
Λ\ΓΩ I Λ ΙΟ ΤΕΧΝΟΑΟΠΚΟ Ι \Ρ \Μ Α  ΜΕ ΣΟΛΟII ΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ \ Ι  ΟΙΚΟΧΟΜΙΛΣ 

Ί νΐΗΜ Λ: ΣΙ Γ ΛΙ ΧΩΝ ΣΥΜ ΓΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓ\ΝΩΣΓΩΝ ΚΑΙ Τ Κ ΜΠΑ Λ ΜΛΣΕΩΝ

ΠΊ \  Χ1ΑΚ111 Ι ΤΑ2.Ι \

ΘΕΜΑ: ΟΙΊ ΛΝΩ Ι ΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΟΙΚΗΊ ΙΚΗ \ I ΙΟΊ ΥΠΩΣΙΙ 

ΑΣΊ1ΚΟΛ ΣΝ ΝΕ1ΑΙΡ1ΣΜΟΥ III Ι ΙΟΧΗΣ Κ \ΤΪ Ρ1ΜΙΣ

ΕΙΣ! Η IΕI ΙΙΣ

Κ Μ  1*ΙΝ I  ̂ ΟΙ < «ν Ι Ι ’( >>

ΣΤΙΟΑ \  \  Σ I Ρ1 \  

ΛΟΛΝΛΣΙΟΥ Π \ΓΛΣΜ VII 

Λ VI. ΚΛ24

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 2004



ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ:«ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κ. ΝΤΡΙΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΠΟΥΑΑΣΤΡΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Α.Μ. 8324

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 2004



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ 

ΠΙΕΡΙΑΣ (ΥΑΡΩ)

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1977



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.......................................................................................................................... 3

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΤΟΥ
6

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ..........................................  ................................
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 °: ΤΑ ΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.............................................  6

1.1 Ιστορικά Σ τοιχεία .........................................................................................................  6

1.2 Φύση των Δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού................................................... δ

1.3 Χρηματοδοτήσεις...................   10

1.4 Α πασχολούμενο Ανθρώπινο Δυναμικό.........................................    11

1.5 Εγκαταστάσεις................ '.............................................................................................. 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ......................................  12

2.1 Αναπτυξιακά Προγράμματα σε Επίπεδο Εταιρίας.................................................  12

Κύριοι Στόχοι της Εταιρίας...............................................................................................  12

2.2 Κυριότερες Αδυναμίες και Εκτιμώμενα Δυνατά Σημεία.....................................  13

2.3 Εξαγωγές...........................................................................................................................  15

2.4 Επενδύσεις......................................................................................................................... 15

2.5 Χρήση Μ έσω ν.................................................................................................................. 18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.............................................................  19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°:ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ......................................................  25

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ
26

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ............................................................................
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ.....................................................................................   26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 °: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ..............................   27

1.1 Περιγραφή Καθηκόντων της Διοίκησης..................................................................  27

1.2 Όργανα Διοίκησης του Συνεταιρισμού..................................................................... 29

1.3 Οικονομική Διεύθυνση................................................................................................  29

1.4 Διεύθυνση Αποθήκης και Διανομής.........................................................................  31

1



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.4.1 Τμήμα Αποθήκης Υδραυλικών Ειδών...................................................................  31

1.4.2 Τμήμα Αποθήκης Ειδών Υγιεινής και Ψύξης-Θέρμανσης............................  32

1.4.3 Τμήμα Διανομής......................................................................................................... 32

1.5 Διεύθυνση Εμπορικής Διαχείρισης...............................................................  32

1.5.1 Τμήμα Παραγγελειοληψίας..................................................................................... 33

1.5.2 Τμήμα Π ωλήσεω ν......................................................................................................  33

1.6 Προσωπικό.......................................................................................................................  33

1.6.1 Προσλήψεις Προσωπικού.......................................................................................  34

1.6.2 Κεφάλαιο Προσωπικού............................................................................................ 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 °:ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ................................... 38

2.1 Προμήθειες........... .................................................................................   38

2.2 Παραλαβή......................................................................................................................   40

2.3 Α ποθήκευση........................     41

2.4 Παραγγελιοληψία........... ..............................................................................................  42

2.5 Εκτέλεση της Παραγγελίας.............................................................................   43

2.6 Διανομή........... ....................................................................   44

2.7 Α σφάλεια...........................................................................................................................  45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ̂ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ.......................................................................... 46

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ ................................................................................................. , ..................... 48

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ........................................................................................................... 50

2



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εργασία που θέλω να σας παρουσιάσω είναι η Πτυχιακή μου εργασία. Την 

έγραψα με τη βοήθεια και την ενθάρρυνση του καθηγητή μου, Κου Ντρίνια, ύστερα 

από επιτόπια έρευνα, συγκεντρώνοντας πληροφορίες από διάφορες πηγές. Ο τίτλος της 

είναι: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ». Ο αστικός συνεταιρισμός που 

επέλεξα να ασχοληθώ είναι ο Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός 

Υδραυλικών Νομού Πιερίας Συν. Π. Ε.

Για να συγκεντρώσω περισσότερα στοιχεία έκρινα σκόπιμο να επισκεφτώ τον 

συνεταιρισμό όπου τα ίδια τα στελέχη μου εξήγησαν πολλά πράγματα και με βοήθησαν 

να βρω τις πληροφορίες που έψαχνα.

Πρέπει να σημειώσω ότι για τις εργασίες και τις δραστηριότητες του 

συνεταιρισμού μου μίλησαν και εξήγησαν με κάθε λεπτομέρεια τα ίδια τα στελέχη του 

συνεταιρισμού.

Ζώντας μέσα στην κοινωνία ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος να 

συναλλάσσεται σ’ όλους τους τομείς της ζωής του, με τους συνανθρώπους του. Η 

ανάγκη αυτή της συναλλαγής οδήγησε τους ανθρώπους σε σχέσεις εξάρτησης του ενός 

από τον άλλο και μάλιστα σε σχέσεις όχι αγαθές, ανθρώπινες, αλλά πολλές φορές 

καταπιεστικές και βάναυσες.

Η εξάρτηση αυτή και η ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων ήταν από τις 

παλαιότερες εποχές μέχρι σήμερα πιο έκδηλη στον οικονομικό τομέα.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω λίγα λόγια για την έννοια του 

Συνεργατισμού.

Το βασικό αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο Συνεργατισμός είναι η 

βελτίωση της οικονομικής και της κοινωνικής κατάστασης του ανθρώπου. Θέλει όμως 

να βλέπει τον άνθρωπο να δρα σαν σύνολο και όχι σαν μεμονωμένο άτομο. Τον 

άνθρωπο τον θέλει απαλλαγμένο από κάθε νοσηρό ατομιστικό συναίσθημα να 

ανεβαίνει οικονομικά συνεργαζόμενος με τους συνανθρώπους του και όχι 

εκμεταλλευόμενος αυτούς. Με άλλους λόγους την οικονομική άνοδο του ανθρώπου 

την προωθεί με βάση τη συνεργασία και την ευγενή άμιλλα και όχι τον ανταγωνισμό.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Πολλοί κάνουν σύγχυση μεταξύ των όρων Συνεργατισμός-Συνεταιρισμός και 

συχνά τους ταυτίζουν. Αυτό όμως δεν είναι ορθό, διότι οι όροι αυτοί αν και ουσιαστικά 

αναφέρονται στο ίδιο αντικείμενο, στη συνεργασία, παρ’ όλα αυτά τυπικά διαφέρουν.

Ο όρος Συνεργατισμός είναι γενικός και αφορά στην ιδέα και στη θεωρία της 

συνεργασίας. Πέρα από αυτό, εκφράζει και καλύπτει όλες τις μορφές της, τυπικές ή 

άτυπες, με ιδεολογικές ή με υλικές επιδιώξεις.

Ο όρος Συνεταιρισμός, σε αντίθεση με τον Συνεργατισμό, είναι ειδικός και 

αφορά κάτι το συγκεκριμένο σε σχέση βέβαια με τη συνεργασία. Αναφέρεται δηλαδή 

σε μια μορφή συνεργασίας, σε μια οικονομική οργάνωση, η οποία έχει νομική κάλυψη 

και για την εκπλήρωση των σκοπών της ακολουθεί ορισμένους κανόνες και 

καταστατικές διατάξεις.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Συνεταιρισμός εμπεριέχεται στον ευρύτερο 

όρο Συνεργατισμός και εκφράζει μια συγκεκριμένη μορφή αυτού. Ακολουθώντας δε 

ορισμένες αρχές όπως η αρχή της "Ανοιχτής Θύρας", η αρχή της "Δημοκρατικής 

Διαχείρισης", η αρχή της "Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης" κλπ οι οποίες πηγάζουν από 

την ιδέα του Συνεργατισμού, αποτελεί ένα μέσο για την πραγμάτωση των σκοπών 

αυτών.

Η μέριμνα για την ανάπτυξη των Συνεταιρισμών καθώς και η εποπτεία τους 

ανήκει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Η εποπτεία πιστεύεται πως θα πρέπει να 

είναι τυπική και όχι ουσιαστική γιατί διαφορετικά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με κάθε 

αρχή συνεταιριστικής ελευθερίας. Για την άσκησή τους, συνιστάται στο Υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας Υπηρεσία Συνεταιρισμών.

Όπως ανάφερα και παραπάνω ο Συνεταιρισμός Υδραυλικών Πιερίας αποτελεί 

το αντικείμενο διαπραγμάτευσης της εργασίας μου αυτής η οποία χωρίζεται σε δύο 

Ενότητες.

Στην πρώτη Ενότητα διαπραγματεύομαι την Διοικητική Αποτύπωση του 

Συνεταιρισμού η οποία περιλαμβάνει τέσσερα επιμέρους κεφάλαια:

• Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ταυτότητα της επιχείρησης.

• Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι στρατηγικές της επιχείρησης.

• Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την οικονομική ανάλυση.

• Στο τέταρτο κεφάλαιο κάνουμε λόγο για την αγορά και τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη Ενότητα διαπραγματεύομαι την Οργανωτική Αποτύπωση του 

Συνεταιρισμού όπου περιλαμβάνονται πέντε επιμέρους κεφάλαια:
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• Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε λόγο για την οργάνωση και τη διοίκηση του 

συνεταιρισμού.

• Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις λειτουργίες του συνεταιρισμού.

• Στο τρίτο κεφάλαιο μιλάμε για την μηχανοργάνωση.

Προσπάθησα να γράψω την εργασία μου αυτή έτσι, ώστε να ικανοποιήσω τις 

απαιτήσεις των καθηγητών μου. Τα λάθη και οι παραλήψεις ανήκουν σε εμένα, ενώ η 

κρίση είναι δική σας.

Ευχαριστώ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1 Ιστορικά Στοιχεία
Ο συνεργατισμός δεν έχει μεγάλη ηλικία στο χώρο των υδραυλικών. 

Αναπτύσσεται όμως με μεγάλη ταχύτητα. Στις ακόλουθες πόλεις λειτουργούσε το 1987 

ο συνεταιρισμός υδραυλικών: Ορεστιάδα, Ξάνθη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, 

Γρεβενά, Βέροια, Κατερίνη, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα, Άρτα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, 

Λαμία, Λιβαδειά, Αθήνα, Κόρινθο, Πάτρα, Άργος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Χίο, Ρόδο, 

Ιεράπετρα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά.

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 <ΠΟΣΕΥΔ>. Στους σκοπούς της ομοσπονδίας περιλαμβάνονται η 

προμήθεια υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων που είναι απαραίτητα για τις 

υδραυλικές, θερμαντικές και κλιματιστικές δραστηριότητες των μελών, η διαφήμιση 

του έργου των μελών, η εκπαίδευση και επιμόρφωση των φυσικών μελών κ.ά.

Προς το παρόν οι προμηθευτικές εργασίες που γίνονται μέσω της ομοσπονδίας 

δεν υπερβαίνουν το 2% των εργασιών των συνεταιρισμών.

Ο κύριος ρόλος της είναι καθοδηγητικός για τα μέλη και διαπραγματευτικός- 

μεσολαβητικός στις προμήθειές τους.

Ειδικότερα ο Συνεταιρισμός Θερμοΰδραυλικών Ν.Πιερίας είναι μια επιχείρηση 

που ιδρύθηκε στις 20 Φεβρουάριου 1977 στην Κατερίνη από μια μικρή ομάδα 

υδραυλικών και σήμερα έφτασε να απαριθμεί τα εξήντα ένα μέλη. Στεγάζεται σε 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επί της οδού Λ. Ιασωνίδη 113 κοντά στο σιδηροδρομικό 

σταθμό της Κατερίνης, με απώτερο σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 

πελατών που βρίσκονται στην πόλη της Κατερίνης αλλά και στις γύρω περιοχές, Οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από ένα διώροφο οικοδόμημα, στου οποίου το 

ισόγειο στεγάζονται τα οικονομικά και διοικητικά τμήματα και στον πρώτο όροφο οι
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εκθέσεις. Ο περιβάλλων χώρος χρησιμοποιείται για λειτουργικές εργασίες του 

συνεταιρισμού. Ιδρύθηκε με την εκλογή προσωρινής Διοίκησης, η οποία σύμφωνη με 

τις διατάξεις του Νόμου 602/1915 "περί συνεταιρισμού" προέβη στην σύσταση 

συνεταιρισμού, με την επωνυμία «Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός 

Υδραυλικών Ν. Πιερίας Περιορισμένης Ευθύνης». Αυτό σημαίνει πως ο Συνεταιρισμός 

είναι περιορισμένης ευθύνης των συνεταίρων έναντι του συνεταιρισμού και των 

πιστωτών του αλληλέγγυα με ποσό ίσο προς το ποσόν με το οποίο ανέρχονται 

ολόκληρες οι μερίδες με τις οποίες συμμετέχει ο κάθε συνέταιρος. Με την λήψη της 

απόφασης της σύστασης του συνεταιρισμού, η προσωρινή Διοίκηση αναλαμβάνει το 

έργο της εκτέλεσης των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη της 

λειτουργίας του συνεταιρισμού. Λαμβάνονται αποφάσεις όσον αφορά την επιλογή 

προσωπικού καθώς και την επιλογή χώρου. Ακολουθεί η εγκατάσταση στον χώρο και 

οι αγορές των παγίων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών του 

συνεταιρισμού. Σε αυτό το σημείο τελειώνει το έργο της προσωρινής Διοίκησης.

Την προσωρινή Διοίκηση διαδέχεται με την διενέργεια εκλογών η νέα 

Διοίκηση. Το έργο της είναι η λήψη αποφάσεων όσον αφορά την επιλογή 

προμηθευτών, οι οποίοι προσφέρουν τα καλύτερα ποιοτικά προϊόντα στις χαμηλότερες 

και επικερδέστερες τιμές. Η επιλογή των προμηθευτών γίνεται συλλογικά και με βάση 

κάποια κριτήρια (ποιοτικά, κοστολόγησης, χρόνου παράδοσης, εκπτώσεις, ειδικές 

ρυθμίσεις κ.τ.λ.). Στην συνέχεια γίνονται οι πρώτες παραγγελίες για τον πληρέστερο 

εφοδιασμό του συνεταιρισμού και την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των 

πελατών του. Ο συνεταιρισμός είναι έτοιμος να προχωρήσει πλέον στην πώληση των 

προϊόντων του στους ενδιαφερομένους πελάτες, προσφέροντας όσο το δυνατόν 

καλύτερες τιμές και θέτοντας ως στόχο την διεύρυνση του πελατολογίου του.
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1.2 Φύση των Δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού.

Ο συνεταιρισμός έχει οικονομικό σκοπό και αποβλέπει κυρίως με τη 

συνεργασία και την προσπάθεια των μελών του, στη σύγχρονη επαγγελματική, 

οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και γενικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των. Δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες.

Αντικείμενο της δραστηριότητας του συνεταιρισμού είναι ενδεικτικά:

1. Να ιδρύει πρατήρια και υποκαταστήματα για την εξυπηρέτηση των μελών 

του.

2. Να προμηθεύει στα μέλη του τις πρώτες ύλες και τα είδη που απαιτούνται 

για τις επαγγελματικές και εμπορικές εργασίες τους-όλα τα υδραυλικά είδη, 

τα είδη θέρμανσης, τα είδη υγιεινής, καθώς και τα μηχανήματα και εργαλεία 

που απαιτούνται για τον εξοπλισμό και την άσκηση των επαγγελματικών τους 

δραστηριοτήτων, είτε από την εγχώρια αγορά είτε άπό το εξωτερικό.

3. Να δέχεται παραγγελίες και να πωλεί τα είδη σε τρίτους σε λογικές και 

προσιτές τιμές προσφέροντας έτσι την απαραίτητη προστασία στο 

καταναλωτικό κοινό από το ενδεχόμενο της εκμετάλλευσης του με 

υπερβολικό κέρδος.

4. Να συνάπτει δάνεια παντός είδους και ποσού παρά του Κράτους, τραπεζών, 

ιδρυμάτων ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων.

5. Να συνάπτει συμβάσεις με βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς ή άλλους 

ανάλογους οργανισμούς επιχειρήσεων ή προσώπων του εσωτερικού για 

απευθείας παροχή ειδών ή υπηρεσιών με συμφέροντες όρους στα μέλη του.

6. Να διαθέτει τα προμηθευόμενα είδη τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει στα μέλη 

του και σε τρίτους με ανάλογο εμπορικό κέρδος επί της αξίας τούτων, 

καθοριζόμενο εκάστοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συνεταιρισμού.

7. Να συμβάλλει ή να συμπράττει με άλλους ομοειδείς ή συναφή 

συνεταιρισμούς ή ενώσεις για την από κοινού επιδίωξη των σκοπών τους.

8. Να λαμβάνει εκείνο το μέτρο το οποίο να αποσκοπεί στην οικονομική, 

ηθική και πνευματική ανάπτυξη των συνεταίρων. Για τον σκοπό αυτό και με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης συστήνεται ειδικός λογαριασμός με τον
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τίτλο "κονδύλιο πρόνοιας" που τον διέπει ειδικός κανονισμός εγκρινόμενος 

από την Γενική Συνέλευση και τα ποσά του θα διανέμονται στα μέλη του 

συνεταιρισμού ανάλογα με το επιδεικνυόμενο ενδιαφέρον για την προώθηση 

των σκοπών του συνεταιρισμού.

9. Να οργανώνει εκδρομές, συνεστιάσεις, διαλέξεις και κάθε παρόμοια 

πολιτιστική, επαγγελματική, ενημερωτική, επιμορφωτική και κοινωνική 

εκδήλωση.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στο τέλος κάθε χρόνου από το 

παραπάνω "κονδύλιο πρόνοιας” να δίνεται στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου χρηματικό ποσό σαν έξοδα παράστασης ή αποζημίωσής τους.

11. Να προβάλει το γενικότερο έργο του, με την οργάνωση και τη λειτουργία 

εκθέσεων υδραυλικών και άλλων ειδών υγιεινής στην ημεδαπή ή και αλλοδαπή, 

με την συμμετοχή σε ευρύτερες εκθέσεις εμπορικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, 

καθώς και με αρμόδιους οργανισμούς.

12. Επίσης με την οργάνωση εκδηλώσεων επαγγελματικού, πολιτιστικού και 

κοινωνικού χαρακτήρα για την ενημέρωση των συνεταίρων πάνω σε 

επαγγελματικά θέματα καθώς και για την επιμόρφωσή τους σε γενικότερα 

θέματα.

13. Να ιδρύει βιομηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής των υλικών και εργαλείων 

που διαθέτει ο συνεταιρισμός.

14. Να αγοράζει ακίνητα για να δημιουργήσει επαγγελματικές εγκαταστάσεις ο 

συνεταιρισμός.

15. Και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο νόμιμο, που θα κρίνεται απαραίτητο για 

την εκπλήρωση του σκοπού του συνεταιρισμού.

Ο κύκλος εργασιών ανέρχεται στα 3,470,0006 και στηρίζεται στην πώληση 

υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, υλικών ειδών θέρμανσης, ειδών υγιεινής και 

συναφών υλικών. Η διάρκεια του συνεταιρισμού είναι αορίστου χρόνου.
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1.3 Χρηματοδοτήσεις

Οι πόροι του συνεταιρισμού προέρχονται από:

1) Τα έσοδα των πωλήσεων

2) Τους τόκους των δανείων

3) Τις προμήθειες

4) Κάθε κέρδος που θα προκύπτει από τη διάθεση αυτών

5) Τα μισθώματα τυχόν εκμισθωμένων ακινήτων

6) Τις εισφορές των μελών

7) Τις δωρεές που αποκτώνται από χαριστική αιτία.

8) Κάθε πρόσοδο από οποιαδήποτε εργασία του συνεταιρισμού

9) Πρόστιμα που επιβάλλει ο συνεταιρισμός.

Η Γ.Σ. αποφασίζει τα ετήσια όρια λήψης δανείων, ταυτόχρονα με την έγκριση 

του Ισολογισμού του προηγούμενου έτους.

Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή αποφασίζει τη λήψη δανείων. Το 

δάνειο λαμβάνεται με την υπογραφή του προέδρου του Δ.Σ. ύστερα από ρητή 

εξουσιοδότηση του από το Δ.Σ.

Προεξοφλήσεις συναλλαγματικών και επιταγών πελατών γίνονται από τον 

Διευθυντή με εξουσιοδότηση του Δ.Σ. στην οποία περιγράφονται τα προεξοφλητικά 

όρια δηλαδή τα μέγιστα ποσά, το συνολικό πιστωτικό όριο καθώς και το είδος των 

πελατών (πελάτης λιανικής, χονδρικής ή μέλη).
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1.4 Απασχολούμενο Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο συνεταιρισμός απασχολεί 19 εργαζομένους σε μόνιμη βάση και δύο 

συνεργάτες. Πιο συγκεκριμένα:

Αριθμός Εργαζομένων Επίπεδο Μόρφωσης

4 Πτυχιούχοι ΑΕΙ

2 Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ

10 Απόφοιτοι Λυκείου

3 Απόφοιτοι Δημοτικού

1.5 Εγκαταστάσεις

Η απόφαση επιλογής του χώρου εγκατάστασης έχει ληφθεί από το Δ.Σ. του 

Συνεταιρισμού ύστερα από τη δημοσίευση για την αναζήτηση χώρου.

Ο Συνεταιρισμός διαθέτει κατάστημα πώλησης υλικών υδραυλικών 

εγκαταστάσεων, υλικών ειδών θέρμανσης, ειδών υγιεινής και συναφών υλικών. 

Επιπλέον διαθέτει μισθωμένες αποθήκες, οι οποίες χρησιμεύουν για την αποθήκευση 

των πέρα των παραγγελιών αγοραζόμενων υλικών και βρίσκονται στο Σιδηροδρομικό 

Σταθμό Κατερίνης με έκταση 1000 τ.μ. όπως επίσης υπόστεγα όπου υπάρχουν τα 

εμπορεύματα.

Ο χώρος εγκατάστασης του καταστήματος του συνεταιρισμού πληροί ορισμένες 

προϋποθέσεις όπως:

• Προσπελασιμότητα

• Πάρκινγκ

• Χαμηλό κόστος φύλαξης (βρίσκεται σε ασφαλής περιοχή)

•  Εντοπισιμότητα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°; ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2.1 Αναπτυξιακά Προγράμματα σε Επίπεδο Εταιρίας- Κύριοι 

Στόχοι της Εταιρίας.

Βασικός στόχος του συνεταιρισμού είναι η μεγιστοποίηση του οφέλους για τα 

μέλη του χωρίς η ίδια επιχείρηση του συνεταιρισμού να υφίσταται ζημίες. 

Συγχρόνως την ενδιαφέρει να κατακτήσει την καλύτερη και συνεπώς 

ανταγωνιστικότερη θέση στην αγορά. Για να τα πετύχει όλα αυτά ο συνεταιρισμός 

Υδραυλικών Πιερίας έχει ορίσει κάποιες γραμμές δράσης.

Μία από αυτές είναι η δημιουργία έκθεσης ειδών υγιεινής (πλακάκια,μπανιέρες 

κ.ά.) και θέρμανσης (κλιματιστικά κ.ά.) η οποία στεγάζεται στον πρώτο και δεύτερο 

όροφο του κτιρίου καθώς και η δημιουργία έκθεσης κουζίνας η οποία στεγάζεται 

στον δεύτερο όροφο. Επιπλέον ο συνεταιρισμός με την κατάλληλη διαφήμιση όπως 

τηλεόραση, διαφημιστικά φυλλάδια έχει καταφέρει την ευρύτερη γνωστοποίηση της 

παρουσίας του και της προσφοράς του στο κοινό καθώς επίσης και τους ευνοϊκούς 

όρους που περιβάλλουν τα μέλη του. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα πετύχει την 

είσοδο νέων μελών τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξή του.

Ένα βασικό επίτευγμα που έχει κατορθώσει ο συνεταιρισμός είναι η 

δημιουργία ανοικτής γραμμής εξυπηρέτησης. Με αυτό τον τρόπο το κοινό έχει 

ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες του συνεταιρισμού.

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνω ότι μέχρι σήμερα έχει γίνει εφαρμογή 

των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (Μ.Ο.Π.) και βρίσκεται σε 

εξέλιξη το πρόγραμμα "Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά".

Τα κριτήρια επιλογής των επενδυτικών προτάσεων για υπαγωγή στα Μ.Ο.Π. 

αναφέρονται ιδίως:

• Στην ενίσχυση μονάδων υψηλής τεχνολογίας και στην εφαρμογή 

μεθόδων υψηλής τεχνολογίας.

• Στη συμβολή της επένδυσης στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 

αδυναμιών του συνεταιρισμού.
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• Στο μέγεθος και το είδος της επένδυσης.

• Στην προώθηση της κοινής επιχειρηματικής δράσης.

Ο έλεγχος της προόδου των επενδυτικών έργων και γενικότερα των 

επενδύσεων (ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε εκτέλεση ή έχουν περατωθεί) γίνεται από 

Όργανα Ελέγχου σύμφωνα με τις ισχύουσες ή εκδοθησόμενες σχετικές αποφάσεις 

του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Ακόμη, η εταιρία έχει δημιουργήσει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις-αποθήκες για 

να στεγάσει όχι μόνο τα προϊόντα της αλλά και τα διάφορα εργαλεία, υλικά και 

εξαρτήματα που χρησιμοποιούν οι υδραυλικοί. Η εταιρία βρίσκεται σε σκέψη για τη 

δημιουργία υποκαταστημάτων στην Βόρεια και Νότια Ελλάδα μια σκέψη που 

γρήγορα φαίνεται να πραγματοποιηθεί λόγω της μεγάλης εξέλιξης του 

συνεταιρισμού.

Τέλος, ο συνεταιρισμός γνωρίζοντας την σημασία της εκπαίδευσης και της 

εξειδίκευσης σκοπεύει στη δημιουργία σεμιναρίων ενημέρωσης στα μέλη του για

την καλύτερη εσωτερική λειτουργία του αλλά και για την καλύτερη επαφή τους με τις 

σύγχρονες μεθόδους εκτέλεσης της εργασίας τους. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα 

κατορθώσει να εντείνει το κλίμα του ανταγωνισμού στην αγορά και να προσελκύει 

καθημερινά μεγάλο αριθμό πελατών.

2.2 Κυριότερες Αδυναμίες της Εταιρίας και Εκτιμώμενα 

Δυνατά Σημεία

Κάθε επιχείρηση από τη στιγμή της λειτουργίας της ορίζει και προσπαθεί να 

διατηρήσει τα δυνατά της σημεία. Ο τρόπος που θα το πετύχει αυτό εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες. Παράλληλα, όμως, έχει να αντιμετωπίσει, όπως είναι φυσικό, 

και τα διάφορα προβλήματα και αδυναμίες που προκύπτουν.

Τα σημαντικότερα προβλήματα του συνεταιρισμού είναι τα ακόλουθα:

• Η έλλειψη κεφαλαίων κίνησης από ενδογενείς και εξωγενείς αδυναμίες δηλαδή 

από τη μη ύπαρξη κεφαλαίων κυκλοφορίας στον καταναλωτή γενικά και 

επιπλέον από την πιστωτική πολιτική που ακολουθεί ο συνεταιρισμός.
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• Ο μεγάλος αριθμός των κωδικών της αποθήκης καθώς και οι διαφορετικοί 

κωδικοί που υπάρχουν για το ίδιο αντικείμενο αλλά προέρχεται από 

διαφορετικούς προμηθευτές δημιουργεί προβλήματα οργάνωσης στα είδη που 

εμπορεύεται (έλλειψη BAR CODE ως και άλλα στοιχεία σύγχρονου logistics) 

και

• Η δυσκολία των αποφάσεων λόγω του Νομικού Θεσμικού Πλαισίου.

Με την συνεργασία του προσωπικού και των μελών καθώς και με την πάροδο 

του χρόνου μπορούν να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα.

Τα δυνατά σημεία του συνεταιρισμού είναι τα παρακάτω:

• Οι χαμηλές τιμές με τις οποίες πωλεί τα προϊόντα του σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό και

• Οι πολλοί συνέταιροι που προωθούν την πώληση των εμπορευμάτων πιο 

εύκολα.

Από την ανάλυση των παραπάνω δυνατών/ αδύνατων σημείων, 

συμπεραίνουμε πως η χρήση πιο εντατικής τεχνολογίας, είναι σε θέση να διευκολύνει 

τη λειτουργική δομή του Συνεταιρισμού. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένους τομείς 

στους οποίους η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών μπορεί να φανεί ιδιαίτερα : α) με 

τη μηχανοργάνωση των αποθηκών και την ηλεκτρονική καταγραφή των εμπορευμάτων 

γίνεται πληρέστερη η παρακολούθηση των διαφόρων ειδών (χρήση μηχανημάτων 

τύπου scanners), β) με τη χρήση του Διαδικτύου (Internet) επιτυγχάνεται περαιτέρω 

διαφήμιση των δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού με αποτέλεσμα την προώθηση των 

Πωλήσεων. Γ) με τη χρήση σύγχρονων σχεδιαστικών προγραμμάτων ( π.χ. AutoCad) 

αλλά και μηχανημάτων (plotters) μπορεί να εμπλουτιστεί η γκάμα των 

προσφερομένων προϊόντων αυξάνοντας την ποικιλία και βελτιώνοντας την ποιότητά 

τους.
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2.3 Εξαγωγές

Ο συνεταιρισμός Υδραυλικών Πιερίας προσπαθεί να θεμελιώσει επιτυχημένες 

εξαγωγές με το να

α) επισημάνει τους στόχους του δηλαδή τις αγορές που υπόσχονται τη 

μεγαλύτερη επιτυχία και τα κοινωνικά στρώματα που φαίνονται σαν πιθανότεροι 

πελάτες και

β) προσαρμόσει τα προϊόντα του καθώς και τη συσκευασία τους στις 

προτιμήσεις των πελατών.

Στο σημείο αυτό γνωρίζει, ο συνεταιρισμός, πως θα προχωρήσει στις 

λεπτομέρειες και πιο συγκεκριμένα αν υπάρχουν δυνατότητες επιλογής, να βρει ποιος 

είναι ο καλύτερος τρόπος για την αποστολή των προϊόντων και ποια τα προσφορότερα 

δίκτυα διανομής που πρέπει να χρησιμοποιήσει. Επιπλέον πόσο μπορεί να επιβαρύνει 

τα προϊόντα του με τα έξοδα για την προώθηση των αυτών, δηλαδή τι ποσό 

συγκεκριμένα θα πρέπει να ξοδέψει για το σκοπό αυτό.

Ο συνεταιρισμός εξάγει κατά κύριο λόγο είδη υγιεινής καθώς επίσης και είδη 

θέρμανσης σε καταναλωτές σε τρίτες, βαλκανικές χώρες (Σερβία-ΠΓΔΜ).

2.4 Επενδύσεις

Η ανάπτυξη του συνεταιρισμού και γενικότερα μιας επιχείρησης εκτός από τον 

σωστό προγραμματισμό εξαρτάται και από τις κατάλληλες επενδύσεις που πρέπει να 

πραγματοποιήσει.

Επένδυση, με την πλατιά έννοια του όρου, ορίζεται η δαπάνη που γίνεται σε 

μια ορισμένη περίοδο για την παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών όπως μηχανές, 

εργοστάσια κ.λπ ή για την αύξηση των αποθεμάτων από πρώτες ύλες, 

καταναλωτικά αγαθά κλπ.

Η επιχείρηση έχοντας στην κατοχή της από το 1991 ένα οικόπεδο 4604,7 τ.μ. 

στην οδό Λ. Ιασωνίδη 113 στην Κατερίνη έχει επενδύσει 586940,572 € περίπου και 

δημιούργησε κτιριακές εγκαταστάσεις 2040,6 τ.μ. στις οποίες σήμερα εδρεύει.
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Από το 1977 καθώς η επιχείρηση μεγάλωνε και θέλοντας κάθε φορά να οδηγεί τις 

εξελίξεις, άλλαξε πολλές φορές την έδρα της μισθώνοντας κάθε φορά και 

διαφορετικούς χώρους στους οποίους ασκούσε τη δραστηριότητα της.

Έχοντας σαν στόχο πλέον την βελτίωση της ποιότητας αποθήκευσης, 

προβολής, πώλησης, διακίνησης και παράδοσης των εμπορευμάτων που προσφέρει 

στους πελάτες της η επιχείρηση, έχει σκοπεύσει σε επενδύσεις οι οποίες εξυπηρετούν 

αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Έτσι λοιπόν έχει επενδύσει:

• για την ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας-Πρότυπο ISO 9002.

11738,81€

• για την προμήθεια εξοπλισμού 43 873,81€

• . για την προμήθεια και ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών, τηλεπληροφορικής

ηλεκτρονικού εμπορίου και ειδικών εφαρμογών 17021,28€

• για εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων 57079,97€

• για αμοιβή αρχιτέκτονα 2347,76€

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Συνεταιρισμός Θερμοϋδραυλικών Ν. Πιερίας πραγματοποιώντας από το 

1977 μια πορεία συνεχιζόμενης ανάπτυξης, παρακολουθεί τις εξελίξεις και έρχεται 

τώρα να τις οδηγήσει περατώνοντας μια επένδυση πνοής στην περιοχή της Κατερίνης.

Με την παρούσα επένδυση η επιχείρηση όχι μόνο εξασφαλίζει την βιωσιμότητα 

της σε μια εποχή όπου οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Βαλκάνια είναι 

ραγδαίες, αλλά θέτει τις βάσεις για το μέλλον της. Ο Νομός Πιερίας είναι ένας Νομός 

τον οποίο αρκετά συχνά επισκέπτονται κάτοικοι των γύρω χωρών. Βρίσκεται ανάμεσα 

σε δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα (ΘΕΣ/ΝΊΚΗ - ΛΑΡΙΣΑ), Σκοπός λοιπόν της 

επένδυσης είναι η βελτίωση των υποδομών της επιχείρησης ώστε να παρέχει στους 

πελάτες της ποιότητα εξυπηρέτησης Ευρωπαϊκών προδιαγραφών ώστε να 

σταθεροποιηθεί η θέση της στην αγορά.

Ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε:

• με την ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας-Πρότυπο ISO 9002.

• με την προμήθεια σύγχρονων συστημάτων Η/Υ και εξοπλισμού γραφείων.

• με την προμήθεια και ανάπτυξη νέου λογισμικού εφαρμογών και λογισμικού

ηλεκτρονικού εμπορίου.
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• με την κατασκευή και διαμόρφωση σύγχρονων εγκαταστάσεων αποθήκευσης

εμπορευμάτων και παρουσίασης αυτών.

•

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Η ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ΚΟ 9002 

βοηθά την επιχείρηση στην καλύτερη ποιοτική πιστοποίηση των προσφερόμενων 

εμπορευμάτων τα οποία έχουν ανάγκη πλέον και προσφοράς υπηρεσιών υποστήριξης.

Η ανάπτυξη σύγχρονου μηχανογραφικού εξοπλισμού παράλληλα με το 

σύγχρονο λογισμικό εφαρμογών, είναι για κάθε επιχείρηση απαραίτητα αφού βοηθά 

ουσιαστικά στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης και της 

εξυπηρέτησης των πελατών.

Η προμήθεια εξοπλισμού γραφείων και αρχειοθέτησης βοηθά στην καλύτερη 

οργάνωση της επιχείρησης αλλά αυξάνει και βελτιώνει την απόδοση του ανθρώπινου 

δυναμικού.

Με την κατασκευή ραφιών αποθήκευσης εμπορευμάτων στις ήδη υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις αλλά και την κατασκευή νέων βοηθητικών χώρων (υπόστεγων) όπου 

αποθηκεύονται, τα εμπορεύματα παραδίδονται στον τελικό αγοραστή στην αρχική τους 

κατάσταση διασφαλίζοντας την ποιότητα για τον αγοραστή αλλά και την επιχείρηση 

από τυχόν ζημίες που θα προέκυπταν από καταστροφές και αλλοιώσεις των 

εμπορευμάτων της. Απαραίτητη για την λειτουργική εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών 

είναι η χρήση συμβούλου (Αρχιτέκτονα) ο οποίος κατευθύνει τις ενέργειες για την 

σωστή εκτέλεση του έργου.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο πρώτο εξάμηνο υλοποίησης του έργου η επιχείρηση προέβηκε:

• στην προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αξίας 20396,18€ και εξοπλισμού 

γραφείων συνολικού κόστους 17608,226

• στην προμήθεια ανάπτυξη και προσαρμογή λογισμικού εφαρμογών κόστους 

12619,226

Στο δεύτερο εξάμηνο πραγματοποίησε επενδύσεις:

• για την ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας -  Πρότυπο ΚΟ 9002- 

κόστους 11738,816

• για διαμόρφωση χώρων αποθήκευσης εμπορευμάτων 14673,516
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• για αμοιβή αρχιτέκτονα ο οποίος διαμόρφωσε τους χώρους αποθήκευσης των 

εμπορευμάτων 2347,76€

• για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείων (κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, 

fax, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα) κόστους 5869,416

• για την ανάπτυξη λογισμικού μελετών θέρμανσης, διαμόρφωσης χώρων ειδών 

υγιεινής και πλακιδίων, καθώς και για την ανάπτυξη λογισμικού ηλεκτρονικού 

εμπορίου συνολικού κόστους 4402,056

Στο τρίτο εξάμηνο ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα με:

• την κατασκευή υπόστεγων αποθήκευσης εμπορευμάτων κόστους 27732,946 και

• την διαμόρφωση αποθηκευτικών χώρων κόστους 14673,516 

Συνολικό Κόστος Επένδυσης 132061,636

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης πιστεύεται ότι υπάρχει αύξηση στις 

πωλήσεις αλλά εκείνο που ενδιαφέρει τον Συνεταιρισμό ιδιαίτερα είναι η 

σταθεροποίηση της αγοράς. Και τούτο διότι ο Συνεταιρισμός Θερμοϋδραυλικών 

Νομού Πιερίας τα τελευταία χρόνια παρουσίασε μια πρωτοποριακή καινοτομία στην 

εμπορική αγορά του Νομού.

Το μοντέλο της συνένωσης επαγγελματιών — κλάδων όπως των υδραυλικών 

δημιουργεί νέα δεδομένα στον χώρο της αγοράς του σύγχρονου ανταγωνισμού.

Η πορεία του Συνεταιρισμού είναι γνωστή και αποδεδειγμένη για τα δεδομένα 

της σύγχρονης αγοράς.

Οι επενδύσεις θα δώσουν στην επιχείρηση ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε 

σχέση με τους ανταγωνιστές της και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ολόκληρης της 

περιοχής αφού θα αποτελέσει μέτρο σύγκρισης και σημείο αναφοράς για όλους.

2.5 Χρήση Μέσων
Η επιχείρηση χρησιμοποιεί δίκτυο διάθεσης προϊόντων με δικά της μεταφορικά 

μέσα. Για λόγους ανταγωνιστικούς πέρα από τα υπάρχοντα προϊόντα η επιχείρηση 

εισαγάγει προϊόντα από χώρες της Λατινικής Αμερικής και αλλού με μειωμένο 

ανταγωνιστικό κόστος προκειμένου να βρίσκεται ανταγωνιστικά στην αγορά
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Στο τέλος κάθε μήνα καταρτίζονται μηνιαίες καταστάσεις (αναλυτικά ισοζύγια) 

και υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους κλείνονται όλα τα βιβλία, γίνεται η ετήσια 

απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και συντάσσεται ο Ισολογισμός καθώς επίσης 

και ο Λογαριασμός Αποτελέσματος Χρήσης.

Η Απογραφή, ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελέσματος Χρήσης 

υποβάλλονται στη τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Στη Γ.Σ. υποβάλλεται και η 

έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό 

Αποτελεσμάτων Χρήσης στο Εποπτικό Συμβούλιο για τον απαραίτητο έλεγχο τριάντα 

μέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γ. Σ. Το Ε. Σ. συντάσσει έκθεση μέσα σε 

δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία μαζί με το πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης του 

συνεταιρισμού πρέπει να είναι στη διάθεση των συνεταίρων δεκαπέντε(15) ημέρες 

τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης της Συνέλευσης.

Ο Ισολογισμός πρέπει να περιέχει όλους τους λογαριασμούς του καθολικού και 

να συνοδεύεται από αναλυτικούς πίνακες αυτών των λογαριασμών. Ακόμη ο 

Ισολογισμός συνοδεύεται από ανάλυση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης

Με βάση τα παρακάτω δεδομένα που έχουν αντληθεί από τις λογιστικές 

καταστάσεις καθώς και από το λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης του συνεταιρισμού 

της περιόδου 2000 έως 2004 και με τη βοήθεια της τεχνικής των αριθμοδεικτών τάσης, 

θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε, να αναλύσουμε και να ερμηνεύσουμε την 

εξέλιξη της κατάστασης.
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΈΤΗ 2000 2001 2002 2003 2004

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ
ΈΣΟΔΑ

3.164.707,38 3.368.604,14 3.272.205,05 3.638.118,58 3.487.830,30

ΚΑΘΑΡΑ

ΚΕΡΔΗ

165.714,07 295.005,84 185.239,65 237.943,94 152.023,75

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Μεταβολή ΑΕχ+ι ~ ΑΕκ * 100

ΑΕΧ

1) Μεταβολή ΑΕ200ι-ΑΕ:■2000

ΑΕ20ΟΟ
*100

3.368.604,14-3.164.707,38

3.164.707,38 *100 =6,44

2) Μεταβολή ΑΕ2002-ΑΕ2οοι *100

ΑΕ2οοι

3.272.205,05 - 3.368.604,14 *100=-2,86

3.368.604,14

3) Μεταβολή ΑΕ2003-ΑΕ2002 *100

ΑΕ2οο2

3.638.118,58 - 3.272.205,05 * 100=11,18

3.272.205,05

4) Μεταβολή ΑΕ2004-ΑΕ2003 *100

Α Ε 2003

3.487.830,30 -3.638.118,58 *100—4,13

3.638.118,58
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Μεταβολή Κ Κ ^ -Κ Κ χ *100

ΚΚχ

1) Μεταβολή ΚΚ2οοι-ΚΚ2οοο *100

ΚΚ20οο

295.005,84-165.714,07 *100=78,02

165.714,07

2) Μεταβολή ΚΚ2οο2-ΚΚ200ι *100

ΚΚ2οοι

185.239,65 - 295.005,84 Η00=-37,2

295.005,84

3) Μεταβολή ΚΚ20ο3-ΚΚ2οο2 *100

ΚΚ2002

237.943,94 - 185.239,65 *100=28,45

185.239,65

4) Μεταβολή ΚΚ2004-ΚΚ2ο03

ΚΚ2003

*100

152.023,75 - 237.943,94 *100=-36,10

237.943,94

Συγκρίνοντας τις μεταβολές κάθε έτους με το έτος βάσης (2000), έχουμε 

παρακάτω αποτελέσματα :
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ΠΟΡΕΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:

3.368.604,14

ΑΕ2001-  -------------------------------  *100 = 106,44

3.164.707.38

3.272.205,05

ΑΕ2002= -------------------------------  *100 = 103,39

3.164.707.38

3.638.118,58

ΑΕ2003 = “ -----------------------------  *100 = 114,95

3.164.707.38

3.487.830,30

Α Ε 20 0 4 - *100 =  110,21

3.164.707,38

Ενώ τα καθαρά κέρδη (Κν) θα έχουν ως εξής: 

295.005,84

Κ20οι= __________________  *100=178

165.714.07

185.239,65

Κ2002= ________________ __ *100 =111,78

165.714.07

237.943,94

Κ2003= ----------------------------  *100 = 143,58

165.714.07

152.023,75

Κ2004= ------------------------------  * 100 = 91,73

165.714.07
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Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, δημιουργείται ο πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΈΤΗ 2000 2001 2002 2003 2004

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 100 106,4 103,4 115 110,2

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 100 178 111,8 143,6 91,73

Προσπαθώντας να σας δώσω μια σαφή εικόνα της οικονομικής κατάστασης του 

συνεταιρισμού τα τελευταία πέντε χρόνια (2000-2004) σας παρουσιάζω ένα διάγραμμα της 

πορείας των ακαθάριστων εσόδων και των καθαρών κερδών (ζημιών).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ 

ΚΕΡΔΩΝ (ραβδόγραμμα)

X
<
Ο
€Ω
<
ιυ

<
<
1—Μ
ΟΜ
Ο
Π.

□ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
□ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

ΕΤΗ
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

(γραμμική)

Μ
ΟI—υυ

<ο
οα
<
υϋ Μ 
5  X
<
<

οοοΓΜ

1*1
<οα

1*1
Ο1*1
ΟΙΖ

—·— ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 
ΕΣΟΔΑ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

2000 2001 2002 2003 2004

ΕΤΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 °: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Στην εμπορία του είδους αυτού υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, ατομικές ή 

εταιρικές, όχι συνεταιρισμοί. Έτσι προκύπτει το πλεονέκτημα ότι τα μέλη του 

συνεταιρισμού είναι επιχειρηματίες ενωμένοι και κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει 

διασφάλιση του τζίρου κατά 60%.

Η έλλειψη, όμως, των κεφαλαίων δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Στόχος του 

συνεταιρισμού είναι η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων από τους συνεταίρους 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτού του είδους ως επίσης και η 

χορήγηση μικρότερου πιστωτικού χρόνου στους πελάτες προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνω ότι στον κλάδο παρουσιάζεται έντονη 

ανταγωνιστικότητα διότι σήμερα. υπάρχουν προϊόντα φθηνά από τρίτες χώρες 

(Λατινική Αμερική-Ασία) οι οποίες είναι εντάσεως εργασίας ή μειωμένου εργατικού 

κόστους με αποτέλεσμα οι τιμές των παραγόμενων προϊόντων να είναι πολύ 

χαμηλές σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με βάση την οργάνωση της επιχείρησης (τεχνικό 

ειδικευμένο προσωπικό — μηχανολόγοι - πολιτικοί μηχανικοί) αλλά και σύμφωνα με 

νέα προϊόντα υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για την εξέλιξη της αγοράς.

Όμως ο ανταγωνισμός είναι σκληρός.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1.1 Περιγραφή Καθηκόντων της Διοίκησης

Ο Συνεταιρισμός Υδραυλικών Πιερίας, αποτελεί μια οργανωμένη επιχείρηση, 

η λειτουργία της οποίας εδραιώνεται από ιεραρχημένα σύνολα λειτουργιών. Τον 

πρωταρχικό ρόλο τον έχει η διοίκηση. Τα Διοικητικά όργανα του συνεταιρισμού είναι 

η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο και το 

Προσωπικό του συνεταιρισμού.

Συγκεκριμένα η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο της Διοίκησης του 

συνεταιρισμού. Αυτή αποφασίζει για όλα τα θέματα και οι αποφάσεις της 

υποχρεώνουν όλους τους συνεταίρους και τους απόντες ή διαφωνούντες προς αυτές. 

Επιπρόσθετα η Γ.Σ. έχει ως αρμοδιότητα την έγκριση του Ισολογισμού και του 

Προϋπολογισμού, την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. και του Ε.Σ. από το αξίωμα τους, 

τις αγορές ή υποθηκεύσεις ή εκποιήσεις ακινήτων ή μηχανημάτων ή εργαλείων του 

συνεταιρισμού καθώς επίσης την τροποποίηση του καταστατικού και γενικά για κάθε 

θέμα που αφορά τον συνεταιρισμό.

Όσο αφορά το Δ.Σ. αυτό αποτελείται από πέντε (5) μέλη τα οποία εκλέγονται 

από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Αντιπρόεδρο. Το Δ.Σ. 

αναλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις του συνεταιρισμού και τον εκπροσωπεί 

στα δικαστικά ή στις εξώδικες σχέσεις του. Σύμφωνα με το καταστατικό οι 

αρμοδιότητες που αναλαμβάνει είναι οι ακόλουθες:

1. Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, σύμφωνα με το καταστατικό και τους ισχύοντες 

Νόμους, για την επίτευξη των σκοπών του Συνεταιρισμού και την ευόδωση του έργου 

του.

2. Να αποφασίζει για την προμήθεια των απαραίτητων ειδών για την λειτουργία και 

την εργασία του συνεταιρισμού.

3. Να διορίζει και να παύει σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων όλο 

ανεξαιρέτως το αναγκαίο προσωπικό και να καθορίζει συγχρόνως τις υποχρεώσεις 

και τα δικαιώματα του κάθε υπαλλήλου, ως και το μισθό ή ημερομίσθιο του.
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4. Να καταρτίζει και να τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό εργασίας του 

Συνεταιρισμού σε κοινή συνεδρίαση με το Εποπτικό Συμβούλιο.

5. Να μεριμνά για την κατάρτιση του Ισολογισμού καί Λογαριασμού κερδών και 

ζημιών, να τους ελέγχει και να τους υποβάλλει με τις σχετικές εκθέσεις στο Εποπτικό 

Συμβούλιο.

6. Να συντάσσει πριν τη λήξη της χρήσεως τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 

και να τον υποβάλλει με σχετική έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου στη Γενική 

Συνέλευση για έγκριση.

7. Να φροντίζει για την ασφαλή και ε7ακερδή εκμετάλλευση της περιουσίας του 

συνεταιρισμού και να επιβλέπει την τακτική τήρηση των λογιστικών και λοιπών 

βιβλίων και του Αρχείου του συνεταιρισμού.

8. Να ενεργεί τέλος κάθε άλλη ενέργεια η οποία δεν κατονομάζεται στο καταστατικό 

καθώς και όλες τις ενέργειες οι οποίες επιβάλλονται να γίνουν στον Συνεταιρισμό 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Νόμων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αναθέτει μόνιμα ή 

προσωρινά αρμοδιότητές του στα μέλη του.

Το Εποπτικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα 

οποία είναι συνεταίροι εκλεγόμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα 

ημερολογιακό έτος. Ειδικότερα τα καθήκοντα του είναι τα εξής:

1. Να εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών 

αυτού.

2. Να μεριμνά και ελέγχει την πιστή εφαρμογή του παρόντος καταστατικού και της 

σχετικής νομοθεσίας.

3. Να εξετάζει και ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις και επαληθεύει το υπόλοιπο του 

Ταμείου και της αποθήκης του συνεταιρισμού

4. Για οποιαδήποτε, ατασθαλία εφόσον βλάπτονται τα συμφέροντα του 

συνεταιρισμού, υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση και υποβάλλει σχετικό 

πόρισμα ή έκθεση.

5. Να λαμβάνει όλα τα μέτρα όταν κρίνει απαραίτητο για τη διασφάλιση του 

συνεταιρισμού σε περίπτωση που συμβεί κάποια ατασθαλία και αναφέρει στην 

Γενική Συνέλευση όταν συγκληθεί.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
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Συμπερασματικά η σωστή λειτουργία του συνεταιρισμού στηρίζεται στην 

καλή και άρτια συνεργασία των Γ.Σ., Δ.Σ., Ε.Σ. Οι κανόνες και οι νόμοι που διέπουν 

τις σχέσεις τους λειτουργούν ως δικλείδα ασφαλείας για το έννομο συμφέρον του 

συνεταιρισμού.

1.2 Όργανα Διοίκησης του Συνεταιρισμού

Ο Συνεταιρισμός Υδραυλικών Πιερίας αποτελείται από το εξής Διοικητικό 

Συμβούλιο:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασλανίδης Κωνσταντίνος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπουτούρης Πασχάλης 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κανάλης Αθανάσιος 

ΤΑΜΙΑΣ: Πασχαλίδης Θεόδωρος 

και τους εξής συμβούλους-μέλη: Γιάγκου Νικόλαος

1.3 Οικονομική Διεύθυνση

Η οικονομική διεύθυνση του συνεταιρισμού ασχολείται με τα οικονομικά 

θέματα. Αρμόδιος είναι ο Γενικός Διευθυντής ο οποίος επωμίζεται όλες τις αποφάσεις 

όσο αφορά τη λειτουργία του συνεταιρισμού. Τα οικονομικά θέματα και τα ζητήματα 

του συνεταιρισμού. Έτσι, ο κ. Φαρμάκης Αστέριος, που είναι οικονομολόγος, 

αποτελεί λειτουργικά σημαντικό πρόσωπο για την περάτωση τόσο των οικονομικών 

όσο και των θεσμικών κανόνων. Στο τμήμα αυτό απασχολούνται 6 άτομα από τα 

οποία τα τέσσερα βρίσκονται στο λογιστήριο και τα άλλα δύο στο ταμείο.

Στο λογιστήριο πραγματοποιούνται όλες οι εγγραφές στα βιβλία της 

επιχείρησης και οι καταχωρήσεις των παραστατικών όπως γραμμάτια, επιταγές και 

τιμολόγια. Επιπλέον διαφυλάσσονται τα εξής λογιστικά βιβλία:

1. Το βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών

2. Το Ημερολόγιο

3. Το Καθολικό
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4. Το βιβλίο Ταμείου και εκείνα που προβλέπονται από τον Κώδικα 

Φορολογικών στοιχείων και τους σχετικούς νόμους.

Επίσης εκτελούνται όλες οι εργασίες που αφορούν:

• Την προώθηση εμπορευμάτων

• Τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών

• Τα πιστωτικά υπόλοιπα των προμηθευτών

• Τα επιχειρησιακά προγράμματα

• To Marketing κλπ.

Όλα τα παραπάνω τα αναλύει και τα προωθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο 

προκειμένου να ληφθούν σωστές επιχειρησιακές αποφάσεις.

Στο ταμείο γίνονται όλες οι κινήσεις που αφορούν την πληρωμή των 

προμηθευτών και την είσπραξη από τους πελάτες. Ο ταμίας μεριμνά για τη λογιστική 

τήρηση των λογαριασμών του συνεταιρισμού και για την ενημέρωση των λογιστικών 

βιβλίων και παρέχει στο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο κάθε απαραίτητη 

πληροφόρηση και ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού. 

Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και καταρτίζει μαζί με τον λογιστή 

του τον ετήσιο Ισολογισμό. Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα που 

υπογράφουν ο πρόεδρος και ο ίδιος. Ενεργεί κάθε είσπραξη, εκδίδων τριπλότυπα 

γραμμάτια είσπραξης. Επίσης, επιβλέπει την καλή και ακριβή σύνταξη της εκθέσεως 

διαχειρίσεως του Προϋπολογισμού και προσυπογράφει τα σχετικά έγγραφα. 

Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα διάφορα 

αποδεικτικά. Μεριμνά για την είσπραξη όλων των εσόδων του συνεταιρισμού και 

την κατάθεση αυτών στην Εθνική Τράπεζα ή σε οποιαδήποτε τράπεζα αποφασίσει το 

Δ.Σ. Τέλος, τον ταμία σε περίπτωση απουσίας αναπληρώνει ο γενικός γραμματέας.
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1.4 Διεύθυνση Αποθήκης και Διανομής

Η διεύθυνση της αποθήκης περιλαμβάνει δύο αποθηκευτικούς χώρους. Πιο 

συγκεκριμένα: στο εσωτερικό του καταστήματος βρίσκεται το τμήμα υδραυλικών 

ειδών και στο εξωτερικό μέρος, περίπου 100 μέτρα από την έδρα, υπάρχει το τμήμα 

υγιεινής και ψύξης-θέρμανσης το οποίο καταλαμβάνει και τον μεγαλύτερο χώρο.

Υπεύθυνος και των 3 τμημάτων είναι ο προϊστάμενος αποθηκάριος ο οποίος 

ελέγχει όλα τα εισερχόμενα είδη και των δύο αποθηκών, επιτηρεί την εκτέλεση των 

παραγγελιών και καθορίζει τα δρομολόγια της διανομής. Η διεύθυνση προσπαθεί στη 

μεγαλύτερη ταχύτητα ρευστοποίησης και στη μη έλλειψη των ζητούμενων 

εμπορευμάτων.

Για την άρτια εκτέλεση των εργασιών η διεύθυνση υποδιαιρείται σε τέσσερα 

επιμέρους τμήματα: το τμήμα υδραυλικών ειδών, το τμήμα ειδών υγιεινής και ψύξης- 

θέρμανσης και το τμήμα διανομής.

1.4.1 Τμήμα Αποθήκης Υδραυλικών Ειδών

Στο τμήμα αυτό υπάρχει ένας αποθηκάριος ο οποίος είναι ταυτόχρονα και 

ελεγκτής και δύο πωλητές. Το κύριο έργο που έχει ο αποθηκάριος είναι να παραλάβει 

και να αποθηκεύσει τα προϊόντα. Προτού εισαχθούν στον χώρο της αποθήκης, 

ελέγχονται για την ποσότητα αλλά και για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη 

μεταφορά τους. Τα περισσότερα είδη που εισέρχονται στην αποθήκη είναι από 

παραγγελίες όπου πραγματοποίησε ο συνεταιρισμός. Μερικές φορές, όμως, πρόκειται 

και για είδη όπου επιστρέφουν οι πελάτες. Τα κυριότερα είδη υδραυλικών ειδών που 

έχει το τμήμα είναι σωλήνες, βρύσες και γενικότερα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι 

υδραυλικοί..
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1.4.2 Τμήμα Αποθήκης Ειδών Υγιεινής και Ψύξης-Θέρμανσης

Και τα δύο αυτά τμήματα διαθέτουν από έναν αποθηκάριο. Στο μεν πρώτο 

τμήμα υπάρχουν τρεις πωλητές στο δε δεύτερο δύο πωλητές οι οποίοι είναι 

μηχανολόγοι και δίνουν τεχνικές συμβουλές για την χρήση των προϊόντων. Οι 

διεργασίες που ακολουθούνται είναι όπως και στο τμήμα των υδραυλικών ειδών. Ο 

αποθηκάριος παραλαμβάνει και αποθηκεύει στον κατάλληλο χώρο τα προϊόντα, 

αφού πρώτα ελεγχθούν από τον υπεύθυνο. Και εδώ τα περισσότερα είδη προέρχονται 

από παραγγελίες του συνεταιρισμού ή από επιστροφές των πελατών. Το τμήμα ειδών 

υγιεινής αποτελείται από μπανιέρες, νιπτήρες, σάουνες, πλακάκια μπάνιου και 

δαπέδου. Το τμήμα ειδών ψύξης -θέρμανσης αποτελείται από διάφορα είδη 

θερμάστρων, καλοριφέρ, επιδαπέδιων συστημάτων αυτόματης θέρμανσης κ.ά.

Και στα τρία αυτά τμήματα στο τέλος κάθε χρόνου ή σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή κρίνει απαραίτητο η διεύθυνση διενεργείται απογραφή του υλικού.

1.4.3. Τμήμα Διανομής

Πρωταρχικός στόχος του τμήματος αυτού είναι η σωστή και έγκαιρη 

εξυπηρέτηση των πελατών. Απασχολεί δύο άτομα από τα οποία ο ένας από αυτούς 

επιμελείται την διαδικασία της διανομής και ρυθμίζει τα δρομολόγια ενώ ο άλλος 

είναι οδηγός και μεταφέρει τά προϊόντα που έχουν παραγγείλει οι πελάτες στο τμήμα.

1.5Διεύθυνση Εμπορικής Διαχείρισης

Στο τμήμα αυτό υπεύθυνος είναι ο διευθυντής της εμπορικής διαχείρισης 

(Γενικός Διευθυντής) ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των πωλήσεων, για τις 

παραγγελίες των πελατών καθώς επίσης και τις επιθυμητές ποσότητες των υλικών 

που πρέπει να έχουν οι αποθήκες ώστε να μην υπάρχει έλλειψη. Η διεύθυνση αυτή 

χωρίζεται σε δύο επιμέρους τμήματα: το τμήμα της παραγγελειοληψίας και στο 

τμήμα πωλήσεων.
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1.5.1 Τμήμα Παραγγελειοληψίας

Στο τμήμα αυτό υπάρχει ένας υπεύθυνος ο οποίος είναι άρτια 

εκπαιδευμένος και παραλαμβάνει τις παραγγελίες των πελατών είτε είναι έκτακτες 

είτε είναι τακτικές. Οι παραγγελίες γίνονται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, μέσω 

φαξ και με παρουσία των ιδίων πελατών.

1.5.2 Τμήμα Πωλήσεων
Στο χώρο του συνεταιρισμού στεγάζονται τρία τμήματα πωλήσεων. Το 

ένα των υδραυλικών ειδών όπου καταλαμβάνει τον κύριο όγκο της δουλειάς του 

συνεταιρισμού και το άλλο ειδών υγιεινής και ψύξης-θέρμανσης. Οι εργαζόμενοι στα 

τμήματα αυτά με την εμπειρία που διαθέτουν ενημερώνουν τους πελάτες για την 

ιδιότητα και την ποιότητα των υλικών βοηθώντας τους να κάνουν την σωστή επιλογή.

1.6 Προσωπικό
Το προσωπικό του Συνεταιρισμού με βάση το εκτελούμενο έργο και τα 

απαιτούμενα προσόντα κατατάσσεται στους εξής κλάδους:

• Διοικητικοόικονομικός κλάδος.

Στο διοικητικοοικονομικό κλάδο υπάγονται όλοι όσοι κατέχουν απολυτήριο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής και δεν 

ανήκουν στο Τεχνικό προσωπικό. Ο διοικητικοοικονομικός κλάδος περιλαμβάνει το 

λογιστικό, το διαχειριστικό και δακτυλογράφους. Συνολικά σε αυτό τον κλάδο 

απασχολούνται δέκα άτομα.

• Τεχνικός κλάδος.

Στον τεχνικό κλάδο υπάγονται οι τεχνικοί απόφοιτοι μέσω Τεχνικών Σχολών 

ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΤΕΙ κλπ), καθώς και οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης. Ο κλάδος αυτός απασχολεί έξι άτομα.

• Αλλοι κλάδοι.

Στους άλλους κλάδους προσωπικού υπάγονται οι υδραυλικοί, οι φύλακες, οι 

οδηγοί κλπ.
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Όλοι οι παραπάνω είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

και κατέχουν το δίπλωμα της ειδικότητάς τους. Σε αυτόν τον κλάδο απασχολούνται 

τρία άτομα.

1.6.1 Προσλήψεις του Προσωπικού
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών και του καταναλωτικού κοινού 

γενικά, το Δ.Σ. προσλαμβάνει το ανάλογο προσωπικό, το οποίο θέτει στη διάθεση του 

Διευθυντή. Στη δικαιοδοσία του οποίου και μόνο υπάγεται ο τρόπος με τον οποίο θα 

εκτελούνται καλύτερα οι εργασίες του καταστήματος, σύμφωνα βέβαια με τις 

αποφάσεις και οδηγίες του Δ.Σ. και τις αποφάσεις της Γ.Σ.

1. Προσδιορισμός Αναγκών 

α. Αρμόδιο όργανο:

Για την κάλυψη των αναγκών του συνεταιρισμού σε προσωπικό θα συνέλθει 

το Δ.Σ. και σε συνεργασία με τον Διευθυντή θα προσδιορίσουν την πλήρωση αυτών 

των αναγκών

β. Απαραίτητη μελέτη:

1. Αντικείμενο Απασχόλησης.

Για κάθε προτεινόμενη θέση θα πρέπει να καθορισθεί με σαφήνεια το 

αντικείμενο απασχόλησης αυτού που θα καλύψει τη θέση.

2. Ορισμός ( εξουσίας — ευθύνη — εξουσιοδότηση -καθημερινές εργασίες - τακτικές 

εργασίες)

Ορίζονται επίσης με ακρίβεια οι εξουσίες, ευθύνες, καθημερινές εργασίες των 

απασχολούμενων καθώς δε και οι επιπλέον τακτικές εργασίες που πρέπει να 

γίνονται περιοδικά ( ανά εβδομάδα, μήνα, εξαμηνιαία, τέλους έτους κλπ.).

2. Προσδιορισμός Προσόντων

α. Αρμόδιο όργανο

Εφόσον προσδιορισθεί ο αριθμός των θέσεων που πρέπει να υπάρχουν για την 

ομαλή λειτουργία της επιχείρησης κατά την έναρξη, στη συνέχεια πρέπει να 

προσδιορισθούν τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα άτομα που πρόκειται να 

προσληφθούν.

Υπεύθυνο όργανο γι’αυτή την επιτροπή είναι το Δ.Σ.
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β. Απαραίτητες προϋποθέσεις

Για να προσληφθεί κάποιος στον Συνεταιρισμό πρέπει:

• Να κατέχει απαραίτητα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ορίζει ο 

εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

• Να είναι υγιής και αρτιμελής.

• Να μην έχει καταδικαστεί ή να μην διώκεται για κακούργημα.

• Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για απάτη, κλοπή, 

πλαστογραφία, παράβαση καθήκοντος ή να διώκεται για κάποιο από τα 

εγκλήματα αυτά.

3. Ατιιιοσιότυτα

α. Τύπος

Μετά τον καθορισμό των θέσεων και των απαιτούμενων προσόντων που 

πρέπει να έχει η κάθε θέση, προκηρύσσονται οι θέσεις αυτές στον ημερήσιο τύπο της 

περιοχής για τρεις ημέρες.

Η προτεινόμενη τιμή για το κόστος κάθε δημοσίευσης καθορίζεται με 

απόφαση του Δ.Σ.

4. Επιλογή

α. Εττιτροττή 

β. Συνέντευξη

Μετά το πέρας της προθεσμίας για την κατάθεση των βιογραφικών, 

δημιουργείται επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από ένα μέλος του Δ.Σ. και δύο μέλη 

του συνεταιρισμού, τα οποία (και το μέλος του Δ.Σ.) θα προέλθουν από νέα κλήρωση.

Αξιολογούνται οι υποψηφιότητες βάσει τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 

και συντάσσεται κατάσταση.

Μέλη της επιτροπής για τις συνεντεύξεις θα είναι τρία μέλη του Δ.Σ. (κατόπιν 

κληρώσεις) και δύο μέλη του Ε.Σ. (κατόπιν κληρώσεις).

5. Πρόσληχι/τι

α. Αρμόδιο όργανο 

β. Έκτακτη αρμοδιότητα
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Οι καταστάσεις με τις επιμέρους κατατάξεις των υποψηφίων καθώς και η 

τελική κατάταξη υποβάλλονται στο Δ.Σ. για τη διαδικασία της πρόσληψης των 

υποψηφίων.

Πριν την ανάθεση εργασίας στα άτομα που έχουν εκλεγεί γίνεται εκπαίδευση 

( ο αριθμός ωρών, τό αντικείμενο εκπαίδευσης καθώς και οι εκπαιδευτές θα ορισθούν 

μετά την πρόσληψη λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε υποψηφίου), όπου 

θα δοθεί μεγάλο βάρος στην ενσωμάτωση των ατόμων στο συνεταιρισμό καθώς και η 

γνωριμία αυτών με τις ιδιαιτερότητες που έχει ένας συνεταιρισμός.

Επίσης, δίνεται στους προσληφθέντες ένας φάκελος μέσα στον οποίο θα 

περιγράφονται αναλυτικά για τον κάθε εργαζόμενο, όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις, 

καθήκοντα εργασίας, σχέσεις με τους ελεγκτές (εσωτερικό και εξωτερικό) καθώς και 

όλοι εκείνοι οι όροι που θα δημιουργούσαν ένα δημιουργικό και χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήματα εργασιακό καθεστώς σε κείμενο που συντάσσει ο Διευθυντής σε 

συνεργασία με το Δ.Σ.

1.6.2 Κεφάλαιο Προσωπικού

Στο συνεταιρισμό εργάζονται δεκαεννέα άτομα από τα οποία τέσσερα είναι 

απόφοιτοι Πανεπιστημίου( Τσαντίκης Σ. Μηχανολόγος-Μηχανικός, Μπαντόλας Θ. 

Οικονομικών Επιστημών, Παναγιωτίδου Γ. Οικονομικών Επιστημών, και Παπαμίχου 

Ε. Οικονομικών Επιστημών), δύο απόφοιτοι ΑΤΕΙ( Τσανούκα Π. Διοίκηση 

Επιχιρήσεων και Κοσμίδης Γ. Μηχανικός), δέκα απόφοιτοι Λυκείου και τρία 

απόφοιτοι Δημοτικού Από το σύνολο του προσωπικού οι 9 είναι γυναίκες και οι 

υπόλοιποι άνδρες.

Επίσης εργάζονται και δύο νεοπροσληφθέντες με σύμβαση αορίστου χρόνου 

και συγκεκριμένα ο ένας είναι υπάλληλος γραφείου και ο άλλος εργάζεται ως οδηγός. 

Αν η αξιολόγηση τους, για την εργασία που προσφέρουν, είναι θετική και καλύπτουν 

πάγιες ανάγκες τότε μπορεί να γίνει ανανέωση της σύμβασης τους. Οι αμοιβές 

καθορίζονται με βάση τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν για τον ανάλογο κλάδο. 

