4 και 6 του Ν.1667/1986, ο συνεταίρος μπορεί να απο
κλειστεί από το Συν/σμό στις εξής περιπτώσεις που:
α. Βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού κατά παράβαση των υποχρεώσεών του, 

όπως αυτές προσδιορίζονται από το καταστατικό και το νόμο, 
β. Καθυστερεί τις οφειλές του προς το Συνεταιρισμό για την είσπραξη των οποίων άρχι

σε εκτέλεση εναντίον του.
γ. Ασκεί επιχείρηση ανταγωνιστική στους σκοπούς του συνεταιρισμού με οποιαδήπο

τε μορφή, ήτοι: ατομικά, ως μέλος εταιρείας οποιοσδήποτε μορφής, με παρένθετο 
πρόσωπο κ.λπ., εκτός αν προμηθεύεται τα υλικά της επιχείρησής του από τα κατα
στήματα του συνεταιρισμού, εφόσον βεβαίως ο Συνεταιρισμός τα διαθέτει.
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δ. Διαγράφονται μέλη που συνταξιοδοτήθηκαν από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα 
λόγω ηλικίας ή ασθένειας.

Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος της Γενικής Συνέλευσης 
που περιέχει και τους λόγους.

2. Μέσα σε δυο (2) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, ο συνεταίρος μπο
ρεί να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο στη περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός.

3. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους, επέρχεται από την ημέρα που δημοσιεύεται η τελεσίδι
κη απόφαση που απορρίπτει τη προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το Συνεταιρισμό αποδίδεται η συνεται
ριστική μερίδα που εισέφερε, το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την έγκριση του Ισολογι
σμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή ο αποκλεισμός, υπολογιξομένης της 
αξίας της σε πραγματικούς όρους.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

1. Ο συνεταίρος που πέθανε διαγράφεται στο τέλος της χρήσης κατά την οποία επήλθε ο 
θάνατος.
Στο μεταξύ χρονικό διάστημα η συνεταιριστική ιδιότητα του θανόντος συνεχίζεται στο 
πρόσωπο του κληρονόμου.

2. Η συνεταιριστική ιδιότητα και η συνεταιριστική μερίδα θανόντος συνεταίρου μπορούν να 
περιέλθουν οριστικά στον κληρονόμο που έχει τις προϋποθέσεις να γίνει μέλος του Συνε
ταιρισμού.

3. Στην περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου, τους απο
δίδεται η συνεταιριστική μερίδα που είχε εισφέρει ο κληρονομούμενος, υπολογιξομένης 
της αξίας της σε πραγματικούς όρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ-ΕΥΘΥΝΗ

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

1. Κάθε μέλος συμμετέχει στο κεφάλαιο του Συνεταιρισμού με ποσό διακοσίων χιλιάδων 
(200.000) δραχμών, που αντιστοιχεί σε μία (1) υποχρεωτική μερίδα.

2. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους και κατα
βάλλεται σε χρονικό διάστημα 10 μηνών.
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3. Επιτρέπεται erra μέλη του Συνεταιρισμού η απόκτηση μέχρι 100 προαιρετικών μερίδων. 
Οι πέραν των 10 μερίδων, μπορούν να επιστρέφονται στον Συνεταιρισμό κατόπιν απο- 
φάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και απαρτίζεται απ’ 
όλα τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο μητρώο αυτού και διατηρούν την ιδιότητα τους.

2. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο.
3. Τα μέλη μετέχουν στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.

1. Η Γ ενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Συνεταιρισμό και για το 
οποίο προβλέπει την αρμοδιότητα ο Ν.1667/1986 ή για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο 
αρμόδιο όργανο (τεκμήριο αρμοδιότητος).

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν: 
α. Η τροποποίηση του καταστατικού.
β. Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας ή η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού, 
γ. Η ψήφιση ή τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και των ειδικών 

κανονισμών εργασιών του προσωπικού, 
δ. Η συμμετοχή σε εταιρεία και η αποχώρηση απ’ αυτή.
ε. Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του. 
στ. Η έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, 
ξ. Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλί

ου, καθώς και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού, σε δευτεροβάθμιες συνεταιρι
στικές οργανώσεις.

η. Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαι
ρετικών καταστάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του εδ. ε’ 
της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο κάθε 
χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.

ιυΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ
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2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβού
λιο, ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα για συζήτηση, το Εποπτικό 
Συμβούλιο ή το ένα δέκατο (1/10) των μελών του Συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από 
τρία μέλη.

3. Η Συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα του Συνεταιρισμού. Η πρόσκληση περιέχει 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά (7) του
λάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της συνόδου, με προσωπικές επιστολές ή με τηλε
γραφήματα.

4. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης του Εποπτικού Συμβουλίου ή των συνεταίρων, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, τη σύγκλιση διατάζει το Ειρηνοδικείο ύστερα . 
από αίτησή του, εκτός αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος.

ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι 
παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλητ ου Συνεταιρισμού.

2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, 
χώρις άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για όλα τα θέματα της αρχικής 
ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταταιτο ένα πέμπτο 
(1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού.

3. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκλη
ση ύστερα από επτά (7) ημέρες, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα 
τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη κι αν παρίστανται, όχι όμως λιγό- 
τερα από επτά (7).

4. Για την λήψη αποφάσεων που απορούν τη μεταβολή σκοπού ή της έδρα του Συνεταιρι
σμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, 
τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευ
ση του Συνεταιρισμού ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών και την ανάκληση 
και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου και των κατά το 
άρθρο 43 αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν 
παρίστανται σ’ αυτήν τα δύο τρία (2/3) των μελών. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφο- 
ρορίας για λήψη αποφάσεων αυτής της παραγράφου η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία 
όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -  ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της 
Συνέλευσης (μέλος). Εως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή δεν παρευρίσκεται κανένα, ένα μέλος του Συνεταιρισμού 
που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση.
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2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτι
κά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

3. Η Γενική Συνέλευση συζητάει και αποφασίζει για τα θέματα που βρίσκονται στην ημε
ρήσια διάταξη.

4. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί και αποφασίζει 
και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.
Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το 
ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών αλλά όχι λιγότερα από τρία (3).

5. Στη συνέλευση μπορεί να παρίσταται και αντιπρόσωπος ανώτερης οργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι ψηφοφορίες διενεργούνται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των 
παρόντων μελών ζητήσει με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο 
ζητηθείς τρόπος.

2. Ουδέποτε απόφαση λαμβάνεται δια βοής.
3. Ειδικά για αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολο

γισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική.
4. Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν 

στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού 

των ψηφισάντων μελών.
Στα θέματα του άρθρου 5 παράγραφος 4 του Ν. 1667/86 απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη στο Νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. 
Την ακυρότητα κηρύσσει το Δικαστήριο, αν εγείρει αγωγή ένα μέλος που δεν συμφώνησε ή 
οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας (1) μήνας από τότε που ελήφθη η απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

/  ΑΡΘΡΟ 21ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γ.Σ. με
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μυστική ψηφοφορία.
Το ένα μέλος του Δ.Σ. εκλέγεται από τους εργαζόμενους στο Συνεταιρισμό. Χάνει όμως 
τη θέση του όταν πάψει να εργάζεται στον συνεταιρισμό. Για την εκλογή του μέλους 
αυτού διεξάγεται ιδιαίτερη ψηφοφορία μεταξύ των εργαζομένων σε χωριστή κάλπη. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος που αναφέρονται στον τρόπο εκλογής 
των μελών του Δ.Σ. που προέρχονται από τους συνεταίρους.

2. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.
3. Τα εξερχόμενα μέλη είναι επανεκλέξιμα.
4. Τα μέλη του Δ.Σ. και Ε.Σ. δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι του 

2ου βαθμού.
5. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. και του Ε.Σ. γίνεται με βάση συνδυασμούς υποψηφίων και 

μεμονωμένες υποψηφιότητες και με το σύστημα απλής αναλογικής. Κάθε συνδυασμός 
περιλαμβάνει τους υποψηφίους οι οποίοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική 
σειρά.

6. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. ενεργείται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που αποτελεί- 
ται από τρεις (3) συνεταίρους οι οποίοι εκλέγονται από τη Γ. Σ. κατά την αυτή ημέρα της 
συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Αυτοί που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα μέλους του Δ.Σ. ή Ε.Σ. ή άλλων οργά
νων του Συνεταιρισμού, υποβάλλουν την σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. για την υποψηφιό
τητα μέχρι το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας της συνεδριάσεως της Γ.Σ. Το απόγευ
μα δε της ίδιας ημέρας το Δ.Σ. προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηρφίων που συγκατα
λέγονται στους συνδυασμούς υποψηφίων και τους μεμονωμένους υποψηφίους. Τα ονο
ματεπώνυμα των ανακηρυχθέντων υποψηφίων κατά συνδυασμούς και των μεμονωμένων 
υποψηφίων καταχωρούνται κατ\αλφαβητική σειρά στο σχετικό πρακτικό του Δ.Σ., αντί
γραφο του οποίου αφού επικυρωθεί από τον Πρόεδρο και τον Γ εν. Γραμματέα, τοιχοκολ- 
λάται σε εμφανές μέρος της αίθουσας της Συνεδριάσεως της Γ.Σ. και στη θύρα των γρα
φείων του Συνεταιρισμού, όμοιο δε αντίγραφο παραδίδεται στην Εφορευτική Επιτροπή 
που εκλέγεται κατά τα ανωτέρω, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Τα ψηφοδέλτια 
βάσει των οποίων διενεργείται η ψηφοφορία πρέπει να είναι ομοιόμορφα, ομοιόχρωμα 
και ιδίων διαστάσεων, για όλους τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους.

Στην αρχή κάθε ψηφοδελτίου αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα 
των υποψηφίων μελών του Δ.Σ, έπειτα του Ε.Σ και τέλος τα ονόματα των υποψηφίων για 
οποιοδήποτε άλλο συλλογικό όργανο ή αντιπροσωπεία. Ψηφοδέλτια που αναγράφουν 
ονόματα μη ανακηρυχθέντων υποψηφίων θεωρούνται άκυρα.

Η προτίμηση των ψηφοφόρων για κάθε ένα υποψήφιο εκδηλώνεται με σταυρό που 
θέτουν δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου.

Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού ψηφίζει όσους υποψήφιους του συνδυασμού της 
προτίμησης του επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού, των μελών του εκλεγομένου 
οργάνου.

Ψηφοδέλτια που έχουν σταυρούς περισσότερους από τον αριθμό των συμβούλων 
που θα εκλεγούν, είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμ- 
βάνονται υπ’ όψιν οι σταυροί προτίμησης.

Η συλλογή των ψηφοδελτίων γίνεται μέσα σε ψηφοδόχο κατάλληλα σφραγισμένη. 
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, παραδίδεται από το Δ.Σ. στην Εφορευτική Επι
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τροπή κατάλογος των συνεταίρων που έχουν δικαίωμα ψήφου καθώς και το απαραίτητο 
εκλογικό υλικό και η ψηφοδόχος που σφραγίζεται.

Η ψηφοφορία διενεργείται μυστικά.
Για την διεξαγωγή γενικά της ψηφοφορίας συντάσσεται από την Εφορευτική Επι

τροπή Πρακτικό.
Οι έδρες του Δ.Σ. κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκλογι

κή τους δύναμη. Το Σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των 
εδρών του Δ.Σ.

Το πηλίκο της διαίρεσης και σε περίπτωση ύπαρξης κλάσματος ο πλησιέστερος 
προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Αν το κλάσμα ισούται με 
το μισό της μονάδας, ως εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. 
Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. όσες φορές χωράει το εκλογικό 
μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος 
εκλέγεται μόνο αν λάβει αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων ίσο τουλάχιστο με το εκλογικό 
μέτρο. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκεί
νους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα, και συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφο
δελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου κατά τη σειρά του αριθμού των 
υπολοίπων. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και μετά την εφαρμογή της διάταξης του 
προηγουμένου εδαφίου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτε
ρο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.

Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται 
όσοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι 
του συνδυασμού είναι αναπληρωματικοί κατά τη σειρά του αριθμού σταυρών προτίμησης 
που πήραν. Σε κάθε περίπτωση ο συνδυασμός που λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία, 
πλειοψηφεί και στο Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται 
από την Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά από την διαπίστωση της ισοψηφίας.

Η Εφορευτική Επιτροπή κατά τη διαλογή των ψηφοδελτίων μονογραφεί αυτά, το 
πρακτικό δε της εκλογής με όλα τα σχετικά της εκλογής ψηφοδέλτια, πίνακες ψηφισά- 
ντων, πίνακες διαλογής, πίνακα των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου κ.λ.π. παραδίδει 
στο εκλεγέν Εποπτικό Συμβούλιο.

