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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από την αρχαιότητα δημιουργήθηκε η ανάγκη για την οργανωμένη παραγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών. Στην αρχή και μόνο σε μία μικρή περίοδο της οικονομικής 
ιστορίας οι άνθρωποι, ζούσαν σε μικρές ομάδες, για να μπορούν να παράγουν όσα 
προϊόντα χρειάζονταν για την επιβίωσή τους. Τα νοικοκυριά είχαν μεν αυτάρκεια, αλλά 
αυτός ο τρόπος παραγωγής ήταν ανορθολογικός με μεγάλο κόστος.

Πολύ γρήγορα αυτός ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας αντικαταστάθηκε με το 
σύστημα που ονομάστηκε «καταμερισμός των έργων». Με αυτό το σύστημα ο κάθε 
ένας, ή κάθε ομάδα ανθρώπων ασχολείται με την παραγωγή ενός μόνο προϊόντος, ενώ 
ταυτόχρονα χρειάζεται να καταναλώνουν πολλά προϊόντα, για να ικανοποιούν τις 
ανάγκες τους, στην παραγωγή των οποίων φυσικά δεν απασχολούνται.

Με το σύστημα του «καταμερισμού των έργων» αρχίζει και η διακίνηση των 
εμπορευμάτων, η έναρξη του εμπορίου. Ο τρόπος διακίνησης των προϊόντων αρχικά 
γίνεται με το σύστημα της ανταλλαγής των προϊόντων «αντιπραγματισμός». Με αυτό το 
σύστημα ένας παραγωγός παρήγαγε πορτοκάλια και τα αντάλλασσε με κάποιον ο 
οποίος παρήγαγε κρέας.

Αυτός ο τρόπος διακίνησης των εμπορευμάτων εξυπηρέτησε τις οικονομίες όσο η 
παραγωγή ήταν μικρή σε ποσότητα. Όταν οι οικονομίες άρχισαν να εμφανίζουν 
δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης αποδείχτηκε αναποτελεσματικός και τροχοπέδη 
στην οικονομική ανάπτυξη, διότι είχε πολλά μειονεκτήματα.

Ο παραγωγός ο οποίος παρήγαγε πορτοκάλια ήθελε να καταναλώσει κρέας, αλλά ο 
παραγωγός κρέατος δεν χρειαζόταν πορτοκάλια, αλλά παπούτσια. Υπήρχε επίσης το 
πρόβλημα διαίρεσης των μονάδων μέτρησης ή και της ισοτιμίας μεταξύ των προϊόντων, 
γι’αυτό και στο σύστημα υπήρχε εμπλοκή, η οποία καθήλωσε το εμπόριο και την 
οικονομία.

Το πρόβλημα λύθηκε με την χρησιμοποίηση του χρήματος στις αγοραπωλησίες. Το 
χρήμα μπήκε ανάμεσα στην αγορά και την πώληση και διέσπασε την μία πράξη της 
αγοραπωλησίας σε δύο, σε αγορά και πώληση. Το χρήμα διευκόλυνε το εμπόριο και την 
ανάπτυξη των οικονομιών. Μετέπειτα δημιουργήθηκαν οι συντεχνίες. Οι συντεχνίες 
ήταν οικογένειες οι οποίες ασχολούνταν με μία εργασία, για παράδειγμα σιδηρουργοί, 
ξυλουργοί και άλλες ειδικότητες.

Στις νεότερες εποχές οι συντεχνίες εξελίχθηκαν σε επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις 
μπορούν να αποτελούνται από ένα άτομο ή από ενώσεις περισσοτέρων ατόμων που δεν 
είναι απαραίτητο να ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Οι επιχειρήσεις σαν μονάδες παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών διακρίνονται σε 
ατομικές, σε συλλογικές και σε δημόσιες. Οι ατομικές επιχειρήσεις οργανώνονται από 
ένα άτομο, διαχειρίζονται από το ίδιο άτομο και τα οφέλη ή ζημιές αφορούν το ίδιο 
άτομο- επιχειρηματία. Οι συλλογικές επιχειρήσεις ιδρύονται από περισσότερα από ένα 
άτομα, που απολαμβάνουν τα οφέλη ή υφίστανται τις ζημίες, των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που απολαμβάνουν. Στις συλλογικές μονάδες ανήκουν οι ανώνυμες 
εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι
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ομόρρυθμες εταιρείες και φυσικά οι συνεταιρισμοί. Τέλος, οι δημόσιες επιχειρήσεις 
ανήκουν στο κράτος.

Ένα είδος επιχείρησης είναι η ανώνυμη εταιρεία. Στην ανώνυμη εταιρεία το 
κεφάλαιο της επιχείρησης διακρίνεται σε μετοχές. Κάθε μέτοχος της επιχείρησης μπορεί 
να έχει στην κατοχή του όσες μετοχές επιθυμεί. Η αγορά των μετοχών γίνεται από το 
Χρηματιστήριο Αξιών. Οι μέτοχοι ευθύνονται, σε περίπτωση ζημιάς της επιχείρησης, 
μόνο με το ποσό των μετοχών που έχουν στην διάθεσή τους. Η επιχείρηση διοικείται 
από το συμβούλιο των μετόχων το οποίο εκλέγει το διοικητικό συμβούλιο.

Οι ομόρρυθμη εταιρεία ιδρύεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων τα οποία 
έχουν σκοπό να εμπορεύονται με εταιρική επωνυμία και τα οποία ευθύνονται 
απεριόριστα και αλληλέγγυα για τις εταιρικές υποχρεώσεις. Λέγοντας τον όρο 
«απεριόριστη ευθύνη» των εταίρων εννοούμε ότι όλοι οι εταίροι ευθύνονται για τα 
εταιρικά χρέη όχι μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους, αλλά και με την ατομική 
τους περιουσία. Όσο για τον όρο «αλληλέγγυη ευθύνη» σημαίνει ότι για τα εταιρικά 
χρέη δεν ευθύνεται μόνο το νομικό πρόσωπο της εταιρίας με την εταιρική περιουσία, 
αλλά και καθένας από τους εταίρους με το σύνολο της ατομικής του περιουσίας και για 
ολόκληρο το χρέος που έχει η εταιρία απέναντι σε τρίτους.

Η ετερόρρυθμη εταιρία είναι η εταιρία που ιδρύεται από δύο ή περισσότερα 
πρόσωπα της οποίας ένας ή περισσότεροι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και 
αλληλέγγυα για τις εταιρικές υποχρεώσεις και λέγονται ομόρρυθμοι εταίροι, και ένας ή 
περισσότεροι εταίροι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους, και λέγονται 
ετερόρρυθμοι εταίροι.

Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης είναι ένας ενδιάμεσος εταιρικός τύπος, μεταξύ 
των προσωπικών και των κεφαλαιουχικών εταιριών. Είναι οι εμπορικές εταιρίες στις 
οποίες το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε ίσα μερίδια, τα οποία ονομάζονται εταιρικά 
μερίδια και στις οποίες όλοι οι εταίροι ευθύνονται για τα εταιρικά χρέη μόνο μέχρι του 
ποσού της εισφοράς τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Τέλος είναι οι συνεταιρισμοί που διακρίνονται σε αστικούς και αγροτικούς. 
Αστικός συνεταιρισμός είναι η εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η 
οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής οικονομίας, αποβλέπει ιδίως με 
τη συνεργασία των μελών του στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των 
μελών του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσα σε μια κοινή επιχείρηση. 
Ανάλογα με το σκοπό τους οι συνεταιρισμοί διακρίνονται σε παραγωγικούς, 
καταναλωτικούς, προμηθευτικούς, πιστωτικούς, μεταφορικούς και τουριστικούς.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, που με έναν από αυτούς θα ασχοληθούμε μετέπειτα, 
είναι η εκούσια ένωση αγροτών η οποία έχει σκοπό την οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική ανάπτυξη, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των μελών, 
μέσα σε μια κοινή επιχείρηση. Ο αγροτικός συνεταιρισμός είναι νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου και έχει εμπορική ιδιότητα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΑΑ



1.1 .Αρχές του συνεταιρισμού

Ο Συνεταιρισμός είναι η εκούσια ένωση προσώπων που συγκροτείται για την 
αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών , κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και 
επιδιώξεων μέσα από μια κοινή και δημοκρατικά διοικούμενη επιχείρηση. Οι 
συνεταιρισμοί στηρίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της 
δημοκρατίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης ενώ τα μέλη στηρίζονται στις ηθικές 
αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της φροντίδας για 
του άλλους.

Οι συνεταιριστικές αρχές αποτελούν τους κανόνες μέσω των οποίων οι 
Συνεταιρισμοί εφαρμόζουν στην πράξη τις αξίες τους. Οι αρχές αυτές είναι:

• Εκούσια και ελεύθερη συμμετοχή.
• Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών.
• Οικονομική συμμετοχή των μελών.
• Αυτονομία και Ανεξαρτησία.
• Εκπαίδευση, κατάρτιση και ενη μέρωση.
• Συνεργασία μεταξύ Συνεταιρισμών.
• Ενδιαφέρων για την κοινωνία.

1.2.Λόγοι δημιουργίας των συνεταιρισμών

Κάθε μορφή επιχείρησης έχει κάποιους λόγους που δικαιολογούν την ύπαρξή της. 
Κατά συνέπεια και μια αγροτική συνεταιριστική επιχείρηση έχει τέσσερις λόγους που 
αιτιολογούν την δημιουργία της.

ί. Οικονομίες κλίμακας-μεγέθους: οι οικονομίες κλίμακας είναι το φαινόμενο όπου 
το μέσο κόστος παραγωγής ή ανά μονάδα κόστος (A.T.C. Average Total Cost) 
φθίνει καθώς αυξάνεται το επίπεδο παραγωγής. Οι οικονομίες κλίμακας 
παρουσιάζονται για δύο βασικούς λόγους, α) παρουσιάζονται διότι δίνεται η 
δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης και κατανομής της εργασίας. Ο Adam 
Smith διέκρινε πρώτος την εξειδίκευση και την κατανομή των εργασιών ως 
παράγοντα για την μείωση του κόστους, β) δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
πιο αποδοτικής τεχνολογίας σε οργανώσεις μεγαλύτερου μεγέθους. Αυτό 
επιτυγχάνει ο συνεταιρισμός, διότι έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε δαπάνες 
εξοπλισμών νέας τεχνολογίας.

ii. Διάρθρωση αγορών στον αγροτικό τομέα- Διαπραγματευτική δύναμη: η ίδρυση 
και λειτουργία μιας συνεταιριστικής επιχείρησης θα έχει σαν αποτέλεσμα την 
αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη στην αγορά προς όφελος των μελών της. Ο 
μεμονωμένος μελισσοπαραγωγός έχει περιορισμένη ανταγωνιστικότητα, απέναντι 
στην βιομηχανία μελιού, η οποία διαχειρίζεται υπερπολλαπλάσια κεφάλαια. Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
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συνεταιρισμός μπορεί να επιτύχει στις προμήθειές του είτε τιμές χονδρικής 
πώλησης ή τιμές χαμηλότερες για τους παραγωγικούς συντελεστές ή ψηλότερες 
για το εμπορευόμενο προϊόν ή καλύτερους όρους αγοράς. Δηλαδή έμμεσα ο κάθε 
παραγωγός εξασφαλίζει αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη και 
ανταγωνιστικότητα.

ϋί. Προσπέλαση σε αγορές και υπηρεσίες: η παροχή στα μέλη του συνεταιρισμού 
αγαθών και υπηρεσιών που δεν θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα στα μέλη σε 
ατομική βάση. Εννοείται ότι ένα μέλος από μόνο του δεν θα μπορούσε να 
καλύψει το κόστος αυτών των υπηρεσιών, λόγω του μικρού μεγέθους της 
εκμετάλλευσης και των αναμενόμενων εσόδων. Ο συνεταιρισμός επίσης 
θεωρείται από τους κρατούντες υπολογίσιμη δύναμη γι’ αυτό και η αντιμετώπιση 
του είναι φιλική και χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης σε σχέση με την ατομικότητα 
του μεμονωμένου παραγωγού.