Στους υπαλλήλους δίνονται όλα τα επιδόματα όπως επίδομα γάμου, τέκνων κλπ. που 

καθορίζονται συνολικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή τις Διοικητικές 

Αποφάσεις και ουδέποτε είναι κατώτερα από τα προβλεπόμενα από τις κείμενες
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διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Το ωράριο που εργάζονται είναι νόμιμο για 

κάθε εργαζόμενο σύμφωνα πάντα με τις εργατικές διατάξεις.

Εκτός από τις αμοιβές που καθορίζονται με τις συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του χορηγεί ειδικό επίδομα 

παραγωγικότητας ή πριμ παραγωγικότητας. Τα πριμ δίνονται σε υπαλλήλους που 

διακρίθηκαν στην εκτέλεση της υπηρεσίας τους ύστερα από πρόταση του Διευθυντή 

αλλά και ανάλογα με την θέση που κατέχει ο καθένας και με την προϋπηρεσία. Τα 

άτομα που έχουν τα περισσότερα χρόνια στον συνεταιρισμό αμοίβονται με ποσοστό 

1,5% και οι νεότεροι με ποσοστό 1% επί του μισθού τους. Για την αμοιβή της πέραν 

του κανονικού ωραρίου απασχόλησης εφαρμόζονται οι διατάξεις της Εργατικής 

Νομοθεσίας. Η υπηρεσία και χιλιομετρική αποζημίωση για την εκτός έδρα εργασία 

καθορίζεται από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας του Προσωπικού του 

Συνεταιρισμού και ουδέποτε είναι κατώτερη από τις διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας. Σε περίπτωση που ένα στέλεχος δεν παρέσχε από υπαιτιότητά του 

υπηρεσία καθόλου ή εν μέρει τότε ο μισθός δεν οφείλεται.

Πολλές φορές όταν η διεύθυνση κρίνει απαραίτητο, πραγματοποιεί 

συναντήσεις με το προσωπικό με απώτερο στόχο την ανταλλαγή απόψεων για θέματα 

που αφορούν τον συνεταιρισμό, όπως για την αύξηση της παραγωγικότητας, των 

πωλήσεων και άλλων θεμάτων λειτουργίας. Διοργανώνει ακόμη κοινωνικές 

εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, χορούς που επιδρούν θετικά στην σύσφιξη των σχέσεων 

μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης.

Οι άδειες που δίνονται στους εργαζόμενους είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες 

διατάξεις που προβλέπει ο νόμος και σε χρόνο που δεν επηρεάζουν την λειτουργία 

του συνεταιρισμού. Εκτός από τις κανονικές άδειες υπάρχουν επίσης και η άδεια 

γάμου, άδεια για σπουδές, άδεια για επιμόρφωση, άδεια κυήσεως και λοχείας, 

αναρρωτικές άδειες-ασθένειες και εκπαιδευτικές άδειες. Στην επιχείρηση υπάρχει 

εσωτερικός κανονισμός εργασίας που περιγράφει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα 

των εργαζομένων. Για την επιμόρφωση των υπαλλήλων διοργανώνονται σεμινάρια 

σε θέματα που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση των πελατών και διάφορα άλλα 

θέματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

2.1 Προμήθειες
Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε εκτενής αναφορά στις διοικητικές 

λειτουργίες του συνεταιρισμού. Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τη λειτουργία 

του συνεταιρισμού όσο αφορά το παραγωγικό στάδιο και συγκεκριμένα θα γίνει 

λεπτομερής ανάλυση για τα στάδια προμήθειας πρώτων υλών και παράδοσης 

παραγγελιών.

Ο συνεταιρισμός έχει συναλλαγές προμηθευτικού χαρακτήρα με εκατό 

πενήντα (150) προμηθευτές. Τα κριτήρια που υπάρχουν για την επιλογή των 

προμηθευτών υφίστανται κυρίως στο είδος που απαιτείται, στην ποιότητα και στις 

τιμές. Φυσικά, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε εκείνο το αποτέλεσμα που θα συνδυάζει 

την ποιότητα με την τιμή.

Το 70% των προϊόντων που προμηθεύεται ο συνεταιρισμός προέρχεται από 

τις αγορές-προμήθειες που γίνονται . μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Συνεταιρισμών Εγκαταστατών Υδραυλικών (Π.Ο.Σ.Ε.ΥΔ.). Το 10% από 

ενδοκοινοτικές εισαγωγές (κυρίως πλακάκια) και το 20% από διάφορους 

προμηθευτές εσωτερικού.

Η παραλαβή των προϊόντων από τους προμηθευτές γίνεται με διάφορες 

μεταφορικές εταιρίες οι οποίες κυρίως έχουν σταθερή συνεργασία με τον 

συνεταιρισμό. Όταν πρόκειται για εξειδικευμένα προϊόντα, π.χ. φάκελοι που 

περικλείουν επιταγές και δείγματα, η αποστολή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μέσω courier. Σπάνια γίνονται μεταφορές μέσω ΚΤΕΛ και ΟΣΕ.

Η συναλλαγή με τους προμηθευτές αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα και 

ευθύνη του διευθυντή εμπορικής διαχείρισης (Γενικός Διευθυντής) ο οποίος είναι 

αρμόδιος και για τις πωλήσεις. Οι ποσότητες των παραγγελιών προκύπτουν ύστερα 

από μελέτη της κάθε εταιρίας και αναδεικνύονται τόσο οι γνώσεις όσο και οι 

διαπραγματευτικές ικανότητες του διευθυντή εμπορικής διαχείρισης (Γενικός 

Διευθυντής) ο οποίος είναι εκφραστής του συνεταιρισμού και καλείται να προασπίσει 

τα συμφέροντά του.

Το έργο του είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί αναλαμβάνει προσωπικά την 

ευθύνη για τη συγκεκριμένη λειτουργία του συνεταιρισμού. Μέσω εξειδικευμένου
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μενού του μηχανογραφικού συστήματος εμφανίζεται η εταιρία στην οποία είναι 

αποθηκευμένες σε στήλες οι ποσότητες που υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή που 

γίνεται ο έλεγχος στην αποθήκη υδραυλικών ειδών και στην αποθήκη ψύξης- 

θέρμανσης ανάλογα με το προϊόν που ενδιαφερόμαστε, οι ποσότητες που έχουν 

προωθηθεί στην αγορά και το χρονικό διάστημα στο οποίο έχουν γίνει οι συναλλαγές 

Επιπλέον είναι σε διάθεση προς επεξεργασία η τάση των πωλήσεων καθενός από τα 

προϊόντα μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα είναι δυνατόν 

να γίνει έλεγχος των προϊόντων που πωλήθηκαν από κάθε εταιρία ένα πεπερασμένο 

χρονικό διάστημα π.χ. ένα μήνα, οπότε είναι εύκολο να δοθεί η παραγγελία για κάθε 

είδος. Στη συνέχεια, μετά τον έλεγχο, ακολουθείται η δακτυλογράφηση της 

παραγγελίας και στην οθόνη φαίνονται οι συνολικές ποσότητες καθώς και η 

χρηματική αξία που αρμόζει σε κάθε παραγγελία.

Ο χρόνος προμήθειας των εμπορευμάτων είναι μέσα σε δέκα ημέρες από τη 

στιγμή που έγινε η παραγγελία και ο τόπος είναι οι εγκαταστάσεις. Όταν πρόκειται 

για προϊόντα από το εξωτερικό (εισαγωγές) ο χρόνος είναι μέσα σε τριάντα ημέρες. Η 

παραγγελιοληψία διενεργείται είτε τηλεφωνικά είτε μέσω fax.. Υπάρχουν και 

εναλλακτικοί προμηθευτές λόγω της μεγάλης ποικιλίας εμπορευμάτων.

Οι Όροι Προμήθειας που χρησιμοποιεί ο Συνεταιρισμός είναι:

• Τοις μετρητοίς

• Επί πιστώσει

Λόγω έλλειψης κεφαλαίου ποσοστό 80% είναι επί πιστώσει αλλά ο 

πιστωτικός χρόνος είναι πολύ μικρός σε σχέση με τον πιστωτικό χρόνο προς τους 

πελάτες, γι’ αυτό δημιουργούνται και τα προβλήματα της έλλειψης του 

κυκλοφορούντος κεφαλαίου.
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2.2 Παραλαβή
Η παράδοση των παραγγελιών από τις συνεργαζόμενες εταιρίες που τις 

προμηθεύουν αποτελεί καθημερινή εργασία του ελεγκτή εισερχομένων. Τα προϊόντα 

μεταφέρονται διαμέσου των μεταφορικών εταιριών με τις οποίες διατηρεί σταθερή 

συνεργασία ο συνεταιρισμός. Η άφιξη των φορτηγών στο χώρο του συνεταιρισμού 

αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ελεγκτή εισερχομένων ο οποίος ελέγχει τη 

φορτωτική που του παραδίδει ο οδηγός και τα προϊόντα που παραδίδονται.

Κατόπιν πραγματοποιείται σχολαστικός έλεγχος των εγγράφων που 

συνοδεύουν την παραγγελία και που αφορά τα φορολογικά στοιχεία που 

αναγράφονται στο παραστατικό και αντιπαραβάλλονται με τα στοιχεία του 

συνεταιρισμού. Στη συνέχεια τα είδη που παραγγέλθηκαν ξεφορτώνονται και 

τοποθετούνται στο κατάλληλο τμήμα της παραλαβής εισερχομένων. Όσο αφορά το 

ξεφόρτωμα υπεύθυνος είναι ο εκπρόσωπος της μεταφορικής, δηλαδή ο οδηγός. 

Έπειτα γίνεται καταμέτρηση των προϊόντων για να αντιπαρατεθούν με όσα αναφέρει 

το παραστατικό, έτσι ώστε μετά τον έλεγχο και αφού διαπιστωθεί συμφωνία των 

εγγράφων της παραγγελίας να υπογραφεί η φορτωτική.

Ορισμένες φορές παρουσιάζεται κάποιο ποσοστό λάθους κατά την 

καταμέτρηση των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο ελεγκτής να 

καταγράψει τις διαφορές που προκύπτουν στα έγγραφα της φορτωτικής κατόπιν 

συνεννοήσεως με την εταιρία από την οποία προέρχεται η παραγγελία και τη 

μεταφορική που έκανε τη μεταφορά και επιχειρείται διόρθωση του λάθους. Θα πρέπει 

να αναφέρουμε και το γεγονός της άρνησης παραλαβής όταν οι διαφορές που 

προκύπτουν είναι μεγάλες.

Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο της παραλαβής ακολουθεί ο οπτικός έλεγχος 

με τον οποίο πιστοποιείται η ποιότητα και η ποσότητα των προϊόντων. Πιο 

συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος που διενεργεί τον έλεγχο εξετάζει προσεκτικά την άριστη 

κατάσταση των υδραυλικών προϊόντων και των ειδών ψύξης-θέρμανσης.

Εν συνεχεία και αφού περατωθεί το στάδιο του ελέγχου το τιμολόγιο 

δελτίου αποστολής και το δελτίο σφαλμάτων αν υφίσταται, παραδίδεται στον 

διευθυντή εμπορικής διαχείρισης (Γενικός Διευθυντής) ο οποίος υπογράφει το 

τιμολόγιο δελτίου αποστολής και γίνεται η αποδοχή των εισερχομένων. Έπειτα το 

τιμολόγιο δίνεται στην παραγγελιοληψία για καταχώρηση. Ταυτόχρονα με την 

καταχώρηση του τιμολογίου εκτυπώνεται και το αντίγραφό του το οποίο δίνεται στον 

ελεγκτή. Το έντυπο τοποθετείται επάνω στις ανάλογες παραλαβές και βοηθάει τους
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αποθηκάριους για την τοποθέτηση τους στους αποθηκευτικούς χώρους. Στο έντυπο 

αυτό αναγράφονται όλα τα προϊόντα που παρελήφθησαν, με τους κωδικούς τους, 

καθώς και τα ράφια στα οποία πρέπει να τοποθετηθούν. Επίσης αναγράφεται η 

ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, το δρομολόγιο και η προμηθεύτρια εταιρία.

Η διαδικασία της παραλαβής έχει ολοκληρωθεί και οι παραλαβές περνούν 

στο χώρο εισερχομένων. Οι αποθηκάριοι τοποθετούν τα προϊόντα στη σωστή θέση με 

τη βοήθεια του αντίγραφου του τιμολογίου. Επιπρόσθετα διευκολύνει τον έλεγχο που 

είναι πιθανόν να γίνει από τη διεύθυνση για να επαληθευτεί αν η αποθήκευση έγινε 

σωστά. Η τοποθέτηση των προϊόντων έχει μεγάλη σημασία γιατί όλα τα προϊόντα 

έχουν μια συγκεκριμένη θέση και σε οποιοδήποτε έλεγχο γίνεται εύκολος ο 

εντοπισμός τους. Η ενέργεια αυτή αναδεικνύει την υπευθυνότητα του υπαλλήλου για 

την συγκεκριμένη θέση και βάσει αυτού δίνονται τα πριμ παραγωγικότητας.

2.3 Αποθήκευση
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια εκτενής ανάλυση της αποθήκευσης τόσο ως 

χώρος όσο ως διαδικασία. Πιο αναλυτικά, όσο αφορά τη διάταξη του χώρου του 

συνεταιρισμού, ο οποίος περιλαμβάνει δύο ορόφους(ισόγειο και πρώτο όροφο) οι 

ευρύχωροι και υπαίθριοι αποθηκευτικοί χώροι βρίσκονται στο ισόγειο και στο 

εξωτερικό μέρος του συνεταιρισμού. Αποτελείται από τρία τμήματα: το τμήμα 

αποθήκευσης υδραυλικών ειδών, το τμήμα ειδών υγιεινής και το τμήμα ειδών ψύξης- 

θέρμανσης όπου βρίσκονται διάφορα είδη όπως σωλήνες, βρύσες, καλοριφέρ, 

θερμάστρες, μπανιέρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου κλπ. Η αποθήκευση των 

προϊόντων είναι εσωτερική ιδίως όταν πρόκειται για ευπαθή προϊόντα αλλά και 

εξωτερική. Η κατανομή των υλικών σε όλα τα αποθηκευτικά τμήματα γίνεται με τη 

χρήση ραφιών που διευκολύνουν τη στατιστική καταγραφή τους και έτσι υπάρχει 

καλύτερη ενημέρωση του τμήματος εκτέλεσης των παραγγελιών προϊόντων από τους 

πελάτες, το οποίο προμηθεύεται τα απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας του 

από τους συγκεκριμένους χώρους.

Όσον αφορά τον τρόπο αποθήκευσης θα πρέπει να επισημάνω ότι η αποθήκη 

έχει Βιβλίο, που τηρείται εσωτερικά για λόγους ελέγχου των αποθεμάτων και όχι 

φορολογικά.

Στα εισερχόμενα εμπορεύματα τοποθετείται, σε κάθε τεμάχιο, ραβδωτός 

κώδικας. Με βάση την ανάγνωση του ραβδωτού κώδικα από τον ηλεκτρονικό
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εξοπλισμό, γίνεται η καταχώρηση στο βιβλίο αποθήκης και εκδίδεται το σχετικό 

έντυπο εισαγωγής, που μπορεί να είναι και το παραστατικό αγοράς, το οποίο 

υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Το Ε.Σ., τουλάχιστον μια φορά τον μήνα ενεργεί απογραφή των αποθεμάτων 

ενός τουλάχιστον, τυχαία επιλεγόμενου εμπορεύματος και συγκρίνει την ευρεθείσα 

ποσότητα στην αποθήκη με το λογιστικό της υπόλοιπο, όπως το τελευταίο 

καταγράφεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αποκλίσεις μεταξύ καταμετρηθέντων 

και του λογιστικού υπολοίπου βαρύνουν τους εμπλεκόμενους με τη διαχείριση 

υπευθύνων. Σε κάθε περίπτωση, οι αποκλίσεις μεταξύ καταμετρηθέντος και 

λογιστικού υπολοίπου αποτελούν υποκείμενο της πειθαρχικής διαδικασίας 

υποχρεωτικά. Την πειθαρχική διαδικασία κινεί ο Πρόεδρος.

Η ταξινόμηση διέπεται και από τα εξής κριτήρια: την ζήτηση του προϊόντος, 

τον όγκο, το βάρος του και την διευκόλυνση των κινήσεων των εργαζομένων μέσα 

στο χώρο αλλά και των μηχανημάτων που διενεργούν τις εσωτερικές μεταφορές.

Οι αποθηκευτικοί χώροι συμβάλλουν σημαντικά στον λειτουργικό πυρήνα της 

επιχείρησης γιατί εκεί διενεργούνται βασικές εργασίες όπως η παραλαβή και η 

τακτοποίηση των προϊόντων. Το προσωπικό που απασχολεί απαιτείται να είναι 

γνώστης τόσο του χώρου όσο και της μεγάλης συμβολής του στη λειτουργία του 

συνεταιρισμού, μέσω αλυσιδωτών λειτουργιών που διευκολύνουν το γενικότερο 

έργο.

2.4 Παραγγελιοληψία
Η λήψη των παραγγελιών στον Συνεταιρισμό Υδραυλικών Κατερίνης 

αποτελεί μια αυτόνομη λειτουργία του κάθε τμήματος χωριστά. Στο εσωτερικό του 

συνεταιρισμού λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο, στο οποίο απασχολείται ένα άτομο 

και που είναι κατάλληλο στο να εξυπηρετεί τους πελάτες ανάλογα με τις απαιτήσεις 

τους

Επιπλέον το τηλεφωνικό κέντρο βοηθά στην καλύτερη ενημέρωση των 

πελατών, οι οποίοι επικοινωνούν για τα αποθέματα του κάθε τμήματος έτσι ώστε να 

γίνεται ευκολότερη η παραλαβή της παραγγελίας από το τμήμα για το οποίο 

προορίζεται. Για την ενέργεια αυτή απαιτείται η συνεργασία όλων των τμημάτων 

δίνοντας την δυνατότητα άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης.
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Σε αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να αναφερθεί ο διαχωρισμός των 

παραγγελιών σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές παραγγελίες είναι αυτές που 

υποβάλλονται σε καθορισμένο χρονικό διάστημα ,π.χ. κάθε μήνα, από πελάτες οι 

οποίοι έχουν προκαθορισμένες παραγγελίες και αποτελούν τη σταθερή πελατεία του 

συνεταιρισμού. Οι έκτακτες αναφέρονται σε καθημερινές συναλλαγές διαμέσω ενός 

πελατολογίου το οποίο συνεργάζεται διεξοδικά με τον συνεταιρισμό και καλύπτει τις 

ανάγκες του με μεμονωμένες παραγγελίες.

Γενικά η διαδικασία μιας παραγγελίας είτε αυτή είναι τακτική είτε έκτακτη 

ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια. Με την επικοινωνία του πελάτη είτε τηλεφωνικά 

είτε με την παρουσία τους στο χώρο του συνεταιρισμού. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι 

καλούνται να τους κατευθύνουν στο κατάλληλο τμήμα, όπου η παραγγελία 

καταγράφεται από τον αρμόδιο του τμήματος και ρυθμίζονται τυχόν προβλήματα που 

προκύπτουν.

2.5 Εκτέλεση Παραγγελίας
Μετά τη λήψη μιας παραγγελίας ακολουθεί η εκτέλαση της από το τμήμα στο 

οποίο απευθύνεται. Για τη διαδικασία αυτή δραστηριοποιούνται τα εξής τμήματα: το 

τμήμα υδραυλικών, το τμήμα ψύξης-θέρμανσης και ειδών υγιεινής.

Στο τμήμα υδραυλικών αφού γίνει η παραγγελία είτε μέσω τηλεφώνου ή fax 

είτε με την παρουσία του πελάτη, καταχωρείται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

δίνεται εντολή στους υπαλλήλους να πραγματοποιηθεί ενημέρωση του πελάτη για το 

είδος και την ποσότητα των διαθέσιμων προϊόντων. Σε περίπτωση που υπάρξει 

έλλειψη, επικοινωνούν με τις εταιρίες που προμηθεύουν τον συνεταιρισμό τα 

συγκεκριμένα υλικά και ακολουθεί η παραγγελία τους. Μετά το πέρας των παραπάνω 

εργασιών, έπεται η συγκέντρωση και η συσκευασία με τα κατάλληλα μέσα ώστε να 

επιδοθεί με τον πιο ασφαλή τρόπο στον πελάτη.

Στο τμήμα υγιεινής και ψύξης-θέρμανσης, μετά την παραλαβή της 

παραγγελίας πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο έλεγχος των διαθέσιμων προϊόντων 

και κατά πόσο είναι δυνατή η κάλυψη των παραγγελθέντων ειδών. Όταν ο υπεύθυνος 

προβεί σε μετρήσεις στη συνέχεια ετοιμάζει την παραγγελία και επικοινωνεί με τους 

πελάτες για τον πως θα γίνει η παραλαβή, η οποία εξαρτάται από το βάρος και τον 

όγκο του εμπορεύματος.
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Σε αυτό το κεφάλαιο αναφερθήκαμε στον αρμονικό τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί το στάδιο της εκτέλεσης μια παραγγελίας. Αφού τελειώσει η εκτέλεση της 

παραγγελίας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι τόσο για την ενημέρωση των 

πελατών όσο και για την συνεννόηση του τρόπου παραλαβής της.

2.6 Διανομή
Ο χώρος της διανομής είναι ο τελευταίος χώρος όπου τα προϊόντα 

ελέγχονται και αντιπαραβάλλονται με ας παραγγελίες ώστε να τοποθετηθούν με 

βάση τη σειρά προτεραιότητας και κατόπιν να διανεμηθούν.

Στο τμήμα αυτό εργάζονται δύο άτομα εκ των οποίων ο ένας είναι 

υπεύθυνος για την διαδικασία της διανομής και ρυθμίζει τα δρομολόγια και ο άλλος 

εκτελεί τα δρομολόγια και τις μεταφορές των προϊόντων. Ο υπεύθυνος που 

επιμελείται τον χωρισμό των παραγγελιών επιτελεί σημαντικό έργο διότι ο 

διαχωρισμός είναι απαραίτητος για να επικρατεί οργάνωση και μεθοδικότητα με 

απώτερο σκοπό την έλλειψη σπατάλης χρόνου σε άσκοπα δρομολόγια.

Όσο αφορά τον απασχολούμενο οδηγό αυτός επιμελείται τις μεταφορές που 

διενεργούνται σε μακρινές αλλά και κοντινές αποστάσεις. Τα μέσα που είναι στη 

διάθεση για την διενέργεια των μεταφορών είναι δύο φορτηγά που ανήκουν στην 

κατοχή του συνεταιρισμού και συμβάλλουν στην γρήγορη και ασφαλή μεταφορά των 

προϊόντων.

Όλες οι διεργασίες γίνονται με μελετημένες κινήσεις ώστε η διανομή να 

διεκπεραιώνεται χωρίς προβλήματα και στον χρόνο που απαιτείται. Παρόλα αυτά 

όμως, ανεξάρτητα από τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το εκπαιδευμένο 

προσωπικό, δεν αποκλείεται η παρουσία διάφορων προβλημάτων.
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2.7 Ασφάλεια
Όπως κάθε υπεύθυνη επιχείρηση έτσι και ο Συνεταιρισμός Υδραυλικών 

Κατερίνης ενδιαφέρεται και μεριμνά για την ασφάλεια πρώτα των ατόμων και έπειτα 

για την ασφάλεια του κτιρίου. Αυτό σημαίνει ότι ο συνεταιρισμός παρέχει 

ασφαλιστική κάλυψη μέσω της ασφαλιστικής εταιρίας που πρακτορεύει. Ακόμη, η 

επιχείρηση διαθέτει και τεχνικό ασφαλείας ο οποίος είναι αρμόδιος να αντιμετωπίσει 

οποιαδήποτε τεχνική βλάβη καθώς επίσης και σύστημα πυρασφάλειας για την 

δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης δυστοχήματος-πυρκαγιάς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°: ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

Για την καλύτερη οργάνωση της όλης λειτουργίας, ο συνεταιρισμός, έχει 

εγκαταστήσει ένα εξελιγμένο σύστημα μηχανοργάνωσης. Το σύστημα αυτό έχει στη 

διάθεση του δώδεκα τερματικά από τα οποία το ένα αποτελεί την κεντρική μονάδα. 

Όλα συνδέονται μεταξύ τους με δίκτυο. Το πρόγραμμα της μηχανοργάνωσης ανήκει 

στην εταιρία micro quest.

Τα μενού, του προγράμματος της μηχανοργάνωσης που έχει τοποθετηθεί, 

περιέχουν τα ακόλουθα:

1. Αγορές

2. Αποθήκες

3. Γραμμάτια

4. Εισπράξεις

5. Επιταγές

6. Μισθοδοσία

7. Πάγια

8. Παραγγελίες

9. Πελάτες-Προμηθευτές

10. Στατιστική

11. Τιμολόγηση πωλήσεων

12. Λογιστική

13. Cash flow

1. Ανοοέc: Στο μενού αυτό μπορούμε να ελέγξουμε τα είδη που αγοράστηκαν 

ανά χρονικά διαστήματα και από ποιον προμηθευτή.

2. Α ποθήκες  Εδώ είναι καταχωρημένα οτιδήποτε εμπορεύεται ο 

συνεταιρισμός. Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούμε μπορούμε να ελέγξουμε στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή πόσα είδη πωλήθηκαν και πόσα είδη βρίσκονται στις 

αποθήκες.

3. ΓοαΜίάτια: Καταχωρούνται όλα τα γραμμάτια προς είσπραξη και προς 

πληρωμή.
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4. Εισπράξεις: Στο πρόγραμμα αυτό καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις που 

πραγματοποιήθηκαν από τους πελάτες και τα μέλη.

5. Επιταγές: Αποτελεί το ειδικό μενού στο οποίο καταχωρούνται όλες οι 

επιταγές.

6. Μισθοδοσία: Στο πρόγραμμα αυτό καταχωρούνται οι μισθοί του 

προσωπικού και αυτομάτως δίνονται οι κρατήσεις για το ΙΚΑ και το φόρο των 

μισθωτών υπηρεσιών

7. Πάγια: Εδώ ελέγχουμε όλες τις πάγιες δαπάνες της επιχείρησης.

8. Παραγγελίες: Είναι το μενού με το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να δούμε 

σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το υπόλοιπο των προϊόντων καθώς και την τάση των 

πωλήσεων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

9. Πελάτες-Προιιη θευτές: Έχουμε τη δυνατότητα με αναλυτική καρτέλα να 

επιτηρούμε οποιαδήποτε κίνηση του πελάτη-προμηθευτή.

10. Στατιστική: Με το μενού αυτό παίρνουμε τα στατιστικά στοιχεία της 

εβδομαδιαίας απόδοσης.

11. Τιιιολόνηση πωλήσεων. Όλα τα παραστατικά που χρησιμοποιεί ο 

συνεταιρισμός για την κίνηση των προϊόντων, κόβονται σε αυτό το μενού.

12. Λογιστική: Στο μενού αυτό εκτελούνται όλες οι λογιστικές εγγραφές που 

αφορούν την επιχείρηση.

13. Cash flow: Απεικονίζει όλες τις ταμιακές ροές της επιχείρησης.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ανακεφαλαιώνοντας καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι από τη μελέτη 

αλλά και από τις συχνές επισκέψεις μου στον συνεταιρισμό Υδραυλικών Κατερίνης 

προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία Η εργασία αυτή με βοήθησε να αποκτήσω 

περισσότερες γνώσεις για το συγκεκριμένο συνεταιρισμό και γενικά το πώς 

λειτουργεί μια επιχείρηση. Η προσωπική μου επαφή με το άριστα καταρτισμένο 

ανθρώπινο δυναμικό και με τους χώρους στους οποίους κινήθηκα για να συλλέξω τα 

στοιχεία με βοήθησαν να κατανοήσω όχι μόνο την λειτουργία αλλά και την 

οργάνωση του συνεταιρισμού. Ο Συνεταιρισμός Υδραυλικών Πιερίας ακολουθεί την 

πορεία του, αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες του με πολύ ικανοποιητικούς 

ρυθμούς. Οι κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν πολύ τον Συνεταιρισμό διότι τους 

εξυπηρετεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι συμπεραίνουμε ότι η οργάνωση σε μία 

επιχείρηση κατέχει τον πρωταρχικό ρόλο όσο και οι πωλήσεις.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισημάνω ότι ο ρόλος του Διευθυντή στον 

συνεταιρισμό είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι αυτός είναι που επωμίζεται όλες τις 

αποφάσεις για οικονομικά θέματα και ζητήματα που αφορούν τον συνεταιρισμό και 

το προσωπικό.

Η σωστή μηχανοργάνωση που διαθέτει ο συνεταιρισμός μας δίνει την 

δυνατότητα να δούμε την ακριβή ταξινόμηση του κάθε προϊόντος στους χώρους των 

αποθηκών και επίσης παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο οποιαδήποτε στιγμή.

Τέλος, είναι απαραίτητο να τονίσω πως τα τελευταία χρόνια οι 

συνεταιρισμοί είχαν παρουσιάσει μια καθοδική πορεία σε όλους τους τομείς. Η 

μελέτη μου όμως για τον συνεταιρισμό Υδραυλικών Πιερίας αποτελεί αποδεικτικό 

στοιχείο πως οι συνεταιρισμοί έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα για μια 

αξιόλογη πορεία και να μετατραπούν σε επιχειρήσεις κερδοφόρες αλλά και να 

παίξουν τον πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη τοπικών και εθνικών οικονομιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΩΝ

2000, 2001,2002

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ’ : ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ’ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ’ :ΝΟΜΟΣ 1667/86 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΦΩΤΟ 1: ΤΜΗΜΑ ΠΩΑΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ -  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟ 2: ΧΩΡΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΑΑΤΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟ 3: ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΨΥΞΗΣ -  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟ 4: ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟ 5: ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟ 7: ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ -ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΈ
ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 -  23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2000-31 .12.2000)
ΕΝΕΡΓΗΤΙ ΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2000 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1999 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις ΑναπΑξΙα Αξία κτήσεως Αποσβέσεις ΑναπΑξία χρήσεως 2000 χρήσεως1999
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
».Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
1 .Γήπεδα - Οικόπεδα 
3.Κτίρια & τεχνικά έργα

74,699,579
194,092,437

0
26,931,670

74,699,579
167,160,767

53,356,842
179,695,214

0
15,393,876

53,356,842
164,301,338

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Ι.Συνεταιρικό Κεφάλαιο 
(62 Μερίδες των 4.500.000 δρχ.) 
1 ,Καταβλημένο 232.585.318 215,899,810

4-Μηχανήματα-τεχνικίς εγκ/σεις 
και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός . 5,459,449 1,804,362 3,655,087 5,181,667 1,154,315 4,027,352 II .Διαφορά από έκδοση Συν.Μερ. υπέρ άρτιο 3,286,959

δ.Μεταφορικά μέσα 
δ.Έππτλα & λοιπός εξοπλισμός

19,244,000
40,779,569

7,117,715
25,094,053

12,126,285
15,685,516

19,244,000
39,342,071

3,916,116
19,057,061

15,327,884
20,285,010

III Διαφορές αναττ/γής-Επιχορ/σεις επενδ. 
2Λιαφορά ανπρ/γήςΛ. περιουσ. στοιχείων 30,072,172 0

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ) 334,275,034 60,947,800 273,327,234 296,819,794 39,521,368 257,298,426 IV Αποθεματικά Κεφάλαια
ΙΙΙ.Συμ/χες & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις 
2.Συμ/χες σε λοιπές επιχειρήσεις 8,345,576 7,945.576

1 .Τακτικό αποθεματικό 
2.Έκτακτα αποθεματικά

70,394,794
41,378,’600

63,860,763
41,278,600

Σύνολο παγίου ενεργηπκού (ΓΙΗΤΙΙΙ) 281,672,810 266,244,002 δΑφορολ. αποθεματικά ειδικών νόμων 16,624,344 16,624,34!
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 128,397,738 121,763,72/
1Α π οθέματα Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙ1/+ΑΥ) 394,342,187 337,663,537
1.Εμπορεύματα
4 Α+Β Υλες - Είδη συσκευασίας ■ Αναλώσιμα 
5.Προκ/λές για αγορίς αποθεμάτων

308,665,584
314,170

26,459,019

262,240,109
851,900

13,054,966
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ · ΕΞΟΔΑ 
2Λοπές προβλέψεις 2,663,231 Γ

335,438.773 276,146,975 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
»Απαιτήσεις 
1.Πελάτες 103,916,939 96,075,712

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
2Δάνεια Τραπεζών 36.000.000 42,000.00!'

2. Γραμμάτια εισπ ρακτέα  (χαρτοφυλάκιο)
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση 
3α.Επιταγές Εισπρακτέες 
3γ.Ετπταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 
7 Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοικήσεως
10.Επισφαλείς επίδικω πελάτες και χρεώστες
11 .Χρεώστες διάφοροι
12 Αογ/σμοΙ διαχειρίσεως προκ/λώ ν και π ιστώ σεω ν 1

39,015,230
8,087,010

35,820,061
2,455,000

0
0

22,014,191
582,000

211,890,431

» · *' * · }

18.851,089 
8,035,844 

16,820,069 
2,050,000 
7,190,209 
.110,000. 
754,920 
722,000 : 

150,609,843

».Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
1 Προμηθευτές 
2α.έπιταγέςπληρωτέες
3. Τράπεζες λογ/σμοΙ βραχ/μων υποχρ.
4. Προκ/λες π ελατώ ν  
δ.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 
7.Μακρ.Υποχρ.πληρωτέες στην επ.χρ. 
10.Μερίσματα πληρωτέα

86,051,480
168,026,294
23,719,455

6,825,684
55,436,733

3,570,475
6,000,000

54,913,193

62,343,6.’ 
201,516,50: 

24,221,3?' 
8,771,0- 

10.122,6?.: 
3,283,0 ’' 
6,000,00' 

29,336,80·
Ρ /Λ ια θέσ ιμ α  

1.Ταμείο 12,089,128 6,964,367
11 .Πιστωτές διάφοροι 4,262.368

408,805.682
1,508,620

347.106,80
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 609.958 27,803,856 Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ) 444,805,682 389,105,0 '

12,699,086 34,768,223
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργηπκού (ΔΗ-ΔΙΙ+Δΐν) 560,028,290 461,626,041

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ1 841,701.100 728,769,043 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 841,701,100 726,769,°"

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0 3

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
1 Δικαιούχοι αλλότριων.περ.στοιχείων 0



Α.Π.Π.Κ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ2000
(ΑΠΌ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ 
ΧΡΗΣΕΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

2000 1999

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

70 ,72 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.144.208.360 1.073.656.508
(70,72)-86.00(80.01) ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 882.190.590 852.648.818

86.00.000(80.01) ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ 262.017.770 221.007.690

86.00.001(74,75) ΠΛΕΟΝ:1 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ 809.305 1.748.089

ΣΥΝΟΛΟ 262.827.075 222.755.779

86.00.002 ΜΕΙΟΝ:1 .ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΓΓΟΥΡΓ. 28.346.093 . 28.094.425

86.00.004 2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ 126.921.742 124.433.628

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ 107.559.240 70.227.726

86.01.003(76) ΠΛΕΟΝ:4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 2.834.195 2.969.444

86.01.009(65) ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ.ΕΞ. 11.796.385 16.452.036

86.00+86.01 ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ 
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (Η'ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.