Εάν στη Γ.Σ. τα θέματα είναι τέτοια ώστε να μη φτάνει ο χρόνος για τη διενέργεια 
των αρχαιρεσιών καθορίζεται από τη Γ.Σ. νέα ημερομηνία γι’ αυτό, οπότε η Γ.Σ. θεωρεί
ται ότι διακόπτεται και συνεχίζεται την ημερομηνία που καθορίσθηκε.

Το εκλεγέν Δ.Σ. αναλαμβάνει τη διοίκηση του Συνεταιρισμού αμέσως, αφού πρώ
τα συγκροτηθεί σε σώμα.

Με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφισε στο Δ.Σ., συνέρχεται και εκλέγει 
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώρηση στο 
αρμόδιο μητρώο Συνεταιρισμών.
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2. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτή συνεδρίαση τουλάχιστο μία φορά το μήνα και σε έκτακτη 
όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών αλλά όχι λιγό
τερο από δύο (2) μέλη.

3. Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ’ εξαίρεση στα μέλη του 
Δ.Σ. μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απα
σχόλησής τους ή οποία δεν δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της 
εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 23ο 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Το Δ.Σ. διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και 
του παρόντος καταστατικού.

2. Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη διαχείριση του 
Συνεταιρισμού μέσα στα πλαίσια του Νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της 
Γ.Σ.

3. Το Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει με ειδική απόφαση την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτή
των του και την υπογραφή των σχετικών πράξεων πλην δανείων στον Πρόεδρό του ή σ’ 
ένα από τ’ άλλα μέλη του ή στο Διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του Συνεταιρισμού.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να καταβάλλουν την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις 
δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείρηση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΠΑΡΤΙΑ -  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παριστάμενα μέλη είναι περισσότερα από τα 
απόντα.

2. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
Σε περίπτωση ισσψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

3. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
4. Μέλος του Δ.Σ. δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκει

ται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτόν, το σύζυγό του ή συγγενή του πρώτου βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 

- ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑ

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΥ
1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό ενώπιον τρίτων, Δικαστηρίων όλων 

των αρμοδιοτήτων και βαθμών Φυσικών και Νομικών Προσώπων, του Δημοσίου καθώς 
και σε οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ή πράξη. Υπογράφει όλα τα έγγραφα 
του Συνεταιρισμού προς τις δημόσιες αρχές ή προς τρίτους και δέχεται όλα τα έγγραφα
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που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στο Συνεταιρισμό. Αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπι
σθογραφεί και εκδίδει συναλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές καθώς και 
κάθε αξιόγραφο εις διαταγήν με συνυπογραφή του Ταμία ή του Γενικού Γραμματέα.
Σε κάθε όμως περίπτωση που αναλαμβάνονται οικονομικές υποχρεώσεις ή διεξάγονται 
πράξεις που συνεπάγονται οικονομικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού, καθώς και όταν 
πραγματοποιείται παραίτηση ή εκχώρηση δικαιωμάτων του Συνεταιρισμού, απαιτείται 
προηγούμενη απόφαση πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος 
του Δ.Σ. που θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

3. Αν σε εκκρεμή δίκη ο Πρόεδρος ή τα μέλη του Δ.Σ. είναι αντίδικοι του Συνεταιρισμού, το 
Συνεταιρισμό εκπροσωπεί στο Δικαστήριο το Εποπτικό Συμβούλιο ή το από αυτό εξου
σιοδοτημένο μέλος του.

Β. ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο α πά ντα  ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντα 

και τις αρμοδιότητες. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει με απόφαση του και ορισμένα άλλα κα
θήκοντα και αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο.

2. Ο Γεν. Γραμματέας επιμελείται για την τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ., διεξάγει την αλ
ληλογραφία του Συνεταιρισμού, φυλάσσει τη σφραγίδα αυτού και υπογράφει μετά του 
Προέδρου όλα τα έγγραφα και τις εντολές.