ΐν. Άντληση κερδών από άλλες δραστηριότητες: Στο συνεταιρισμό δίνεται η 
δυνατότητα καθετοποίησης της παραγωγής και δραστηριοποίησης σε τομείς που 
οι μεμονωμένοι παραγωγοί δεν θα μπορούσαν να εισέλθουν. Δίνεται η 
δυνατότητα εξαγωγών σε άλλες οικονομίες, μεγαλύτερων δυνατοτήτων από 
πιστωτικούς οργανισμούς, αλλά και χρηματοδοτήσεων από επιδοτήσεις κρατικές 
ή και κοινοτικές.

1.3 .Σκοπός ίδρυσης του συνεταιρισμού

Η αγροτική συνεταιριστική οργάνωση με τις δραστηριότητές της καλύπτει 
ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών 
προϊόντων της παραγωγής και προμήθειας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της 
κατασκευής και προμήθειας των μέσων αγροτικής παραγωγής.
Ενδεικτικά, δραστηριότητες των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων είναι οι εξής: 

ΐ. Η συλλογική καλλιέργεια και εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων. Τα 
πλεονεκτήματα της μαζικής παραγωγής είναι γνωστά, εν αντιθέσει με την 
καλλιέργεια χωραφιών λίγων στρεμμάτων. Η στρεμματική απόδοση είναι 
μεγαλύτερη, η μείωση του κόστους παραγωγής δεδομένη, 

ϋ. Η ίδρυση και λειτουργία κοινών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με σύγχρονες 
εγκαταστάσεις αυτοματοποιημένης τροφοδοσίας των ζώων, σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για να εμπίπτει στους όρους και 
περιορισμούς των επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, 

ϋί. Η κατασκευή, συντήρηση, αγορά ή ενοικίαση αγροτικών μηχανημάτων και 
εργαλείων για εξυπηρέτηση των συνεταίρων και της οργάνωσης. Η χρήση 
βελτιωμένης τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα στον συνεταιρισμό με τους ίδιους 
παραγωγικούς πόρους να παράγουν περισσότερα προϊόντα, να μειώσουν το ανά 
μονάδα κόστος και να γίνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά, 

ίν. Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων για τη συσκευασία , επεξεργασία, μεταποίηση 
και γενικά την αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής και με εξαγωγικές 
δυνατότητες.
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ν. Η δημιουργία δικτύων διανομής των προϊόντων της αγροτικής παραγωγής των 
μελών και τρίτων, ακόμη και με ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς, τα οποία συνήθως 
μειώνουν το κόστος μεταφοράς του προϊόντος. Η διάνοιξη δικτύων για νέες 
αγορές με τη βοήθεια του συνεταιρισμού μπορεί να γίνει εφικτή, 

νί. Η άσκηση αγροτικής πίστης.
νϋ. Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη, επιστημονικής σε ζητήματα που αφορούν 

την παραγωγή, γεωργικής φύσεως, αλλά και οικονομικών συμβουλών, 
νϋΐ. Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την προμήθεια στα μέλη 

καταναλωτικών αγαθών, βασικών ειδών τα οποία δίνουν έμμεση αύξηση στα 
εισοδήματα των συνεταιριστών και των οικογενειών τους, 

ΐχ. Η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων αγροτικής οδοποιίας ώστε 
εκτάσεις απροσπέλαστες να μπορέσουν να καλλιεργηθούν, 

χ. Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων των 
μελών τους και τρίτων, για την πρόληψη από πλημμύρες, μολύνσεις και άλλου 
είδους κινδύνους.

χί. Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης, με τη δημιουργία σεμιναρίων για τους 
συνεταιριστές, αλλά και σχολών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

χπ . Κάθε δραστηριότητα για την βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής 
κατάστασης των αγροτών και του βιοτικού τους επιπέδου, διότι στην Ελλάδα ο 
αγρότης είναι εργαζόμενος με τα πιο χαμηλά εισοδήματα.

1.4. Μέλη του συνεταιρισμού

Τα μέλη του συνεταιρισμού διακρίνονται σε τακτικά και ειδικά.
Τακτικά μέλη αγροτικού συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν ενήλικοι οι οποίοι 
ασχολούνται αυτοπροσώπως, επαγγελματικά και αποκλειστικά σε οποιονδήποτε κλάδο 
της αγροτικής οικονομίας. Τακτικά μέλη μπορούν επίσης να γίνουν ενήλικες οι οποίοι 
δεν ασχολούνται αποκλειστικά με τις παραπάνω εργασίες , εφόσον είναι μισθωτές ή 
κύριοι αγροτικής εκμετάλλευσης που βρίσκεται στην περιφέρεια που έχει την έδρα του 
ο συνεταιρισμός.

Ειδικά μέλη μπορούν να γίνουν ενήλικοι, οι οποίοι είναι μεν ιδιοκτήτες αγροτικής 
περιουσίας που βρίσκεται στην περιφέρεια του συνεταιρισμού, δεν ασχολούνται όμως 
επαγγελματικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

1.5. Διοίκηση

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί διοικούνται από τη γενική συνέλευση των μελών και 
το διοικητικό συμβούλιο και το εποπτικό συμβούλιο εποπτεύει τις δραστηριότητες του 
συνεταιρισμού.
1.51 Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού και απαρτίζεται 
από όλα τα μέλη του συνεταιρισμού. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το 
διοικητικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο και σε έκτακτη 
συνεδρίαση από το διοικητικό συμβούλιο ή από το εποπτικό συμβούλιο. Η γενική
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συνέλευση αποφασίζει για τα περισσότερα θέματα του συνεταιρισμού. Στη συνέλευση 
κάθε μέλος έχει μία ψήφο και εγκυρότητα υπάρχει εάν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 
μισά μέλη του συνεταιρισμού.
1.52 Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε τουλάχιστον μέλη και η διάρκεια 
της θητείας του είναι τριετής. Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί το συνεταιρισμό για 
όλα τα θέματα που αφορούν διοικητικά και διαχειριστικά θέματα.
1.53 Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη και έχει σαν σκοπό 
να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων 
της γενικής συνέλευσης. Το εποπτικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά 
στους τρεις μήνες.

1.6 Βιβλία

Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις υποχρεούνται να τηρούν τα βιβλία που 
ορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και επιπλέον τα ακόλουθα βιβλία, 

ΐ. Βιβλίο μητρώου τακτικών και ειδικών μελών, 
π. Βιβλίο μητρώου κλαδικής οργάνωσης παραγωγής,

ϋϊ. Βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων.
ίν. Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων, 
ν. Βιβλίο περιουσίας της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης.

Η διοίκηση του Συνεταιρισμού έχει την υποχρέωση της έγκαιρης ενημέρωσης των 
βιβλίων την οργάνωση και την ευθύνη για τις τυχόν παραβάσεις.

1.7.Το Συνεταιριστικό φαινόμενο στην Ελλάδα

Ο πρώτος Συνεταιρισμός στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1778 στα Αμπελάκια της 
Θεσσαλίας που ονομαζόταν «Συνεργατικός Οργανισμός- Συντροφιά Αμπελακίων». Το 
κύριο έργο αυτής της Οργάνωσης είναι η παραγωγή και η εκμετάλλευση κόκκινων 
νημάτων και ο καθένας από τους συνεργαζόμενους απολαμβάνει κέρδη ανάλογα με τη 
συμμετοχή του στην παραγωγική και λειτουργική διαδικασία.

Έπειτα από την ίδρυση του συνεταιρισμού των Αμπελακίων αρχίζει η ανοδική 
πορεία για το φαινόμενο του Συνεργατισμού. Αυτό κράτησε ως το 1944. Ύστερα από 
την απελευθέρωση, το κλίμα που επικρατούσε τότε στην Ελλάδα, δεν επέτρεπε την 
ανάπτυξη του συνεταιριστικού φαινομένου. Ο εμφύλιος πόλεμος και η καταπίεση 
περιόριζαν τη λειτουργία μιας ομαλής και δημοκρατικής συνεταιριστικής οργάνωσης. 
Οι συνεταιρισμοί ήταν λίγοι σε αριθμό και τα περιθώρια ανάπτυξης μικρά.

ΕΙ άνθιση των συνεταιρισμών επιτυγχάνεται μετά την πτώση της δικτατορίας. Η 
απελευθέρωση από διάφορους περιορισμούς γίνεται σταδιακά, καταργώντας διάφορους 
νόμους. Ιδιαίτερα ωφέλιμος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών ήταν ο νόμος 921/79.

10



2.1 Διαφορά των συνεταιρισμών με τις άλλες μορφές επιχειρήσεων.

Η συνεταιριστική οργάνωση είναι μια ελεύθερη ένωση προσώπων ή μια μορφή 
αυτοοργάνωσης για την καλύτερη άσκηση της παραγωγικής δραστηριότητας των μελών 
της. Επί σειρά ετών υπήρξε το όπλο των φτωχών αγροτών απέναντι στην ασυδοσία των 
τσιφλικάδων, για να ξεφύγουν από τα όρια της φτώχειας που τους είχε καταδικάσει η 
ζωή. Αντίθετα οι επιχειρήσεις είναι ενώσεις προσώπων που δεν έχουν σαν μοναδικό 
σκοπό την αύξηση και βελτίωση της παραγωγής αλλά και την αύξηση του κέρδους.

Μια συνεταιριστική οργάνωση διαφέρει από τις άλλες μορφές κοινωνικών 
οργανώσεων, στο ότι βασικός λόγος της ύπαρξής της και συστατικό της λειτουργίας της 
αποτελεί η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι δηλαδή ταυτόχρονα μια 
κοινωνική οργάνωση αλλά και μια επιχείρηση. Δηλαδή ένας συνεταιρισμός 
δραστηριοποιείται κοινωνικά και πολιτιστικά δίνοντας μόρφωση στα μέλη του και 
ταυτόχρονα ασκεί και επιχειρηματική δραστηριότητα βοηθώντας τα μέλη του στην 
παραγωγή, εμπορία και διακίνηση των προϊόντων τους. Αυτή η διπλή τους υπόσταση 
διαφοροποιεί τους συνεταιρισμούς από τις άλλες εταιρικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα, οι οποίες είναι ενώσεις κεφαλαίων και όχι προσώπων.

Στο συνεταιρισμό η διανομή των κερδών γίνεται με βάση τη συμμετοχή των 
μελών στις δραστηριότητες του, ενώ στις άλλες εταιρείες με βάση το κεφάλαιο που έχει 
συνεισφέρει ο κάθε ‘συνέταιρος’. Δηλαδή στους συνεταιρισμούς όσο πιο πολύ 
συμμετέχει κάθε εταίρος στις δραστηριότητες του συνεταιρισμού τόσο πιο μεγάλο 
ποσοστό θα έχει στη διανομή των κερδών. Στις άλλες μορφές επιχειρήσεων όσο και να 
συμμετέχει ο κάθε εταίρος το ίδιο ποσοστό κέρδους θα έχει.

Βασικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις είναι η αύξηση των κερδών προς όφελος των 
εταίρων ενώ στους συνεταιρισμούς είναι η απρόσκοπη και αποτελεσματική λειτουργία. 
Στους συνεταιρισμούς επιδιώκει κάποιος να γίνει μέλος για να βοηθηθεί οικονομικά, 
μηχανικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και εμπορικά

Οι συνεταιρισμοί διοικούνται από το σύνολο των μελών(κάθε μέλος μια ψήφος) 
στη γενική συνέλευση. Κάποιες μορφές επιχειρήσεων διοικούνται από τους μετόχους,( ο 
αριθμός των ψήφων των μετόχων είναι ανάλογος του αριθμού των μετοχών που 
κατέχουν, οι οποίοι εκλέγουν το διοικητικό συμβούλιο, και άλλες επιχειρήσεις 
διοικούνται από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Σε αυτό είναι και η ποιοτική διαφορά 
ανάμεσα στους συνεταιρισμούς με την Α.Ε. Στο συνεταιρισμό η αξία βρίσκεται στους 
συνεταιριστές, ενώ στις επιχειρήσεις στην κτήση του κεφαλαίου.

Στην Ελλάδα οι συνεταιρισμοί ενώ ξεκίνησαν με τις πιο αισιόδοξες προοπτικές, η 
ανάπτυξή τους είναι περιορισμένη σε σχέση με το συνεταιριστικό κίνημα άλλων χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ιταλία υπάρχουν χιλιάδες συνεταιρισμοί οι οποίοι έχουν 
και τη δική τους Τράπεζα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°
ΣΥ Ν ΕΤΑ ΙΡΙΣΜ ΟΙ -  ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡΗ ΣΕ ΙΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

3.1 Γενική επισκόπηση

Μέχρι το 1915 δεν υπήρχε στη χώρα μας νομοθετικό καθεστώς για τους 
συνεταιρισμούς και οι σκοποί τους επιδιωκόντουσαν από το νόμο που ίσχυε για τις 
επιχειρήσεις. Ο πρώτος νόμος που αφορούσε συνεταιρισμούς ήταν ο ν.602/1915 «Περί 
Συνεταιρισμών», ο οποίος ήταν έργο του Α.Μιχαλόπουλου και ψηφίστηκε επί 
πρωθυπουργίας Ελευθέριου Βενιζέλου. Πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος 
ν.2810/9.3.2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» ο οποίος αντικατέστησε το 
νόμο 2169/10.9.1993.

Παρακάτω θα αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά βασικά άρθρα αυτού του νέου 
νόμου τον οποίο υπογράφουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος 
Στεφανόπουλος και οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας Γ.Παπαντωνίου, Γεωργίας 
Γ.Ανωμερίτης, Ανάπτυξης Ε.Βενιζέλος, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Μ.Παπαϊωάννου και Δικαιοσύνης Ε.Γιαννόπουλος.

3.2 Άρθρα του νόμου 2810/9.3.2000 

Άρθρο Γ
Ορισμός-Σκοπός- Νομική Μορφή
1. Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία 
συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την βοήθεια των μελών της, την οικονομική, 
κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιοκτήτης και 
δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Ως Α.Σ.Ο. θεωρούνται και οι αλιευτικοί, 
κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, δασικοί, 
αγροτοτουριστικοί, αγρό βιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι συνεταιρισμοί 
οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της αγροτικής οικονομίας.
2. Οι Α.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες. Στις 
πρωτοβάθμιες υπάγονται οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, στις δευτεροβάθμιες οι Ενώσεις 
Αγροτικών Συνεταιρισμών και οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιρισμών και στις 
τριτοβάθμιες οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις.
3. Οι Α.Σ.Ο. όλων των βαθμιδών είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν 
εμπορική ιδιότητα. Αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των 
σκοπών τους στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού τους.

Άρθρο 3°
Όροι σύστασης- Έγκριση- Καταχώρηση καταστατικού
Ι.Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η 
υπογραφή του από εφτά τουλάχιστον πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 5 του νόμου αυτού, καθώς και η έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της έδρας 
του συνεταιρισμού.
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2. Για την έγκριση του καταστατικού κατατίθεται από το προσωρινό διοικητικό 
συμβούλιο αίτηση στο Ειρηνοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της 
εκούσιας δικαιοδοσίας.
3. Αν το καταστατικό δεν είναι σύννομο, το Ειρηνοδικείο αναβάλλει τη λήψη της 
απόφασης και εκδίδει μη οριστική απόφαση με την οποία καλεί το προσωρινό 
διοικητικό συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή να συμπληρώσει τις 
ελλείψεις μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες, από τη δημοσίευση της παραπάνω 
αποφάσεως. Στη συνέχεια εκδίδεται η απόφαση του Ειρηνοδικείου. Εάν με την 
απόφαση γίνει δεκτή η αίτηση, καταχωρείται το καταστατικό στο Βιβλίο Μητρώου 
Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, με μνεία του αριθμού της 
σχετικής απόφασης. Από την καταχώρηση αυτήν, ο Α.Σ. αποκτά νομική προσωπικότητα 
και εμπορική ιδιότητα. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την τροποποίηση του 
καταστατικού. Κυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου και 
του καταστατικού αποστέλλει η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου στην εποπτεύουσα αρχή 
εντός ενός μηνός από την καταχώρηση της απόφασης.
4. Κατά της απόφαση του Ειρηνοδικείου μπορεί να ασκηθεί έφεση στο αρμόδιο 
δικαστήριο.

Άρθρο 6°
Εγγραφή- Αποχώρηση- Διαγραφή μέλους
Ι.Το διοικητικό συμβούλιο του αγροτικού συνεταιρισμού αποφασίζει για την αποδοχή ή 
όχι της αίτησης εγγραφής προσώπου ως μέλους του συνεταιρισμού, εντός προθεσμίας 
που ορίζεται από το καταστατικό.
2. Αν η αίτηση απορριφθεί ή αν το διοικητικό συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός της 
παραπάνω προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη 
τακτική γενική συνέλευση, η οποία επιλαμβάνεται του αιτήματος και αποφασίζει 
οριστικά.
3. Το καταστατικό ορίζει τα κωλύματα για την εγγραφή μέλους καθώς και τους όρους 
και τις προϋποθέσεις αποχώρησης και διαγραφής του, την ελάχιστη χρονική διάρκεια 
της παραμονής και τους όρους και το χρόνο απόδοσης των συνεταιριστικών μερίδων.

Άρθρο 10°
Γενική Συνέλευση-Αρμοδιότητες- Σύγκλιση
1. Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού. Στη γενική 
συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες 
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το συνεταιρισμό.
Στη γενική συνέλευση κάθε μέλος έχει μία ψήφο.
Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι ο συνεταίρος διαθέτει περισσότερες της μία 
ψήφους και μέχρι τρεις, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου αυτού.
Η γενική συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα γιο το οποίο δεν προβλέπεται από άλλο 
αρμόδιο όργανο.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης ανήκουν: 

ί. Η τροποποίηση του καταστατικού.
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π. Η συγχώνευση, η μετατροπή, η παράταση της διάρκειας και η διάλυση του 
συνεταιρισμού.

ΐπ. Η εκλογή και ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 
ΐν. Η έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο 

καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης, 
ν. Η επιβάρυνση των μελών από τυχόν ζημιές, 

νϊ. Η μεταβολή του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας, 
νϋ. Η επιβολή εισφοράς στα μέλη.

νϋΐ. Η έγκριση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης του 
συνεταιρισμού και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός, 

ϊχ. Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, 
χ. Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 

χΐ. Η ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού 
Υπηρεσιακής Καταστάσεως Προσωπικού, 

χπ. Η απόφαση για την αγορά ή πώληση ακινήτων.
χΐϋ. Η απόφαση για τη συγκρότηση και λειτουργία από τα μέλη του συνεταιρισμού 

Κλαδικών Οργανώσεων Παραγωγής Αγροτικού Συνεταιρισμού, που αντιστοιχούν 
στους κλάδους παραγωγής και στα βασικά προϊόντα ή δραστηριότητες του 
συνεταιρισμού.

χΐν. Ο ορισμός των ελεγκτών του άρθρου 17 για την επόμενη οικονομική χρήση και ο 
καθορισμός της αμοιβής τους, 

χν. Κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται στο καταστατικό.
3. Η γενική συνέλευση μπορεί, με απόφασή της, να μεταβιβάζει στο διοικητικό 
συμβούλιο την αρμοδιότητα για την άσκηση των, με στοιχεία χί και χϋ της 
προηγούμενης παραγράφου, αρμοδιοτήτων της.
4. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο σε τακτική σύνοδο μία 
φορά το χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα του συνεταιρισμού μέσα σε έξι το πολύ μήνες 
από τη λήξη της χρήσεως.
5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση για λόγους, 
που προβλέπονται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν αυτό επιβάλλεται από το 
συμφέρον του συνεταιρισμού.
6. Το ένα πέμπτο των μελών του συνεταιρισμού μπορεί να ζητήσει από το διοικητικό 
συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, αναφέροντας υποχρεωτικά στην 
αίτησή του τα προς συζήτηση θέματα.
Αν το διοικητικό συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε είκοσι 
ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη έχουν το δικαίωμα σύγκλησής 
της.

Άρθρο 15°
Αρχαιρεσίες
Ι.Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου διενεργούνται 
από εφορευτική επιτροπή. Η διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων και των
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αναπληρωτών τους σε ανώτερες βαθμίδας συνεταιριστικές οργανώσεις, συνεταιριστικές 
εταιρίες ή σε νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει ο συνεταιρισμός, καθορίζεται από 
το καταστατικό. Στις εκλογές των δευτεροβάθμιων, των τριτοβάθμιων συνεταιριστικών 
οργανώσεων και της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής δικαστικός 
λειτουργός διοριζόμενος από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας τους.
2.Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο 
ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική.σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. 
3.0 αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να ορίζεται από το καταστατικό 
μεγαλύτερος του μισού του όλου αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Στην 
περίπτωση που προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός. 
Ψηφοδέλτια που περιέχουν αριθμό σταυρών μεγαλύτερο από τον οριζόμενο από το 
καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.
4. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν 
υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες κατά 
τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν.
5. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι τη λήξη της 
θητείας τους.
6. Οι διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, της εκλογής της εφορευτικής επιτροπής 
και κάθε άλλο συναφές θέμα ορίζονται από το καταστατικό.
7. Το διοικητικό συμβούλιο στην πρώτη, μετά την εκλογή του, συνεδρίαση συγκροτείται 
σε σώμα, σύμφωνα με το καταστατικό.
Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις 
ανακατανομής των αξιωμάτων στο διοικητικό συμβούλιο. Αν στο καταστατικό δεν 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, η ανακατανομή των αξιωμάτων μπορεί να γίνει εφόσον 
αποφασισθεί από τα δύο τρία του συνόλου των μελών του. Όταν προκύπτει κλάσμα 
ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός.
8. Αν κενωθεί η θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, με απόφαση των λοιπών 
μελών του, συμπληρώνει την κενή θέση εκλέγοντας σε αυτήν μέλος του συνεταιρισμού. 
Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητα τους αυτή μέχρι τη σύγκληση της 
πρώτης τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την εκλογή τους 
ή, σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα μέλη.
9. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης της συνεταιριστικής οργάνωσης 
όποιος καταδικάσθηκε με τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή , 
απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση 
καθήκοντος, υφαρπαγή ψεύδους βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και 
εμπορία ναρκωτικών.
Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για μέλος του η ύπαρξη 
οποιουδήποτε από τα κωλύματα που προαναφέρθηκαν, το μέλος αυτό εκπίπτει 
αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 
5 και 8.