98.597.050 56.745.134

86.02(81.01) 1 .ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 7.034.742 5.399

86.02(82.01) 3.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0 22.500

86.02(81.00) ΜΕΙΟΝ:1 .ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 2.555.320 157.663

86.02(81.02) 2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 0 147.500

68 4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 2.553.231 0
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ.(ΚΕΡΔΗ) 100.523.241 56.467.870

66 ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΠΩΝ 19.713.034 17.435.267

ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕ-

ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ -19.713.034 -17.435.267
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ .ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 100.523.241 56.467.870

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. 
ΧΡΗΣΗΣ 2000

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. 
ΧΡΗΣΗΣ 1999

88 (86.99) 
88.06 (42.04)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)
- ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΠΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

100.523.241
0

56.467.870
4.107.914

ΣΥΝΟΛΟ 100.523.241 52.359.956

88.08 ΜΕΙΟΝ:1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ.ΣΤΟ Λ.Κ. ΦΟΡΟΙ

35.809.031
0

19.807.743
0

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 64.714.210 32.552-213

41.02
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 
1 .ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
4.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

6.534.011
54.913.193

3.267.006

3.255.223
29.296.990

0
64.714.210 32.552.213

2000 1999
Μέρισμα βάση Κεφαλαίου /1 εκ. 141.659 81.418
Μέρισμα βάση Τζίρου /1 εκ. 25.043 14.321



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Π Ο ΣΑ  Κ Λ ΕΙΟ Μ ΕΝ Η Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ  2001

Α Ξ ΙΑ  ΑΝ Α Π Ο ΣΒΕ ΣΤ Η  

Κ ΤΗ ΣΗ Σ  Α Π Ο Σ ΒΕ ΣΕ ΙΣ  ΑΞ ΙΑ

Π Ο Σ Α  Π Ρ Ο Η ΓΟ Υ Μ Ε Ν Η Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ  2000 

ΑΞ ΙΑ  Α Ν Α Π Ο ΣΒΕ ΣΤ Η  

Κ ΤΗ ΣΗ Σ  Α Π Ο Σ Β Ε ΣΕ ΙΣ  Α Ξ ΙΑ Α .ΙΔ ΙΑ  Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ .Π Α Π Ο  ΕΝ ΕΡΓΗ ΤΙΚΟ

Π Ο Σ Α  ΚΛΕΙΟΜ ΕΝ . 

Χ Ρ Η Σ Η Σ  2001

Π Ο Σ Α  Π ΡΟ Η ΙΌ ΥΜ . 

Χ Ρ Η Σ Η Σ  2000

».ΕΝ ΣΩ Μ ΑΤΕΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι.ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ

10.00 1. ΓΉ Π Ε Δ Α -Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α 74.699.579 74.699.579 74.699.579 74.699.579 40.06 1 .ΚΑΤΑΒΕΒΛ Η Μ ΕΝ Ο 283.065.674 232.585.318

11 3. Κ Τ ΙΡ ΙΑ -Τ Ε Χ Ν ΙΚ Α  Ε ΡΓΑ 194.099.587 38.978.894 157.120.893 194.082.437 26.931.670 167.150.767 41.80 ΙΙ.ΔΙΑΦ.ΑΠΟ ΕΚ Δ .Σ Υ Ν .Μ Ε Ρ .Υ Π Ε Ρ  ΑΡΤ ΙΟ 7.270.673 3.286.959

Ι2 4 .Μ Η ΧΑΝ .-ΤΕΧΝ .ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5.493.419 2.439.824 3.053.795 5.459.449 1.804.362 3.655.087 ΙΙΙ.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΠΕΡ .ΣΤΟ ΙΧ . 0 30.072.172

Ι3 5.Μ Ε ΤΑΦ Ο ΡΙΚΑ  Μ Ε Σ Α 21.444.000 10.419.914 11.024.088 19.244.000 7.117.715 12.126.285 41.02 ΐν Λ Π Ο Θ Ε Μ Α Τ ΙΚ Α  ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ

!4 6.ΕΠΙΠΛΑ 8  ΛΟ ΙΠ Ο Σ ΕΞΟΠΛΙΣΜ . 43.115.508 31.695.188 11.420.322 40.779.569 25.094.053 15.685.516 41.05 1 .ΤΑΚΤΙΚΟ  ΑΠ Ο Θ ΕΜ ΑΊΊΚΟ 74.497.821 70.394.794

Σ ΥΝ Ο Λ Ο  ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 338.852.093 81.533.618 257.318.475 334.265.034 60.947.800 273.327.234 41.08 4 .ΕΚ ΤΑ ΚΤΑ  ΑΠ Ο Θ ΕΜ ΑΤ ΙΚ Α 41.378.600 41.378.600

III.ΣΥ Μ Μ ΕΤ Ο Χ ΕΣ  & ΑΛ .Μ ΑΚΡ.ΧΡ.ΑΠΑΓΓ. 5 .ΑΦ Ο ΡΑΠ Ο Θ Ε Μ .Ε ΙΔ .Δ ΙΑΤΑΞΕ Ω Ν 16.624.344 16.624.344

1Θ.01 2 .ΣΥΜ Μ ΕΤ Ο Χ ΕΣ  ΣΕ  ΛΟ ΙΠ ΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡ. 8.345.578 8.345.578 8.345.578 8.345.576 132.500.565 • 128.397.738

ΣΥΝΟ ΛΟ  ΠΑΓΙΟ Υ ΕΝ ΕΡΓΗ ΤΙΚΟ Υ 347.197.869 81.533.618 265.664.051 342.610.610 60.947.800 281.672.810 42.02 ΣΥΝ Ο ΛΟ  ΙΔΙΩΝ ΚΕ Φ Α Λ Α ΙΩ Ν 422.836.912 394.342.187

(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) (ΑΙ+Αΐν+ν)

Δ .ΚΥΚ ΛΟ Φ Ο ΡΟ ΥΝ  ΕΝΕΡΓΗ ΤΙΚΟ Β .Π ΡΟ ΒΛΕ Ψ ΕΙΣ  ΓΙΑ Κ ΙΝ Δ ΥΝ Ο ΥΣ -ΕΞΟ ΔΑ

Ι.ΑΠΟΘΕΜ ΑΤΑ 2.Λ Ο ΙΠ ΕΣ  Π ΡΟ ΒΛΕ Ψ ΕΙΣ 0 2.553.231

20 1.ΕΜ Π Ο ΡΕΥΜ ΑΤΑ 318.936.749 308.665.584 45.10 Γ .ΥΠ Ο ΧΡΕΩ ΣΕ ΙΣ

25 4.ΑΝΑΛΩ ΣΙΜ Α ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 .231.70) 314.170 Ι.Μ Α Κ ΡΟ Π ΡΟ Θ Ε Σ Μ Ε Σ  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε ΙΣ

5 .ΠΡΟΚΑΤΑΒ.ΓΙΑ  Α Γ Ο Ρ Ε Σ  ΑΠ Ο Θ ΕΜ ΑΤΩ Ν 28.459.019 2 .ΔΑΝ ΕΙΑ  Τ ΡΑ Π Ε ΖΩ Ν 0 36.000.000

320.188.449 335.438.773

ΙΙ.ΑΠΑΓΓΗΣΕΙΣ 50 » .Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ε Σ  ΥΠ Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε ΙΣ

30 1.Π ΕΛΑΤΕΣ 108.692.972 103.604.820 103.916.939 53.90 1.Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Τ Ε Σ 88.123.963 86.051.480

44.11 ΜΕΙΟΝ: Π ΡΟ ΒΛΕΨ ΕΙΣ  ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ -5.088.352 52 2α .Ε Π ΓΓΑ ΓΈ Σ  Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Ε Σ 159.031.035 168.026.294

31.00 2.ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΙΑ  ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 23.609.914 39.015.230 54 3 .Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ε Σ  ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ/Μ Ω Ν  ΥΠ Ο Χ Ρ . 43.210.729 23.719.455

31.03 3 .ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΙΑ  ΣΕ  ΚΑΘ ΥΣΤΕΡΗ ΣΗ 7.842.084 8.087.010 55 4 .Π ΡΟ Κ Α Τ ΑΒ Ο Λ ΕΣ  ΠΕΛΑΤΩΝ 6.825.684

33.90 3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤ.(ΜΕΤΑΧΡΟΝ,) 7.086.842 35.820.061 53.01 5.Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε ΙΣ  Α Π Ο  Φ Ο ΡΟ ΥΣ -ΤΕ ΛΗ 22.303.868 55.436.733

33.91 3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ Κ ΑΘ ΥΣΤΕΡΗ ΣΗ 2.190.000 2.455.000 53 . 6 .ΑΣΦ ΑΛ ΙΓΠ ΚΟ Ι ΟΡΓΑΝ ΙΣΜ Ο Ι 4.499.242 3.570.475

33.13+1 11.Χ Ρ Ε Ω Σ Τ Ε Σ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ 15.043.881 22.014.191 7 .Μ ΑΚ Ρ/Μ Ε Σ  ΥΠ Ο ΧΡ .Π Λ Η Ρ .ΣΤΗ Ν  Ε Π .ΧΡ 6.000.000

15 12.ΛΟΓ/ΣΜ ΟΣ Δ ΙΑΧ .ΠΡΟ Κ .8  ΠΙΣΤ. 282.000 582.000 53.01 10 .Μ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ  Π Λ Η ΡΩ ΤΕΑ 34.874.028 54.913.193

159.659.321 211.890.431 53.50 11.Π ΙΣΤΩ ΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.971.588 4.262.368

ΐν .Δ ΙΑΘΕΣΙΜ Α 334.014.453 408.805.682

'6 .0 0 1.ΤΑΜ ΕΙΟ 9.223.950 12.089.128 ΣΥΝ Ο ΛΟ  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 334.014.453 444.805.682

8 .0 3 3 .ΚΑΤΑΘ ΕΣΕ ΙΣ  Ο Ψ ΕΩ Σ 2.135.594 609.958 (ΓΙ+ΓΙΙ) ;

11.359.544 12.699.086

ΣΥΝ Ο ΛΟ  ΚΥΚ Λ Ο Φ Ο Ρ Ο ΥΝ Τ Ο Σ  ΕΝ ΕΡΓΗ Τ . • 491.187.314 560.028.290

(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)

ΓΕΝ ΙΚΟ  ΣΥΝ Ο ΛΟ  ΕΝ Ε ΡΓΗ Τ ΙΚΟ Υ 766.881.366 Β41.701.100 ΓΕΝ ΙΚ Ο  ΣΥΝ Ο ΛΟ  Π ΑΘ Η ΤΙΚΟ Υ 788.881.388 Β41.701.100

(Γ+Δ) (Α+Γ+Δ)

Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Δ.Ζ.

ΓΚΟΥΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ0Γ7Μ0Υ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2001
(ΑΠΌ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)

Α.Π-Π-Κ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΝΠΙΕΡΙΑΣ

70,72

(70,72>86.00(80.01)

86.00.000(80.01)

86.00. 001(74,75)

86.00. 002 

86.00.004

86.01.003(76)

86.01.009(65)

86.00+86.01

86.02(81.01)

86.02(81.00).

86.02(81.02)

86.02.09

86.02.11

66

I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 

ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΟλΗΣΕΩΝ 

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ 

ΠΛΕΟΝ:1 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΙΟΝ:1 .ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΓΓΟΥΡΓ.

2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΓΓΟΥΡΓΛΙΑΘΕΣΗΣ 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ 

ΠΛΕΟΝ:4.ΠΙΣΤΩΊΊΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 

ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΠΚ0Ι ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ.ΕΞ. 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ 

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (Η'ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΑ

1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 

ΜΕΙΟΝ:1 .ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ

4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ.(ΚΕΡΔΗ) 

ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΠΩΝ

ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕ

ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΓΓΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΠΟΣΑ 
ΣΕ ΔΡΧ.

1.112.817.903

_______ 847,169,691

265.648.212

___________ 969.667

266.617.879

57.992.951

_______ 129.905.460

78.719.468

1.216.300

________ 11,061.709

68.874.059

360.000

12.980

3.409.239

156.307

_________ 2.535.121

________ 63.120.412

20.585.818

-20.585.818  0

63.120.412

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗ 2001
ΠΟΣΑ 

ΣΕ ΔΡΧ.
88(86.99) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) 63.120.412
88.08 ΜΕΙΟΝ:1 .ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  22.092.144

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 41-028.268

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ
41.02 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤ1ΚΟ 4.102.827
53.01 2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 34.874.028
41.03.010 4ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤ.ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ  2.051.413

41.028.268

Μέρισμα βάση Κεφαλαίου : 73,920 /1.000.000 
Μέρισμα βάση Τζίρου____: 16.435 /1,000.000



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Π Ο ΣΑ  Κ Λ ΕΙΟ Μ ΕΝ Η Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ  200? Π Ο ΣΑ  Π ΡΟ Η ΓΟ Υ Μ Ε Ν Η Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ  2001

Γ.ΠΑΓΙΟ  ΕΝ ΕΡΓΗ ΤΙΚΟ

ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ Α Π Ο ΣΒΕ ΣΕ ΙΣ

ΑΝ Α Π Ο ΣΒΕ ΓΤΗ
ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ Α Π Ο Σ Β Ε Σ Η Σ

Α Ν Α Π Ο Σ Β Ε ΙΤ Η

ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ

Π Ο ΣΑ  ΚΛΕΙΟΜ ΕΝ . 

ΧΡΗ ΣΗ Σ  2002
Π Ο ΣΑ  ΠΡΟ ΗΓΟ ΥΜ . 

ΧΡΗ ΣΗ Σ  2001

ΙΙ.ΕΝΣΩΜ ΑΤΕΣ ΑΚ1ΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Γ Η Π Ε Δ Α -Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α ' 218.221,07 0,00 219.221,0,’ 219.221,07 219.221,07 40.06 1.Κ Α ΤΑ ΒΕ ΒΛ Η Μ Ε Ν Ο 815.655,87 830.713,64

3. ΚΤΙΡΙΑ - ΤΕΧΝ ΙΚΑ  Ε ΡΓΑ 662.628,20 135.683,72 426.945,48 569.624,61 108.522,07 461.102,55 41.80 ΙΙΛ Ά Φ .Α Π Ο  ΕΚ Δ .ΣΥ Ν .Μ Ε Ρ .Υ Π Ε Ρ  ΑΡΤΙΟ 23.323,55 21.337.26

4. ΜΗΧΑΝ .-ΤΕΧΝ . ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 16.121,55 6.826,78 7.182,76 16,121,55 7.159,57 8.961,98 ΙΙΙ.ΔΙΑΦ,ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧ . 0,00 0.00

5 .Μ ΕΤΑΦ Ο ΡΙΚΑ  Μ ΕΣΑ 62.831,78 40.634,82 22.036,96 62.931,77 30.579,35 32.352,42 41.02 ΐν .ΑΠ Ο Θ Ε Μ ΑΤ ΙΚΑ  ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ

6.ΕΠΙΠΛΑ 4  ΛΟ ΙΠΟ Σ ΕΗΟΠΛΙΣΜ . 161.826,37 115.832,98 45.883,39 126.531,20 83.015,85 33.515,25 41.05 1 .ΤΑΚΤΙΚΟ  Α Π Ο Θ ΕΜ ΑΤΙΚΟ 234.094,74 218.628,38

ΣΥΝ Ο ΛΟ  ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1.022.728,87 301,340,31 721.389,33 ΚΜ .430,21 239.276,94 755.153,26 41.06 4 .ΕΚΤΑΚΤΑ  ΑΠ Ο Θ ΕΜ ΑΤΙΚΑ 121.433,90 121.433,90

I II.Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ  4  ΑΛ .Μ ΑΚΡ.ΧΡ.ΑΠΑΙΤ . 5 .ΑΦ Ο Ρ.ΑΠΟ Θ ΕΜ .ΕΙΔ .Δ ΙΑΤΑΞΕΩ Ν , 48.787,51 48.787.51

2 .Σ Υ Μ Μ ΕΤ Ο Χ ΕΣ  ΣΕ  Λ Ο ΙΠ ΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡ, 25.848,87 ' 25.845,87 ' 24.481,79 24.491,79 ν ΐ.Π Ο Σ Α  Π ΡΟ Ο Ρ ΙΣΜ ΕΝ Α  ΓΙΑ Α ΥΞΗ ΣΗ  ΚΕΦ. 2.600,00 0,00

ΣΥΝΟ ΛΟ  Π ΑΓΙΟ Υ  ΕΝ ΕΡΓΗ Τ ΙΚΟ Υ 747.33Α 53 . 779.645,05 42.02 406.916,15 388.849,79

(ΓΙΙ+ΠΙΙ)
. .

ΣΥΝ Ο ΛΟ  ΙΔΙΩΝ Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΩ Ν 1.245.895,57 1.240.900,70

Δ. Κ ΥΚΛ Ο Φ Ο Ρ Ο ΥΝ  ΕΝ ΕΡΓΗ ΤΙΚΟ (ΑΙ+Αΐν+ν)

I.Α Π Ο Θ ΕΜ Α ΤΑ  , '

1.ΕΜ Π Ο ΡΕΥΜ ΑΤΑ 1.020.864,52 935.984,59 45.10

4.ΑΝΑΛΩ ΣΙΜ Α ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΑΣ 1.079,10 3.814,67 Γ.ΥΠ Ο ΧΡΕΩ ΖΕΙΖ

5 .ΠΡΟ ΚΑΤΑΒ .ΓΙΑ  Α Γ Ο Ρ Ε Σ  Α Π Ο Θ ΕΜ ΑΤΩ Ν I.Μ Α Κ ΡΟ Π ΡΟ Θ ΕΣΜ ΕΣ  Υ Π Ο Χ ΡΕΩ ΣΕ ΙΣ

1.022.643,6? 939.599,26 2 .ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑ Π Ε ΖΩ Ν 0,00 0,00

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 50

1.Π ΕΛ ΑΤΕΣ 368.559,00 345.536.26 318.501,08 304.048,77 53.30 II.Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ε Σ  Υ Π Ο Χ ΡΕΩ ΣΕ ΙΣ

ΜΕΙΟΝ: Π ΡΟ ΒΛΕΨ ΕΙΣ  ΕΠΙΣΦ ΑΛΩ Ν -23.022,74 •14.832,60 52 ί.Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Τ Ε Σ 392.362,69 199.923.59

2.ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΙΑ  ΕΙΣΠ ΡΑΚΤΕΑ 138.434,53 69.283,06 54 20.ΕΠΙΤΑΙ Ε Σ  Π Λ Η ΡΩ ΤΕΕ Σ 359.312,31 466.708.83

2α.ΓΡΑΜ Μ .ΣΤΙΣ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ε Σ  ΓΙΑ ΕΙΣΠΡ. 2 166,00 3 .Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ε Σ  ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ/Μ Ω Ν  ΥΠ Ο ΧΡ. 277.040,07 126.810.65

3 .ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΙΑ  ΣΕ Κ ΑΘ Υ ΣΤΕ ΡΗ ΣΗ 26.052,40 23.014,19 55

3α.ΕΠ ΙΤΑΓΕΣ  ΕΙΣΠ ΡΑΚΤ .(Μ ΕΤΑΧΡΟ Ν .) β β .:< :9 ,ο ρ . 20.797,78 53.01 4 .Π ΡΟ Κ Α Τ ΑΒ Ο Λ ΕΣ  ΠΕΛΑΤΩΝ 0,00 0,00

3Β.ΕΠ ΙΤΑΓΕΣ ΣΕ Κ Α Θ Υ ΣΤ Ε ΡΗ ΣΗ 6.425,99 6.427,00 53 5.ΥΠ Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε ΙΣ  Α Π Ο  Φ Ο ΡΟ ΥΣ -Τ Ε Λ Η 109.961,12 65.455,23

ΔΟ ΣΟ ΛΗ  ΠΤΙΚΟΙ ΛΟ Γ.ΣΥΝ ΕΤΑ ΙΡΩ Ν ΟΛΟϋΟ,ΟΟ 6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ Ο ΡΓΑΝ ΙΣΜ Ο Ι 13.761,27 13.203,94

11.Χ Ρ Ε Ω Σ Τ Ε Σ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ 44.534,07 44.149,26

12.ΛΟ Γ/ΣΜ Ο Σ Δ ΙΑ Χ .Π Ρ Ο Κ Λ  ΠΙΣΤ. 827,59 827,59 53.01 7 .Μ ΑΚ Ρ/Μ ΕΣ  ΥΠ Ο ΧΡ .Π Λ Η Ρ .ΣΤΗ Ν  Ε Π .Χ Ρ

688.897,14 468.552,67 53.50 10.Μ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ Π Λ Η ΡΩ ΤΕΑ 118.914,37 102.3441.91

ΐν .Δ ΙΑΘ ΕΣΙΜ Α 11,Π ΙΣΤΩΤΕΣ Δ ΙΑΦ ΟΡΟΙ •19.789,30 5.786.02

1.ΤΑΜ ΕΙΟ 32.366,37 27.069,55 1.251.562,73 980.233,17

3 .ΚΑΤΑΘ ΕΣΕ ΙΣ  Ο Ψ Ε Ω Σ 4.295,52 6.267,33 ΣΥΝ Ο ΛΟ  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 1.251.562,73 980.233.17

36.662,18 33.336,89 (Π+ΓΙΙ)

ΣΥΝ Ο ΛΟ  Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ Ν Τ 0Σ  ΕΝ ΕΡΓΗ Τ . 725.559,33 1.441.488,82

(ΔΗΔΙΙ+Δΐν)

Ε .Μ ΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ Ο Γ .ΕΝ ΕΡ ΓΗ Τ ΙΚ Ο Υ 1.717,00

ΓΕΝ ΙΚ Ο  ΣΥΝ Ο ΛΟ  ΕΝ Ε ΡΓΗ Τ ΙΚΟ Υ 2.437.458,48 2.221,133,87 ΓΕΝ ΙΚΟ  ΣΥΝ Ο ΛΟ  ΠΑΘ ΗΤΙΚΟ Υ 2.497.458,30 2.221.133,97

(Γ+Δ) (Α+Γ+Δ)

Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο Π ΡΟ ΕΔ ΡΟ Σ  Δ.Σ.
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(ΑΠΌ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

70,72
(70,72)-86.00(80.01) 

86.00.000(80.01)

86.00. 001(74,75)

86.00. 002 

86.00.004

86.01.003(78)

86.01.009(65)

86.00+ 86.01

86.02(81.01)

86.02(81.00)

86.02(81.02;

86.02.09

86.02.11

66

88 (86.99) 
88.08

41.02
53.01
41.03.010

Α.Π.Π.Κ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 

ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ-(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ 

ΠΛΕΟΝ.1 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΙΟΝ:1 .ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΓΓΟΥΡΓ.

2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΓΓΟΥΡΓΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ,(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ 

ΠΛΕΟΝ:4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 

ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ.ΕΞ. 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ,(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ 

II.ΠΛΕΟΝ (Η'ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.

1 .ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 

ΜΕΙΟΝ:1 .ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ.

2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

3 ΕΞΟΔΑ ΓΙΡΟΗΓΧΡΗΣΕΩΝ 

4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ·(ΚΕΡΔΗ) 

ΜΕΙΟΝ-ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΠΩΝ 

ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕ

ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΓΓΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΠΟΣΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ

3.631.076,98

2.816.709,47

814.367.51 

___________ 0,00

814.367.51 

183.097,79

_______ 366.988,06

264.281,66

7.041,60

________ 34.143,10

237.180,16

764,65

0,87

0.00

0,00

_________ ^00
_______ 237.943,94

62.063,38

-62.063,38  0,00
237.943,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗ 2002
ΠΟΣΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) 237.943,94
ΜΕΙΟΝ:1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  -83.280.38
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 154.663,56

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΊΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΠΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12.549,65
1 .ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 15.466,36
2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 118.914,37
4ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤ.ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ  7.733,18

154.663,56

Μέρισμα βάση Κεφαλαίου 87.500 ΔΡΧ. /1.000.000!
Μέρισμα βάση Τζίρου 16.900 ΔΡΧ. / 1.000.000



Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ  Ι Κ Ο

ΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙ- 
ΟΥ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ Συν. Π.Ε.

Ιδρύθηκε οχην Κατερίνη στις 20-2-1977 Συνεταιρισμός Π.Ε., 
ην επωνυμία "Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συν/σμός Υ
λικών Ν.Πιερίας Συν.Π.Ε.", με έδρα την Κατερίνη, οδός Χα- 
λου 17 (τηλ: 29-155, 21-033, 36-345) ΑΦΜ 96058924 Α ’ΔΟΥ

22-11-1988 σύμφωνα με τον Ν.1667/1986, την 6-4-1991 , την 
χ^-^-1996 σύμφωνα με τον Ν.2166/1993 και εισέτι την 19-5-1997 

'Ηδη το καταστατικό του ανωτέρω Συνεταιρισμού τροποποιεί 
ται ως προς το άρθρο 13 παράγρ. 1 και το συναφές αυτού άρθρο

οεις και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό του

Α Ρ Θ Ρ 0 Ιο ■ .

'Λ,/Γ Ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν^ 1667/1986 Αστι
κός Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συν/σμός με την επωνυμία 
"ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".

Τ ρ Θ ρ ο 2ο
'Εδρα - Περιφέρ<ηα_-_Εμπόρ^κή ^.δαότης^

'Εδρα του Συν/σμού είναι ο Δήμος Κατερίνης Ν.Πιερίας και 
περιφέρεια αυτού ο Νομός Πιερίας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτι 
κού Δικαίου και έχει εμπορική ιδιότητα, οι δε σχέσεις μεταξύ 
του Συν/σμού και των μελών του διέπονται από τις διατάξεις

/Κατερίνης, το καταστατικό του οποίου εγκρίθηκε δια της υπ'αρ.
/ " /  .  .-4/60/2-3-1977 απόφασης του Νομάρχη Πιερίας και τροποποιήθηκε 
νομίμως, την 7-6-1979, την 28-1-1983 σύμφωνα με τον Ν.602.1914

9 παράγρ. 1, ενσωματώνονται σε σ'αυτό οι επί μέρους τροποποιί-

οποίου έχει ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ



(

Δια τα χρέη του Συν/σμού προς τρίτους, συμπεριλαμβανο 
νου και του Δημοσίου, δεν απαγγέλλεταιπροσωη ι κή κράτηση των 
Συνεταίρων και- τών οργάνων του Συν/σμού.

Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο 
Σ_Κ_0_Π_0_Σ
Σκοπός του Συνεταιρισμού ε ί'να ι ,ο με την συνένωση των προσπΐ 
θειων των συνεταίρων και την συνεργασία αυτών, εφοδιάσμός κε 
η.δΓάθεση στα μέλη του τα αναγκαία σ'αυτά για την άσκηση
του επαγγέλματος'των υλικά, η εν γένει προαγωγή της ιδιωτϊ 
αυτών οικονομίας και η εξύψωση του κοινωνικού, επαγγελματικό 
και πολιτιστικού επιπέδου αυτών.

Δια να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω σκοποί του ΣυνεταΙ 
ρισμού, ο Συν/σμός μπορεί':

Να ιδρύει υποκαταστήματα για την εξυπηρέτηση των μελών το 
στην περιφέρεια;'ταυ Νομού Πιερίας
2) Να προμηθεύεται χονδρικά,τα πάσης φύσεως υλικά, μηχανήματι 
και' εργαλεί'α που απαίιτούνται για.την άσκηση του επαγγέλματος 
των μελών του εκ του εσωτερικού η του εξωτερικού.
3) Να δέχεται παραγγελίες κάθε είδους στα σχετικά προς, τα 
επάγγελμα είδη και να εκτελεϊ αυτές γ»α λογαρ(ασμό των συνε - 
τσίρων, είτε από το εσωτερικό, είτε από το εξωτερικό.
4) Να συνάπτει-, κάθε είδους και ποσού, δάνεια παρά του Κρά 
τους, Τραπεζών και Ιδρυμάτων ή άλλων Νομικών ή Φυσικώ,ν προσώ- 
πον·-*Ι·δ ι ωτ ίκού ή Δημοσίου Δικαίου καί' με όρους που θα κρίνετα.ι. 
ότι συμφέρουν στον Συνεταιρισμό.
5) Να: συνάπτει' συμβάσεις με βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς η άλ
λους ανάλογους Οργανισμούς, επ/-'χε'Γρησε ι ς η πρόσωπα τοσ εσωτε
ρικού, προς παροχήν απ’ευθείας στά μέλη του ε&δη ή υπηρεσ-'ιες 
με συμφέροντες όρους.
6) Να διαθέτει τα προμηθευόμενα είδη το ι ς μετρητό ί'ς '.ή επί 
παστώσει στα μέλη του και σε τρίτους, με. ανάλογο πάντοτε εμπο 
ρ ι κό κέρδος επί της αξίας αυτών και σύμφωνα με τις σχετικές



2

διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών στοιχεί'ων, καθορ Γζόμενον κά
θε φορά με απόφαση του Δ ι ο ι'κητ ι κού Συμβουλίου του Συν/σμού.
7) Να συμβάλλεται η συμπράττει μαζί" με ομ.οειδείς η συναφείς 
συνεταιρισμούς η ενώσεις αυτών, για την από κοινού μετ'αυτών 
επ»-δίωξη του σκοπού των.
θ) Να λαμβάνει κάθε εν γένει μέτρον·, που θα αποσκοπεί στην 
οικονομι'κή, ηθική και πνευματι'κή ανάπτυξη των συνεταίρων.
Γ ια το σκοπό αυτό -μπορεί ο Συν/σμός με απόφαση της Γενι’κής 
υνέλευσης., που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος 

καταστατικού να συσταθεί ειδι'κός λογαρι’ασμός με τον τί'τλο 
"κονδύλ'ι’ο πρόναι'ας" και ο οποί'ος θα εγκρί'νεται υπό της Γενι
κής Συνέλευσης. 0 λογαριασμός αυτός θα αφορά ποσά τα οπο·ί·α θα 
μοιράζονταν στα μέλη του Συνεταιρισμού, ανάλογα με το επιδει'κ 
νυόμενο ενδιαφέρον του καθενός μέλους γ ι'α την προώθηση του 
σκοπού του Συν/σμού.
9) Να οργανώνει εκδρομές, συνεστιάσεις, διαλέξει'ς και κάθε πα 
ρόμοια πολιτιστική, επαγγελματική, ενημερωτική, επ ι'μορφωτ Γκή 
και κοινωνική εκδήλωση.
10) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στο τέλος κάθε χρόνου 
από το παραπάνω "κονδύλι'ο πρόνοιας" να δίνεται στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου χρηματικό ποσό σαν έξοδα παράστασης ή 
αποζημίωσής τους.

Το ποσό γΓα κάθε μέλος, θα προσδιορίζεται, ανάλογα με 
την αποδεδειγμένη απασχόληση και δραστηρτότητά του σε υποθέ - 
σεις του Συνεταιρισμού, σε συνδυασμό πάντοτε με τα αποτέλεσμα 
τα χρήσεως (κέρδη) του χρόνου που πέρασε,

ί

1 1 ) Να προβάλει το γενικότερο έργο του, με την οργάνωση και 
τη λειτουργία εκθέσεων υδραυλΓκών και' άλλων ειδών υγι'εΐ'νής
’στην ημεδαπή ή και αλλοδαπή, με την συμμετοχή σε ευρύτερες εκ

,  , . * » *θεαεις εμπορικού η πολιτιστικού χαρακτήρα, με την ουνεργασϊ·α
άλλων φορέων, σχετικών προς το αντικείμενο του Συν/σμού (Βια- 
• τεχνικό Επιμελητήριο), καθώς και με αρμόδιους οργανισμούς 
( π . χ ·  Γ Ο Μ Μ Ε Χ ) .



12) Επίσης με την οργάνωση εκδηλώσεων επαγγελματικού, άολιτί'
▼ * ' * ί ψστικού και κοινωνικού χαρακτήρα για την ενημέρωση των ¡συνετά.1

ρων πάνω σε επαγγελματικά τεχνικά θέματα (νέες μέθοδοι\παρα· τ. \  . / / 
γωγής, εμπορίας κλπ.)> καθώς και για την επιμόρφωσή τους
γενικότερα ή ειδικότερα θέματα (π.χ.συνεταιρ ι στ ι κά, σχέση των
δραστηριοτητων: του Συνεταιρισμού με την παράδοση, συνεργασία.
με άλλους κοινωνικοοικονομικούς φορείς κλπ.)
13) Να ιδρύει βιομηχανί-ες ή βιοτεχνίες παραγωγής των υλικών 
και εργαλείων που διαθέτει ο Συν/σμός.
Μ )  Να αγοράζει ακίνητα για τη δημιουργία επαγγελματικών εγκα 
ταστάσεων του Συν/σμαύ.
15) Και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο νόμιμο, που θα κρίνεται 
απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού ταυ Συνεταιρισμού. 
Α Ρ Θ Ρ Ο  4ο .

Δ_Ι_Α_Ρ_Κ_Ε_Ι_Α
Η διάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ__ΔΕΥΤΕΡΟ
Μέλη του ΣυνετάΓρΓσμού

Α Ρ 0 Ρ Ο 5ο 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ__ΚΑΙ__ΚΩΛΥΜΑΤΑ
1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα 
που έχουν συμπληρώσει το 18α έτος της ηλικίας τους, δεν τε - 
λούν’ υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, ασκούν το επάγγελ-^ 
μα του θερμοϋδραυλ ι κού στην περΓφέρεια του Νομού Πιερίας, εί
ναι γραμμένος στο Σωματείο θερμοϋδραυλ ι’κών του Ν.ΠΓερίας και 

· .·■> ■ .· έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
,.κπ .,,2. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μπορούν να γίνουν μέλη

. ΐ: του Συν/σμού, εφόσον ασκείται από αυτά σχετική δραστηριότητα 
01 ·.·;·) ■ και τα μέλη τους πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και ύστε

ρα από απόφαση της Γ.Σ.
3. Οι συνέταιροι δεν επΓτρέπεται:
α) Να είναι μέλη άλλου Συνετά ι ρ Γσμού που επιδιώκει' του ιδΓου.ς
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σκοπούς και βρίσκεται στην Ιδια περιφέρεια.
Εάν .υπήρξαν μέλη άλλου Συν/σμού, να έχουν εκπληρώσει 

όλες τι'ς υποχρεώσεις τους προς αυτόν.
β) Να έχουν διαγράφει από άλλο Συνεταιρισμό, λόγω καταδίκης, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν.1667/1986, καθώς επίσης και για κα - 
κούργημα ή πλημμέλημα, σύμφωνα με τον ποινικό νόμο και να μην 
έχει παρέλθει έτος από την διαγραφή τους. ....... .

,Αα Ρ 0 Ρ 0 6 ο  ·'

^  Iα: Α π ό κ τ η σ η τ η ς ι δ ι ό τ η τ α ς τ ο υ μ έ λ ο υ ς
Η γ .

1. -Η εγγραφή νέων μελών είναι πάντοτε ελεύθερη σε πρόσωπα, τα
* » * fe /  * · ·οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του /νομού και .του κατα- 

στατικού.
2. -Για να γίνει κάποιος θερμοϋδραυλικός, μέλος του Συνεταιρι
σμού, απαιτείται να υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητι
κό Συμβούλιο που αποφασίζει για την αποδοχή τ η  ς . σ τ η  ν . πρώτη 
συνεδρ ίαση.

Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γένι 
κή Συνέλευση.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται" από την απόφαση αποδοχής 
της αίτησης από το Διοικητικό ΣυμβούλΓο, σύμφωνα με την προη
γούμενη παράγραφο.Η Συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασί'ες 
λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδεΓ'ξής τους σε όργανα που 
προβλέπονται από το Καταστατικό', επιτρέπεται μ^τά την έγκρ·ιση. 
εγγραφής από την Γενική Συνέλευση. Η ίδια η Γενι'κή Συνέλευση 
αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των μελών, που δεν έ γ ι 
ναν δεκτές από Δ.Σ.

Η απόφαση της Γεν.Συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε είκο
σι (20) ημέρες από τη λήξη των εργασιών της στον" ενδ Γαφερόμε- 
νο. Κατά της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο ΕΓρηνοδικείο 
Κατερίνης μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίησή της.
Το Ειρηνοδικείο δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών



μέτρων. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται οε έφεοη στο Μον/λές
Πρωτοδικείον Κατερίνης μέσα τε δέκα (10) ημέρες από την κοι|-

\
νοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης και εκδικάζεται κατά τή\̂  
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου δεν υπόκειται' σε κανένα ένδικο μέσο.
3. -Στην αίτηση του ενδ ΐ·αφ ερομέ νου να γι-νεϊ μέλος του Συνεται - 
ρισμού, πρέπει να περιλαμβάνονται, το ονοματεπώνυμο, το πατρώ
νυμο, το επάγγελμα και η κατοικία του.Η αί’τηση συνοδεύεται 
απαραίτητα από δήλωση, ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως 
τους όρους του Καταστατικού και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπι 
του κωλύματα που προβλέπει’ το καταστατικό ή ο Νόμος. Αποδοχή 
της αίτησής για έγγραφή μετά την πρόσκληση για την σύγκληση.Γ. 
και μέχρι την έναρξη των εργασιών της δεν επιτρέπεται.
4. -Εάν το Δ.Σ. κάνει' δεκτή την αίτηση, τον εγγράφει ως συνετά 
ρο στο τηρούμενο.μητρώο του Συν/σμού και φυλάσσει υπεύθυνα στ 
Αρχείο την αίτηση και την δήλωσή του, τα οποία επέχουν θέση 
σύμβασης μεταξύ Συνεταιρισμού και Συνεταίρων.
Στην περίπτωση που εκδίδεται δικαστική απόφαση, η ιδιότητα το 
μέλους αποκτάται από την τελεσιδικία αυτής την- απόφασης και 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει την συνεταιρική του με 
ρίδα ή το ποσό που αντί στοΓχεί στην πρώτη δόση, αν η καταβολή 
της μερίδας προβλέπετα'Γ σε δόσεις.
5. -Επίσης ο αι’τών πρέπει στην αίτησή του να επ ι συνάπτε ι'α) επα- 

-ματικήάδε ι α τεχνίτου υδραυλικού, εκδιδόμένη από το αρμόδι'ο τμήμε
βιομηχανίας της Νομαρχίας Πιερίας και'
β) βεβαίωση από την αρμόδια Οι'κονομΓκή Εφορία, από όπου θα πf 
κύπτει, ότι ασκεί το επάγγελμα του Περμουδραυλ ι κού. στο '.·Ν 
Π Γερ ί ας . '
'6.-Προκειμένου περί αγραμμάτων συνεταίρων η των κληρονόμων σι 
νεταίρων, μπορούν να υπογράφουν κάθε δήλωση προς τον Συν/σμό 
δύο εγγράμματοι συνεταίροι, των όποιων την υπογραφή βεβαίωνε 
ενώπιον του αγράμματου, ένα μέλος του Δ.Σ.

Ειδικά για την αίτηση-δήλωση εγγραφής από αγράμματο, απι



τείται να υπογράψουν δυο συνέταιροι, των οποίων την υπογραφή 
θεωρε ί -Βεβα ι ώνε \ ο Πρόεδρος του Δ . Συμβουλ fou . ΓΊνετα ι μνεί α , 
ότϊ ο δΓαγραφείς συνέταιρος δύναται' να επανεγγραφετ μετά πάρο
δο ενός έτους από της διαγραφής του, μετά από αττηση που θα 
εγκρίνεταΓ από την Γεν . Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο  7ο 
■,^ΙΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΝ 
ζ \  ..Λ . . . .γγ ι θ' Συν/σμος τηρεί Μητρώο συνέταιρων ,στην αρχή του οποίου κατα
χωρεί το καταστατικό και ' στη συνέχεΓα:
α) το όνομα και το επώνυμο, το επάγγελμα και την κατο Γκ ί'α. των 
συνεταίρων.
β) Χρονολογία της παραδοχής και της εξόδου αυτών

Το Βιβλίο αριθμεϊται, μονογράφεται και' θεωρείται από το 
Ε ι ρ η ν ο δ ι κ ε ί ο .

Α Ρ Θ Ρ Ο  8 ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ__ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι συνέταιροι έχουν .δι'καί'ωμα:
1 ) Σε όλα τα μέτραπου λαμβάνει ο Συν/σμός υπέρ των συνεταίρον, 
σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γεν.Συνέλευσης
2 ) Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελέυσείς και να μετέχουν 
στις συζητήσεις, ψηφοφορίες, εκλογές και αποφάσεις με μία μόνο 
ψ ή φ ο . '

Τα νομικό πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μπορούν και αυτά να 
συμμετέχουν γενικά, αλλά όμως με μία μόνο ψήφο.
3) Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Γεν . Συνελέσσεων, οποτε
• δήποτε και του ισολογισμού τουλάχιστον Τ5 ημέρες τιρο της υποβο
λής αυτού στη Γενική Συνέλευση, να ζητούν πληροφορίες γ'Γα την 

/πορεία των υποθέσεων του Σ-υ ν/σμο ύ , να· παίρνουν αντίγραφα των 
πρακτικών της Γ.Σ.-του Ισολογι'σμού και' του λογαριασμού κερδών 
και ζημιών, ύστερα από αίτησή του-



Λ) Να έχουν δικαίωμα ο τη κ α θ η ρά κόρα η της χρήσης και στο ι ,.π.Ύά 
ε κ κ α 0 ά ρ ι' α η ς .
5) Οι συνέταιροι μπορούν για τις υπηρεσίες που παρέχουν ατο 
Συν/σμό, οι οποίες είναι ανάλογες του ενδιαφέροντος κου επι
δεικνύουν, να λαμβάνουν προμήθεια απο τον Συν/σμό, εκδίδοντας 

,συγχρόνως ουταΓ-, σχετικά παραστατικό στοιχεία.
Το ύψος της προμήθειας για κάθε συνέταιρο θα εγκρίνεται 

από την Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο  9 ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ___ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΝ

I ψ |  *ΟΊ' συνέταιροι' έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1) Ευθύνονται απέναντι του Ιυν/σμού και των πΊ'στωτών αυτού γΤα 
τις υποχρεώσεις του εις ολόκληρον και σλ.ληλεγγύως μέχρι του πο 
σού της Συνεταιριστικής μερίδας αυτών.
2) Ευθύνεται ο κάθε συνέταιρος για το ποσό που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο και για τις υποχρεώσεις και τα χρέη του 
Ιυν/σμού που έχουν συναφθέΐ' προ της εγγραφή του, όχι όμως γ ι'α 
τα χρέη που δημιαυργήθ'ηκαν μετά την έξοδό του .
Η σχετική του αξίωση παραγράφεται μετά παρέλευση ενός έτους 
άπά την έξοδο του συνεταίρου ή την περάτωση της πτώχευσης ή 
της εκκαθάρισης. Αντίθετη συμφωντα δεν ισχύει .
■3) Οφεί'λουν να αποδέχονται με δήλωσή τους τις συνέπειες ή τι'ς 
κυρώσεις, τι'ς οπαίες θα συνεπάγεται η μ ή τήρηση των υποχρεώσε
ων,. ο'ι" οπαίες θα πρέπει' να είναι γνωστές στους συνέταιρους εκ 
των προτέρων.
4) Να πλήρώνουν στο Ταμείο του Συν/σμού τις εισφορές, συνδρο 
μές και δικαιώματα εγγραφής που ορίζονται· από την Γ.Σ., καθώς 
και την συνεταιριστική μερϊδα,
5) Να παρευρίσκόνται κατά την απογρσφη τέλους χρήσης του Συν- 
/σμού, η οποία γίνεται κατ’έτος. Οι συνέταιροι' που απουσιάζουν 
αδικαιολόγητα κατά την απογραφή, είναι υποχρεωμένοι να καταβά
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λουν στο ταμείο του Συν/σμού το χρηματικό ποσό που ορίζεται 
από την Γ.Σ., η οποί'α· μπορεί' να το αυξομε'ι ώ ν ε ι'.
6) Να επιστρέφουν εμπρόθεσμα και έγκαΓρα τα δάνει'α και' τι'ς 
πιστώσεις που έλαβαν από το Συνεταιρισμό.
7) Να συμμορφώνονται- ακριβώς προς το Καταστατικό, τα Κανον ι'- 
σμό εργασιών και' τις αποφάσε ι'ς της Γεν. Συνέλευσης και' να προ-
/ίκτατεύο'υ/μέ κάθε τρόπο τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. 0 Συ
ν'ε-τ̂ ϊίρος που προμηθεύεται1 αγαθά και ετδη από τρίτους, τα οποί’α
μπρρ',εί να προμηθεύσει σ ’αυτόν ο Συν/σμός, υπόκειταΓ στην ποινή

έαγραφής του.
μην αντιδρούν στο έργο και τα συμφέροντα του' Συν/σμού.

9) Υποχρεούνται να αγοράσουν παρά του Συν/σμού όλα τα απαραΐ·τη 
τα γΐ· ’αυτούς είδη υδραυλικής εγκατάστάσεω ς, εφ’όσον διατίθε - 
νταιΐ από αυτόν, σ-ε όσες ποσότητες επί'θυμούν Οι συνέταιροι.
Στην περίπτωση που δεν διατίθενται παρά του Συν/σμού, υποχρεούν— 
ται να παραγγέλνουν αυτά μέσω του Συν/σμού, αλλιώς θα επιβάλ
λονται κυρώσεις που θα καθαρίσει' η Γεν. Συνέλευση.
10) Κάθε μέλος του Συν/σμού υποχρεούται να προσφέρει τι'ς υπηρε
σίες του για μία ημέρα κατά σειρά στο κατάστημα του Συν/σμού ή 
όπου αλλού θα χρειαστεί, αλλιώς θα επιβάλλεταΊ κύρωση την οποία 
θα καθορίσει' η Γ.Ι. Της υποχρεώσεως αυτής εξαιρούνται τα μέλη
του Δ ■ΐ .

Α Ρ Θ Ρ Ο  10ο
Α Π Ο Χ Ώ Ρ Η Σ Η__ ΑΠΟ___Τ ΟΝ___Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο

1.-0 συνέταιρος δεν μπορεί να αποχωρήσει απο τον Συν/σμό παρά 
μόνο αφού περάσει' χρονι'κό. διάστημα τρ Των (β)ετών, από την εγγρα- 
q) ή το υ .
Για το σκοπό αυτό ο συνέταιρος πρέπει να υποβάλλει έγγραφη δή - 
λωση στο Διοικητικό Συμ-βούλι-ο, ότι' αποχωρεί .από τον Σμν/σμό 
τουλάχ ι'στο ν τρεις (3) μήνες πριν από το τέλος της οικονομικής 
χρήσης.
3 . - 0  α π ο  χ ωρ ών  σ υ ν έ τ α ι ρ ο ς  μ π ο ρ ε ί '  να  μι ε τ  έ χ ε ι  σ τ  ι ' ς Γ . Σ .  μ έ χ ρ ι  τ η

 ̂■" ·τ* π *7 Π 1' ι ' : >-ι γ ν π ρ 7 Γ Γ > Κ Ο “Ο 7Π V 7 " Ο ; Ο Ω ΓΤ Ο X Μ (.’) £ ! .
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Εάν όμως ο συνέταιρος πσυ αποχα^εί είναι μέλος του Διαρκή- 
τι'κού ή ταυ ΙΖποπτϊκού Συμβουλίου, θεωρείται άτι παραιτήθηκε'

\από τη θέση του αυτή απο την ημερομηνία υποβολής της δήλωσής \ 
αποχώρησης.
3.-Κατ'εξαΐρεση ,κάθε συνέταιρος μπορεί να αποχωρήσει από τον 
Συν/σμό στο τέλος της χρήσης και δεν τηρούνταν οΥ παραπάνω 
προθεσμίες, εάν μεταβλήθηκε ο κύρ ι ο$ σκοπός του Συν/σμού ή εάν 
η ευθύνη μεταβλήθηκε από περιορισμένη σε απερϊόρίστη.
4 .—Αυτοί’ που- επ ι θυμούν' να αποχωρήσουν απο τον Συν/σμό δεν πρέ
πει να είναι μεταξύ εκείνων που έχουν εγκρίνει την τροποπο ι·ηση 
του Καταστατικού και πρέπει· να υποβάλουν την αίτηση γ ι'α αποχώ
ρηση μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έγκριοη της 
τροποπο ί'ησης.
5.-0 αποχωρών συνέταιρος δεν μπορεί να ζητήση την εκκαθάριση 
του Συν/σμού .
5.-0 Συνέταιρος που αποχωρε·ί· ή αποκλείεται' από τον Συν/σμό, 
δεν έχει' κανένα δικαίωμα στην υπόλοιπη περιουσνα του Συν/σμού· 
εκτός από το 30% του απαθεματικού κεφαλαίου του Συν/σμού, του 
οποίου αποθεματΓκού η αποτίμηση θα γίνεται' κατά τον χρόνο της 
αποχώρησης ή και της διαγραφής του μέλους.

0 υπολογισμός της αξίας των τυχόν υπαρχόντων ακινήτων θα
. , . · γγίνεται σύμφωνα με τη εκτίμηση του Υσχυαντας αντ ι κε ι μεν ¿.κ <ίττ

προσδιορισμού της αξί’ας των ακινήτων υπό του Προϊστα
μένου ΔΟΥ Κατερίνης, στη δε αντίθετη περίπτωση, όπου δεν ισχύ
ει το ανωτέρω αναφερόμενο σύστημα τότε ο προσδ Γορ Γσμπ<- της 
αξίας των, θα γίνεται’ επί τη βάσει· της εκτι'μησης της αξίας ατα 
τον Οικονομι'κό 'Εφορο Κατερίνης, σύμφωνα με τα υπάρχοντα συ- 
γκρί'Τϊκά στοιχεία.
7.- Η αποχώρηση του συν/τα'Ιρου από τον Συν/σμό δύναταΓ να γτνι

I ' , ν „ I *είτε με τη συμπλήρωσή του 60 ου έτους τηρ ηλικτας του, τε ει 
όσον το επιθυμεί , με τη συμπλήρωση του 65 ου έτους της ηλι- 
κί'ας του, ότε και η αποχώρησής του εί'ναι υποχρεωτική πλέον,
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του σποδέικνΰεταΓ με έγγραφο δημοσίας Υγειονομικής Επιτρο
πής.
Ε ι'ς εκάστη των τριών περιπτώσεων ή αποχώρηση του συνεταί
ρου από ταν Συν/σμό, δ'ΐνεί τη δυνατότητα στο συνταξιοδοτού- 
μενο μέλος να δικαιούται' της απόδοσης 
α) .της συνεταιριστικής μερίδας που έχει εισφέρει 
β)'του αποθεμάτ ι κού σε πραγματικές αξίες (καθαρή περιουσία) 

κα ι
γ) του τυχόντος πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού του.
Η απόδοση, της συνεταιριστικής μερίδας που έχει εισφέρει το 
συ νταξ ι οδοτούμενο μέλος του Ιυν/σμού, θα γίνεται' το αργότε
ρο σε τρεις μήνες από την έγκρι·ση του ί σολο.·γ ί σμού της χρή - 
σης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση, του δε αποθεματικού 
και του τυχόντος πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού του 
του στον Συνετάιρισμό,θα γίνεται μέχρι του τέλους του έτους 
Α Ρ Θ Ρ Ο  11α

ΑΓΡΑΦΗ__ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

1.-Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημέ
νη απαρτία και- πλειοψηφία, στην οποί'α η Γεν. Συνέλευση παρΐ·- 
σταται με τα 2/3 των μελών του Συν/σμοό και με απόφαση που 
λαμβάνετο,ι με απόλυτη πλειοψηφί'α του συνόλου των μελών του 
Συν/σμοό, ο συνέταιρος μπορεί να αποκλεισθεί από τον Συνε - 
ταιρισμό, στις περιπτώσεις των άρθρων 5,6 και 9 του Κατα - 
στατικού και σε όλες τις περιπτώσεις όπου από παράβαση των 
υποχρεώσεων ταυ, βλέπονται τα συμφέροντα του ' Συν/σμού , Τδ I α 
όταν αυτός ή η σύζυγος του ασκεΊ ατομικά ή με εταιρική μορ
φή επιχείρηση όμοια προς τους σκοπούς του Συν/σμού. □ απο - 
κλεισμός γνωστοποιείται με καινοποίηση με δικαστικό επιμελή 
τή αποσπάσματος της πποφάσεως της Γεν. Συνέλευσης, που πε
ριέχει και τους λόγους αποκλεισμού. Μέσα σε δύο· (2) μήνες



από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, ο συνέταιρος 
μπορεί να προσφύγει στα Ειρηνοδικεία Κατερίνης. Στην περί - 
πτώση αυτή Ισχύουν αι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος·

Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την 
ημέρα που δημοσιεύεται η τελεσίδικη απόφαση, που απορρίπτει 
την προσφυγή ή από την ιημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία.
2. -Στο συνέταιρο που αποχωρεί ή αποκλείεται· από τον Συν/σμό 
αποδίδεται η συνετάιρτστπ<ή μερίδα που έχει εισφέρει το αρ
γότερο τρεί·ς (3) μήνες από την έγκρτση του ι σολογ ι σμού της 
χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση■ή ο αποκλετσμός·
3. -Στο συνέταιρο που αποχωρεί ή διαγράφεται- από τον Συν/σμο 
καταβάλλεται τα θετικό πιστωτΥκό υπόλοιπο από τι'ς συναλλα - 
γές του με τον Συν/σμό. Τυχόν αρνητικό υπόλοιπο παρακρατει- 
τα ι από την συνεταιριστική μερίδα.
4. -0μοΐ·ως ο συνέταιρος αποκλείεται (διαγράφεται) από τον 
Συνεταιρισμό, όταν αύτος απολέσεί, κατά την διάρκεια της 
συμμετοχής του σαν μέλος στον Συνεταιρισμό, τους όρους της

ν ι ν ν ▼προϋποθεσεως , που απαιτεί ο Νομος και το παρόν Καταστατικό, 
Προς τούτο το ΔΊο I κ . Συμβούλιο υποχρεούται να ζητά τα απα -

1 * ·  * ψ »ραΐ·τητα δ ι κα ιολογ'Γκ.α απο τα αποια να προκμπτουν ο ι· προυπαθε- 
σεΓς του σαν μέλος, δηλ. αυτές που υπήρχαν κατά το χρόνο 
της ε,γγραφής του στο τηρούμενο Μητρώο. Σε αντίθετη περίπτω
ση υποχρεούται το Δ-Σ. να κινήσει την διαδΊκασΤα της διαγρα
φής του. Εξαιρούνται της τοίάυτης διαγραφής οι συνταξ'ι·ούχοΊ 
ή τα μέλη του Συν/σμού που συνταξιοδοτούντα ι . Ούτοι μπορούν 
να παραμεινουν σαν μέλη μέχρι κατ μία πενταετία, από την 
έναρξη της συνταξιαδότησής των.

Α Ρ Θ Ρ Ο  12ο 
ΘΑΝΑΤΟΣ___ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

1.- Σε περίπτωση θανάτου συνεταίρου θεωρείται, ότι αυτός

Υ \



7

αποχωρε'ΐ- από τον Συνετά ΓρΤσμ·ό . στο τέλος της χρήσής του 
έτους που επήλθε ο θάνατος. Στο μεταξύ χρονικό διάστημα, 
η συνεταιριστική ιδιότητα του. θανόν.τος συνεχτζετα ι στο 
πρόσωπο του κληρονόμου.
2:.- Αν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι'., υποχρεούνται να 
ορίσουν εκπρόσωπό τους, που ασκε:ί τα δικαιώματά τους και 
μεριμνά για.την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους στο Συνε
ταιρισμό μέχρι' τη λήξη, της χρήσης'του έτους που επήλθε ο 
θάνατος.. Μετά τη λήξη της.χρήσης, η συνετά Γρ ι;στ ι'κή μερίδα 
του θανόντος μέλους και' το τυχόν πιστωτ.ι'κό υπόλοιπο του 
λογαριασμού του με τον Συν/σμό . αποδ ί:δετα ι' στον ή στους 
κληρονόμους, υπολογ ι'ζ ετα ι δε η αξία αυτής σε πραγματικούς 
όρους. Τυχόν αρνητικό υπόλοιπο του λογαριασμού παρακρατεί 
τα Γ από' την συνεταιριστική μερί'δα ■·
3.- Η συ ν ετα ι.ρ νστ ι κή ι.διότητα καί η συνεταιριστική μερ'ι;·δα 
θανόντος συνεταΐρο.υ μπορεί· να περί έλθουν ορ ι στ ι κά· στο ν 
κλήρο νόμο ή ο" ένα ν από τους κληρονόμους εψ'όσον έχει·' Τ ι ς  

προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, μετά 
από έγγραφη δήλωσή του καΤ την έγγραφη . συνα ί:νεση των λοΊ 
πών συγκληρονόμων που υποβάλλοντα ι-. στο Διοικητικό Συμβού- 
λι'ο ταυ Συνετά Τρ,Γσμού, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από το 
θάνατο του αρχικού συνεταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ__ΤΡΙΤΟ
Α Ρ 0 Ρ [) 13α
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ__ΜΕΡΙΔΑ

Ί.- Κάθε συνέταιρος εγγράφετε Γ γ ι'α μ ΐ'α συνεταιριστική με- 
ρπδα, που ανέρχεται στο ποσό των 4*000.000 δραχμών, απα
γορεύεται δε συμμετοχή με περισσότερες από μία συνεταιρι
στικέ ς μ ε ρ ί δ ε ς . .



2. - II συνεταιριστική μερίδα είναι ονομαστική, αδιαϊρετΐη.
ίκα’ι ίση για όλους τους συνέταιρους. Η συ ν ετα Γρ Γστ ι κή μ'ε- 

ρίδα παραμένει αδιαίρετη και σε περίπτωση που περιέρχε 
ταΤ σε περ.ισσότερα πρόσωπα από κληρονομική διάδοχή.
3. - Η εισφορά της συνεταιριστικής μερίδας γίνεται μέσα 
στο χρόνο που ορίζεται .με απόφαση του Δ.Σ. και του Επο - 
πτικοΰ Συμβούλιου.
Δ.- Μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερί'δας σε τρίτο, γί
νεται' μόνο ύστερα από συναίνεση του Δ .Ιυμβουλίου και μό
νον εφόσον στο πρόσωπο του τρίτου συντρέχουν οι όροι- που 
απαιτούνται για την είσοδο στο Συν/σμό, .σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού.. Η μεταβίβαση γίνεται 
με το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού. Η μεταβίβαση 
γίνεται με γραπτή συμφωνία και συντελείται με καταχώρησή 
της στο τηρούμενο Μητρώο, κατά το άρθρο 7 του παρόντος.
5. - Κάθε νέος συνέταιρος υποχρεούται να καταβάλει, εκτός 
από το ποσό της συνεταιριστικής του μερίδας και εισφορά 
ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του Συν/σμού, όπως 
προκύπτει αυτή από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης.
6. - Για την αύξηση ή μείωση τοσ ποσού της συνέταιριστι·- 
κής ή της ευθύνης των συνεταίρων απαι'τεΐται απόφαση της 
Γ.Σ. η οποία βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρί'στανται τα 
2/3 των μι ελών.
Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών του Συν/σμού.

Α ρ 0 Ρ ϋ 14ο 
ΕΥΘΥΝΗ___ΙΪΝζΙΜΡΠΝ

1.-0 Συνεταιρισμός είναι περιορισμένης ευθύνης, οι δε συ 
νέταιροι ευθύνονται έναντι του Γυν/σμού και διά τις υπο
χρεώσεις του Συν/σμού, αλληλεγγύως, αλλά η ευθύνη κάθε 
συνεταίρου ορίζεται' μέχρι του ποσού τιης συνεταιριστής 
μερίδας αυτού. Γΐέρα από το ποσό αυτό οΓ συνέταιροι ουδε- 
μ ί ο α π ο λ ύ τ ω ς ε υ Β ύ ν η φ έ ρ ο υ ν .
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2.-Η σχετική αξίωση παραγράφεταΐ-Μετό παρέλευση ενός έτους 
από την έξοδο του συνεταίρου ή από την περάτωση της πτώ
χευσης η της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ__ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ 

Α Ρ 0 Ρ 0 ' . Ί 5 ο

1. -Η ΓενΓκή Συνέλευση, είναι το ανώτατο όργανο του Συν/ 
σμοΰ και απαρτίζεται από όλα τα. μέλη που συνέρχονται σε 
τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση,· όπως ορίζεται σ αυτό το Κα 
ταστατικό.
2. -Στη Γεν'ική Συνέλευση, κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Κάθε 
μέλος μετέχει στη Γ.Σ. καί ψηφίζει αυτοπροσώπως.
3. -Τα καινούργια μέλη δεν είναι εκλέξνμα ως μέλη του Δι
οικητικού κα ι'·'Εποπτ ι κού Συμβουλίου, πρί'ν παρέλθει εξάμη
νο από την εγγραφή τους.
Δεν δικαιούνται τα καινούργια μέλη να ψηφίζουν σε θέματα 
απολογισμού και έγκρισης Ισολογισμού της προηγούμενης χρή 
σης, καθώς και απαλλαγής από ευθύνες του Διοικητικού 
και Εποπτικού Συμβουλίου.
Δ .-0 ι αποφάσεΤς της Γ.Σ. καταχωρούντα.ι στο βιβλίο πρακτι 
κών της Γεν. Συνέλευσης.

.Α Ρ Θ Ρ Ο  16ο
^ ρ ^ 2 δΙ Ρ Ζ ρ Ι § Ι _ Ι ηΙ _ εενλ ςυνεαευγης

1 . -Η Γ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συν/σμού και 
για τα οποία προβλέπει την αρμοδιότητά της ο νόμος ή για 
τα οποία δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο όργανο.
2.-Στην αποκλειστική αρμοδι'ότήτα της Γ.Σ. υπόγο ντα ι ιδίως 

α) Η τροποποίηση του Καταστατικού
β) Η συγχώνευση, ·η· παράταση της διάρκειας,, η δι α.λυσρ 

και η αναβίωση του Συν/σμού. 
γΐ Η έγκριση των ειδικών κανονι'σμών εργασίας και πρόσω

π ι κ ο υ



δ) Η συμμέτοχη σε εταιρία και' η αποχώρηση απΥαυτή ·
ε) Η ίδρυση ή η συμμετοχή του Συν/σμού. σε κοφινά -

ί
πραξίες ή συνεταιριστικές Οργανώσεις ανώτερ,ου 
βαθμού και η αποχώρησή του απ’αυτές. 

στ) Η Ιδρυση από τον Συν/σμό εταιριών ή συμμετοχή σ&~ 
εταιρείες ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή δημο
σίου ενδ Γαφέροντος και'· η αποχώρηση του απ’.αυτές 

ζ) Η έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 
χρήσης, καθώς και ο καθορισμός του τρόπου διάθε
σης των αποτελεσμάτων χρήσης, 

η) Η εκλογή ή ανάκληση των μελών του ΔιοΓκητΓκου ' 
και Εποπτικού Συμβουλίου, η απαλλαγή του από κά
θε' ευθύνη, καθώς και η εκλογή και ανάκληση αντι
προσώπων του Συνεταιρισμού σε Συνεταιριστικές 
0ργαν·ω'σε.Γς ανώτερου βαθ.μού και σε Κοινοπραξίες, 

θ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντ ι μ ετώ π ι'ση 
εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων, 

ι) Η έγκριση για την αγορά ή πώληση ακινήτου ή την 
Ιδρυση βι'οτεχνιας ή β Γομηχαν ι·ας , καθώς και . η 
έγκριση για τη σύναψη δανείου για τους σκοπούς 
αυτούς.

Γα) 0 καθορισμός του ανωτάτου ποσού και Ίων όρων για 
το δάνει'ο που μπορεί' να συνάψει' ο Συν/σμός ή να 
χορηγήσει στα μέλη του

ιβ) Η σύναψη συμβιβασμού ή η .παραίτηση από απαίτηση 
κατά οργάνων του Συν/σμού που προέρχεται από 
ε υ θ ύ ν η α υ τ ώ ν .

ιγ) Η επ ι βολή ειαφοράς στρυς συνεταίρους.

Α Ρ Q Ρ U 17ο
IXClS/útilLL-IÜI__LjlLjl

1 . - Ι-Ι Γενική Συνέλευση σ υ γ κ α λ ε I τ α ι σε τακτική σύνοδο μ ρ α
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ςιορά το έτος, ύοτερα από πρόοκληοη του Αιοι.κητικού Συμβου
λίου και πάντως μέθα σε τέσσερις (4) μήνες ,,από τη λήξη της 
διαχειριστικής χρήσης. Η Γεν. Συνέλευση πραγματοποιείται 
στην έδρα του Συν/σμού. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο,την 
ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η Γ.Σ. και τα -θέματα της 
ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται στους συνεταίρους 
εκτά (7) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την ημέρα της Γ.Σ. με 
προσωπικές προσκλήσεις.
2. -Το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο μπορούν να συγκα- 
λέσουν την Γ.Σ. σε έκτακτη σύνοδο, ορίζοντας συγχρόνως και 
τα θέματα για συζήτηση, όταν συντρέχει θέμα, ειδικά προβλε 
πόμενο από το Νόμο ή το Καταστατικό ή όταν Αρίνεται, ότι η 
έκτακτη σύγκληση επιβάλλεται από το συμφέρον του Συνεταιρι 
σμού.
3. -Το Εποπτικό Συμβούλιο, μπορεί να συγκαλέσει Γ.Σ. σε έκ
τακτη σύνοδο και. για την ανάκληση, του Διοικητικού Συμβου - 
λίου ή μελών αυτού και για την εκλογή νέων ή'για να ανα - 
κοινωθεί το περιεχόμενο έκθεσης ελέγχου και να ληφθούν σχε 
τικές αποφάσεις.
4. —Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε έκτακτη σύνοδο και με
τά από αίτηση 1/10 του όλου αριθμού των μελών του Συν/σμού 
όχι όμως λιγότερα από τρία μέλη. Η αίτηση υποβάλλεται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο και σ ’αυτή αναφέρονται οι λόγοι της 
έκτακτης σύγκλησης και τα υπό συζήτηση θέματα.
5. -Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν Ουγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα 
σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης του 
Εποπτικού Συμβουλίου ή των συνεταίρων, την σύγκληση διατά
ζει το Ειρηνοδικείο, ύστερα από· αίτησή τους, εκτός κι άν 
κρίνει ότι δεν 'σύντρεχει λόγος.
6. —Οι προσκλήσεις για την σύγκληση Γ.Σ. υπογράφονται από 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Γραμματέα αυτού, όταν όμως



σ υ γ κ α λ ε ί τ α ι  η συνέλευση ,  μετά  από απόφαση τ ου  Εποπτ ικού

η Συνέλευση συγκαλείται από συνέταιρους, οι οποίοι έλαβαν 
την σχετική άδεια από το Ειρηνοδικείο, οι προσκληθείς\ υπο
γράφονται από τους ίδιους.
7.-Οι γνωστοποιήσεις και προσκλήσεις του Συν/σμού γίνονται 
διά της αναρτήσεως των σχετικών εγγράφων στον πίνακα ανα ■ 
κοινώσεων τών γραφείων αυτού.

Α Ρ Θ Ρ Ο  18ο 
Α Π ·Α .Ρ Τ I Α

1. -Η I εν.Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έ
γκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τι 
μισά τουλάχιστον μέλη του Συν/σμού.
2. -Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η ανάγνωση του κα 
ταλόγου επαναλαμβάνεται μέτά μισή ώρα.
3. -Εάν δεν υπάρχει απαρτία τελικά, η Γ .Σ .συνέρχεται ύστερ 
από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπ 
και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρ 
χικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξ,η της συνε 
δρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των με 
λών του Συνεταιρισμού/ Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η 
Γ'.Σ .συνέρχεται ύστερα από επφά (/) ημέρες, χωρίς άλλη πρό 
~κ.ληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για’' 
όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη κα 
αν παρίσταται, ο αριθμός των οποίων στην περίπτωση, αυτή.) 
δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά(7).
θ.-Λεν επιτρέπεται να ληφθεί απόφαση επί θεμάτων, τα. οποί 
δεν γνωστοποιήθηκαν νομίμως, εκτός από την εκλογή Προέδρσ 
της Γ.Σ, και την πρόταση σύγκλησης άλλης Συνέλευσης.
5.-Εάν βεβαιωθεί η απαρτία της Γ.Σ. θεωρείται υπάρχουσα μ 
χρ.ι το τέλος των εργασιών της, οσοιδήποτε κι‘.αν αποχωρήσο 
κατά την διάρκεια αυτής.

Συμβουλίου, υπογράφονται και από τον Προϊστάμενο αυτού.Εά·'
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Α Ρ Θ Ρ Ο  19ο 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ι.-Στην αρχή της συνεδρίασης η Γ.Σ. εκλέγει από τα μέλη · 
της Πρόεδρο και Γραμματέα. Μέχρι την εκλογή του Προέδου, 
τα καθήκοντα του ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή όταν αυτός 
απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. ή άνδεν παρευρί·̂  

'ΐ\^\σκεται κανένα,ένα μέλος του Συν/σμοΰ, που υποδεικνύεται 
Μ'|('μ.πό την Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τις έργα- 

σίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί'τα πρακτικά που 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Στην συνέλευση 
μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος της συνεταιριστικής Ορ
γάνωσης ανώτερου βαθμού. Η Γεν.Συνέλευση μπορεί να αποφα
σίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διά
ταξη.
2. -Αν παρίσ.τατα.ι το σύνολο των συνεταίρων, η Γ.Σ.μπορεί να
αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρό
Οκληση. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά
αναβάλλεται υποχρεωτικά, αν το ζητήσει το ένα εικοστό

«(1/20) των μελών, αλλά όχι λιγότερα απ’τρία (3).
3. -Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ'απόλυτη πλειοψηφία των πα
ρουσών ψήφων. Σαν απόλυτη πλειοψηφία.θεωρείταιτο ήμισυ, 
πλέον μιάς των κατά την έναρξη και μέχρι του πέρατος της 
Συνέλευσης βεβαιωθεισών ψήφων.
4.,-Για την λήψη αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή του σκο 
πού ή της έδρας του Συν/σμού, την μεταβολή του ποσού της 
συνεταιριστικής μερίδας ή την ευθύνη των συνεταίρων, τον 
αποκλεισμό .του συνεταίρου, την παράταση, την διάλυση, την 
αναβίωση, την συγχώνευση του συνεταιρισμού ή την μεταβολή 
του τρόπου διανομής των κερδών ή και την ανάκληση και αντί 
κατάσταση με-λών του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου, 
η Γ.Σ.βρίσκεται σε απαρτία,όταν παρίστανται σ ’αυτήν τα δύο' 
τρίτα (2/3 ) των μελών.