3. Ο Ταμίας επιμελείται για την είσπραξη κάθε εσόδου του Συνεταιρισμού και διενεργεί τις 
πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Ειδικώτερα έχει τα εξής καθήκοντα:
α. Ενεργεί κάθε είσπραξη εκδίδων τριπλότυπα γραμμάτια είσπραξης, 
β. Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ ενι

κός Γραμματέας.
γ. Φυλάττει το περιεχόμενο του ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα διάφορα αποδεικτι

κά.
δ. Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του ταμείου και καταρτίζει μαζί με το λογιστή τον 

ετήσιο ισολογισμό.
ε. Τηρεί όλα τα υποχρεωτικά για τον Συνεταιρισμό Βιβλία του Ταμείου, 
στ. Καταθέτει κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δρχ. επ’ ονό- 

ματι του Συνεταιρισμού στην Τράπεζα που καθορίζει το Δ.Σ. 
ζ. Ο Γενικός Γραμματέας καθώς και ο Ταμίας όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπλη

ρώνονται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφασή του.
Ειδικά όμως αρμοδιότητες του ταμία μπορούν να ανατεθούν σε μέλος του υπαλληλικού 
προσωπικού του Συνεταιρισμού με απόφαση του Δ.Σ.

/
/  ΑΡΘΡΟ 26ο 

ν /  ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος.

2. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Εποπτικό 
Συμβούλιο.
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3. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να 
έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -  ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Ε.Σ. ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και την τήρηση του Νόμου του καταστατικού και των 
αποφάσεων της Γ.Σ.

2. Το Ε.Σ. έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνιόσει οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου 
ή στοιχείων του Συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να 
παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού.
Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις 
ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

3. Το Ε.Σ. αν διαπιστώσει παραβάσεις του Νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων 
της Γ.Σ. ή παρατυπίες ως προς τη διαχείρηση, υποδεικνύει στο Δ.Σ. την επανόρθωση τους 
και συγκαλεί τη Γ.Σ. όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες 
που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Τα κεφάλαια του Συνεταιρισμού απαρτίζονται από:
-  Τις συνεταιριστικές μερίδες όπως ρυθμίζονται με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατι

κού.
-  Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο.
-  Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παρακρατείται το ένα δέκατο (1/10) των κα
θαρών κερδών της χρήσης.

2. Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεματικού έχει εξισωθεί με 
τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΗΓενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για το σχηματισμό ειδικών και εκτάκτων απο- 
θεματικών κεφαλαίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Η οργάνωση και οι όροι λειτουργίας του Συνεταιρισμού, καθώς και άλλες λεπτομέρειες 
που αψορούν το προσωπικό, τις πιστώσεις κ.λ,π. καθορίζονται με εσωτερικό κανονισμό λει
τουργίας, που συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Τα δάνεια του Συνεταιρισμού συνάπτονται από το Δ.Σ., ύστερα από αποφάσεις της Γενι
κής Συνέλευσης, οι οποίες ισχύουν για τη χρήση στην οποία λήφθηκαν, εντός των ανωτάτων 
ορίων του ποσού και του τόκου ή λοιπών όρων, τους οποίους θέτει αυτή και ανάλογα με τις 
ανάγκες του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 33ο 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Δ.Σ. συντάσσει τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσης και τους υποβάλλει στο Ε.Σ. για έλεγχο τριάντα (30) ημέρες του
λάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Ε.Σ. συντάσσει έκθεση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή των παραπά
νω στοιχείων.

4. Το Δ.Σ. υποβάλλει τον ελεγχθέντα από τον Ε.Σ. Ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων 
χρήσης, στην τακτική Γ.Σ. για έγκριση.

5. Στην Γ.Σ. υποβάλλεται και η έκθεση του Ε.Σ.
6. Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο προϋπολογισμός και η έκθεση 

του Ε.Σ. πρέπει να είναι στη διάθεση των συνεταίρων δέκα πέντε (15) τουλάχιστον μέρες 
πριν από την ημέρα σύγκλησης της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 34ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη της χρήσεως, συντάσσεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων και υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέ
λευση με έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου.
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ΑΡΘΡΟ 35ο 
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επί πλέον: 
α. Βιβλίο μητρώου μελών στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά η ημερομη

νία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός 
των μερίδων και η αξία τους και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.

β. Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου.