Άρθρο 19°
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Διαχειριστικό υπόλοιπο-Πλεονάσματα- Κέρδη
Ι.Αν από τα ακαθάριστα έσοδα της Α.Σ.Ο. αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι 
ζημίες, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των υποχρεωτικών και των προαιρετικών μερίδων, το 
υπόλοιπο που απομένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο χρήσης. Το διαχειριστικό 
υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη. Τα πλεονάσματα προέρχονται από τις 
κατά το άρθρο 8 συναλλαγές της συνεταιριστικής οργάνωσης με τα μέλη της. Το πέραν 
του πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές με τρίτους 
και συνιστά κέρδη.
2. Εάν το καταστατικό προβλέπει συμμετοχή των προαιρετικών μερίδων στα 
πλεονάσματα ή στα κέρδη ή και στα δύο, τα ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν από 
οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποίηση των πλεονασμάτων και των κερδών.
3. Από τα πλεονάσματα, πριν από την αφαίρεση για τις προαιρετικές μερίδες, κρατείται 
ποσοστό δέκα τοις εκατό για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή 
παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει στο ύψος του 
συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων των μελών του συνεταιρισμού και 
επαναφέρεται εάν το τακτικό αποθεματικό υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των 
μερίδων των μελών. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερο ποσοστό 
κράτησης. Το μέρος των πλεονασμάτων που μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό 
λογίζεται ως ισόποση εισφορά των μελών.
4. Το υπόλοιπο των πλεονασμάτων, που απομένει μετά την κράτηση της προηγούμενης 
παραγράφου, διατίθεται για την:

ί. Ανάπτυξη του συνεταιρισμού.
ϋ. Απόδοση στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές του με το συνεταιρισμό, 

ίϋ. Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.
5. Τα ποσά της περίπτωσης β της προηγούμενης παραγράφου μπορεί, με απόφαση της 
γενικής συνέλευσης, να παραμείνουν στο συνεταιρισμό ως εξατομικευμένες έντοκες 
καταθέσεις προθεσμίας των μελών. Το επιτόκιο που καταβάλλεται στην περίπτωση 
αυτήν καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
επιτόκιο δανεισμού του συνεταιρισμού από τις τράπεζες.
6. Στο τακτικό αποθεματικό περιέχονται:

ί. Τα κέρδη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, μετά τη φορολόγησή τους, 
π. Η κράτηση της παραγράφου 3.

ίϋ. Τα έσοδα που περιέρχονται στο συνεταιρισμό από χαριστική αιτία.
ίν. Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό.

Άρθρο 34°
Ποινικές διατάξεις
1.Τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις μήνες έως ένα έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις 
δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλος 
Α.Σ.Ο. και Σ.Ε. αν:
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ϊ. Εν γνώσει του παρέχει στη γενική συνέλευση ή σε εκείνον που ασκεί την 
εποπτεία ή τον έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει αληθή στοιχεία, 
γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στην οικονομική κατάστασή τους, 

ϋ. Εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία τους ή 
συντάσσει ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς, 

ϊϋ. Αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει από εκείνον που ασκεί έλεγχο ή εποπτεία, 
τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την 
άσκηση ελέγχου ή εποπτείας.

2. Με φυλάκιση από ένα μήνα μέχρι ένα έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν 
προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιμωρείται όποιος διενεργεί έλεγχο ή εποπτεία στις 
αναφερόμενες στην παράγραφο 1 οργανώσεις, αν κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται αληθή γεγονότα ή 
περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονομική κατάσταση των 
αναφερόμενων στην παράγραφο 1 οργανώσεων και περιήλθαν σε γνώση του από τον 
έλεγχο ή την εποπτεία, που διενήργησε σε αυτές.
3. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα μήνα μέχρι ένα έτος ή με χρηματική ποινή ή και με 
τις δύο ποινές, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος 
παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης 
των μελών των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 οργανώσεων, με χρήση σωματικής 
βίας ή απειλής σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης.
4. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα μήνα μέχρι ένα έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις 
δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος:

ί. Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου μετά τη λήξη της θητείας του. 
ϋ. Ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή ψηφίζει πολλές φορές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος εκλογής για την 
ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων, οργάνων και αντιπροσώπων των Α.ΣΟ. και 
της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

5. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, οι εκκαθαριστές και οι υπάλληλοι των συνεταιριστικών οργανώσεων της 
παραγράφου 1, στους οποίους παραχώρησε το διοικητικό συμβούλιο την άσκηση 
ορισμένων αρμοδιοτήτων του, για παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του 
καταστατικού ή για ενέργειες που αντίκεινται στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή 
για μη εκτέλεση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό των καθηκόντων τους, καθώς 
και για την παράλειψη σύνταξης του ισολογισμού.

Άρθρο38ο
Προσωπικό Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
Ι.Το προσωπικό των Α.Σ.Ο. είναι:

ί. Τακτικό που διορίζεται σε θέσεις προβλεπόμενες από τον κανονισμό λειτουργίας 
του και καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της οργάνωσης.
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π. Με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που καλύπτει ειδικές, έκτακτες, 
εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες της οργανώσης.

2.Η υπ’αριθμ. 27346/1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εργασίας 
«Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού Αγροτικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε, εξακολουθεί να ισχύει, για όσα 
θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από το νόμο αυτόν.
Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Γεωργίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο παραπάνω 
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης προσαρμόζεται υποχρεωτικά προς τις διατάξεις 
του νόμου αυτού.
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ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° 
ΜΕΛΙ- ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

4.1 .Μέλι

Μέλι, είναι το τρόφιμο που συλλέγουν οι μέλισσες από τα ζωντανά μέρη των 
φυτών ή από εκκρίσεις εντόμων, που μεταφέρουν στην κυψέλη τους, μεταποιούν, 
εμπλουτίζουν με δικές τους ουσίες και αποθηκεύουν στις κηρήθρες τους, μέχρι να 
ωριμάσει.

Οι μέλισσες παράγουν το μέλι από το νέκταρ και τα μελιτώματα που μαζεύουν από 
τα ζωντανά μέρη του φυτού. Το νέκταρ και τα γλυκά εκκρίματα που συλλέγει η 
μέλισσα, γι να μετατραπούν σε μέλι, υπόκεινται σε κατεργασίες, όπως: Ι.τη χημική 
αλλαγή των ζαχάρων, 2. την απομάκρυνση ενός μεγάλου ποσοστού νερού και 3. την 
προσθήκη ουσιών από τις μέλισσες. Το νέκταρ που συλλέγει η μέλισσα κατεργάζεται 
στον πρόλοβο της (μελιστομάχι) με την βοήθεια διαφόρων ένζυμων. Η κύρια όμως 
επεξεργασία γίνεται μέσα στην κυψέλη από τις οικιακές (νεαρές) μέλισσες. Η 
συμπύκνωση του νέκταρος και των γλυκών εκκριμάτων γίνεται κατά την επεξεργασία 
τους στα στοματικά μόρια των οικιακών μελισσών και μέσα στα ανοιχτά κελιά. Έτσι 
όταν το μέλι των κελιών είναι πλέον ώριμο οι μέλισσες το σφραγίζουν με κερί.

4.2.Κατηγορίες μελιού

Το μέλι ταξινομείται με πολλούς τρόπους: σύμφωνα με τη βοτανική ή γεωγραφική 
του προέλευση, την εποχή ή περιοχή συλλογής, τη φυσική του κατάσταση ή τη 
συσκευασία και τον τρόπο με τον οποίο προσφέρεται στον πελάτη.

• Βοτανική προέλευση: Το μέλι παίρνει το όνομά του φυτού από το οποίο προήλθε 
το νέκταρ ή το μελίτωμα. Έτσι έχουμε μέλι θυμαριού, μέλι ρεικίσιο, πευκόμελο, 
μέλι ελάτης κλπ.

• Επογή ή τόπος προέλευσης: Το μέλι μπορεί να προήλθε από μίγμα νέκταρος 
διαφόρων λουλουδιών, αλλά να χαρακτηρίζεται ανάλογα με την εποχή του έτους 
που τρυγήθηκε ή την περιοχή από την οποία προήλθε. Έτσι έχουμε το ανοιξιάτικο 
μέλι, το φθινοπωρινό μέλι ή το βουνίσιο μέλι κλπ.

• Φυσική κατάσταση: Το μέλι μπορεί να είναι ρευστό ή κρυσταλλωμένο ή να 
πουλιέται κατευθείαν μαζί με την κηρήθρα, οπότε τότε ονομάζεται μελικηρίδιο.

4.3 .Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μελιού

• Το άρωμα και η γεύση: Αν και το άρωμα και η γεύση του μελιού είναι τα πιο 
σημαντικά χαρακτηριστικά, όσον αφορά το μελισσοκόμο και τον καταναλωτή, 
εντούτοις λίγα πράγματα γνωρίζουμε γι’αυτά. Υπάρχουν ίσως τόσα είδη 
αρωμάτων μελιού, όσα είναι και τα φυτά από τα οποία προέρχεται το νέκταρ. Το
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λεπτό άρωμα του μελιού είναι ειδικά ευαίσθητο στη θέρμανση και στη μη σωστή 
αποθήκευση. Εκτός από την απώλεια του αρώματος, η υπερβολική θέρμανση 
μπορεί να αλλάξει μερικές γεύσεις από την επίδραση της θέρμανσης στα ζάχαρα, 
τα οξέα και τις πρωτεΐνες. Η γεύση του μελιού αποδίδεται γενικά στα ζάχαρα, το 
γλυκονικό οξύ και την προλίνη που περιέχει. Θεωρείται ότι τα διάφορα ζάχαρα, 
τα οξέα, οι τανίνες και οι μικρές ποσότητες πτητικών ουσιών συμβάλλουν στη 
γεύση του μελιού.Η γεύση σε μερικά μέλια μπορεί επίσης να οφείλεται σε 
γλυκοσίδια ή αλκαλιειδείς ουσίες που είναι ειδικές σε μερικά φυτά.

• Το χρώμα: Οι ουσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για το χρώμα του μελιού είναι 
πλήρως γνωστές. Το χρώμα διαφέρει πολύ από μέλι σε μέλι. Φυσικά μέλια μπορεί 
να είναι σχεδόν άχρωμα ή μπορεί να παίρνουν όλες τις αποχρώσεις από ανοιχτό 
κίτρινο μέχρι μαύρο. Το χρώμα του μελιού είναι χαρακτηριστικό της φυσικής του 
προέλευσης. Οι ουσίες που καθορίζουν το χρώμα του μελιού είναι τα 
καροτινοειδή , οι πολυφαινόλες, οι οποίες όταν οξειδώνονται δίνουν 
σκοτεινόχρωμες ουσίες και φλαβονοειδείς χρωστικές, οι οποίες προέρχονται από 
τη γύρη. Το χρώμα του μελιού θεωρείται ένα από τα κύρια κριτήρια ποιότητας 
που επηρεάζει την προτίμηση του καταναλωτή. Πολλά ανοικτόχρωμα μέλια 
έχουν καλύτερο άρωμα και γεύση, σε αντίθεση με τα σκοτεινόχρωμα στα οποία η 
γεύση είναι πιο δυνατή και θεωρούνται μεγαλύτερης θρεπτικής αξίας.

• Ηυδροζυιιεθυλοφουρφουραλη (ΤΙΜΤΊ: Η ουσία αυτή είναι προϊόν διάσπασης των 
απλών ζαχάρων (μονοζαχαρίτες), ειδικά της φρουκτόζης, με την παρουσία οξέος. 
Τέτοια διάσπαση μπορεί να αρχίσει κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης του 
νέκταρος μέσα στην κυψέλη, όταν η συγκέντρωση της φρουκτόζης και οξέος 
είναι κατάλληλη. Όπως όλες οι χημικές αντιδράσεις έτσι και αυτή επιταχύνεται με 
τη θέρμανση.