Γι,α την λήψη απόφασης στις 
λυτή πλειοψηφία του συνόλου 
φάση λαμβάνεται με το ήμισυ 
Συνεταιρισμού.

Α Ρ Θ Ρ Ο  20ο 
Ψ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α

περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η απ
Λ̂

των μελών του Συν/σμού, δηλ. η απίξ- 
, συν ένα του συνόλου των μελών τα

?1
V :

Ι.-Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ’.· 
ένα πέμπτο (1/5) των παρουσών ψήφων ζητήσει ψηφοφορί.%' με ονομα
στική κλήση ή με ψηφοδέλτιο, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζη
τήθηκε. Ποτέ δεν λαμβάνεται απόφαση διά βοής. Ειδικά για αρχαι- 
ρεσί.ες, ζητήματα παροχής εμπιστοσύνης, απαλλαγή -από ευθύνη,·, 
έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα', 
•η ψηφοφορία είναι μυστική.
2. -Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου 'δεν έχουν 
δικαίωμα να ψηφίζουν- στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους
3. -Οι μυστικές ψηφοφορίες διεξάγονται με ψηφοδέλτια. Για .το,/ 
σκοπό αυτό εκλέγεται από τη Γεν.Συνέλευση διμελής Επιτροπή από 
συνέταιρους, η οποία επιμελείται την συλλογή .των ψηφοδελτίων 
και την διαλογή των ψήφων. Τα ψηφοδέλτια αποσφραγίζονται και 
μονογράφονται από την Επιτροπή και μετά το πέρας των εργασιών 
της Συνέλευσης παραδίδονται στο Εποπτικό Συμβούλιο. Περί τϊίμ· 
αποτελέσματος της ψηφοφορίας συντάσσεται πρακτικό υπογραφόμενο 
από τ ην Επιτροπή,
4. -Εάν κατά την ψηφοφορία προκόψει ισοψηφία, 
αυτή μία φορά, εάν αυτό είναι δυνατόν, .διαφορ 
ναφέρεται σε προσεχή Γ.Σ. για συζήτηση και λήψη απόφασης.
5. -Δεν έχει δικαίωμα ψήφου ο συνέταιρος, όταν πρόκειται να απι 
λαγει απο υποχρεώσεις προς τον Συν/σμο η να' συνάψει σύμβαση μ*

επαναλαμβάνεται 
ετικά το 'θέμα- έίι:

αυτόν. ··; .

Λ. Ρ ,Θ, ,.Β .0 21ο
ΠΡΟΣΒΟΛΗ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ . . . .

Απόφαση της Γ.Σ. αντίθετη στο νόμο ή το 
Την ακυρότητα, κηρύσσει το Δικαστήριο, αν

Καταστατικό είναι-
εγείρει, αγωγή &να;



που δεν συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει εννομο^ Ο^μ^έρον, Η αγω- 
γή~'απόκλε ί εται , όταν περάσει ένας μήνας από τη λήψη της από- 
φάσεως. Η απρφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύέι έναντι 
όλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ » ■ — -     ■' - ■ ■ ■■ —■— ■■■ — ■■ —■■■■"- “· ■ ■ -

ΑΛΡ Θ Ρ Ο 22ο"
>1ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ι.-Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυοτική ψηφοφορία, με
ταξύ των μελών, του Συ:ν/.σ.μού.,.-από την Γ.Σ. Το Δ.Σ. αποτελεί.ται 
από πέντε (5) μέλη, των οποίων η θητεία είναι τριετής.Τα μέλη 
του Δ . Σ . επιτρέπεται να επανεκλέγονται.
2. -Με πρόοκληση του συμβούλου που πλειοψήφιοε, το Δ .Σ.συνέρχε
ται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρό
εδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία,
3. -Το Δ.Σ. μέσα σ ’ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή 
του για καταχώρηση στο μητρώο Συνεταιρισμών.
4. -Η εκλογή των μελών του Δ.Σ.γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο,στο 
οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι χωριστά 
για κάθε όργανο, ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής, που αποτελεί - 
ται από δύο συνεταίρους και εκλέγεται από την Γ.Σ. Οι υποψηφι
ότητες μπορούν να εκτίθενται προφορικώς ή γραπτώς μέχρι την 
έναρξη της σχετικής διαδικασίας της Γ.Σ.

Η προτίμηση των ψηφοφόρων για κάθε υποψήφιο, εκδηλώνεται 
με σταυρό που τίθεται δίπλα στο όνομά του. Ο καθένας μπορεί να 
θέτει τόσους σταυρούς, όσα είναι και τα μέλη που εκλέγονται. 
Ψηφοδέλτιο που δεν έχει σταυρό, θεωρείται άκυρο.

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας παραδίδεται από το Δ.Σ 
στην Εφορευτική Επιτροπή κατάλογος των μελών που έχουν δικαίω
μα ψήφου, το απαραίτητο εκλογικό υλικό και· η ψηφοδόχος,η οποία 
σφαγίζεται, Για την διεξαγωγή εν γένει της ψηφοφορίας συντάσ



σεται πρακτικό από την Εφορευτική :Επιτροπή .Η ::Ε̂ όρίευτ'&κη Επί '·- · 
τροπή κατά την διαλογή των ψηφοδελτίων τα μονογραφεί,μονογρα
φεί επίσης το πρακτικό της εκλογής, τους πίνακες ψηφισάντων' , 
τους πίνακες διαλογής και τους πίνακες των μελών που έχουν

\δικαίωμα ψήφου και τα παραδίδει στο Εποπτικό Συμβούλιο.Εκλέ -ί 
γονται επίσης ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλού 
νται στη Διοίκηση σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης των τα
κτικών μελών.
5. -Το Δ.Σ. που έχει εκλεγεί, αναλαμβάνει τη Διοίκηση του Συν/ 
σμού μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα εκλογής.
6. -Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. εκείνος που στερήθηκε 
τα πολιτικά του δικαιώματα για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση ή 
καταδικάστηκε για αδίκημα σε βάρος του Συν/σμού.

Επίσης εκείνος που είναι έμμισθος υπάλληλος του Συν/σμού 
ή νομικού προσώπου, στο οποίο μετέχει ο Συν/σμός. Ομοίως εκεί
νος που ο ίδιος ή δια μέσου της συζύγου του ή των συνοίκουντω\ 
τέκνων του ασκεί ή μετέχει σε επιχείρηση με σκοπούς ομοίους 
με εκείνους που επιδιώκει ο Συν/σμός, όπως και εκείνος που ·' 
ασκεί το επάγγελμα του εμπόρου ή είναι ομόρρυθμο μέλος εμπορι 
κής εταιρείας ή διαχειριστικής εταιρίας άλλου Συνεταιρισμού,·■ 
που είναι μέλος του Συν/σμού και έχει σκοπούς όμοιους με αυ - 
τούς του Συνεταιρισμού.

Α Ρ Θ Ρ Ο  23ο 
Α ' Ρ'"Μ -Ο .Δ 1 Ο Τ Η ..Τ Ε Σ

Ι.-ΐο Δ .Σ .αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη Διοίκη
ση και την διαχείριση του Συν/σμού μέσα στα πλαίσια του νόμου 
του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. Το Διοικητικό Συμ
βούλιο έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
α)Αποφασίζει την κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων σε Τράπεζες ή 

άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα.
β)Συνάπτει δάνεια για λογαριαμό του Συν/σμού,βάσει των εκάστού 

τε αποφάσεων της Γ.Σ.

Γ \
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γ)Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών στο Συνεταιρισμό 
δ)Υποβάλλει στο Ειρηνοδικείο και στις αρμόδιες Υπηρεσίες τις 

απαιτούμενες δηλώσεις και γνωστοποιήσεις, 
ε)Προσλαμβάνει το αναγκαίο προσωπικό και καθορίζει τα καθήκο

ντα αυτού, εφόσον δεν αποφασίζει διαφορετικά η Γ.Σ. 
στ)Αποφασίζει για τις κοινοπρακτικές προμήθειες του Συν/σμού 

με βάση τις παραγγελίες των συνεταίρων.
*·-■! ^.—Το Δ.Σ. μπορεί* να μεταβιβάζει με ειδική απόφαση την άσκηση 

πράξεων στον Πρόεδρότου, στον Διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο ή 
σε ένα από τα μέλη του.

Α Ρ Θ Ρ Ο  24ο 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ * 2 3 4 5 6

Ι.-Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία 
φορά το μήνα και σε έκτακτη, όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή 
ί ο ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών, αλλά όχι λιγότερο 
απόδύο (2) μέλη.
2. -Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρό
ντα μέλη είναι περισσότερα από τα απάντα. Εκπροσώπηση μέλους 
δεν επιτρέπεται.
3. -Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφά
σεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
4. -Μέλος του Δ.Σ. δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει 
δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα 
αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.
5. -Τα μέλη του Δ,.Σ. οφείλουν να καταβάλουν την επιμέλεια που 
καταβάλουν στις δικές τους υποθέσει.ς κατά την διαχείριση των 
υποθέσεων του Συν/σμού.
6. -Το αξίωμα τουμέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και’άμισθο.Στα 
μέλη του Δ.Σ. μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. να παρέχεται αποζη -



μίωση, ανάλογη με το χρόνο απαοχόληοής τους.Η αποζημίωση αυτή 
δεν αποτελεί μισθό, ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από 
τις διατάζεις της Εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. ν

Α Ρ Θ Ρ Ο  25ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. -0 Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το συνεταιρισμό σε οποιαδή
ποτε δικαστική η εξωδικαστική ενέργεια ή πράξη. Υπογράφει όλα 
τα έγγραφα του Συν/σμού προς τις Δημόσιες Αρχές ή προς τρίτοικ 
και δέχεται όλα τα έγγραφα που απευθύνονται ή κοινοποιούνται/ 
στον Συν/σμό. Συγκαλέί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνε
δριάσεις, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και διευθύνει ■ ·. 
τις συνεδριάσεις αυτού. Υπογράφει τις εντολές προς πληρωμή ή 
προς είσπραξη, προς τον Ταμία.
2. -Τον Πρόεδρο-,όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντί 
πρόεδρος και όταν: αυτός κωλύεται, ο αρχαιότερος των μελών του 
Δ.Σ.
3. -Αν σε δίκη, ο Πρόεδρος ή τα μέλη του Δ.Σ. είναι αντίδικοι 
με τον Συνεταιρισμό, τον Συν/σμό εκπροσωπεί στο Δικαστήριο το 
Εποπτικό Συμβούλιο ή το από αυτό εξουσιοδοτούμενο μέλος του 
Συν/σμού.

Α Ρ Θ Ρ Ο  26ο 
ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.-0 Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απάντα ή κωλυόμενο 
σε όλα τα καθήκοντά'του και τις αρμοδιότητές του. Το Δ.Σ.μπο
ρεί να αναθέτει, με απόφασή του και ορισμένα άλλα καθήκοντα 
και αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο.
2 .--Ο-Γεν.Γραμματέας επιμελείται για την τήρηση των πρακτικών - 
του Δ.Σ., διεξάγει την αλληλογραφία του Συν/σμού, φυλάσσει ./ 
την σφραγίδα αυτού και υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγρα
φα κα,ι τις εντολές.
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3.-0
σμού

Ταμίας επιμελείται, για την είσπραξη κάθε εσόδου του Συν/ 
και διενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:
Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα που υπογράφουν 
ο Πρόεδρος και ο ίδιος.
Ενεργεί κάθε είσπραξη, εκδίδων τριπλότυπα γραμμάτια είσ
πραξης..·.
Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα και 
τα διάφορα αποδεικτικά.
Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και καταρ 
τίζει μαζί με τον λογιστή του τον ετήσιο Ισολογισμό. 
Τηρεί όλα τα υποχρεωτικά για τον Συν/σμό' βιβλία του Τα - 
μείου και παρέχει στο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο 
κάθε πληροφορία για την οικονομική κατάσταση του Συνε - 
ταίρι σμού,'

λ
. //

Α· Ρ Θ Ρ 0 2 7ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ * 2 3 4 5

_1.-Μαζί με το Δ.Σ. και για την αυτή χρονική περίοδο (2 έτη) η 
Γ.Σ. εκλέγει το Εποπτικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία 
(3) μέλη. Ταυτόχρονα εκλέγονται ισάριθμα αναπληρωματικά, τα 
οποία καλούνται στην Εποπτεία σε περίπτωση παραίτήσεως ή κωλύ 
ματος των τακτικών μελών.
2. -Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου επιτρε’πεται να επανεκλέγο 
νται .
3. -Ως προς την εκλογή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, 
εφαρμόζονται τα ισχύοντα για την εκλογή., των μελών του Δ.Σ.
4. -Το ίδιο, μέλος δεν μπορεί, να μετέχει στο Δ.Σ. και στο Επο - 
πτικό Συμβούλιο.
5. -Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίασή 
τους εκλέγουν μεταξύ τους τον Προϊστάμενο και τον αναπληρωτή

3
% :

του.



6.-Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, δεν ετ^- 
τρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού
Η διάταξη αυτή ιοχύει ανάλογα και για .την σύνθεση του Δ.Σ. ϊ

. \  ·">·-?-
και Ε.Σ. V  -41^

Α Ρ Θ Ρ Ο  28ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ι.-Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις .πράξεις του Δ.Σ.και την 
τήρηση των διάτάξεων του Νόμου, του Καταστατικού, του Κανονι
σμού εργασιών, εφόσον υπάρχει, και των αποφάσεων της Γ.Σ.
2. -Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβά - 
νει γνώση οποιοσδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου του % υ ν /  

σμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να 
παρακολουθεί την.-πορεία των υποθέσεων του Συν/σμού. Για την 
διενέργεια του λογιστικού και· .διαχειριστικού ελέγχου μπορεί 
να διορίσει ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.
3. -Το Εποπτικό Συμβούλιο, άν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου 
, του Καταστατικού, του Κανονισμού εργασιών και των αποφάσεων 
της Γ.Σ. η παρατυπίες ως προς την διαχείριση, υποδεικνύέι στο 
Δ.Σ. την επανόρθωσή τους και συγκαλεί Γ.Σ. όταν θεωρεί, ότι
πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να 
βλάψουν τα συμφέροντα του Συν/σμού.

'Ά:.~Οι αποφάσεις που λαμβάνονται ,καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του 
Ια ιοπτι κού Συμβουλί ου.

Α Ρ Θ Ρ Ο  29οΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
, , . . . ■· ·λϋ.-Το Εποπτικά Συμβούλιο συνέρχεται τακτικα μεν ανα τρίμηνο,-.

μετά από πρόσκληση του Προϊσταμένου του, στην οποία αναγράφαζ- 
νται τα προς συζήτηση θέματα, έκτακτα δε, όταν το ζητήσει 
Προϊστάμενος αυτού ή ένα μέλος, του ή το Δ.Σ. με αίτηση στη^ψ 
οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα, οπότ'έ^ρ 
Προϊστάμενος υποχ,ρεούται να το συγκαλέσει μέσα σ^δέκ/χ (ΓΘ) 
ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
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2. -Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται αε απαρτία, όταν παρίστα- 
νται δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του, οι δε συνεδριάσεις 
του διευθύνονται από τον Προϊστάμενο αυτού.
3. -0ι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβούλιου, λαμβάνονται με πλει 
οψηφία των παρόντων μελών του.Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι - 
σχύει η ψήφος του Προϊσταμένου μόνο στις φανερές ψηφοφορίες.

.^Διαφορετικά το Θέμα επανέρχεται για συζήτηση κ α ι απόφαση.
'Οταν ο Προϊστάμενος του Ε.Σ. συγκαλεί κοινή συνεδρίασηI >

,Σ. και Δ.Σ. τότε προεδρεύει ο Προϊστάμενος του Ε.Σ.Οι αποφά 
*^σεις που λαμβάνονται καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του . 

Ε.Σ.
5. Τηρούνται λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων του Εποπτικού 
Συμβουλίου που υπογράφονται από τον Προϊστάμενο και τα μέλη 
του.
6. -Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν ψήφο επί των 
ζητημάτων που το αφορούν.

Α Ρ Θ Ρ Ο  30θ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 'Η ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμ - 
φερόντων των συνεταίρων, μπορούν να συσταθούν, ύστερα από αι
τιολογημένη απόφαση της Γ .Σ. υποκαταστήματα ή γραφεία του 
Συν/σμού. II λειτουργία αυτών ρυθμίζεται με την σχετική για 
την σύστασή τους απόφαση της Γ.Σ. και του εσωτερικού κανονι
σμού λειτουργίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο  31ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Το Κεφάλαιο του Συνεταιρισμού απαρτίζεται: 
α) Από τις συνεταιριστικές μερίδες 
β) Από το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο 
γ) Από τα λαμβανόμενα δάνεια



ί|·<ι«Ι.ι

Α Ρ Θ Ρ Ο  32ο 
Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ  Ι Κ Α

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται από την παρακράτηση 
ποσοστού 10% από τα καθαρά κέρδη της χρήσης και μέχρι την

. \ ,

εξίσωση του τακτικού αποθεματικού με την συνολική αξία τω 
συνεταιριστικών μερίδων.

Α Ρ Θ Ρ Ο  33ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Πόροι του Συνεταιρισμού είναι:
α) ’Εσοδα από τις πωλήσεις
β) Τόκοι δανείων
γ) Προμήθειες
δ) Κάθε κέρδος που θα προκύπτει από τη διάθεση αυτών, 
ε) Μισθώματα τυχόν εκμισθωμένων ακινήτων 

στ) Δωρεές και αυτά που αποκτώνται από χαριστική αιτία 
ζ) Εισφορές μελών
η) Κάθε πρόσοδο από οποιαδήποτε εργασία που κάνει ο Συνεται
ρισμός.
θ) Πρόστιμα που επιβάλλει ο Συνεταιρισμός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Α Ρ Θ Ρ Ο  34ο 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ι.-Για την πραγματοποίηση των σκοπών ο Συν/σμός ενεργεί τις 
συναλλαγές του προς τρίτους για λογαριασμό του.
2.-Το Δ.Σ.για όλες τις προμήθειες αποφασίζει ελεύθερα, σύμφω
να με την κρίση του συνετού εμπόρου.

.. 3.-Οι ,θέσεις του τακτικού προσωπικού του Συν/σμού κύριου ή 
βοηθητικού, η δυνατότητα και οι όροι πρόσληψης του εργατοτε - 
χνικού ή έκτακτου υπαλληλικού προσωπικού, η Οργάνωσή και οι

ί

I
I
I
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όροι λειτουργίας των υπηρεσιών του Συν/σμού, καθώς και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια, που αφορά το προοωπικό, καθορίζεται με ει
δικό κανονισμό ποσωπικού. Ειδικός κανονισμός μπορεί να εγ - 
κριθεί και για τους συνεταίρους.

Α Ρ Θ Ρ Ο  35ο λ

ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Τα δάνεια συναπτονται αιΐό'το Δ.Σ. ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. 

νεντός των ανωτάτων ορίων του ποσού και του τρόπου που ορίζει 
απόφαση ή λοιπών όρων που θέτει αυτή και ανάλογα με τις

Μάγκες του Συν/σμού.

Ρ Θ Ρ Ο 36ο 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει
την 31η Δεκεμβρί ου

Α Ρ Θ Ρ Ο  37ο 
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ο Συν/σμός τηρεί τα κάτωθι γενικά λογιστικά βιβλία: 

ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

1. -Το προβλεπόμενο από το άρθρο 7 του παρόντος μητρώο συνε
ταίρων .
2. '-Βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
3. -Βιβλίο Πρακτικών του Ε.Συμβουλίου
4. -Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.
5. -Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εζερχομένων εγγράφων.

Σε περίπτωση μικτών συμβουλίων, τα πρακτικά καταχωρού - 
νται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και του Επ.Συμβουλίου.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 1 2 3

1. -Βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών
2. -Ημερολόγιο
3. -Καθολικό

I

I

ί



4 . - Β ι β λ ί ο  Τ α μ ε ί ο υ  κ α ι  ε κ ε ί ν α  που π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι  από τ ο ν  Κώδικα.'3

Φορολογικών στοιχείων και τους σχετικούς νόμους. >-1

Α Ρ Θ Ρ Ο  38ο 
Π Ρ Ο Υ  Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

I
«Μέσασε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της χρήσης συθτ^ια^) ■ 

σεται από το Δ.Σ. προυπολογισμός .εσόδων .και εξόδων και υπο- 
βάλλεται για έγκριση στην Γ.Σ.

ι\ Ρ Θ Ρ Ο 39ο 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ * 2 3

I
I
I

Ι.-Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσηςΐο Δ.Σ. συντάσσει τον 
Ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τις ετήσι- |  
ες απογραφές και τους υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. γι·α έγκριση 
Στη Γ.Σ. υποβάλλεται και η έκθεση του Εποπτ. Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. υποβάλλει τον Ισολογισμό και το λογάριθμό αποτε
λεσμάτων χρήσης στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τριάντα(30) 
ημέρες τουλάχιστον πριν από την’ημέρα σύγκλησης της τακτικής 
Γ.Σ. Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση μέσα σε δέκα πέ- - 
ντε (15) ημέρες από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων.
2. -0 Ισολογισμός ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και η έκ
θεση του Εποπτ.συμβουλίου πρέπει να είναι στη διάθεση των συ-, 
νεταίρων δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέ
ρα σύγκλησης της Συνέλευσης,·.
3. -0,..Ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης δήμο -· 
σιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους από τη Γ.Σ. σε 
μιά από τις εφημερίδες του Ν.Πιερίας.

I

Α Ρ Θ Ρ Ο  40ο 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ /!. Ί

I ,  . ±.1. 'Με τ ά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικου και την α
ψαίρεση αυτού, τα. καθαρά κέρδη διανέμονται στους συνετά ίρούςο^Γ*'
ως εξής: _ '
Ποσοστό 60% διανέμεται από τα καθαρά κέρδη στους συνεταίρους,

:νώ ■ανάλογα με την καταβεβλημένη συνεταιριστική τους μεβ^α, ενώ
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το υπόλοιπο ποσοστό 40% των καθαρών κερδών της χρήσης διανέμε
ται στους συνεταίρους, ανάλογα με την ποσοστιαία συμμετοχή 
τους στις συναλλαγές του Συνεταιρισμού και με το ενδιαφέρον 
που θα δείχνει κάθε μέλος για την αύξηση της δραστηριότητας 
του Συν/σμού.

Α Ρ Θ Ρ Ο  41ο
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΖΗΜΙΩΝ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Ι.-Αν ο Συν/σμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 
του ή αν κατά την σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί, ότι το 

\Αίάθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο (1/3) του
συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το Δ.Σ. υπο - 

^χρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Γ.Σ. με 
θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους. Στη Γ.Σ. 
υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του Δ.Σ. για την περιουσια
κή κατάσταση του Συν/σμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά
2. -Η έκτακτη εισφορά . επιβάλλεται σε ίσο μέρος σε όλους τους 
συνεταίρους αν το αποφασίσει και η Γ.Σ. με την απαρτία του άρ
θρου 19 παρ. 4 του παρόντος, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών του Συν/σμού.
3. Πίνακας για τις έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν και τις 
τυχόν καθυστερούμενες τακτικές εισφορές υποβάλλεται στο Ειρηνο 
δικείο Κατερίνης και κηρύσσεται α π ’αυτό εκτελεστός.

Α Ρ Θ Ρ Ο  420
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΑΝΑΒΙΩΣΗ 1 2

1. -0 Συνεταιρισμός διαλύεται:
α) Αν το αποφασίσει η Γ.Σ. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 19 παρ. 4 του παρόντος, 
β) Αν ο Συν/σμός κηρυχθεί σε πτώχευση.
γ) Αν τα μέλη του Συν/σμού μειωθούν κάτω των δέκα (10).

2. -Η διάλυση καταχωρίζεται στο μητρώο Συνεταιρισμού του Ειρη - 
νοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συν/σμός.



3.-Την διάλυση του Συν/σμού ακολουθεί η εκκαθάριοη.Αν ο Συν/ 
ομός κηρυχθεί οε πτώχευση» ακολουθείται η διαδικασία του Εμπο^

θάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισ- 
πράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πλη - 
ρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται 
στους συνεταίρους, ανάλογα με τις μερίδες τους.

ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή του με 
απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, που καταχωρίζεται στο μητρώο Συν/ 
σμών του Ειρηνοδικείου Κατερίνης.
6'.-Σε περίπτωση διάλυσης του Συν/σμού για μείωση των μελών του 
κάτω των 10, η αναβιώση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις (3) μή
νες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών και 
ακολουθήσει μέσα Οε ένα (1) μήνα απόφαση της Γ.Σ. που συνγκαλεί- 
ται εκτάκτως για να αποφασίσει για την αναβίωση του Συν/σμου.
7.-Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται, ότι ο Συν/σμός δεν έχει 
ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται, όταν αρχίσει η διανομή 
υπολοίπου στους συνεταίρους.

Α .1?. 6 Ρ 0 43ο
Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η

1. -Η Συγχώνςυση του Συνεταιρισμού με άλλους Συνεταιρισμούς του 
αυτού σκοπού μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ.Σ.Απαιτούνται *
αποφάσεις Γ . Σ . και των άλλων Συν/σμών και καταχώρησ η του νέου

ηΚαταστατικού στο μητρώο Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου.
. * ■*

2. -Από την καταχώρηση αυτή ο νέος Συν/σμός υπεισέρχεται σε όλα/ 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συν/σμών που συγχωνέυτη-ί: 
καν .. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από αυ,τόν χωρίς διακοπή.

ρικού Νόμου. Την εκκαθάριση διενεργούν τρεις εκκαθαριστές 
διορίζονται από την Γ.Συνέλευση.
4.-0 Συνεταιρισμός λογίζεται, ότι εξακολουθεί να υφίσταται

>7

μετά την διάλυσή του εφόσον διαρκέι η εκκαθάριση. Κατά την εκα

'5.·^Αν ο Συν/σμός διαλύθηκε λόγω πτώχευσης, η οποία ανακλήθηκε
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Α Ρ Θ Ρ Ο  440
}* Ο Συν/σμός έχει δική του στρογγυλή σφραγίδα που φέρει

5,'
περιφερειακά την επωνυμία "ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ■'% 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.".
V

Α Ρ Θ Ρ Ο  45ο

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από σαράντα πέντε 
(45) άρθρα συνολικά, τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε κατ'άρθρο^. 
και στο σύνολό του από τα μέλη του ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ^ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ στη Γ.Σ. της 
4-5-1998.
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ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ν Ι πΤε Β Ϊ Ις Ι
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ - ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ■ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ,ΙΨΥΞΗ ̂ΚΛΙΜΑΤΙΣΜ 
ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Λ. ΙΑΣΩΝΙΔΗ 113 (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) - 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΗΛ.: 23510 45.601 - 23510 45.614 FAX: 23510 34.787 

w w w . s y p . g r

Α.Φ.Μ.: 096058924 - Δ.Ο.Υ.: A' ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

.. ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤ/Τ.κ 
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΙ· 

ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Π Ε Λ Α Τ Η Ε Ι Δ Ο Σ  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΣΕΙΡΑ ! ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 - 0 9 - 0 6 0  ΔΕΛ ΤΙΟ -Π Ο ΣΟ Τ.Π ΑΡΑΛ .-Π ΙΣΤ.
ΠΓΣΤΩΣΗ 9 0  ΗΜΕΡΟΝ

4 ΠΙΕΡΙΑΣ
Α. Φ. Μ- O S 737525I  
ΔΟΥϊΒ

ΩΡΑ ΕΝ. ΑΠΟΠ.: 

ΩΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
15 : Οθ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Ε Ι Δ Ο Υ Σ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. ΦΠΑ%
ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Π ΙΓ 0 0 0 0 5 6
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

2 5 0 6 2 0 0 4

ΕΚΠΤ.
% ΑΞΙΑ

>1 ΓΩΝΙΕΣ ΓΛΛΒΛΝΙΖΕ 1 - 2 ΤΕΜ 1,0 0,70 18 0,70 9 0,64
21 ΚΑΝΟΥΛΑ Κ -Ρ  « Α -Ρ  APOLLO ΤΕΜ 1,0 5,87 18 5,87 9 5,34
>6 ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΡςΓ.ΡΟ Ο  ΜΠΕΖ N72-1ÜMM MET 2,5 2,60 18 6,50 9 5,91
47 ΠΕΡΣΙΔΑ Φ. 1 2 5 / 1 1 0 / 1 0 0 ΤΕΜ 2,0 1,15 18 2,30 9 2,10
46 ΠΕΡΣΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΝΑ" ΤΕΜ ι,ο 1,68 18 1,68 9 1,53
Μ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΡΟΥΝΟΥ R ESIN BI Φ 2 0 ΤΕΜ 2,0 1,92 18 3,84 9 3,45
51 ΤΑΦ RESINBI Φ 2 0 ΤΕΜ 5,0 0,34 18 1,70* 10 1,52
31 ΓΩΝΙΑ RESINBI Φ 2 0 ΤΕΜ 6,0 0,32 18 1,92 10 1,72
51 ΤΑΦ ΘΗΛ.RESINBI Φ 2 0 X 1 -2 X 2 0 ΤΕΜ 1,0 2,31 18 2,31 9 2,10
51 ΜΟΥΦΑ ΘΗΛ.RESINBI Φ 2 0 X 1 - 2 ΤΕΜ 2,0 1,72 18 3,44 9 3,14
51 ΜΟΥΦΑ RESINBI Φ 2 0 ΤΕΜ 6,0 0,24 18 1,44 7 1,34
76 ΚΑΜΠΥΛΗ RESINBI Φ 2 0 ΤΕΜ 2,0 1,32 18 2,64 9 2,35
34 ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧ.Φ75—9 0 ’ ΠΛΑΣ.ΣΙΝΔ ΤΕΜ 1,0 0,87 18 0,87 9 0,75
15 ΓΩΝΙΑ Α Π Ο Χ .Φ 100-45 ’ ΠΛΑΣ.ΣΙΝΔ ΤΕΜ .  2,0 1,33. 18 2,66 9 2,41
12 ΓΩΝIΑ ΑΠΟX. Φ 5 0 -4 5» ΠΛΑΣ.ΣΙΝΔ ΤΕΜ 2,0 0,58 18 1,16 9 1,06
1 1 ΓΩΝΙΑ Α Π 0Χ .Φ 40-45* ΠΛΑΣ.ΣΙΝΔ ΤΕΜ 1,0 0,50 18 0,50 10 0,45
ΙΟ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧ.Φ32—4 5 ’ ΠΛΑΣ.ΣΙΝΔ ΤΕΜ 4,0 0,46 18 1,84 9 1,67
30 ΓΩΝΙΑ Α Π 0 Χ .Φ 3 2 -9 0 ’ ΠΛΑΣ.ΣΙΝΔ ΤΕΜ 4,0 0,46 18 1,84 9 1,6/
31 ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧ. Φ 40—9 0 ’ ΠΛΑΣ.ΣΙΝΔ ΤΕΜ 1,0 0,50 18 0,50 10 0,45
32 ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧ.Φ50—9 0 ’ ΠΛΑΣ.ΣΙΝΔ ΤΕΜ 1,0 0,58 18 0,58 9 0,52
14 ΣΥΣΤΟΛΕΣ 10 0 X 5 0  ΒΤ ΤΕΜ 1,0 0,82 18 0,82 9 0,75
31 ΝΗΠΕΛ 6ΓΩΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 - 2 ΤΕΜ 2,0 0,60 18 1,20 9 1,05

ΡΑΣ

ΛΗ,Σ

ΜΟΥ

ΙΣΗΣ

Π.

2 5 0 6 2 0 0 4  
ΕΔΡΑ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΠΩΛΗΣΗ 

1

ΑΞΙΑ. ΕΚΠΤ.

46,31

55£·Μ!ΔΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ *  ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ." 
Ώ ίΓ  λΩΪΜΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.
ΙΟΝ1 ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 2 ΜΗΝΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 01 ΝΟΜΙΜΕΣ 
ΟΚΟ!). : ;.ϊ
Ά  ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. "

ΑΡ. ΘΕΩΡΗΣΗΣ: 5 009

ΑΞΙΑ ΞΚΠΤ.

4,20

ΚΑ Θ Α Ρ Η  Α α ΙΑ

42,11
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D H M E P I H H I  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ο Σ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

. \

ΑΘΗΝΑ 
6 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟ Υ 1386 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΓϋΟε Φ ΥΛΛΟΥ

196

ΝΟΜΟΙ ΥΠ’ ΑΡ10. 1667
Λοτιχοί ουί'εταιηιομοί και άλλες διατάςεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

¡κδίδομε τον ακόλουθο νόμο του ψής.ισε η Βουλή:
Άρθρο 1.

Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση τροσώτων 
ονομ'73 σκοτό. η οχοία, χωρίς ν ι οεναττύσσε: ::ρ.ιαστ·η- 
:ς αγροτική ; οισ.ονομίο̂ , . ατοόλέτε: ιδίως με τη συ- 
■ 3 των μελών tcj στην οικονομική, κοινωνική, τολιτ.ι- 
ανάττυςη των μελών του και τη όελτίωσ.-ι τη; τοιό- 
ψωής του; γενικά μέσα το μια κοινή ετιχείρηση.

Γ>. συνεταιρισμοί είναι ιείως τασαγωγικ.ΐί, κ.αταναλω- 
τσοκηθευτικο·;, τιστωτικοί, αετϊρ-ορ-.'/.οΊ κυα: τουριστι-

σεαστηριότητες των συνεταιρισμών τεριλαμίάνοντα:

Η κοινή οργάνωση ταρ αγωγής.
Η χρομήθεια αγαθών για την κάλυψη :ο;γν:·Ι·Ρ"''·· 
ειοτιν.ών y.2'. άλλων οτνζγν.ών των μελών του;.
Η ταροχή στα μέλη τεχνικής ή οργανωτικής σοήθεΐα;
-ν αύςηση ή τελείωση της ταρ-αγωγής τους. ^
II  μετατοίηση ή διάθεση τροϊόν των των μελών τον;.
Η ταροχή δανείων, εγγυήσεων, ασοαλειών ή άλλων οί
κων διευκολύνσεων στα μέλη τους.
Η εταγγελματικ.ή. συνεταιριστική και τολιτιστική ·■/..