2. Τα βιβλία υπό στοιχεία α. έως δ. θεωρούνται πριν από την χρήση τους από τον Ειρηνοδίκη 
στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΑΟΜΟ

ΑΡΘΡΟ 36ο 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Μετάτην αφαίρεση των αποθεματικών τα ετήσια κέρδη διανέμονται στους συνεταίρους ως εξής: 
Α. Ποσόν που αντιστοιχεί σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό (που θα καθορίζεται από την 

ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση) του καταβεβλημένου συνεταιριστικού κεφαλαίου την 
31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους, σε μέρισμα αναλόγως των εξοφλημένων συνεταιρικών με
ριδίων κάθε συνεταίρου κατά την σύνταξη του ισολογισμού και υπό την προϋπόθεση ότι 
επαρκεί το απομένον ποσόν από τα κέρδη, μετά την αφαίρεση του ποσού για την δημιουρ
γία αποθεματικών.
Διαφορετικά θα μειώνεται ανάλογα.
Το παραπάνω καταβλητέο μέρισμα, για κάθε συνεταιρική μερίδα θα υπολογίζεται ανά
λογα με το χρόνο που μέσα στην κάθε χρήση, ήταν κατατεθειμένο το τίμημά της στο Τα
μείο του Συνεταιρισμού.

Β. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά τις ανωτέρω διανομές, διανέμεται στους συνε
ταίρους ανάλογα με το ύψος των ετησίων συναλλαγών (τζίρου) κάθε συνεταίρου με τον 
συνεταιρισμό.

ΑΡΘΡΟ 37ο
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΖΗΜΙΩΝ

Εάν κατά το τέλος οποιοσδήποτε χρήσεως προκύψει ζημία και εάν η Γ.Σ. δεν αποφασίσει 
με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών με απαρτία του 1/2 των εγγεγραμ
μένων, να την καλύψει με επιβάρυνση των μελών αναλόγως του ποσού των μερίδων, τότε κα
λύπτεται με το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο.

Σε περίπτωσή που δεν επαρκεί και αυτό χρησιμοποιούνται συμμετρικά οι συνεταιριστι
κές μερίδες.
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Σε περίπτωση που και αυτές δεν επαρκούν το υπόλοιπο του ελλείματος επιβαρύνει τους 
συνεταίρους.

Εν πάση περίπτωση, η ευθύνη περιορίζεται για κάθε συνεταίρο μέχρι του ποσού της υπο
χρεωτικής του μερίδας.

ΑΡΘΡΟ 38ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση ειδικά προς το σκοπό αυτό 
συγκαλουμένης Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα υπό τροποποίηση άρθρα θα πρέπει να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ., 
η οποία βρίσκεται στην περίπτωση αυτή σε απαρτία όταν παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) 
των μελών και η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΑΡΘΡΟ 39ο
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:
α. Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 10. 
β. Αν αποφασίσει η Γ.Σ. 
γ. Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.

2. Η διάλυση καταχωρείται στο μητρώο Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια 
του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός.

3. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση.
4. Αν ο Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση ακολουθείται η διαδικασία του εμπορικού νό

μου.
5. Την εκκαθάριση διενεργεί το Ε.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΑΡΘΡΟ 40ο 
ΠΤΩΧΕΥΣΗ

I. Ο Συνεταιρισμός κηρύσσεται σε πτώχευση αν κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού διαπι
στωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
ποσού ευθύνης όλων των συνεταίρων και εφόσον τούτο ζητήσουν, 
α. Με αίτηση τους οποιοδήποτε δανειστής αν το Δ.Σ. δεν συγκαλέσει τη Γ.Σ. για την
επιβολή έκτακτης εισφοράς.
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β. Με αίτηση του Συνεταιρισμού ή οποιουδήποτε δανειστή, αν η επιβολή της έκτακτης 
εισφοράς αποτύχει.

2. Στην περίπτωση της παραπάνω παραγράφου 1 το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. 
με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους.

3. Στη Γ.Σ. υποβάλλεται Ισολογισμός και έκθεση του Δ.Σ. για την περιουσιακή κατάσταση 
του Συνεταιρισμού και προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.

4. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη κατ’ αναλογία των συνεταιριστικών μερίδων αν 
το αποφασίζει η Γ.Σ. με την απαρτία του άρθρου 5 και 4 του Ν. 1667/86 και απόλυτη πλει- 
οψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.