• Οι τοξικές ουσίες: Στη φύση υπάρχουν πολλές οργανικές ουσίες που παράγονται 
από διάφορα φυτά και πολλά από αυτά έχουν φαρμακολογικές ιδιότητες. Δεν 
είναι παράξενο ότι μερικές φορές τέτοιες ουσίες βρίσκονται στο μέλι. Οι ουσίες 
αυτές δεν είναι συστατικά του μελιού, γιατί δεν είναι κοινές σ’όλα τα μέλια, αλλά 
απλώς παρουσιάζουν επιστημονικό ενδιαφέρον.

4.4. Φυσικές ιδιότητες του μελιού

Από φυσικής απόψεως το μέλι, όπως εξάγεται από την κηρήθρα, είναι ένα υδατικό 
διάλυμα από ουσίες που έχουν ποικίλο μέγεθος σωματιδίων, όπως ανόργανα ιόντα, 
απλά ζάχαρα ή πολυζαχαρίτες, μακρομοριακές πρωτεΐνες, σπόρια από ζύμες και 
μύκητες και τα μεγαλύτερα σωματίδια που είναι οι κόκκοι της γύρης. Επειδή τα ζάχαρα 
αποτελούν το 99% των στερεών συστατικών του μελιού, οι φυσικές ιδιότητες 
καθορίζονται από το είδος και την πυκνότητά τους. Αν και το μέλι είναι ένα πολύ πυκνό 
σιρόπι, που κατά μέσο όρο 84% τα στερεά του συστατικά είναι φρουκτόζη και γλυκόζη, 
οι ιδιότητές του διαφέρουν κάπως από ένα σιρόπι με ζάχαρη που έχει το ίδιο ποσοστό 
υγρασίας. Αυτές οι ιδιότητες ποικίλλουν ανάλογα με το ποσοστό υγρασίας του μελιού.
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4.5.Επεξεργασία και Αποθήκευση του μελιού

1 ,Η επεξεργασία
Η γεύση , το άρωμα και τα καλά χαρακτηριστικά του ώριμου μελιού βρίσκονται 

στο μέγιστο τους, όταν το μέλι είναι μέσα στην κηρήθρα. Η επεξεργασία όμως που 
υπόκειται το μέλι μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή έχει ως αποτέλεσμα την κάποια 
αλλοίωσή του, αλλά το κατά πόσο αυτή η αλλοίωση είναι μεγάλη ή όχι εξαρτάται από 
τους χειρισμούς που έχουν κάνει ο μελισσοκόμος και οι διάφοροι τυποποιητές. Το 
ιδανικότερο θα ήταν να καταναλώνουν το μέλι έτσι όπως βγαίνει από την κηρήθρα, 
χωρίς καμμία άλλη επεξεργασία. Επειδή όμως η αγορά απαιτεί ένα προϊόν 
συσκευασμένο σε διάφορες μορφές, συγκεκριμένο χρώμα κλπ, αναγκάζονται οι 
διάφοροι συσκευαστές να κάνουν κάποια συγκεκριμένη ανάμειξη, η οποία φυσικά 
απαιτεί κάποια θέρμανση του μελιού.

Η θέρμανση είναι ο μόνος πρακτικός τρόπος, για να προλάβουμε την κρυστάλλωση 
και τη ζύμωσή του, αλλά πολύ εύκολα μπορεί να αλλοιώσει την ποιότητα του. Πρέπει 
να ελέγχουμε τη θερμοκρασία και το χρόνο θέρμανσης του μελιού και θα πρέπει μετά 
να το ψύχουμε σε θερμοκρασία δωματίου, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Με τον τρόπο αυτό 
θα μπορούμε να αποφύγουμε καταστροφή επιθυμητών χαρακτηριστικών του μελιού.
2 .Αποθήκευση

Το μέλι πρέπει να αποθηκεύεται σωστά πριν από τη μεταφορά του στα 
συσκευαστήρια, αλλά επίσης και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του. Μπορεί να 
επέλθουν σημαντικές αλλοιώσεις στο χρώμα, στο άρωμα και γενικά στην ποιότητα, 
πράγμα που αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψή του.
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4.6. Μελισσοκο μία

Η προσφορά της μελισσοκομίας ως κλάδος της γεωργικής παραγωγής είναι μικρή, 
όταν υπολογίζεται με βάση την αξία των προϊόντων που παράγει άμεσα η ίδια, εφόσον 
καλύπτει μόλις το 1,8% της ζωικής παραγωγής και το 0,55% της συνολικής 
ακαθάριστης αξίας της αγροτικής παραγωγής της χώρας.

4.7. Διάρθρωση της μελισσοκομίας στην Ελλάδα

Η ελληνική μελισσοκομία σήμερα αριθμεί γύρω στα 1.300.000 μελίσσια, από τα 
οποία το 96% περίπου είναι εγκατεστημένα σε ‘ευρωπαϊκές’ πλαισιοκυψέλες και το 
υπόλοιπο σε εγχώριες διαφόρων τύπων. Με τη μελισσοκομία απασχολούνται 23.500 
περίπου άτομα, από τα οποία το 80% είναι γεωργοί και το υπόλοιπο ετερο- 
επαγγελματίες, οι οποίοι ασκούν τη μελισσοκομία ως δευτερεύουσα απασχόληση. Από 
τους γεωργούς μόνο 1500 περίπου άτομα ή το 6% του συνόλου έχουν ως αποκλειστική 
απασχόληση τη μελισσοκομία, ενώ οι υπόλοιποι εξασφαλίζουν απ αυτήν 
συμπληρωματικό εισόδημα.

4.8.Παραγωγή προϊόντων

Η συνολική ετήσια παραγωγή μελιού κυμαίνεται από 10.000 έως 14.000 τόνους. 
Το παραγόμενο μέλι διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Το μέλι από νέκταρ, στο 
οποίο συγκαταλέγονται τα διάφορα ανθόμελα (καστανιάς, θυμαριού, πορτοκαλιάς, 
βαμβακιού, ηλίανθου, ερείκης κ.ά.) και το μέλι από μελιτώματα ( πεύκου, ελάτου, 
βελανιδιάς κ.ά). Οι μεγαλύτερες ποσότητες προέρχονται από το πεύκο ( 60%-65%), το 
έλατο (10%) και το θυμάρι (15%).
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4.9.Συνεταιριστική δραστηριότητα και οργάνωση

Οι Έλληνες μελισσοκόμοι είναι οργανωμένοι σε συνεταιρισμούς και 
συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στις συνεταιριστικές οργανώσεις ανήκουν 130 
συνεταιρισμοί, οι οποίοι αριθμούν 9.500 μέλη (45% περίπου του συνόλου). Υπάρχου 
δύο Κοινοπραξίες μελισσοκόμων, της Νότιας και Βόρειας Ελλάδας, οι οποίες 
συγκεντρώνουν και προωθούν το μέλι των συνεταιρισμένων μελισσοκόμων με τη 
βοήθεια μονάδας επεξεργασίας μελιού που διαθέτουν. Στις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
ανήκουν περίπου τριάντα μελισσοκομικοί σύλλογοι, με κορυφαία οργάνωση την 
Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος, με έδρα τη Λάρισα.

4.10.Προβλήματα του κλάδου

• Η διάθεση του μελιού. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι αυτάρκης σε μέλι, 
εισάγει ετήσια γύρω στους 3.000 τόνους μελιού. Οι Κοινοπραξίες και οι 
συνεταιρισμοί των μελισσοκόμων αδυνατούν να προωθήσουν τη διάθεση του 
μελιού τους, λόγω του έντονου ανταγωνισμού που δέχονται από το εισαγόμενο.

• Αδυναμία της Πολιτείας να ελέγξει τη διακίνηση του χύμα εισαγόμενου μελιού. 
Αυτήν την αδυναμία εκμεταλλεύονται οι διάφοροι κερδοσκόποι στην αγορά και 
βαφτίζουν το εισαγόμενο μέλι σε ελληνικό.

• Απουσία διαδικασίας κεντρικού σχεδιασμού ανάπτυξης και στρατηγικής από την 
Πολιτεία.

• Επιστημονική κάλυψη της μελισσοκομίας. Η Ελλάδα παραμένει πίσω στην 
έρευνα, στην τεχνολογία και σε προγραμματισμό μελισσοκομικής ανάπτυξης.

• Η απουσία οργάνωσης. Η συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες ερευνητικές ομάδες 
είναι περιορισμένη και οι Κοινοπραξίες και οι Συνεταιρισμοί αδυνατούν να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις των μελών τους.

• Ασθένειες των μελισσών και η αντιμετώπισή τους. Ο μελισσοκόμος έχει στη 
διάθεσή του εγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία όμως θεωρεί ακριβά, με αποτέλεσμα 
να καταφεύγει σε ιδιοσκευάσματα αμφίβολης αποτελεσματικότητας.

• Κλοπές των μελισσιών. Αρκετοί μελισσοκόμοι θρηνούν την απώλεια της 
περιουσίας τους σε μια νύκτα. Ο νόμος προσπαθώντας να καλύψει την αδυναμία 
που υπάρχει, διότι το μελίσσι βρίσκεται αφύλακτο σε ερημικές περιοχές, είναι 
αυστηρότατος με πολύ βαριές ποινές.

• Απώλειες από φυτοφάρμακα. Οι ψεκασμοί με αεροπλάνα συνεχίζονται, ενώ 
έχουν απαγορευθεί στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Απώλειες από πυρκαγιές. Τις τελευταίες χρονιές πολλά μελίσσια κάηκαν στα 
πευκοδάση από πυρκαγιές.
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Οι μελισσοκόμοι με τις οργανώσεις τους επανειλημμένα ζήτησαν:
i. Βελτίωση της κατεστραμμένης χλωρίδας από τις πυρκαγιές και κάλυψη των 

γυμνών εκτάσεων με μελισσοκομικά φυτά.
ii. Δημιουργία δρόμων προσπέλασης σε μελισσοτόπιια, σε ορεινές περιοχές.

iii. Κατασκευή βροχοδεξαμενών σε άνυδρες περιοχές, κυρίως σε νησιά, 
ΐν. Ένταξη του μελιού στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς.
ν. Παραγωγή και διάθεση βελτιωμένων βασιλισσών, 

νϊ. Επιδότηση συνεταιριστικού μελιού που προορίζεται για εξαγωγές, 
νϋ. Εξίσωση της μελισσοκομίας με τους άλλους κλάδους της Αγροτικής Οικονομίας 

και ασφάλισή του ζωικού κεφαλαίου από τον ΟΓΑ ή τον EATΑ. 
viii. Απαγόρευση των αεροψεκασμών.

4.11 .Αιτήματα των μελισσοκόμων
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

Α ΤΤΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ»

5.1. Ιδρυση του συνεταιρισμού

Ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αττικής ο «ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ» ιδρύθηκε με την υπ’ 
αριθμόν 44455/3722/17-3-1960 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και δημοσιεύθηκε 
στο Μητρώο Συνεταιρισμών που τηρείται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Τα ιδρυτικά μέλη 
του συνεταιρισμού ήταν 10 και το ποσό της συνεταιριστικής μερίδας είχε ορισθεί στις 
100δρχ.. Ο συνεταιρισμός έπειτα από την ίδρυσή του έκανε δύο τροποποιήσεις στο 

καταστατικό του σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους. Η πρώτη τροποποίηση 
του καταστατικού έγινε στις 8-9-1983,αναπροσαρμοσμένο σύμφωνα με το νόμο 
921/1979 «περί Γεωργικών Συνεταιρισμών» και των διατάξεων του νόμου 1257/1982. 
Η επόμενη τροποποίηση του καταστατικού έγινε στις 9-4-2003 σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου 2810/2000.

5.2. Σκοπός ίδρυσης

Όπως όλοι οι νέοι συνεταιρισμοί έτσι και ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός 
Αττικής «ο ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ» ιδρύθηκε με σκοπό την βοήθεια των μελών του να 
εξαλείψουν όλα τα δυνατά εμπόδια, και με την αμοιβαία συνεργασία να βελτιώσουν την 
παραγωγή των μελών του.