J ΪΙ· , , , , , · -ν ■ _II κ/.ανοτοιηση κοινωνικόν; και το/.ιτιστ: κων αν αγνών. Ρ’-κ-ΰ ιτιο-

στ) Τον ορισμό τροσωρινής διοικητικής ετιτροτής του -3α 
μεσιμνήτει για την έγκρισή του και τη σύγτ/.λησ,ρ της τρω
τής γεν.7.ή; συνέλευσης για ακάδε :£ η των οργίων ο:οίκη
σης του συνεταιρισμόν.

5. Η εττωνυμία του συνεταιρισμού ορίζεται arc το σκ.οτό 
τον. το είδος του συνεταιρισμού και την έκταση της ευθύνης 
των συνεταίρο)·;. Ονόματα σ-αν εταίρων ή τρίτων ο εν τερι- 
λαμσάνοντα: στην εττωνυμία του συνεταιρισμού.

Γ>. Ο ειρηνοδίκης με τράςη του διατάσσει ή αρνείτα: την 
κ.ατχχώριση του κα,ταστα-τικχύ μέσα σε δ-έκτα ημέρες οστό την 
κατάθεσή του.' Ο ε:ρτ;;οδ.ίκη·ς αρνείτα’. τη; καταχώριση ό
ταν λείτουν τα απαραίτητα στοιχεία του καταστατικού ή 
τούτο τεριέχε: διατάσεις χ;τίθετες σε κανόνες αναγν.αστ·.- 
/.ού δικαίου ή στα χρηστά ήθη. Στη; ττερίτττωση αυτήν κα- 
λε! με τράςη του την τσοσωρινή διοικητική ετιτροτή ν.α: 
της στο δεικνύει τις απαραίτητες διορθώσεες. Κατά της 
τράςη-ς του ειιρ ηρ;σδ ίν-η του αρνείτα: τη-; κιατ αχώριστη η ττρο- 
σωρ'.νή διοικητική ετ’.τροτή δικαιούται να αστ-ήσε: τροστν- 
γή, 7.ατά το άρθρο 791 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο
μίας. στο μονομελές τρωτοδικείο της ττερισέρειας του είνα: 
η έδρα του συνεταιρισμού. 'Γστερα ατό Τη; καταχώριση, ο 
γραμματέας του ειρηνοδικείου υτοχριεούταν μέσα σε 30 ημέ
ρες να στείλε: αντίγρασο του καταστατικού με την ημερο
μηνία ν.αιτοσχώ.ρισης ικυα: τα; αριθμό μηηρώου στο δήμο ή τη; 
κοινότητα της έδρας του συνεταιρισμού, στη νομαρχία κα:

Υτηρεσία Συνετα:ρ:σμών του Υτουργείου Εθνικής Οι
κονομίας. .

7. Ατό την κατά τη; τροηγούμενη ταριάγρστο καταχώρι
ση ο σονεταιρισμός ατοκ.τά νημ'.κή τροσοιτικότητα ν.α: εμτο-

Γ:;: τη συστατη συνετα:ρ:σμ:υ ει.τα:τε:τ;:: η συνταςη 
τ άτοκου του υτεγράσετα: ατό : εκ ατόντε τουλάχιστον 
τα ν.α: καταχώριση του καταστατικού στο μητρώο συ- 
■ ιτεών Του ε·.ρη;ο::7.·είου στη; τε.ρετάρεια του οτοίου 
: Ό συνεταιρισμός σύμρων.α με την ταρά-ρρασο 6 αυτου 
τ·3:ου. Αν τρόκειτκι γισ καταναλωτικά συνεταιρισμό 
ταστατικό υτογράσετα: ατό εκατό τουλάχιστον τεόσω-

3. Προτολή ακυρότητας σχετικά με τη σύτταση του συ
νεταιρισμού ετιτρέτετα: μόνο με αγωγή, του ασκείται μέσα 
σε ούο μήνες ατό τότε του ο ενάγω·; έλαόε γνώση της κα
ταχώρισης vjoii τάνσως όχι αργότερ-.α ατό έα: μήνες ύστερα 
ατό την κατα-/ώριση.

Άρθρο 2.
L. ύΓέ,λη του συνεταιρισμού μτςρούν ν.α γίνουν ενήλικοι 

ετ όσον οεν τελούν ότο ατα,γό'ρ'ευση ή δΊΐκαστια-ή αντί/.ηόην.αι
Το καταστατ:ν.ό ;̂£ττ: : να τεριεχε: r j·;*/.ϊντρών:-*/ τ;'ς 7CJ> 7.272-77-τ'.7.rj.
Τη./ ετίιΐνυ;.'.. -την 2:ιρα και το σν 'TCO rv'iT i:: 2.Δη;;.:'.. Υ.ν.νίτν;τες ή άλλα ν:μ'.7.ά 7TC07ω72 : ·γα ; r ': j rΟ-““ *3 έορα το•J ΤΪΊΙ-Τ. ρισμού ορίψετ 3ή;Α:ς ή 17.ν.νό- ίΐΐω'τιν.ού δικαίου μτορούν να γίνουν μέλη του συνέτα:ρίσκου

την ετουνυαία
‘αν·’·;; προολετει το κατα“τα'Τ'.αο.

Το ονομα τετωνυμο ή και τη rr·· 3 Δεν μτορε! να γίνει μέλος του συνεταιρισμού
άουτΊ7.ών με),ών. τ^χι ι σε άλλο συν-ετ τ:ου ίχει την ίο-.α έ: :2 .-7·. 7 ον
Τους όρους Ell'OCrj y.3:ι εςόοου των ιν.ελ ών. (ϊ'.ο σν.οτό. Μ
Την' έκ.τατη της -ευθύνης των συνεταίρω;. r·* ■i. Για .να γίνε; 7 μ,ίλο; του συνεταιρισ.·.·
Το ύψος της 3·υ ν ε τ λ : s ■:ττικής'"μεριτας. ατή του αταιτε!7 2-, ·ί2 υ·-·:ίάλ σύμσωνα με τ-ς  ::  ̂” "3



Πιστικών ~ μ £ τ ά ω ν “ H'Tnsoçâevj”·?öo■'ειρηνοδικείου· ' υπόκειταr  
μόνο.:σε ;έφεση · άουτ ασκείται στα .μονομελές Ηρωτ&δ'.*/.·εία..·:ης 
περιφέρειας όπου e¿pióse-..«- συνεταιρισμός .μέσα «s δέκα ,τχμέ- 
;«ς ’ απτό-τη; κοινοποίηση της .προσβαλλόμενης απόφασης χκγ. 
εκοικάζεται .κατά τή διαδικασία τών ·ασφάλπτικώ·; μετρώ;; . 
Η απόφαση 'TW. μονομελούς,-γπρωτοδικείου δεν υπόκειται· σε 
κανένα1 ένδικο μέσο. Y? :' 1. - {"Y. ;γ  . ■ - - .

■ 7. Ο σονέτα:ρος μπορεί vor Υττοκ<ώρήτει ’οτττό -το συνεταιρι
σμό με γραπτή δήλωσή -ταυ ποίν υποβάλλεται' cto δι-ακοητικό 
συμβούλιο ,τρ-εις μήνις τουλάχιστον πριν ornó το τέλος της 
οικονομικής, .χρήσης/ Το :κοτροΒττατικό; μπορεί va προβλέπει 
ελάχιστο χρόνο παραμονής .του .συνέταιρου στο ά>;·—αερισμό, 
ο οποίας δεν μπορεί1 να'υπερβαίνει- τα τρία1 (3) χρόνια.

S. Με'απόφαα-η' τής γενκεής. συνέλευσης, πουίλαμβ άνετα*, 
με τη;'αυξημένη απαρτία και πλέιοψτ ί̂ά του άρλρα.υ·5 πα
ράγραφοι 4 και’ 6 ' s d . :2, σ συνεταίρος μπορεί να αποκλειστεί 
από το συνεταιρισμό στις 'περιπτώσεις του προβλέπει το κα- 
τοτστατικό ή αν, από παραβοπη των «ποχρεώσεών του, βλά
πτονται τα συμφέροντα .του1’.συνεταιρισμού. ' Ο αποκλεισμός 
γνωστοποιείται με.'κοινοποίηση Υποσπάσματος ■'ής απόφασης 
της' γενικής συνέλευσης του περιέχει και τους λόγους απο
κλεισμού. Μέσα σε δύο (2)· μήνες ατό την κοινοποίηση της 
σχετικής 'απόφασης ο συνεταίρος μπορεί. να προσφύγε: στο 
Υοηναδικείο,'στην, περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρι- 
τμός. Στη·; περίπτωση αυΗήν ισχύουν ο·, διατάξεις της παρα
γράφου' 6 του άρ-λρου αυτού. Η α—ώλεια της ιδιότητας του 
μέλους επέρχεται από την ημέρα που δημοσι·εύετ-.τ> η τελεσί- 
ε.'/.η απόφαση που απορρίπτει την πρ-οσφυγή ή από την ημέ
ρα που’έληξε απρακτη η προθεσμία. 9

9. Στο συνέταιρο που αποχωρεί ή αποκλείετα* από το συ
νεταιρισμό αποδίδεται η συνεταιριστική μερίσα που εισέσερε 
το αργότερο τρεις μήνες από την έγκριση του ισολογισμού 
"ης χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή ο απο
κλεισμός.

Άρ&ΟΟ 3.
1. Κάόε συνεταίρος εγγράφεται για μία υποχρεωτική σ-υ-

■'εταιριστι-κή μερίδα που κεξορίζεται από το καταστατικό.' 
Α,ν το καταστατικό δ-:-; ορίζει διαφορετικά, η εισφορά της συ
νεταιριστικής μερίδας γίνεται μέσα σε ένα μήνα από τη·; κα-' 
τπχώριση του συνεταιρΊ-μού ή από την εγγραφή του συνε
ταίρου. . . · ■

2. Ιί συνεταιριστική μερίσα είναι αδιαίρετη και ίση για 
Ο'λο-υς τους συνεταίρους. *

3. Το καταστατ’κό μπορεί· να .επιτρέπει την απόκτηση από 
κά-üî συνεταίρο έως πέντε προαιρετικών μερίδων εκτός από 
την υποχρεωτική μερίδα. Προνυειμένου για καταναλωτικούς 
νυνετσιρισμούς ~ο καταστατικό μπορεί να επίτρεπε: την από- 
Χνηση από κάθ-ε συνεταίρο μέχρι εκατό προαιρετικών μερίδων

— απταιτησήίωτΛ'Τ’Βΐί'παροχες· σε- ειδος"τΌυ' συνεταιρισμό1
μέλη τ α υ . · : ; - , -Α .-... ..-c _.i:r:.;,

■ .viifivv: ..,u . '-Mí» 4.;.,......Λ"·:λΛιι>:
1. Η συΜ£τναιρ5σ·τ«.ή μερίδα δεν κληρονομείται ο άτι 

. ροίστείτζι, -είκτός _αν -τσ· καταστατικό ορίζει .διαφορετι·
συνεταίρος xou'nsítóvs διαγράφεται ’στοτέλος' της̂ .χι 
Έως τστίε ' or κληρονόμοι to-j υπειτέρχοντοπ jrcx'îi·/ 
και τις υποχρεώσεις τοο των παραγράφων 2 και 
ύρου αυτού. ·Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν αποκτ 
'ιδιότητα •üdG'öovsTtfipoo, τους οπτουίδετα·.' -ή συνετοί 
μερίδα .Tico είχε εισφέρει · ο κλτ σ̂/οαΛύμένος' υπολογί 
'της· αξίας τής as πραγματικούς· όρους/ ■■ ' '' -V® 3ί

2. Ο συτΑεταίρας συμμετέχει στή γενική cwέλευσή

και να παίρνει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής} 
λευστ.ς, του ισολογισμ.ού και του λογαριασμού κερδών 
'ζημιών.. Ο συνεταίρος έχει δικαίωμα ττα καθαρά κέρδη 
χρήσης; σύμ.φ)ω·;α με το άρ-öipo 9 παρ, 3 και σίτο προϊόν 
εκκαό'άρι'σης ar/άλογα μο τες συνεταιριστικές του μερίΐβ

3. Κά-Ss νέος συνεταίρος όποχρεούτα; να καΤαδάλει, j 
από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προ; 
κπ&αοή πείρκουσία του συνε'ταιιρισμού, όπως αυτή προκυπ 
πό τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφοράς 
σέρεται <τε ειδικό οπτοθεματεκό. Προκειμένοιτ για κατα 
ττ/.ούς < χηεταιιριτμούς το .-Λαταστατικό μπορεί να μσίζεπ̂ ' 
σολή μικισότερης εισφοράς. Το καταστατικό μπορεί νόί 
ότι ο: συνεταίσσι υποχρεούντοα; να κοτσαόάλουν. σσισμέ;θ’·'χ. / *  ̂ __ _________/ ’ ΓΡ-Το2τικό ποσό για την κάλυψη ζημιών το> συνεταιρισμού. 
πυ:ό καταβάλλεται ότχ; το πποθεματικό είναι αινεπ
;·’-α ττ·; κ·ά)υυ·ψη ζημιών και ύστερα από απόφαση της γεν 
νυνέλεοσης. Ö τυνεταίρής έχει υποχρέωση να συμμετέχει 
vjr συνεργάζεται στη λειτουργία του συνεταιρισμού' και V 
πσοβαίνει σε ενέργειες που. βλάπτουν τα συμφέροντα του
ταιοι-σαου.

4. Ο σονεϊταίρος ¿aítóveTai εις ολόκύ.ηρπ/ για τα y„sç 
συνεταιρισμού έναντι των τρ'ίτων. είτε' απεριόριστα (σ» 
ριτμός 'απεριόριστης ευ-3ό-/ης) είτε ως ένα ορισμένο..̂

σταται και για τα χρέη που είχα·; δημιούργησε: πριν 
υ,ελος και δεν -εσιλαμβά’/ει 'τα χρέη που δηκ.·ουργή·3ηκ·:

Άρ-Sço· 5.  ̂ ν
1. Η γενική συνέλευση του συ'̂ ταιρισμου απαρτι,εται 

όλα τ,α μέλη του, που σ̂ -όρχοντα̂  σε τπ/ιτσ/.ή ή εκτακτ 
νεδρίαση όπως ορίζει ο  νόμος αυτός. "ί



\■V. * Γ? * í'->síe sü555 /

'•μέλη μ&τέ̂ υν· και ψηφίζούν σ"ίη γενική συνέλευση"«;- - 
Γώκως,.- ήυτος";·αν,;το καταστατικό °?γ,:
•¿εταιρισμούς χό» έχουν χερισσότερα'ακό χίλια μέλη, το 
τατηύό μπορεί να προβλήτα γενική συνέλευση αχό ατ/τι- 
ααίς"—"μέλη του'σανβταιρισμού, χου εκλέγοντα·. αχό 
ρεταΐκές -συνελεύσεις, ανάλογα με τον χριθμά των αυ- 
ων της'.Βτβ̂ Γμόρβίας. Η xspt̂ áp-sKf, ο αριθμός των α- 
σώχούν ■ y m  η' ί lápatie της θητείας. τους, ο τρόχοςά- 
; των χΛπτροσωχευτικών τους χαθηροόντων και ο τρό- 
νχκλησής τ;·.ς καθορίζονται «χό το καταστατικό.
Η γενική συνέλευση συνέρχεται σε' τακτική συνεδρίαση 
;ρά το έτος όττα̂ ρβ «χό.χρόαχληϊη του διοικητικού σκο- 
u και μέοα σε τέσσερις μήνες ,μχό τη'λήξη τηςδιαχει- 
ής χρήοής.' Το'κατάοχατ:·Α0’·μτ»ρε5 να χραολέχε: δυ- 
i’.á τύγκλήρης· της. γτν.'κής''συνέλευσης δόο · βορές .τα'

ti. γενιίκιή συνέλευση συνέρχεται έκτακτο: όχότε τη συ- 
σει το ο’ιοηι.ητικό σίμβσυλ-ια ή οττχ; το ζητήσει, ορίζο- 
νγηρίά/ως αιάι ‘τα θέίμά’για συζήτηση. το έχοχττ/ά αυμ-" 
ή· οό-Ί/iO  Γτων μελών του συνεταιρισμού,' αλλά όχι"' 

ράαχο τρία μέλη. ·'* "-*. '->·'·· ··
:ρόσκληση'αν*γράφβί τον τόκο, την ημέρα και την ώρα 
c συνελθεί. η  συνέλευση xas τα θέματα xou -Λα συζητη- 
Η πρόσκληση γ/ωστοχοιείτβι'"στους συνεταίρους. -εχτά 
;33>ταν ■ ημέρες 'rapcv -αχό 'τη μίέρά της γενικής 'συνελευ-'
■ χροσωχαίίς εχιστολέφ' ή με ‘άλλο -πρόσφορο' μίτο,' χου « arreó τί: κατασταΓΛ». :■ ‘- r·;:.··. :s λ: . . >rr
το διοικητικό συμβούλιο 3ε συγκαλέσει τη γενική συ- 
r] μέσα-σε δεκαπέντε ημέρες ■ αχό την «χοδολή .της αί- 
τοο εκοπτικοό συμβουλίου ή των συνεταίρων, τη σό- 
γ διατάζει .το "ειρηνοδικεία ’ύστερα :θχό αίτησή τους, 
αν κρίνει' ότι δε 'συντρέχει λόγος: · :■ ·■
■ενική συνέλευση -βρίσκεται σε αχαρτία και συνεδριάζει 
, ότάν.κάτά την έναρξη της συνεδρίασης χαρίστανται 
ά τουλάχιστο μέλη του συνεταιρισμού. Αν δεν υ«άρ/ει 
α, ή γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα αχό εχτά η- 
χωρίς άλλη χρόσκληση, στον ίδιο τόχο και την ίδια 
αι αχοφασίζε: για όλα τα '-δέματα της αρχικής ημε- 
διάταξης, εφ’ όσον κατά τη-/ έναρξη της συνεδρίασης 
ιτα: το ένα χέμχτο τουλάχιστο; των μελών του σννε- 
,οό. Αν δεν υχάρξει και χάλι απαρτία, η γενική συνί- 
συνέρχοταί ύστερα αχό'εχτ,ά ημέρες χωρίς άλλη χρό-' 
στον ίδιο τόχο και την ίδια ώρα και αχοφασίζε·. για 
θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη 
χαρίστανται, ο αριθμός των οχσίων στη; χερίχταση 

εν εχιτρέχεται va είναι κατώτερος των εχτά.
'ια τη λήψη αχοφάσεων χου αφορούν τη μεταβολή του 
ή της έδρας του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του xc- 
ς συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνε- 
, τον αχακλειτμό του συνεταίρου, την χαράταση, τη 
ί, τη; αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού ή 
ϊβολή του τρόχου δ:χ;σμής των κερδών και την ανά- 
και αντικατάσταση μελών του διοικητικού ή ταυ,-:χο- 
συμόουλίου και των κατά το άρθρο 12 χ;τιχροσωχων 
εταιρισμού, η συνέλευση βρίσκεται σε αχαρτία όταν 
Γ;τα: σ’ αυτήν τα δύο τρίτα των μελών. Π ροκειμένου 
ιαναλωτικούς συνεταιρισμούς καθώς και σε χεριχτοι- 
αναληχτικής ψηρορορίας σε συνεταιρισμό οχοιουδηχο- 
ις για λήψη αχοφάσεων αυτής της χαραγράφου, η συ- 

βρίσκεται σε αχαρτία όταν είναι χαρόντα. τα ,υισά 
•στο μέλη.
την αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται αχό τα μέλη ο 
ς και ο γραμματέας της συνέλευσης. 'ίΕως την í : O s -  
χροεδρου τα καθήκοντά ,τσυ Λσκεί ο χρόεδρος.. του 

κού συμβουλίου ή, αν αυτός αχ_Κυσ'.άζει, α αντιχρόε- 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή,'αν δεν χαραβρί- 
κανένα, ένα μέλος του συνεταιρισμού χου υχοδεικνυε- 
ι τη συνέλευση. Ο χρόεδρος διευθύνει τις εργασίες 
έλευσης και ο γραμματέας τηρεί τα χρακτικά χου

υκογράφονται; axó-.τον χρόεδρο. .και owó τον - ίδιο, fΣτηΓσύνέν  
λευση μχορεί να χαρίσταται αντιχρόσονχος της yjvsrtai’pi-, - λ· 
στικής οργ·άνωσης ανώτερου . ίαθμού, Η .γενική . συνέλευση 
συζητεί και αχοφασίζει για τά θέματα χου χεριλαμβάνονται.. 
στη·; ημερήσια 'διάταξη: Ά·;ν'χαρίσταται' το σύ-λολό των' συνε-'. 
ταίρων, η. γενική'συνέλευση μχορεί >ά «έχοφασίζε: -και για 
θέματα χου δεν· ·χεριλα,μβά«νται. στην.· χρόσκληση. Στην, χε- ~ 
ρίχτωση οκιτήν η συζήτηση για τα θέματα αυτά .αναβάλλεται 
υχοχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστά των μελών, αλλά 
όχι λιγότερα αχό τρία.'Η ψηφοφορία γίνεται όχως ορίζει "το 
καταστατικό: «Β ι̂κά·για"αρχαιρεσίες, χαροχή -εμχσστοσύνης, 
αχαλλχγή οχτό ευθύνη, έγκριση αχολογισμού και -ισολογισμού 
και .για χροσωχικά.θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εχοχτικου συμβουλίου 
δεν έχοο; δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα αχαλλαγήΥ αχό 
τη;-ευθύνη τούς.· ·;' Γ λ ■'■···' ■■■·. ■ ;·. ··’ : , ··'··

Οι αχοφιάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβ<ά;ον"ται :με 
αχόλυτη χλειοψηφία του αριθμού των ψηφΐσά;των ;μελών.. ' 
Στα θέματα τοοάρθρου 5 χαρ. .4. αχαιτείται αχόλυτη,χλειο-, ■''
< b tp ía  του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού.. :¿ : ;; ;
; .· V · . . . - : - τ . τ : .  Λ » ,-  .-ex., .w ,’ .-:.-.y.vía.· ,» :;·.-*  Η .·  σ ^ χ  ευ

2/τους συνεταιρισμούς. χου έχουν χα·;ω αχο r/.ατο μέλη .· . 
η εκλογή των μελών του..3ι·οικητ:κού και του .εχοχτικου σρμύ*; _· 
βουλίου γίνεται με ' δάση' συνδυοκμούς ϋχοψηφΐω··;' 'και: 'μεμο
νωμένες ■ υχοψηφιότητες και' με τό σύστημα :της "αχλής '•χνά-'' 
λογάκης*. Κάθε σΐΛ>?θατρΛς χερ ιλαμβά';έι · του ς  υχόψήφίοΰς ‘ Ο’Γ 
οχοίοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο με αλοαβητική σ ε ι ρ ά ; ··*: ' V7 t :** Γ Τ7 ■ *.* ·.  ̂ ;̂ · * V

Το καταστατικό μχορεί να ..ορίσει ότι οι εκλογές γίνονται. .· - 
μ: ενιαίο ψηφοδέλτιό, στο οχοίο αναγράφονται αλφαβητι
κή τζ ,'.ρ ά  ο:'ύχοψήφιο: χωροστ̂ ήγήά Γκάθ'ε. όργανο.' ·: ■.·-

Ινάθε μέλος του συνεταιρισμού ψηφίζει όσους υχοψήφιοΰς 
-.ου συνδυασμού της χροτίμησής του εχιθ'ύμεί. μέχρι" τη σΰ- 
μ-.τλήρωίτη του αριθμού των'μελών το« εκλεγόμενου οργάνου, " '·' 
με σταυρό xou σημειώνεται οίχλα στο όνομα κάθε υχοψήφίου.

Ψηφοδέλτια̂  χου- ?εν .έχουν .στχσρό!.χροτίμησής ή'έχουν 
σταυρούς χερισσότερους αχό τον αριθμό των συμβούλων .χου 
'θα εκλεγούν, είνα. .έγκυρα και ·υχόλογίζονται υχέρ του .συν
δυασμού, χωρίς να’δ,αμδάνοντα·.. υχέψη οι σταυροί χροτιμησης.
Όι έδρες του διοικητικού συμβουλίσυ κοίτανέμονται. [άεταξυ. 
’των συνδυασμών ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το 
σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείσαι με τον αριθμό 
των εδρών' του διοικητικού συμβουλίου. Το κηλίκο της διαί
ρεσης και σε χερίχιτωση όχαρξης κλάσματος ο χλτσιήστερος 
χρος το κλάσμα ακέραιος αριθμός αχοτελεί το εκλογικό μέ
τρο. Αν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, ως εκλο
γικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κά
θε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες .έδρες στο διοικητικό συμ
βούλιο όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των 
έγκυρων ψηφοδελτίων xou έλαβε. Μεμονωμένος υχοψήφιος 
‘εκλέγεται μόνο αν λάβει αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων ίσο 
τουλάχιστο με το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες χου μένουν α
διάθετες κατανέμον.ται αχό μία στους συνδυασμού; εκείνους, 
χου έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα και συγκεντρώ
νουν υχόλοιχο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο αχό το 1/3 του εκλο
γικού μέτρου κατά τη σειρά του αριθμού των υ̂ ολοίχων. Οι. 
.έδρες, χου μένουν αδιάθετες και μετά την εφαρμογή της διά
ταξης του χρο·ηγούμενου εδαφίου, κοττανέμονται μεταξύ των 
συνδυασμών χου έχουν το μεγαλύτερο οχόλοιχο ψηφοδελτίων.
■Σε χερίχτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. Αχό κάθε συν
δυασμό εκλέγονται- όσο: συγκέντρωσαν ¡τους χερισσάτερσυς 
σταυρούς χροτίμησης. 0< υχόλοιχοι υχοψήφιοι του συνδυα
σμού είναι αναχληρωματίκοί κατά τη σειρά του αριθμού 
σταυρών χροτίμησης χου χήραν: Σε κάθε χερίχτωση α συν
δυασμός χου λαμβάνει την αχόλυτη χλειοψηφία χλειοψηφεί 

' και στο διοικητικό συμόουλιο.
8. Αχόφαση της γενικής συνέλευσης αντίθετη στο νόμο ή 

στο καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το 
δικαστήριο, χ; εγείρει σχετική αγωγή ένα μέλος κοι> δε συμ
φώνησε ή οχοιοσδήχοτε έχε·, έννομα συμφέρον. Η  αγωγή αχο- 
κλείεται όταν χερώσει ένας μήνας αχό τότε xc-υ χάρθην.ε η
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ζπάφάσ'ηί-Η απόφασή σ»ϋ κηρύσσει 'την ακυρότητα'Ισχύει' ένα
ντι όλων/ ?.·· ■■..■.·*;:*« ' ;· ■ - - ό  ·~'.. ι *  ·:-"-:

·.'-.:■· ■· “· - Ά ^ ο  1··" *-
1. Η γενική συνέλευση βίναι το ανώτατο όργανο χα- απο

φασίζει για όλα τα δέματα του συνεταιρισμού.,..'
■ *2. Στην . αποκλειστική . 'αρμοδιότητα της γενικής συνέλευ
σης υπάγονται ιδίως: '-- '■' ’ '■' .

α) Η τροποποίηση του καταστατικού.'
6) Η συγχώνευση,. η παράτο»η της δ'ιάρκενας, η διάλυση 

και η αναβίωση τον συνεταιρισμού.
γ) Η έγχροση των' ειδικών κανονισμών εργασίας και π:ο- 

σωπιχοό.
3) Η συμμετοχή σε εταιρεία και η αποχώρηση από αυτή.
ε) Οι γενιχοί όροι της δραστηριότητας τοο' συνεταιρισμού, 

ανάλογα με - τους σκοπούς τους, ιδίως της συγκέντρωσης καί 
της από κοινού πώλησης των -προϊόντων τους.·;'· · - - · - - · —

στ) .Η έγκριση του ισολογισμού και 'των αποτελεσμάτων
■/ρή".?: ·· ν '·” ;.; ·:

ζ) Η εκλογή και. η απαλλαγή κάδε ε οδύνης .του διοικητι
κού και επαπτσκοό. συμβουλίου χαδώς και. των αντιπροσώπων 
του συνεταιρισμού σ·ε 3ευτεροόάδμιεςχσυνεταιριστικές οργανώ
σεις. ' ν, . .ν  ..._.

η) Η έπϋδολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση 
έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.

' 3. Η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της να μεταβι
βάζει .την αρμοδιότητα τοο άδ. % της παραγράφου 2 τον άρ- 
δροο αυτού στο διοικητικό συμβούλιο.

'Αρδρο 7.'
1. Το'διοικητικό συμβούλιό αποτελείτα; από πέντε τοολά- 

χιστο μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Αν στο 
συνετ 
συνε 
λάχι
από τους εργαζομένους αυτούς. Τύ μέλος αυτό χάνει τη δέση 
του στο ’οιοιχητικο συμβούλιο όταν πάψει να εργάζεται στο 
συνεταιρισμό. Με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε 
το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει με μυστική

οφείλουν:-'να -''καταβάλλουν -την 7ίΠιμέλϊια-'πουγκί 
στις δικές τους -.υποδέσεις:κάτά τη" διαχείριση’ τιύιί 
ών του Συνεταιρισμού. ι :π. ··. ερ.; ε:τ ρου.υ.π:

κοό σομδουλιου μπορεί με απόφαση της γενικής, συνελει 
παρέχεται αποζημίωση «άλογη "με το . χρόνο .άπα 
τους. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισδό ούτε,̂ τμο 
δικαιώματα ή ας ιώσεις από τις διατάξεις της εργάτη 
ασφαλιστικής νομοδεσίας. .

■ ι ;> ν'^δρο 8.
τουλ1. Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από τρία.τι 

μέλη που εκλέγονται, από τη γενική. σα/έλε-υσή,. Το. 
σωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο διοικητικό καιν 
πτικό. συμβούλιο. .Τα μέλη του διοικητικού και εποπτι 
βουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ.τους' σ.τγόρέ 
χρι. δεύτερου, βαδμοΰ. Αν τα μέλη του συνεταιρισμούς

•Μείωση για οπαιονδήποτε λύιγο'του αριδμού τω^μ^ων 
τω των . εικοσιπέντε δε δίγει τη σύνδεση και λε'-το

- 2. Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πραςεις-τοικ 
τικού συμβουλίων και την τήρηση των διατάξεων. 
του καταστατικού και των αποφάσεων .της γενικηςίι 
σνς. Το εποπτικό συμβούλια έχει δικαίωμα και. Χ.αδήν̂  
λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιύλίο-υ, -εγγράφου ή στοιν 
πού συνεταιρισμού, να διενεργεί · λογιστικό _και'οιαχειρκ 
έλεγχο και νά παρακολουδεί τη·/'.πορεία των οποδέσ«&Μ 
συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια λογιστικού ''καί^ύιαρ 
στικού ελέγχου μπορεί να διορίσει εως τρεις 'ειδικούς)! 
δούλους ή εαπειοογνώμανες. Το εποπτικά συμβούλιο ‘-αν,..

, * · , Ψ< Η'̂.σταχτεί «Λροεοασε’.ς τοϋ νομ.δ̂ ? τθί> ν.ίβτ.ατ'τα'ϊΓΧ.Οϋ Χακ.'

συμβουλίου είναι 2ετής και μπορεί να παραταδ-εί μέχρι ■ 
εκλογή νέου διοικητικού συαβουλίου το πολύ -Ία έΞι ατν'.ογη 
εάν το ποοδλέ

ικητικού συμβουλίου το 
το καταστατικό.

■2. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνε
δρίαση τουλάχιστο μία φορά το μήνα και σε έκτακτη όταν το 
συγκαλέσε: ο πρόεδρός ή το ζητήσει το ένα τρίτο των μελών 
αλλά όχι λιγότερα οπτό 2 μέλη. Βρίσκεται σε απαρτία χαι 
συνεδριάζει έγρουρα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα 
από τα απάντα. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι 
αποφάσεις λαμβάνα/Ηχι με πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του προέδρου. Οι 
αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του- διοικη
τικού συμβουλίου.

3. Μέλος του. διοικητικού συμβουλίου δε συμμετεχε; στις
συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για 
δέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή σαργένή πρώτου 
βαδμού. γ *

4. Το διοικητικό συμβούλιορδιοικεί και εκπροσωπεί το συ
νεταιρισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του. καταστατικού. Το
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του
σε ένα ή περισσότερα μέλη, στο δίευδυντή ή σε άλλον υπάλ
ληλο τον συνεταιρισμού. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού, 
λη του εποπτικού συμβουλίου ευδύνονται για κάδε πτακ

’Αρδαο 9.
1. Ο συνεταιρισμός τηρεί τα βνδλία που προβλέπει 

ρολογική νομοδεσία και επί πλέον: . -
α) Βιβλίο μητρώου τον/ μειλών στο οποίο χαταχωβίζσ 

μ.ε χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονομα'τεϊ 
νομο, το πατρώνυμο, η διεΰδυνση κατοικίας, ο αριδμός ίΛίί 
υ.ερίδων και η αξία τους και η χρονολογία τυχόν διαγραφή 
των μελών.

(δ) Βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνε 

βουλίου.
ο) Βι-βλίο πρακτικών συνεδσ-.άσεων του εποπτικού' συμβ 

λίου.
α έως δ' δεωρούνται πριν^^^ 

Υ .ρ ί 'ρ ι ΐ τους από τον ειρηνοδίκη στην περιφέρεια τον 
ου εδρεύει ο συνεταιρισμός. Το καταστατικό μπορεί νά3 4 * * 7 
βλεψει την τήρηση και άλλων βιβλίων

3. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και λήγει την 3ίή(§ 
Δεκεμβρίου. Η πρώτη διαχειριστική χρή̂ η λήγει την;3^ή 
Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Στο τέλος της διαχειρ 
Κνΐ χρήσης το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει τον ισολογΐ]

ισιάσεων του διοικητικού αρ

Τ α βιβλία υπό στοιχεία
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το λογαριασμό χχοτελεσμάτων χρήσής κα: τους υχοδάλλει 
1 τακτική γενική συνέλευσή για έγκριση. Στη γενική συ- 
;>ît} υχοβάλλετάι κα: η έκθεση του εχοχτικοό συμβουλίου, 
διοικητικό συμβούλιο ώυχοβάλλει τον ισολογισμό και το 
ασιασμό αχοτελεσμάτων χρήσης στο εχοχτικό συμβούλιο 
έλεγχο τριάντα ημέρες τουλάχιστον χριν αχο την ημέρα 

ελητης τής τ.κκ'τ./.ής γενικής συνέλευσης. Τα εττοαττ:-Λ0̂  
ίοόλ’.ο σοντάσσε·. έκθεση μέσα σε δεκαχέντε ήμερες asó 
•αχσβολή των χαραχάνω στοιχείων. Ο ισολογισμός, ο λο- 

'.ασκός αποτελεσμάτων χρήσης και η έκθεση τον εχοχτι- 
συμβουλίου χρέ,χει να είναι στη διάθεση των συνεταίρων 

rssvTi τουλάχιστον ημέρες χριν ατό την ημέρα σύγκλησης 
συνέλευσης. Ο .ισολογισμός και ο λογαριασμός αχοτελε- 

~ων χρήσης δημοσιεύονται μέσα σει ένα μήνα asá την έ- 
τ̂ή τους «ατό τη γενική συνέλευση σε εφημερίδα του νομού 

> ο συνεταιρισμός έχει την έδρα του. η

ί. ·Τα καθαρά κέρδη του συνεταιρισμού διατίθενται για 
σχηματισμό τακτικού, έκτακτων ‘ή ειδικών αχοθεματικων 
για διανομή στους συνεταίρους. Για το σχηματισμό τα- 

<.ού α χ α θ ε μ α τ ν κ ο ύ  ααρακρατείται τουλάχιστον το ένα δέ- 
ο των καθαρών κερδώα της χρήσης. Η παρακράτηση δεν 
:: υτοχρεωτική όταν το ύψος του αχοθεμασ.κού έχει εξι- 
UÍ με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων. Η 
ική'συνελευση'μαορεί ν’αχοφασίζει για το σχηματισμό ει- 
ών και 'έκτακτων ααοθεμ'ατικών. Το υχόλοιχο των καθα- 
I κεσδών μετά τη; αφαίρεση των αχοθεματικ.ών διανέμε- 
στους συνεταίρους. ' -
ν̂ το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, τα μισά αχό 
κεσδη αυτά διανέμονται ανάλογα με τις συνεταιριστικές 
ίδες και τα άλλα μισά ανάλογα με τη; χοσοστιαία συμμε- 
ή τους στις συναλλαγές του συνεταιρισμού..-Το καταστα- 
ό καθορίζει τον τρόχο υχολογισμού της χοτοστιαίας συμ- 
οχής. Π ρσκειμένου για καταναλωτικούς συνεταιρισμούς 
•άνομη μερίσματος δεν είναι δυνατή σε χοσοστά χου θα υ- 
όαίνει τα τρία τέταρτα των καθαρών κερδών. Στα κ.α- 
:ά κέρδη συναχολογίζονται σύμφωνα με το καταστατικό 
συστρεφόμενα χοσά, εκ-χΤώσεες ή άλλες μορφές χάρο

ν. Το μέρος των κερδών χου ίο διανέμεται διατίθεται με 
>φαση της γενικής συνέλευσης για τους σκαχούς του συνε- 
οισμού.