5. Αρμόδιο για την πτώχευση δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΑΡΘΡΟ 41ο 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Συγχώνευση του Συνεταιρισμού με άλλον ή άλλους μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ.Σ., η 
οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία παρόντων των (2/3) των μελών του Συνεταιρισμού.

Από την καταχώρηση του νέου καταστατικού στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδι
κείου εκείνου στην περιφέρεια του οποίου θα έχει την έδρα του ο μετά τη συγχώνευση συνε
ταιρισμός αυτός, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων 
συνεταιρισμών.

ΑΡΘΡΟ 42ο
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Ο Συνεταιρισμός μπορεί με άλλους πέντε τουλάχιστον Συνεταιρισμούς που διέπονται απ’ 
αυτόν τον νόμο και έχουν την έδρα τους στον ίδιο νομό, να συστήσει Ένωση Συνεταιρισμών, 
με σκοπό τον συντονισμό και την προώθηση των δραστηριοτήτων των συνεταιρισμών αυτών 
του νομού.

ΑΡΘΡΟ 43ο

Ο Συνεταιρισμός μετέχει στην αντίστοιχη κλαδική Ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 44ο

Για ότι δεν ρυθμίζεται ρητά στο παρόν, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1667/86. 
Ακριβές απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γ ενικών Συνελεύσεων.
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Χαλκοσωλήνες
Γυμνοί (ευθύγραμμοί και σε ρόλους)
Επενδεδυμένοι (ευθύγραμμοί και σε ρόλους)
Φυσικού αερίου 
Ιατρικών αερίων
Χάλκινα εξαρτήματα - κολλητά, press fitting.
Ορειχάλκινο εξαρτήματα - με σπείρωμα, κολλητά.
Κολλήσεις χαλκού
Βάνες και διακόπτες όλων των τύπων - κολλητά , με σπείρωμα , φλαντζωτά κ.λ.π. 
Υδροροές χάλκινες με πλήρης γκαμα εξαρτημάτων.

1 _  '

Σιδηροσωλήνες με ραφή Γαλβανισμένες /  Μαύρες. 
Χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή (ΤΟΥΜΠΟ)
Ανοξείδωτοι σωλήνες με ραφή.
Εξαρτήματα όλων των τύπων και διαστάσεων.
Καμπύλες οξυγόνου.
Βάνες όλων των τόπων: - κολλητές , με σπείρωμα, φλαντζωτές 
Βάνες BUTTERFLY 
Βάνες βιομηχανικές 
Σφαιρικοί κρουνοί



ΡΡ ( πολυπροπυλένιο)
ΡΕ ( πολυαιθυλένιο)
Υπονόμων
Ύδρευσης: για πόσιμο νερό, για ύδρευση και άρδευση ο  1
Πλήρης γκάμα εξαρτημάτων για όλους τους τύπους σωλήνων. 
Σιφώνια
Μπάνιου, λουτρού, δαπέδου, βεράντας, κουζίνας.
Κόλες και καθοριστικά
Ρνθ - Πλαστικών
Αυλάκια και σχάρες συλλογής όμβριων
Με σχάρες πλαστικές, χυτοσιδηρές, ανοξείδωτες. 
Καλύμματα φρεατίων
Χυτοσίδηρό - πλαστικά
Φρεάτια
Για δίκτυο όμβριων (κυβόσχημο)
Σιφωνοειδή (ταμπουρέτα)
Τύπου ΕΥΔΑΠ ( από μπετόν)
Εξαρτήματα Αποχέτευσης εδάφους -  υπονόμων
Μηχανοσίφωνες 00  
Μηχανοσίφωνες ανεπίστροφοι 
Βαλβίδες ανεπίστροφες με κλαπέτο.
Υδροροές
Πλαστικές , Χάλκινες (με πλήρη σειρά εξαρτημάτων)



\
Στηρίγματα διαιρούμενα
ιΜε λάστιχο (ηχομονωτικό,θερμομονωτικό) 
Χωρίς λάστιχο
Χολκοσωλήνων (μονά , διπλά) 
Πυρασφάλειας (αχλάδι)

ŝkl ’a) /
Φίλτρα νερού 
Αποσκληρυντές νερού

Ρόγες /προφίλ)
^Ν τίζες

Ειδικά εξαρτήματα
Κονσόλες ,γωνίες,κ.λ π 
Μικρούλικα
Βύσματα (πλαστικά -  μεταλλικά) 
Παξιμάδια (εξάγωνα -  ορθογών