5.3 .Τροποποιήσεις

Ανάμεσα στα δύο τροποποιημένα καταστατικά υπάρχουν κάποιες 
διαφοροποιήσεις. Βασική διαφορά τους είναι ότι το καταστατικό του 1983 
περιελάμβανε 62 άρθρα ενώ το καταστατικό του 2003 περιελάμβανε 47.

5.4.Έδρα- Περιφέρεια- Διάρκεια

Σύμφωνα με το καταστατικό του 1983, ο συνεταιρισμός παρουσιάζεται με έδρα την 
Άνω Ηλιούπολη και περιφέρεια το Νομό Αττικής. Στο καταστατικό του 2003 η έδρα 
του συνεταιρισμού είναι η Αθήνα, οδός Ζυμπρακάκη αρ.89-91. Ο συνεταιρισμός έχει 
περιφέρεια τη γεωγραφική περιοχή, η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια του Νομού 
Αττικής, όπου δραστηριοποιούνται και τα μέλη του. Η χρονική διάρκεια του 
συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.
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Στο καταστατικό του 1983, σε αντίθεση με του 2003, στο άρθρο 5 υπάρχει σαν 
προϋπόθεση για να γίνει κάποιος μέλος να διαθέτει ιδιόκτητη αγροτική περιουσία στην 
περιφέρεια του συνεταιρισμού, ή διαφορετικά να παρέχει ασφαλή στοιχεία 
αποδεδειγμένης φερεγγυότητας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνεταιρισμού. Επίσης σε μια άλλη παράγραφο αναφέρει ότι το υποψήφιο μέλος πρέπει 
να έχει ελεύθερη τη διαχείριση της περιουσίας του.

5.5.Προϋποθέσεις και κωλύματα εγγραφής

5.6. Αποχώρηση των μελών.

Τα μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να αποχωρούν από αυτόν μόνο μετά την 
πάροδο τριών ετών από την εγγραφή τους. Η διαφορά όμως των καταστατικών είναι στο 
χρόνο που πρέπει να γίνει η αίτηση του μέλους προς αποχώρηση. Στο πιο πρόσφατο 
καταστατικό αναφέρεται ότι, για την αποχώρηση απαιτείται έγγραφή αίτηση του μέλους 
προς το Συνεταιρισμό έξι μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της διαχειριστικής 
περιόδου. Στο παλαιότερο το διάστημα αυτό είναι τρεις μήνες. Και στα δύο 
καταστατικά, το μέλος μέχρι τη χρονολογία της αποχώρησής του εξακολουθεί να έχει 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων μελών και μετέχει στις Γενικές 
Συνελεύσεις αλλά θεωρείται ότι παραιτήθηκε από τυχόν αξιώματα, που κατείχε σε 
όργανα του Συνεταιρισμού.

5.7. Συνεταιριστική μερίδα

Από τη μία τροποποίηση του καταστατικού στην άλλη, εκτός από τους ισχύοντες 
κάθε φορά νόμους άλλαξε και το νόμισμα. Με την οικονομική ενοποίηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το νόμισμα που ισχύει, σε όσες χώρες μετέχουν σε αυτή, είναι το 
Ευρώ. Το 1983 με νόμισμα τις δραχμές, η συνεταιριστική μερίδα είχε ορισθεί στις 
5.000δρχ. για τα νεοεγγραφόμενα μέλη, τα οποία ήταν υποχρεωμένα να καταβάλλουν το 
ποσό της συνεταιριστικής μερίδας σε πέντε ετήσιες δόσεις. Το 2003, έπειτα την αλλαγή 
του νομίσματος, η υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα ορίζεται σε εκατόν πενήντα 
ευρώ. Η συνεταιριστική μερίδα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη με την 
αίτηση εγγραφής του μέλους στο συνεταιρισμό και η δεύτερη μέσα στην επόμενη 
διαχειριστική χρήση.

5.8. Ευθύνη για υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού

Η ευθύνη των μελών για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού προς τρίτους είναι σε 
ολόκληρο. Αυτό που άλλαξε είναι το ποσοστό αυτής της ευθύνης. Στο μεν πρώτο, τα 
μέλη ευθύνονται έναντι των τρίτων για ποσό ίσο προς το εκατονταπλάσιο των 
υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων τους. Στο δεύτερο η έκταση της ευθύνης αυτής 
μειώθηκε, και ορίζεται μέχρι του εικοσαπλάσιου του ποσού της υποχρεωτικής μερίδας
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5.9. Όργανα του συνεταιρισμού

Τα όργανα του συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Το καταστατικό του 1983 ορίζει ως όργανα του συνεταιρισμού το Εποπτικό 
Συμβούλιο και το Μικτό Συμβούλιο. Τα δύο αυτά στο νέο καταστατικό δεν 
αναφέρονται ούτε καν σαν κρατικά όργανα για τον έλεγχο του συνεταιρισμού.

5.10. Απαρτία

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται μέλη του Συνεταιρισμού με δικαίωμα 
ψήφου, τα οποία εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου αριθμού ψήφων. Αυτά 
αναφέρονται στο ισχύον καταστατικό, ενώ το προηγούμενο βρίσκεται σε απαρτία 
εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόν το 1/3 των μελών που έχουν 
εγγραφεί στο μητρώον του Συνεταιρισμού.

5.11. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Η διοίκηση του συνεταιρισμού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που 
ανάμεσα στα δύο καταστατικά υπάρχει διαφορά στον αριθμό των μελών και στην 
διάρκεια της θητείας του. Το 1983 ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
είχε ορισθεί στα πέντε μέλη που η διάρκεια της θητείας τους ήταν τέσσερα χρόνια. Από 
το 2003 το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη και η διάρκεια της θητείας 
του είναι τρία χρόνια.

5.12. Μέλη του συνεταιρισμού

Το καταστατικό του 1983 υπέγραψαν 262 μέλη σε αντίθεση με το 2003 που έως 
και σήμερα ο συνεταιρισμός αριθμεί μόνο 150 μέλη. Ο εν λόγω συνεταιρισμός είναι ο 
μοναδικός στο είδος του στο νομό Αττικής. Η ανυπαρξία αυτή δεν είναι τυχαία, γιατί ο 
νομός αυτός δεν ενδείκνυται για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ο Νομός Αττικής δεν 
είναι ο καταλληλότερος για αγροτικές και ζωικές παραγωγές, έχει αναπτύξει κυρίως τη 
βιομηχανική παραγωγή. Τα μελίσσια βρίσκονται κυρίως σε δασικές περιοχές. Το 
μεγαλύτερο κομμάτι των δασικών εκτάσεων του νομού έχουν καταστραφεί από τις 
φωτιές κατά συνέπεια και τα μελίσσια των παραγωγών. Αυτό οδήγησε πολλά μέλη του 
συνεταιρισμού να στραφούν σε άλλες δραστηριότητες για να κερδίσουν τα προς το ζην.

5.13 .Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του εν λόγω συνεταιρισμού είναι περιορισμένες. Με την έναρξη 
του ο συνεταιρισμός ασκούσε όλες τις δραστηριότητες του καταστατικού του. 
Προμήθευε τα μέλη του με τα απαιτούμενα είδη για τις μελισσοκομικές ανάγκες, 
αναλάμβανε την καταπολέμηση των εντόμων, πωλούσε από κοινού τα προϊόντα των
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παραγωγών για να εξασφαλίσει καλύτερες τιμές και προπαντός χορηγούσε δάνεια στα 
μέλη του για την διεύρυνση και βελτίωση της παραγωγής τους. Με το πέρασμα των 
χρόνων η έννοια του συνεταιρισμού χάθηκε. Οι συνεταιρισμοί άρχισαν να διαλύονται 
και να μειώνεται ο αριθμός τους. Όσοι παρέμειναν άρχισαν να ελαχιστοποιούνται τα 
μέλη τους. Έτσι και στο Μελισσοκομικό συνεταιρισμό, άρχισαν να μειώνονται τα μέλη 
του και με το πέρασμα του χρόνου να μην δραστηριοποιείται και σε όλους τους τομείς. 
Έτσι φτάνοντας στο σήμερα ο συνεταιρισμός μπορεί να υπάρχει νομικά αλλά στην 
ουσία του είναι σε αδράνεια. Ο συνεταιρισμός αυτός υπάρχει πλέον μόνο για να 
προσφέρει στα μέλη του οικονομική βοήθεια, χορηγώντας τους βεβαιώσεις για την 
έκδοση δανείων.

5.14. Λογιστικά-Βιβλία

Ο συνεταιρισμός, σήμερα, δεν τηρεί λογιστικά βιβλία ούτε παρουσιάζει 
ισολογισμούς. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχει οικονομικές απολαβές. Ο συνεταιρισμός 
δεν έχει οικονομικές συναλλαγές με τρίτους, δεν πουλάει τα προϊόντα των μελών του 
ούτε κάνει αγορές για λογαριασμό των μελών του. Τα μόνα βιβλία που τηρεί ο 
συνεταιρισμός είναι το Βιβλίο μητρώο μελών και το Βιβλίο πρακτικών των Γενικών 
Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.15. Η Διοίκηση του Συνεταιρισμού

Η Γενική Συνέλευση είναι το βασικό όργανο του συνεταιρισμού που αποφασίζει 
για όλα τα θέματα που προκύπτουν σε αυτόν. Η τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα 
με το καταστατικό, είναι μία φορά το χρόνο. Στον εν λόγω συνεταιρισμό, σύμφωνα με 
τα λεγάμενα του Προέδρου κ.Μάλλιου, τα μέλη συγκεντρώνονται κάθε τρεις μήνες και 
συζητούν για ότι προβλήματα υπάρχουν. Η συγκέντρωση αυτή δεν έχει το χαρακτήρα 
μόνο της Γ ενικής Συνέλευσης αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου ταυτόχρονα. Αυτό 
είναι το αποτέλεσμα της ελλιπούς δραστηριοποίησης του συνεταιρισμού.