Άρθρο 10. -
I. Ο συνεταιρισμός διαλύεται:

κλήθηκε ή χερατώθηκβ ^  συμδιβασμό, 'είναι δυνατή η ανα
βίωσή του με *χόφ«ή της γενικής συνέλευσης χου κατα
χωρίζεται στο μητρώο της χαρ. 3 του άρθρα» 1. '- "·σ · .·χ·

»•'""ir r ” w τ  » γ τ ’»  ̂  ̂ -----«—
;/&ς ελάχιστος apc-Ŝ os ¡αλών % αι χΑΟλόοθηΐδί jtsrs σε’ίνί 
μή·Λϊ αχΑφαση τ η ς ' "γενικής συνέλευσης toco συγκαλείται 
εκτάκτως γιοι να αχοφασίσει1 για την αναβίωση του συνε
ταιρισμού. 5̂¡a χερίχτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο συνε
ταιρισμός, δεν έχε· χοτε διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται 
όταν έχει αρχίσει η διανομή υχολοίχου στους συνεταίρους.

4. Δυο ή χερισσότεροί συνεταιρισμοί μχορουν να .συγχω
νευτούν. Για τη συγχώνευση αχαιτείται-αχόφαση των γενι
κών συνελεύσεων -και καταχώριση του νέοο καταστατικού 
κατά .το άρθρο , 1: ααρ. 6 στο μητρώο συνεταιρισμών του 
ειρηνοδικείου εκείνο», στην περιφέρεια του -οχοίου θα έχει 
την έδρα του ο μετά τη συγχώνευση συνεταιρισμός. Αχό την 
καταχώριση αυτήν ■ ο νέος : συνεταιρισμός υπεισέρχεται σε 
όλα τα δικαιώματα και τις ,.υχοχρεώσες των συνεταιρισμών 
sos συγχωνεύτηκαν. Οι .εκκρεμείς δίκες . συνεχίζονται αχ’ 
αυτόν χωρίς διάκοχή. r ·~: - ’

Άρθρο 11'. ·;' '·'·'· .........
1. Αν ο συνεταιρισμός , αδύνατε! να ,χλήρώσει Λις ληξ·-' 

χρόθεσμες οφειλές του ή άν κατά τη σύνταξη του ισολογι-, 
σμού διαχιστωθεί ότι το χαθητικό ι/χερβαίνει το ενεργητι
κό κατά το ένα τρίτο του συνολικού' χΰσοό της ευθύνης όλων 
των συνεταίρων, το διοικητικό σομίβούλια υχοχρεούται να 
συγκαλέσει χωρίς υχαίτια καθυστέρηση τη γενική' συνέλευ̂  
οη με θέμα την εχιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταί
ρους. Στη γενική συνέλευση-αχοδάλλεται· ισολογισμός κζ: 
έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για την. περιουσιακή κα
τάσταση του συνεταιρίΒμού και τη; χροττεινόμενη έκτακτη 
επρορά. Η έκτακτη εισφορά εχιβάλλεται στα μέλη κατ’ 
αναλογία των συνεταιριστικών μερίσων, or; το αχοφασ ίσε ι 
η γενική συνέλευση με την -απαρτία του άρθρου 5 χαρ. 4 
και απόλυτη χλειοψηφία του σ̂υνόλου των μελών του συν ε
ταιρισμού. Πίνακας για τις έκτχκτες εισφορές χου εχιβλή- 
θηκαν και τις τυχόν καθυστερούμενες τακτικές εισφορές, 
υποβάλλεται αμέσως οασ το διοικητικό συμβούλιο στο ειρη
νοδικείο κα». κηρύσσεται αχ’ αυτό εκτελεστός.

α) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 10 ή κάτω των 
χρσΛε:μέ;ου για κατα*;αλωτικούς συνεταιρισμούς.

3) Όταν λήξει ο χρό-Λ»ς διάρκειας του χου ορίζει το 
ταστατικό και .δεν αχοφασίστηκε η χαράτατή τ:·υ αχό τη 
;ική συν'έλεε'ση.
γ) Αν αχοφασίσει η γενική συνέλευση, 
δ) Αν κηρυχτεί σε χτώχευση.
Η διάλυση καταχωρίζεται στα μητρώο συνεταιρισμών του 
η; οδικέ ίου στην χεριφέρεια του οχοίου εδρεύει ο ,συν'ετχι- 
νός.
2. Τη διάλυση του συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθά- 
η. Αν ο σν;εταιρισμός κηρυχθεί σε χτώχευση,. ακολου- 
ιται η διαδικασία του εμ-ορικού νόμου. Την εκν.αθ'άοιση 
νεργεί το εχοχτικό σαυίσούλιο, εκτός αν το καταστατικό 
οβλέχει τον ορισμό ειδικών . εκκαθοΜ!ιστών. 0> συνετά:cι
ός λογίζεται· ότι εςακολουθεί να αφίσταται καν μετά τη 
έλυσή του, «σ’ όσον διαρκίεί η εκκαθΙάριση. Κατά την εκ- 
θάριση διεκχεοαιώνοντα: οι εκκρεμείς υχοθέσεις,. και', 
ως εισχράττονται οι οτχαιτήσεις̂  ρευσ'τοχριείτα: η χεριου- 
I κα: χληρώνονται τα χρέη το;φ συνεταιρισμού. Το υχό- 
5X0 διανέμεται στους συνεταίρους ανάλυα μει τις μεοίδες 
υς, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά το -καταστατικό.
3. Αν ο συνεταιρισμός διαλύθηκ.ε λόγω λ ή ξη ς της διάρ- 
ιας του ή λό-^ω της χτώχευσής το·υ. η σχοία όμως α·;α-

2. Συνεταιριτμός .κηρύσσεται σε χτώχευση στις χεριχτώ- 
σε:ς του χρώτου εδαφίου της χροηγούμενης χαραγράφου: 

α) Με αίτηση οχοιουίδ'ήχοτε δχ;ειστή, αν το διοικητικό 
ουμβούλια δε στι-ρκαλεί τη γενική συνέλευση για την εχ·ι- 
•βολή έκτακτης εισφοράς.

3) Με αίτηση του συνεταιρισμού ή οχο-ιουδήχοτε δανειστή, 
αν η εχισολή, έκτακτης εισφοράς αχοτύχει. Αρμάδιο για την 
χτώχευση δικαστήριο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας του 
συνεταιρισμού. ·Κ<αθήκο·;τα εισηγητή δικαστή εκτεθεί ο ει- 
ρηVοδικής. Σύνδ'.7Λς διορίζεται αυτός ΧΜ 'ϋχοδ-εικνύει η 
χλΐΐοψηφία των χΐστωτών, εκτός α·; σχουδ-αίος λόγος δεν 
τα εχιτσ-έχει.

Άρθρο 12. .
1. Πέντε του/.άχιστό συνεταιρισμοί, sou διέχανται arxó 

αυτόν το νίεΙμο -/.α: έχουν την έδρα τους στον ίδιο- ' χ τ μ , , μχο- 
ρούν να συστήσουν ένωίση συνεταιρισμών με σκοχό το συντο
νισμό κα: την χρ ο ώθηση των δραστηριοτήτων των συνεται
ρισμών άυτών"τοο νομού.'Η γενική σονέλευ-η της ένωσης 
συνεταιρισμών αχαρτίζετα: αχό τους αντιχροσώχους των συ
νεταιρισμών χου μετ’έ̂ φυν στην ένωση. 0·ι αντιχρόσωχοι 
εκλέ-'ονταΓαχό τις γενικές συνελεύσεις των συνεταιρισμών 
σε αναλογία ένας στα χενήντα μέλη του συνεταιρισμού. Αν 
-ο οχόλοιχο της διαίρεσης του αριθμού των μελών υχερ- 
ίαινει τον αριθμό είκοσι χέντε, ο συνεταιρισμός εκλέγει
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όνον αχόμτ,.-,αντιπρόσωπο. ;Σύνε σ α: ρ : σμός με λιγότερχ. από. 
πενήντα μέληε./.λίγε:- ένχ;.;αντιπρόσωπο. Συνεταιρισμός με 
περισσότερα ’ απή-πεντακόσια --.μέλη, εκλέγει 2έκα αντιπρο
σώπους. .Κάθε αντιπρόσωπος έχει μία ψήφο τ-ττγ •¡v iv a t , συ- 
νίλε<«η ..ττ}ς. ,ένωσης. Οι. συνεταιρισμοί του Í2ίου κλάδου 
κάθε .ένωσης γσυναποτ.ελούν. τα .αντίστοιχο κλαδικό τμήμα 
τη?· Η λειτουργίά του τμήματος ρυθμίζεται από το χατα- 
σοατί-κό. της ένωσης. Τα. λοιπά θέματα τα οποία . αφορούν 
"τ, -.TSVKçtj .«wA sootj, ..το διοικητικό συμβούλιο xa: το ,επο- 
s'./-aó συμφαυλιο, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάςεις αυ- 
του τα;..νόμου.··« .οποίες, χναφέροντα: στα αντίστοιχα όργανα
των συνεταιρισμών.......... . ..:

•2. Ο: κλαδικοί'συνετάιροσμοί όλης της χωρίς μπορούν · ι χ  

συστήσουν' την αντίστοιχη' ομοσπονδία συνεταιρισμών για το 
σ-Vτο ν\σμό'"/'a: '-την' προώθησή'των' δραστηριοτήτων 'τού·;.' 
Η' ’γενική συνέλευση της ομοσπονδίας απαρτίζεται’ από τους 
αντι'προσώ̂ υο’ο'ς 'των συ'Ατάιρίϊμών' που μετέχουν τ’ αυτή. 
ΟΥ αντιπρόσωπο: εκλέγονται' στι; γενικές συνελεύσεις -των 
ση.'ετάιρϊσμών-σε 2να7.ογί3 -'i')x%  στα πενήντα μέλη τους.' 
Λν τό 'ύπολο·.πο τής οιχ-ρεύης-του 'αριθμού των μελών είναι 

■ μεγαλύτερο''τόν αριθμού είκοσι - d i n t , ο  συνεταιρισμός εκλέ
γει ένχν ακόμη αντιπρόσωπο. Συνεταιρισμοί με- λιγότερχ' 
χπό πενήντα 'μέλη εκλέγουν έναν · χ;τΐ'πρόσωπο. Συνεταιρι
σμοί με -ρρισσό-ερα από πεντακόσια μέλη εκλέγουν. δέκα 
3ντ:ττο^ώ^»ς.^Κ;έ·3ε 'αντιπρόσωπος έχε: χία ψήφ-σ ττη γε-

ϊ *  λοιπά'θέματα τα οποία" 
αεο'ραόν 'τή' ντ'ν'̂ ή συνέλευση,' το; διοιχητικό συμβούλιο και 
"°. ε""°·~4Ρ:? συμβούλιο .ρυθμίζονται σύμφωνα με τ:ς ο-ιατα- 
άχ’-ς _3·ο·τού του νόμον, ι>·.-οττοίες ανχφέρονται στα .α;τίστοι-_ 
χα όργανα των 5ονετζ!α:<Γ.χών. . . _

· * · - ? ■ ·  : :.  · - · · . s

<''3. .Or ομοσπονδίες' των κλαδικών συνεταιρισμών y.α: α·- 
ενώσ?'·?·- συνεταιρισμών όλης της-χώρας μποροά; να συστή
σουν ' .τη- Συνομοσπονδία ■ των Συνεταιρισμών της Ελλάδας 
γ'ά το-'σύντονισιά χαι τη γενικότερη εκπροσώπηση τον συνε
ταιριστικού κινήματος της- Χώρας. Η· γενική συνέλευση τη; 
Σ'Λομσσπονδίας' : Συνεταιρισμών Ελλάόας αταρτί̂ ετα; ατν 

■ τονς’αν.τιαρόσώαονς των-ου,οττονο'.ών χαι των ενώτεων. 0: 
αντ’.τιρότωττο'.' ε■/.■λίγοντα*. ττό τις γενίχές τννΐλεύ;ε>ς των 
ομυΓτρνίο’.ών· σε' χ^αλογία ένα στα -πενήντα μέλη των 
τοκρισμών -rao μετεχοειν σ’ -χυτές. Αν το ντόλοκο της 5:αί-. 
ρεσης του <rp'.ΛιΐΛ'σ των· μελών ·ττερ2·α!νε[ κ τ )  αρ;-3μό είχοσ: 
"ϊ·.·"?: η. ίηχοιττονοια .εχλέγεί έναν χυσχη αντ'.τρόσωττο. Οηχο- 
στ.ονρία με. λ'-',-ότερ 3 οπτό πενήντα μέλη. «ωτοΪΛ-̂ Λ-.ων σν- 
νεταερισμών που μετέχουν σ’ χυτήν ·εχλέγε>ι ένχ; χ;τ;τρό- 
σώπο. Κα-3ε αντίπροσωττος έχε: μία -¿ή·σο στη νεν·.χή τννέ- 
λευση' της Σννομοστονίίας’ Σν/ετα-.ρ-σμών Ελλάδας. Στη 
γεν(χή συνέλευση της Συνο;υ.οσπο·;ο?ας Συνεταιρισμών Ελλά- 
:ας συμταετεχουν όλες οι ε-νώσεις συνεταιρισμών ·με οΰο 
προσώζονς η ·Λ~3εμ:ά. " '

.συνετ

■Ä3C

·: Ά . !  Τα'"λοιπά -3-έματα 'τα οζοία ατορ-ούν τη .γενιχή ι-υνί- 
λευση. τν’οιο··.-/.·ητιχό σετμοοόλιο- χα: το εζοζτιχό. σιίχόονλιο· 
ρυθμίζονται σόμαωνα με τις τιατάςεις αυτόν του νόμον, ν .  

οζοίες ανασέροντα: στα αντίστοιχα όργανα των συνεταιρι
σμών.

5. Για .τη -σύσταση, τη; είσαοο νέων μελών, τη λειταυρ- 
για,χαι .τη ,οιάλυιση της. ένωσης, της εχοσζον'έίας ν .χ : της 
-υνομοσζο-̂ ίας των συνεταορισμών εφαρμόζονται αναλόγως 
C-. οιατάςεις τον -«αου1 αυτού. .
: ’Για την εχλογή ,χντΊττροσώζών οι - --ιατάςεις τ-νυ άρορευ 
Γι'.ζαρ. 7' -/.'αι-'δ ισχύουν αναλο̂ ΐΛα.' Στις συνεδριάσεις'του 
ειοιχητιχού συμέσυλίου της ένωσης /¡συνεταιρισμών χαλούνται 
ν α - λάοούν μέρος,' χωρίς ψή·ς ο, ένας εχζρόσωζος του εργα- 
τσλού χοντρού xsi ένσς ΐχΉρόσουζος τής ένονσης y; ν.τι 
■χοινοτήτών 'το-υ νομού.. Στις συνεδριάσεις του ν : ύ  
συμέουλίου της Σ-Λο-μοσπονδίας Συνεταιρ.ισμών Ελλάδας χα-

λούνταε να -λάόουν .μέρ-ος,· χωρίς ψή?«, ένας εαιζρ:
Γενιχ,ής ι.Συγομοσττρ' ί̂ας - Εργατών .'Ελλάϊάς (ΓΣ 
ένας ε.χζρόσωζος της Κεντριαής Ένωσης.Δίημων 
-/οτήτων Ελλάδας .(Κ.Ε.Α.Κ.Ε.\ χαι ένας εν.ζρ ’
Γενιχής Συ·«μοσττ<ιν3ίας Εζαγ'ρελμ/βτιών χαι 
λάδας (Γ,Σ.ΕΒ.Ε,)..

. ·Ά?έ>?0 13/ ■ ';
1. Η μέριμνα για την ανάζτυςη των συ-«.ταιρισμώνήι 

-3ως y .o n ^ 4 í  «τοζτεία τους χ/ήχοι στον ϊχουργό 
Οιχονομίας. Για την áσχησή τους συνισταταΐ στο: 
ΐειο Έ3νΐΆ-ής .Οιχονομίας Τζηρχσία Συνεταιρισμών.

. Στες •αρμ-σε'ι-όπητες της υπηρεσίας χ;ήχει ε ,ι..^
■■■»)■■ Ή' υποίοή-·3ηση' ' της - ανάπτυξης .'του συ-νεται 
-/.’.νήματος. ; ·'.·" '- ·. · , τ ο
. β) Η .υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων 

ίερνητ,ιχής -πολιτιχής που σχετίζονται με τους" 
ομ-ο-ύς. .....

• γ) Η έπεςεργασία χχεδίων·'νόμων, όιαταγμάΐωντ; 
νονιστιχών." άζϋςάσε'ω.ν ■ που χραρούν··· την οργάνωση, - 
τουργια χαι-τ-η οράση των συνεταιρισμών. · ο

• '·■ ~-\· ' ' ■'■' . . - - ‘.θ' . . .'■ 2.) Π. επεςεργ.α'σία .πρότυπων_χαταστατεχών s 
γάνωση συνεταιριστικών σεμιναρίων,.μα·3ημάτω̂ ' 
ςεων. ■ ...........  . ■ ’

ε) Η προώ-3ηση της συνεταιριστιχής: εχπαίοευσης.'
ρευνας- . . .  · . . . . .  .... ... ___ τπ»

στ) Η υποόοήόητη των εποπτικών σαυβουλίων τ< 
τζισισμών όλων των μορτών χαι όχθμών στην άσκι 
χαόηχόντων τους. ---τ .;

2. ti οργά;οοση χαι η λειτουρ'γία της υπηρεσίας' 
ριπχών ρυ-3μίζετσι·. με προεδρικό διάταγμα που ε χ ο £  

πρόταση τον; ' Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης-x i 
ιΕ3νιχής Οζ/.τνομίας μέσα σ’ ένα έτος από τη 
συτού του νόμου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα 
ται η σύσταση, οργάνωση χα: λειτουργία περιφερειακών 
πηρεσιών κα-3ώς χαι η χατάρ-γηση, η υπαγωγή ή α

ός τυχόν άλλων υπηρεσιών που έχουν το- ίδιο, η παρό 
σιο αντικείμενο.

3. Συν-.στάται συμδούλιο συνεταιρισμών που εδρεύει · 
Υπουργείο Ενν.χής Or/.θ’̂ Άίας με γνωμοδοτιχές «a  . 
ξα/λευτιχές αρμοδιότητες στα -3-έματα των συνεραιρόσμών 
Το Συμβούλιο Συνεταιρισμών συ-ροροτείται με απόφαση .τ_ 
Υ'ζουργυύ Ευόνιχής Οικονομίας. Το συμβούλιο συνεταιρισμών̂  
,αζοτελείτα: από τον πρόεδρο που' ορίζεται με απόφαση ι 
Υζσυργού Ε-3ί·/σ/.ής Οιχονομίας, το διευδυντή της 
σίας συνεταιρισμών, ένχ; ειδικό επιστήμονα με συνεταιρι-̂  
στική χατάρτιση -χαι ευσσειρία που ορίζεται: με. οπτόφαση 
Υπουργού Ε-5νσ/.ής Οιχ’ονομ.ίας, ένχ; εκπρόσωπο της ■ ΓενιΥ; 
κής. Συνομ.οσζονδίας Εργατών Ελλάδας, ένχ/
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων· και Κοινοτήτων, έ’/αν ι 
σωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Έζαγγελματιών και 
.οτχχνών Ελλάδας ,καθώς και έςι αντιπρο-σώπους των συνε-Ί 
ςσ.ιρισμών. που εκλέγονται α,ζό τη γενική συνέλευση -.τήςΐ 
Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών Ελλάδας και από τους ο-1' 
ποιους ένας τουλάχιστον είναι αντιπρόσωπος των κατ'ανφ 
λωτικών συνεταιρισμών. Σε περίπτωση δημιουργίας πε 
τέρων -Συνομοσπονδιών, οι ές: χ/τιπρόσωποι αναϊεικν 
ανάλογα με τη δύναμη τωνί μελών ποο χ/τιπροσώπενατ/ 
Συνομοσπονδίες.. Έως τη σύσταση της Συνομοσπονδίας 
ταίρι σμών τους ίς: χ; τι προσώπου ς ορίζει ο Υπουργός 
κής Οικονομίας μεταςύ των προτεινόμ̂ ωτ; από τις ενώσεις' 
συνεταιρισμών. · : :

1. Ο Υ’πουργός l'jS-νικής Οικονομίας ζητεί τη γνώμη του* 
συμβουλίου συνεταιρισμών σε -θέ-μστα συνεταιριστικής πολί-'ί 
τιχής-'



ΟΛΌν

··;-· ;ά ^ ?ο·ι € ': ~·
5 ειρηνοδικεία " η ; : :  μητρώο των συνεταιρ :τμών ταυ 

στην τεριφέρειά του. Το μητρώο τερ ιέχε ::
'ην ίτωνηχία και το σκοτό του συνεταιρισμού, 
ήν κατηγορία του συνεταιρισμού σε σχέση με την ευ- 
ων συνεταίρων. - ' ■
α ονοματετώννμα των νόμιμων εκτροσώτων του συνε-
ύ.. . · ■ = : ■ ■ ■ . · .

ειδικό ■ βιβλίο καταχουρίζεται κάδε ' μεταβολή των 
;ω στοιχείων. Αν μεταφερλεί η έυρα του συνεταιρί
ζεται η σχετική σημείωση και στο μητρώο τη ς αρχι- 
Γ?ζ?ης.

’.ε τροεδρικό διάταγμα, α ου εκδίδεται με ιερότατη των 
ών Εύνικής Οικονομίας ' κν: Αικαιατυνης, καδ'ορί- 

τύτος του μητρώου και κάδε λειττομέσεια σχετική 
7.2>. _την τήρηση του.' ·'· " · · _ ; , ν;;'■'"
συνεταιρισμός δεν μιαροί να αντιτάξε: σε τρίτο; ιτριν 

ν σ.αταχώριτη στο μητρώο, γεγονότα του έτρετε να 
,αταχωρισ-3-εί ·κατά το τροηγούμενα ·άρ·3ρο, εκτός α ν  .. 
; τ 2 εγνώριζε. Κ αδένας ααορε! να λαμβάνει γυώση 
ηραφών του μητρώου 7.21 να ιταίρνει ετικυρωμέν* α- 
α ή ατοστάσματα ατό αυτό ' και των δικαιολογητι- 
υ. Το ειρηνοδικείο χορηγεί τιστοτοιητικά για  την ύ- 
ή όχι ορισμένης εγγραφής.

• Άρι3ρο 15.

ιμωροόντα: με φυλάκιση έως ένα έτος, εφ’ όσον ατά 
δ ιατάξεις οεν τροόλέτεται βαρύτερη ταινή, τα μέλη 
ιν.ητικού συμβουλίου και οι υτάλληλοι σονεταιριστι- 
/ανώσεων, αν: ,
Ιν γνώσει ταμ έχουν στη γενική συνέλευση ή σε εκεί- 

διενεργεί το διαχειριστικό έλεγχο ψευδή στοιχεία ή 
αι· ή ατοκ.ρύττουν αληλή στοιχεία - γεγονότα ή τερι- 

του αφορούν την οικονομική κατάσταση του συνε-
) ό .

!ν γνώσει τους τροοαίνουν σε ψευδείς ή εικονικές εγ-
•■στα βιβλίο.· του συνεταιρισμού ή συντάσσουν ψευδείς
ικούς ισολογισμούς του συνεταιρισμού.
ι,ρνούντα: να ταραδώσαυν ή ατοκρύττουν ατό εκείνον
νεργεί διαχειριστικό έλεγχο τα τηρούμενα στοιχεία
α ή ταρεμτοδίζουν με οτοιοσήτοτε τράτο- τη 'οιενέρ-
υ.

ε φυλάκιση έως ένα έτος, ευ’ όσον ατό άλλες οιατά- 
ν τροσλέτετει βαρύτερη τοιν-ή, τιμωρούνται τα μέλη 
ττιν.ού συμβουλίου ή εκείνου του διενεργεί οιαχειρι- 
λεχ/ο . αν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
ιν εν γνώσει τους ψευδή στοιχεία ή ατοκρύττουν ή 
αι αληλή γεγονότα ή τεριττατιν.ά, του αφορούν τη 
τ η  ή την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού 
ιήλλαν σε γνώση τους ατό την ετοττεία  ή τον έλεγ- 
έν.αναν."

'ιμωρειται με φυλάν.ιση έως ένα έτος ή με χρηματι- 
ή ή και με τ ις  δύο τοινές, εφ’ όταν ατό άλλες δι-ατά- 
:ν τροβλέτετα: βαρύτερη τοινή, ότοιος ταρεμτο::- 

συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ή της γε- 
.-υνέλευσης των μελών των συνεταιριστικών οργανώ- 
/ρησιμοτοιώντας σωματική δία -ή ατειλή  σωμ.ατ'ικής 
αλκής ταράνομης , , .α —η , η ..α.αλ^ιψη^.

ιμωρειται με φυλάκιση έως ένα; έτος, ,εφ’ όσον ατό- 
δ ιατάσεις δεν τρε-σλέτεται βαρύτερη·' τοινή, ότοιος: 
ν,εργεί τράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ετοττείας 
•ου' μετά τη λή ςη  της ύητείας ταυ. ·-.
Γηφ-ίζει χωρίς δικαίωμα ή ̂ ψηφίζει τολλές^ φορές ή 
ολλατλή ψήφο ή μα οτοιοδήτοτε άλλο τράτο μτορεί 
καλέτε; την τα:αγωγή μη γνήσιου ατοτελέσματος

εκλογής ή’ νοθεύει -το ' γνήσιο'·1ττυτελίσμά' εκλογής' για'τήν 
ΓΛάδειςη '.διοικητικών, ι-συμίουλίων, " ετοττικώνγ συμβουλίων 
και αντιτροσώτων των, συνεταιριστικών οργανώσεων.. ..·
·.

■ ' . τ : ■ . : ·Άρ·3ρο 16. ··: >; ':τ.:.····.τ ·
1. Ετιτρέτετα: η μετατροτή'· κά-3-ε■· -"τύτου εταιρείας ;σε 

συνεταιρισμό .του νόμου . αυτού.
% ^

2. Για τη μετατροτή ·ασ;ώνυμης εταιρείας και εταιρείας 
τεριοριτμένης ευλύνης αταιτείται ,ατόφαση της γενικής συνέ
λευσης των μεΐί^ων, του λαμβάνετα: σύμφωνα' με τα άρ- 
-3ρα 2.9 ταρ. 3— 5 ν.αι 31. ταρ.; 2  του 7.ωδσ/.οτοιήμένου νό
μου 2190/1920 ή της συνέλδύσης των εταίρων, του λαμβά- 
-/εται σύμφωνα με το άρ-3ρο 38 ταρ.. 1 του ν. 3190/4955.'·':.

3. Για τή: μετατροτή ομάρρυθμης η ετερόρρ^εης-'ετά':- 
ρείας αταιτείται ομόφωνη ςτόσαση των εταίρων.
.. .4. Σε ,κά-ύε τερίττωση :η.ατόφ.αση τρ-έτει να τεριδληθεί 
τον αταιτούμενα για τη σύσταση του συνεταιρισμού τύτο και 
να τεριέχε: .'τα "¿',ταραιίτήτά' κοιτά· * τον :ταρόνται:νό;εο στοι
χεία του καταστατικού. .·:αί>;ί·ί ς,τ- '■? :ί ■ λ ι ··;· '"

5. Ατό την καταχώριση της ατόφασης στο μητρώο συνε
ταιρισμών συντελείται η μετατροτή και ο συνεταιρισμός 
υτεισέρχεται σε όλο: τα δικαιώματα και τις οτοχρεώσεις 
των εταιρειών του μετατράτηκαν και συνεχίζει τις εκκρε
μείς δίκες χωρίς διακοτή τους. . ; .

Άρ·3ρο 17. · "
1. Για -λέματα του δε ρυθμίζονται οττό το νάμα αυτόν 

εφαρμόζονται συμτληρωματικά: οι διατάσεις του εμτορικού 
και του αστικού δικαίου.

2. Οι συνεταιρισμοί του υτάρχουν σήμερα τσέτει να εγ
γραφούν στο μητρώο· συνεταιρισμών .και να τροσαρμύσαυν 
το -/.αταστατικο τους στις οιαταςεις αυτού του νόκου μέσα 
σε δύο χρόνια ατό την έναρςη της ισχύος σου.

Με τροεδρικό διάταγμα, ταυ εκδίδετα: με τρόταση του 
•Υτουργού Εδνικής Οιν.ονομίας, είναι δυνατή η ταράταση . 
της ταρατανω τρο-3εσμ:ας.

3. Ατό τη·/ εναρίςη ισχύος αυτού του -/όμου ταύει να 
ισχύει ο ν. 502/·19ιΓ5, άτως έχε: τσοτοτοιη-λεί και ισχύει 
σήμερα, κα-λώς και κά-3ε άλλη διάταςη του αντίκειται 
■στο νόμο αυτόν ή αναφέρεται σε δέματα του ρυθμίζονται 
•ατό αυτόν.

4. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί .και οι- συνεταιρισμοί φαρ- 
μακοτοιών διετοντα: και ατό την ισχύουσα για αυτούς νομο- 
ύετία.

ΰ. Σε υφιστάμενους συνεταιρισμούς με τερισσότερα -ατό χί
λια μέλη, η γενική συνέλευση, του συ'ρ/.αλείται για να ετι- 
τέρε: την αναγκαία τρασαρμογ.ή. στο καταστατικό τσο-κει- 
μενου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της ταρ. 1 του άρ- 
δρου ο, βρίσκεται σε αταρτία με το ένα τρίτο· των μελών 
και η σχετική ατόφαση λαμβάνεται α"> την ατόλυτη τλειο- 
ψηφία του αριδμού των ψηφισάντων μελών.

6. Οι διατάσεις της φορολογικής νομοθεσίας σου ασο- 
•ροόν τους συνεταιρισμούς διατηρούνται σε ιτχύ.

ΤΑρδρο 1δ.
1. Η ίδρυση συνεταιρισμού και η τροτοτοίηση-του κατα

στατικού .του, ·.: μετατροτή εταιρείας καλώς και η εισφορά 
,μηχανικού εςοτλιτμού σε αστικά συνεταιρισμοί υτίν.εινται μέ
χρι τις 31.12.89 στο ήαισυ των υτό της κειμένης νο-μούε- 
σιας τροβλετόμενοίν τελών ή·δόρων.

2. Παρέχεται τροσοσρινή ατέλεια στις εισαγωγές τρώ- 
των υλών, του τραγν.ατοτοιούντα: ατό συνεταιρισμούς εταγ- 
γ:λματοβ·.οτεχ"ον εφ’ όσον τρόκειται να μεταττοιηύούν σε

‘Γ·; ι
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-e'jia r? o n u t x  jts βργιττήριχ ”ων μ. ίλών τονς, μ i jy.wó Π χρχγγέλλίμΐ tyj ξημονίειισγ; .«το? κβρόντος στην.
; ;  αάγ<ώ·Γή. «rii^va μ* «ς %&*t. f0?¿ ?ι*τά- ty  s * * ^  του ως '
■εις για τις 2:σμηχχν»Μς εκ!^«?τ,τβις. ·  ̂ ·_ λ : " : ' - ·  ··'■·.-.

• . : Α·8ηνβ, 5 Δεκεμβρίου 1986
.3. Ο-. β ν « * »  «»λλχγές μ ι  πρόεδρός ™  δημοκρατίας '
.sí στις *νώσ»·.ς «χιετχιρισμων. . . . . . . .  ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

*
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Ap-Jpc 1 9 .  ;  ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕβΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΗΙΑΣΤί

1. Η ·&τ.τείχ των Μ,ΐλών των διοικητικών συμβουλίων ΑΠ. - Αθ.’ 'ϋΟΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ"
,  ‘ ,  ,  ~  ■ λΟΟΑ /  · . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ■ . . · ■ .  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ..ϊ · . -:ων -—» - « τ--υ·-·/λί say λ-rvgi στο τέλος του- ΙσΰΟ βοαοωνχ ·_ ·■· η ι * ■ · * , “ ’* s . 7  „  , ■ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣ O BOA ΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΗ

is το xç-5îc 10 του ν. 1089/1930 «rsp> Βμιτοραων κχΓ ' ΒΙ0ΗΗχανιας. ενεργειας . . ..
ütoa.r//xit7.úv Ετχγγελμχτι·λών και Βιοτεχνικών Εχιμελη- __ και τεχνολογίας εμπορίου
■ηρΐων» xssxτείνετχι μέχρι, το τέλος του ;198Γ7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤ1ΤΗΣ

, .  Θεωοήΰηκε και τέ&ηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του■ .·· ■ ! '·■■■■'. Ap&SO ¿0. ··. -··. - " A ·■
, ••-Α'δήνα, 5 Δεκεμβρίου 1986 \···.·..τ,

..Ο  νβΆος χυτός ασχιζει νχ ισχύει «so .τη.ΐοημοσιπτη «ο . . . . . . . .  ..............
ιτν  της Κυσερνησεως. . Γ . ; · ^  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ · ■'•'J**'

. .  . . . ν . . ; . : . .  .  . . .  -. V · ■ ·  ■·' "
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