ΑΝΤΛΙΕΣ
Μαντεμένιες
Ανοξείδωτες
Με ενσωματωμένο INVERTER 
Με κοπτήρες 
ΠΙΕΣΤΙΚΑ
Μονά πιεστικά συγκροτήματα
Δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα
Πιεστικά συγκροτήματα με ηλεκτρικό πίνακα



Μαντεμένιες, Ανοξείδωτες ,ια: 
καθαοά και όμβρια .ερά 
λυμάτων
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ
Αποβλήτων και λυμάτων 
καθαρών και όμβριων 
με κοπτήρες
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Πηγαδιών 
Γ εωτρήσεων 
Δεξαμενών

Προϊόντα Coupling (VICTAULIC) 
Sprinklers

T r

:u  Κ .
iKA-rviflA] aPJ,

Pressing 
Δραπανα 
Πιστολέτα 
Τροχοί 
βιδολόγοι 
ΚουρμπαδΓ οι 
Φλόγιστρα 
Καροτιέρες 
Κόφτες 
Τσιμπίδες 
και όλα τα αναλώσιμα υλικά τους



Μονοβαθμιοί
Μ ά θ μ ιο ι

Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές 
Κυκλοφορητές για ζέστα νερά χρήσης

Για κλειστές εγκαταστάσεις θέρμανσης -  ψύξης 
Για ανοιχτές εγκαταστάσεις 
Πιεστικά συγκροτήματα και άοϊ!βΓ(για πόσιμο, ζεστό 
και κρύο νερυ)
Συνθετικό δοχεία διαστολής

2 5 3  Α
:2 ^

Γ ^  1
•ερμανσης κλιματισμού

\ Λ  )* * *

Ορειχαλκινοι συΑλ ,κ 
Ρυθμιστικοί διοκοπτ 
Μεταλλικοί πινοκ ς 
βανες αυτονομίαν 
Πίνακες πυτονομ 
με ωρομετρη

I
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Χυτοσίδηροι
Χαλύβδινοι

(/ . η \ Γ .

Ανοιχτού θαλάμου καύσεως 
Κλειστού θαλάμου καύσεως 
Μόνο θέρμανσης
θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού

\ ΐ Λ

Μονοβάθμιοι | Μ
Διβάθμιοι
Πολυβάθμιοι

X

1

ΧυίοσΙηρες 
Χαλύβδινες
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Πάνελ
Ακαν
Αλουμινίου
Διακοσμητικά
Λουτρού
Χυτοσίδηρό
RUNTAL

■ Γ Π ί ,  j f t ,

SlliMSes

Split -  air conditioners
Κεντρικές μονάδες - ημικεντρικές μονάδες αέρα, 
νερού, ψύξης -  κλιματισμού 
Δοχεία αδρανείας 
Αεροκουρτίνες

θερμοσίφωνες ηλεκτρικοί 
Ταχυθερμοσίφωνες ηλεκτρικοί 
θερμοσίφωνες αποθήκης (boiler) αέριου 
Ταχυθερμοσίφωνες αερίου συνεχούς ροής 
Ανοιχτού -  κλειστού θαλάμου καύσεως 
Ηλιακοί θερμοσίφωνες 
Boiler I, II & III ενεργείας 
(γολβανιζέ -  glass- ανοξείδωτα -  χάλκινα) 
Πλ ικοειδής εναλλάκτες θερμότητας
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Χαλύβδινοι σωλήνες
Χαλύβδινοι σωλήνες ακρίβειας
Διακόπτες Ball- valve
Ορειχάλκινοι διακόπτες
Ρυθμιστές υψηλής -  χιυρηλης πιέσεως
Χαλύβδινοι συλλέκτες για μικρές εγκαταστάσεις.
Εύκαμπτοι ανοξείδωτοι σωλήνες για την
σύνδεση φιαλών υγραερίου.
Φίλτρα γραμμής 
Ηλεκτροβάνες 
Ειδικά μανόμετρα
Εναλλάκτες ηλεκτρικοί ή ζεστού νερού
Αντιδιαβρωτικά υλικά
Υλικά στεγανότητας σπειρωμάτων
Φιαλίδια GAS Proof
Ηλεκτρικά συστήματα ανίχνευσης
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ΑΘΗΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
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