5.16. Δυνατότητες του Συνεταιρισμού

Ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αττικής ο «ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ», όπως και όλοι οι 
συνεταιρισμοί, έχει πολλές δυνατότητες για να δραστηριοποιηθεί. Στο νομό Αττικής δεν 
υπάρχει άλλος τέτοιου είδους συνεταιρισμός και θα μπορούσε να έχει βοηθήσει έστω 
και στο ελάχιστο τους λίγους παραγωγούς που υπάρχουν. Θα μπορούσε να συλλέγει το 
μέλι από τα μελίσσια του και να συνεργαστεί με το γνωστό σε όλους εργοστάσιο 
παραγωγής προϊόντων μελιού το «ΑΤΤΙΚΗ». Το εργοστάσιο αυτό παρόλο που 
βρίσκεται στο νομό, συνεργάζεται με άλλους συνεταιρισμούς γιατί ο «ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ» δεν 
έχει εκδηλώσει την επιθυμία συνεργασίας. Η οικογένεια «Πίττα», ιδιοκτήτες του 
εργοστασίου μελιού Αττική, είναι μια οικογένεια η οποία ασχολείται με το μέλι από 
τρίτη γενιά, γι’αυτό και έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην ελληνική αγορά και εξάγει σε 
πολλές χώρες.
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Ο συνεταιρισμός των μελισσοπαραγωγών Αττικής «ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ» θα μπορούσε να 
πάρει τη θέση που του ανήκει τουλάχιστον στην αγορά της Αττικής, αλλά το γενικότερο 
οικονομικό κλίμα που επικρατεί σήμερα έχει επηρεάσει και αυτόν τον συνεταιρισμό. Η 
αντίληψη που κυριαρχεί σήμερα είναι το ατομικό και όχι το συλλογικό και αυτό φυσικά 
δεν ευνοεί την συνεταιριστική λογική η οποία στηρίζεται στην συλλογικότητα. Ο 
μεμονωμένος μελισσοπαραγωγός δουλεύει με περισσότερα μελίσσια, έχοντας κόστος 
υπερβολικό για τα μέτρα του και προσπαθεί την περιορισμένη ποσότητα που παράγει να 
την πουλήσει στην λογική του χύμα μελιού. Ο συνεταιρισμός εάν είχε διαφορετική 
λογική θα μπορούσε να ενώσει αυτούς τους μεμονωμένους μελισσοπαραγωγούς σε μία 
παραγωγική δύναμη η οποία θα μπορούσε σιγά- σιγά να δημιουργήσει φήμη, διότι αυτοί 
έχουν τη γνώση του μελιού, αλλά δεν έχουν συλλογικότητα.
Αποτέλεσμα αυτής της πραγματικής κατάστασης στο συνεταιριστικό κίνημα, οι 
συνεταιρισμοί να υπολειτουργούν και να λειτουργούν μόνο για τις εισπράξεις των 
επιδοτήσεων. Οι συνθήκες όμως αλλάζουν στην οικονομία, η μετάλλαξη των προϊόντων 
με ότι το επικίνδυνο κυοφορείται από αυτή στα προϊόντα για την υγεία των 
καταναλωτών δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον, σε μεγάλο μέρος των καταναλωτών, για 
μια νέα αγορά που αναδύεται. Την αγορά οικολογικών προϊόντων τα οποία μπορούν να 
έχουν υψηλότερο κόστος, αλλά τα οφέλη για την υγεία των καταναλωτών 
υπερπολλαπλάσια. Σε αυτή την αγορά το μέλι, οι μελισσοπαραγωγοί και ο 
συνεταιρισμός τους ο «ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ» μπορούν να πάρουν τη θέση που τους ανήκει.
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η ) ‘Η βίοτεγνίκ/ι καί βιηΐ)·ηνηηιιν·ή έπ-οΡ··· ' " * <  πίτρητοίησπ των γεωργικών προϊόντων καί ή εμπορία

α '}1ρα μη 8 εύεται άκαυτα τ ’άπαιτούμενα είδη γιά  τ ις  μελισσοχομίπές άνάγ— 
των συνεταίρων (κυψέλες, τεχνητές κηρυδρες, μελιτοεξαγωγεϊς,κλτι 

«αί λειτουργία των έγκαταοτάσεων άιαχτοόμενα μεταφορικά μέσα.
{3'βγκαθιστα καί συντηρεί έργαστήριον κατασκευής τεχνητών κηρΰθρων καί 
άλλες μηχανές καί έργαλεια καί λοιπά μελισσοκομικά είδη διά τήν ίδίαν  
αΰτων επιχείρηση ώς καί τοιαδτα πρός.τόν σκοπό χρησιμοποιήσεων των 
από τούς συνεταίρους με τήν καταβολήν δικαιώματος χρήσεως» <
γ #*Αναλαμβάνει διά λογαριασμό των μελών του, τήν καταπολέμηση εντόμων 
ή ζώων, τήν άπολΰμανση των έκ των μεταδοτικών νόσων προσβεβλημένων  ̂
μελισσοσμηνών.
δ'Φ ροντίζει γ ιά  τήν εξεύρεση άφορων καταναλώσεως μέλισσοκομικων 
προϊόντων διά καταλλήλου διαφημίσεως
ε'Πωλεΐ άπό καινού τά μελισσοκομικά προϊόντα των συνεταίρων έξασφα— 
λίζοντας καλλίτερες τ ιμ ές·
Στό τέλος του άρθρου 3 προστίθεται τό έδάφιο 6 έχον οΰτω:

^Εάν είδικώς διά κάθε περίπτωση άποφασισθεΐ, δ ίν ε ι  δάνεια σέ ικα
νούς καί άξίους πιστώσεων συνεταίρους έπί τόκω γιά  τ ί ς  μελισοοκομικές 
έργασίες των καί προκαταβολές έναντι άξίας των παραδοδομένων στό Συνε
ταιρισμό προϊόντων·
Στά ύπό στοιχεία  Γ έργασίες ό Συνεταιρισμός δέχεται καί μή συνεταίρους 
έξάιρέσει διά τάς άδασμολογήτουςπρομηθευομένας ύπ'αύτοδ μηχανάς καί 
έργαλεϊα·

"Ολες ο£ λοιπές έργασίες περιορίζονται μένο ε ί ς  τά μέλη του*
I I  Ι Ι Ι Α ^ ν ^ Ι Ι  Ι ( . ^ Ι - Μ Μ | )  Ι%ΝΑ» «  .......... , -

του καί ή οργάνωση Ικδηλώσεων κοινωνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.
*Η διάδοση τής συνεταιριστικής ίδέας καί ή ανάπτυξη τής συνεταιριστικής κινήσεως στην περιφέρειατοϋ 

Συνεταιρισμού.
Ή ανάληψη γενικά κάθε άλλης δραστηριότητας συναφούς πρός τό σκοπό του, πού εξυπηρετεί τίς γενι

κότερες άπό τό νόμο επιδιώξεις των γεωργικών συνεταιρισμών.
3. "Υστερα άπό ειδική, κατά περίπτωση, άπόφαση τής Γενικής του Συνελεύσεως, ό Συνεταιρισμός : 

α) Μετέχει στήν "Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών τής περιφέρειάς του.
β) ,Μετέχει σέ επιχειρήσεις κοινής ώφελείας ή δημόσιου ενδιαφέροντος, εφόσον ή συμμετοχή αυτή επι

τρέπεται άπό τίς σχετικές διατάξεις καί γίνεται γιά νά εξυπηρετήσει τό σκοπό τού Συνεταιρισμού.
γ )  Συνιστα ή μετέχει σέ ανώνυμες έταιρεϊες ή εταιρείες περιορισμένης εύθύνης πού έχουν σάν αντικεί

μενό τους δραστηριότητα πού εμπίπτει στούς σκοπούς τού Συνεταιρισμού.
δ) Συμβάλλεται μέ όποιοδήποτε τρόπο μέ άλλους συνεταιρισμούς όλων των βαθμών ή καί μέ οργανι

σμούς γιά  τή δημιουργία φορέων επιδιώξεως τού σκοπού του μέ τή νομική μορφή πού επιτρέπει ό νόμος.
4. Ό  Συνεταιρισμός μπορεί ν’ αναλαμβάνει, ύστερα άπό άπόφαση τού Διοικητικού του Συμβουλίου, μέ απο

ζημίωσή του (αμοιβή) όλες τίς έργασίες πού προβλέπουν οί διατάξεις των παρ. 4 καί 5 τού άρθρου 2 τού 
νόμου 921 /1979, συμπεριλαμβανομένων καί των εργασιών πού άναφέρονται σέ εκτέλεση Κανονισμών τής ΕΟΚ 
καθώς καί εργασιών άλλων γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων.
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5. Ό  Συνεταιρισμός αναλαμβάνει την εφαρμογή όλων των απαραιτήτων κανόνων γιά τήν άπό κοινού 
προσφορά καί εμπορία γεωργικών προϊόντων πού άπαιτούνται γιά τήν άναγνώρισή των ώς ομάδες παραγω
γών σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τού Τ7.Δ. 614/1981.

Ά  ρ θ ρ ο ' 4 

Διάρκεια

Ή χρονική διάρκεια τού Συνεταιρισμού.είναι. ?.

. . .ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ.  . . .... . .
ΜΕΛΙΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ .

Ά ρ θ ρ ο  5

Προϋποθέσεις και κωλήύματα έγγραφης

Στο Συνεταιρισμό γίνονται μέλη, φυσικά καί νομικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τίς παρακάτω προϋπο
θέσεις καί δέν συντρέχει άπό τό νόμο περίπτωση άποκλεισμού τους άπό τό Συνεταιρισμό. : τ

1 Γιά νά γίνει ένα φυσικό πρόσωπο μέλος τού Συνεταιρισμού άπαιτεΐται :

(α) Νά έχει συμπληρώσει τό 18ο έτος τής ηλικίας του, άδιακρίτως φύλου, 
β) Ν’ άσχολεΐται κατ’ επάγγελμα κύριο ή δευτερεΰον μέ τή γεωργία καί ή γεωργική του επιχείρηση 
χόληση νά εξυπηρετείται έστω καί άπό μιά άπό τίς δραστηριότητες τού Συνεταιρισμού πού προβλέ- 
άπό τό παρόν καταστατικό. r

γ )  Νά διαθέτει ιδιόκτητη άγροτική άκίνητη περιουσία στήν περιφέρεια τού Συνεταιρισμού, ή διαφορε
τικά νά παρέχει άσφαλή στοιχεία άποδεδειγμένης φερεγγυότητας κατά τήν κρίση τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Συνεταιρισμού.

δ) Νά έχει ελεύθερη τή διαχείριση τής περιουσίας του.  ̂ . . .
2. Νομικά πρόσωπα (συνεταιρισμοί, μονές, ιδρύματα, κοινότητες κ.λπ.), μ1 εξαίρεση τίς έμπορικές έταιρεϊεί, 

μπορούν νά γίνουν μέλη τού Συνεταιρισμού, εφόσον τό αντικείμενο τής δραστηριότητάς τους συνίσταται άπο- 
κλειστικά ή μερικόωστήν άσκηση γεωργικής έπιχειρήσεως πού έξυπηρετεΐται άπό τίς δραστηριότητες τού 
Συνεταιρισμού. Ι ' ί '

3. Δέν γίνονται δεκτά ώς μέλη τού Συνεταιρισμού, φυσικά ή νομικά πρόσωπα :
α) *Αν. είναι μέλη άλλου συνεταιρισμού πού λειτουργεί στήν ιδία περιφέρεια μέ τόν ίδιο κύριο σκοπό 
β) "Αν. άποχώρησαν άπό άλλο συνεταιρισμό χωρίς νά εξοφλήσουν δλες τίς οικονομικές υποχρεώσεις τούς 

προς τό Συνεταιρισμό αυτό, ληξιπρόθεσμες καί μή.
γ )  "Αν έχουν διαγράφει άπό άλλο συνεταιρισμό σέ εφαρμογή τών διατάξεων τού άρθρ. 15, παρ. 2 τού 

νόμου 921/1979, εκτός άν πέρασε διετία άπό τή διαγραφή τους καί έχουν, εκπληρώσει όλες τίς οικονομικές 
τους υποχρεώσεις πρός τό συνεταιρισμό άπό τόν όποιο διαγράφτηκαν.

δ) "Αν άσκούν επιχείρηση, πού άνταγωνίζεται τίς δραστηριότητες τού Συνεταιρισμού.
Άρθρο 6 

Ό ροι εισδοχής

1. Τά κατά τό προηγούμενο άρθρο πρόσωπα, γ ιά  νά γραφούν στό Συνεταιρισμό, πρέπει νά υποβάλουν 
έγγραφη αίτηση απευθυνόμενη στό Διοικητικό Συμβούλιο τού Συνεταιρισμού, πού νά περιέχει όλα τά  στοιχεία 
πού άναφέρει ή διάταξη τής παρ. 3 τού άρθρ. 12 τού νόμου 921 /1979 καθώς καί. έγγραφη δήλωση ότι τό

■ενδιαφερόμενο πρόσωπο αποδέχεται άνεπιφύλακτα τούς όρους τού καταστατικού, ότι έχει τίς. προϋποθέσεις 
τού καταστατικού νά γίνει μέλος τού Συνεταιρισμού καί ότι δέν συντρέχουν στό πρόσωπό του κωλύματα άπ’ 
αύτά πού προβλέπονται άπό τό νόμο καί τό καταστατικό, πού άποκλείουν τήν έγγραφή του στόν Συνεταιρισμό.

2. Προκειμένου γιά  νομικά πρόσωπα, εκτός άπό τά παραπάνω έγγραφα, πρέπει νά υποβάλουν καί τήν 
απόφαση τού άρμόδιου οργάνου τους γιά τήν έγγραφή τους στό Συνεταιρισμό, άπό τήν οποία νά προκύπτει

■η δήλωση τής βουλήσεώς τους γιά  τήν έγγραφή τους καί ή άνεπκρύλακτη άποδοχή έκ μέρους τους τού κατα
στατικού τού Συνεταιρισμού.

'3. ’Επί τής αίτήσεως έγγραφής άποφαίνεται τό Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σ’ ένα μήνα άπό τήν υποβολή 
της. Άποδοχή τής αίτήσεως μετά άπό τή λήψη άποφάσεως γιά σύγκληση γενικής συνελεύσεως καί μέχρι τήν 
ναρξη καί πέρατος,τών εργασιών της, δέν έπιτρέπεται.
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4. Σέ περίπτωση απορρίψεων της αϊτήσεως ή παραλείψεων τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ν’ άποφαυθεΐ έπ’ 
αυτής, έχει εφαρμογή ή διάταξη τής παρ. 4 τοΰ άρθρου 12 τοΰ νόμου 921 /1979.

Ά ρ θ ρ ο  7

Απόκτηση τής ιδιότητας τοΰ μέλους

1. Ή απόκτηση τής Ιδιότητας τοΰ μέλους αρχίζει από την αποδοχή τής αϊτήσεως ή άπό τή δημοσίευση 
τής άποφάσεως τοΰ Ειρηνοδικείου, σέ περίπτωση προσφυγής σ’ αυτό, μέ τήν προϋπόθεση, δτι ό ενδιαφερό
μενος έχει καταβάλει τό δικαίωμα εγγραφής πού ορίζεται άπό τό παρόν, καθώς καί τή συνεταιρική του μερίδα 
ΐί τό ποσό πού ηη;τι<ττ/-»ινβτ ττ·<-><·!->τη ΚΑί-τ-η γτι; ή καταβολή ττκ ιιεοίδας προβλέπεται νά γίνει σέ δόσεις.

96 Διοικητικέ» Συμ
βούλιο Οφείλει νά φροντίζει γ ιά  τήν τακτική ένημέρωση τοΰ βοβλέου 

.Μητρώου των συνεταίρων νό όποιο πρέπει νά π ερ ιέχει στήν άρχή τό 
καταστατικό καί κατά συνέχεια:α)τό όνοματεωώνυμο, τό έπάγγελμα, τήν 
κατοικία των συνεταίρων β)τήν χρονολογία έγγραφης καί έξόόον των· 
ϋό βιβλίον Μητρώου πρέπει νά είνα ι Θεΰίρημένο άπό τό» Είρηνοδίκην της 
περιφέρεια του Συν/σμου.

Τά μέλη τοΰ Συνεταιρισμού δικαιούνται :
1. Νά συμμετέχουν καί ψηφίζουν στίς γενικές συνελεύσεις τού Συνεταιρισμού τά ίδια προσωπικά.
2. Νά συμμετέχουν στά όργανα διοικήσεώς του.
3. Νά συμμετέχουν στίς συγκαλούμενες απ’ αύτόν συσκέψεις, πανελλήνιες ή τοπικές, γιά Θέματα τοΰ συνε

ταιρισμού ή των μελών του.
4. Νά συμμετέχουν σέ συσκέψεις, σεμινάρια καί συνέδρια στό εσωτερικό καί εξωτερικό πού υιοθετεί ό συνε

ταιρισμός.
5. Νά συμμετέχουν στίς προβλεπόμενες άπό τό άρθρο 24 τοΰ παρόντος ειδικές συνελεύσεις κατά γεωργικό ; 

κλάδο ή τομέα δραστηριότητας, όταν άποφασισθεϊ ή συγκρότησή τους.
6. Νά λαμβάνουν μέρος στίς διεξαγόμενες απ’ αύτόν εργασίες καί νά κάνουν χρήση των πόσης «ρύσεως 

Ιγκαταστάσεών του, εργαλείων, μηχανών καί μεταφορικών μέσων πού «ανήκουν στό συνεταιρισμό, καθώς καί 
σέ όλες γενικά τίς εργασίες πού αναλαμβάνει ό συνεταιρισμός, σύμφωνα μέ τούς οριζόμενους «από τό «συνεται
ρισμό γιά κάθε εργασία όρους.

7. Νά συμμετέχουν στά όργανούμενα, άπό τήν ΠΑΣΕΓΕΣ, τήν "Ενωση ή άπό τήν Περιφερειακή ‘Ομο
σπονδία προγράμματα συνεταιρκστικής έκπαιδεύσεως.

8. Νά συμμετέχουν στό καθαρό πλεόνασμα τής ετήσιας διαχειρίσεως «σύμφωνα μέ τίς «αποφάσεις τής γενι
κής συνελεύσεως καί-ύπό τούς περιορισμούς τής παρ. 5 τού άρθρου 13 τοΰ νόμου 921/1979.

Ά ρ θ ρ ο  10 

Υποχρεώσεις Μελών

1. Τά μέλη τοΰ Συνεταιρισμού οφείλουν νά συμμορφώνονται πιστά μέ τίς δκστάξεις τοΰ Καταστατικού, 
τούς Κανονισμούς ’Εργασιών τοΰ Συνεταιρισμού, τίς αποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως καί τίς άποφάσεις τών 
οργάνων διοικήσεώς του. Νά συμμετέχουν ένεργά καί νά συνεργάζονται στή λειτουργία καί στίς δραστηριό
τητες τοΰ Συνεταιρισμού, νά προασπίζονται καί νά έξυπηρετοΰν τά συμφέροντα τοΰ Συνεταιρισμού καί νά μή 
προβαίνουν σέ πράξεις, πού νά βλάπτουν τά συμφέροντα του ή τά συμφέροντα τών συνεταίρων, ώς μελών 
τοΰ Συνεταιρισμού.

2. Νά μετέχουν στίς Γενικές καί Ειδικές Συνελεύσεις τού Συνεταιρισμού, καί
3. Νά εκπληρώνουν όλες τίς ύποχρεώσεις πού ορίζονται άπό τό νόμο, τίς άλλες διατάξεις τού παρόντος 

καταστατικού καί τούς κανονισμούς τού Συνεταιρισμού.

Ά ρ θ ρ ο  11 

Αποχώρηση τών Μελών

1. Τά μέλη τού Συνεταιρισμού μπορούν ν’ «αποχωρήσουν «απ’ αύτόν μόνο μετά πάροδο., 
ετών «από τήν έγγραφή τους.

2. Γιά τήν αποχώρηση άπαιτεΐται έγγραφη αίτηση τοΰ μέλους καί προκειμένου γιά νομικά πρόσωπα 
απόφαση τοΰ αρμοδίου οργάνου τους. Ή αποχώρηση γνωστοποιείται στό Συνεταιρισμό τρεις τουλ«άχιστον
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ηνες πριν άπό τή λήξη τής διαχειριστικής περιόδου καί ισχύει γιά τό τέλος αυτής. “Αν ή αίτηση ύποβλή- 
·)κε εκπρόθεσμα, ή αποχώρηση Ισχύει γιά τό τέλος τής επόμενης διαχειριστικής περιόδου. Μέχρι τή χρονο- 
ογία αύτή εξακολουθεί τό μέλος, πού ζήτησε ν’ αποχωρήσει, νά έχει τά δικαιώματα καί τίς ύποχρεώσεις των 
λλων μελών καί νά μετέχει στίς γενικές συνελεύσεις. "Ομως άπό τήν ημέρα ύποβολής τής αίτήσεως θεωρείται 
τι παραιτήθηκε άπό τυχόν αξιώματα πού κατείχε σέ όργανα τοΰ Συνεταιρισμού ή ώς αντιπρόσωπος αύτού 
έ όποιαδήποτε γ£&$ργή$ή συνεταιριστική ή άλλη όργάνωση ή οπουδήποτε άλλου.

3. Τό μέλος πού ζήτησε τήν άποχώρηση άπό τό Συνεταιρισμό μπορεί νά τήν άνακαλέσει μέ έγγραφη 
ήλωσή του πρός τό Συνεταιρισμό μέχρι τή λήξη τής παραπάνω προθεσμίας πού ή αποχώρησή τουγίναιχε 
ριστική. Έπανάκτηση των άξιωμάτων πού κατείχε άποκλείεται.

4. Πρόωρη άποχώρηση μέλους άπό τό Συνεταιρισμό μπορεί νά γίνει μόνο μέ τίς προϋποθέσεις καί τούς 
ρους πού όρίζουν οί διατάξεις των παρ. 4 καί 5 τού άρθρου 14 τού νόμου 921/1979.

Ά ρ θ ρ ο  12 

Διαγραφή μέλους

1. Μέ άπόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται υποχρεωτικά άπό τό Συνεταιρισμό τό· μέλος τό 
ποίο :

α) “Επαψε νά έχει τίς προϋποθέσεις τοΰ νόμου καί τού παρόντος καταστατικού γιά  τήν άπόκτηση 
ής ιδιότητας τού μέλους.

β) Καταδικάστηκε μέ τελεσίδικη άπόφαση Ποινικού Δικαστηρίου γιά άδικήματα άπό τά προβλεπόμενα 
τό άρθρο 15 παρ. 1 τού νόμου 921 /1979 σέ βάρος τής περιουσίας τού συνεταιρισμού ή τού Δημοσίου.

2. Μέ άπόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου, έπαρκώς αιτιολογημένη, μπορεί νά διαγραφούν μέλη τού 
'.υνεταιρισμού, πού παραβαίνουν τά καθήκοντά τους καί δέν εκπληρώνουν τίς ύποχρεώσεις τους ή άντιστρα- 
εύονται ή βλάπτουν κατά όποιοδήποτε τρόπο τά συμφέροντά του. Πρίν άπό τή λήψη τής άποφάσεως τού 
Λιοικητικού Συμβουλίου, τό μέλος καλείται σέ παροχή έξηγήσεων ή καί σέ άρση τού λόγου τής διαγραφής, 
ιυ συντρέχει τέτοια περίπτωση.

' 3, Ή διαγραφή κοινοποιείται στό μέλος μέσα σέ προθεσμία οκτώ ήμερων άπό τή λήψη τής άποφάσεως. 
*0·; διαγραφόμενος μπορεί ν’ άσκήσει τά ένδικα μέσα πού προβλέπει ή διάταξη τής παρ. 4 τού άρθρου 15 τού 
'όμόυ 921/1979. Ή άπώλεια τής ιδιότητας τού μέλους πού διαγράφεται έπέρχεται άπό τήν ήμέρα πού ορίζει 
ι νόμος κατά περίπτωση (άρθρο 15 παρ. 5 τού νόμου 921 /1979).

Ά ρ θ ρ ο  13 

Θάνατος μέλους

1. Σέ περίπτωση θανάτου του ό συνεταίρος θεωρείται ότι άποχωρεΐ άπό τό Συνεταιρισμό στό τέλος τής 
ίιαχειριστικής περιόδου (χρήσεως) κατά τή διάρκεια τής οποίας έπήλθε ό θάνατος.

Στό μεταξύ χρονικό διάστημα, ή συνεταιριστική ιδιότητα τού θανόντος συνεχίζεται στό πρόσωπο τού 
ιληρονόμου. Στίς περιπτώσεις άνηλίκων ή περισσοτέρων κληρονόμων, τό δικαίωμα τής ψήφου άσκεΐται μέ 
Αντιπρόσωπο συνεταίρο, πού ορίζεται άπό τόν επίτροπο ή τούς κληρονόμους, μέ έγγραφη δήλωση, θεωρημένη 
άπό τό Δήμαρχο ή τόν Πρόεδρο τής Κοινότητας πού κατατίθεται πρίν άπό τήν έναρξη τής συνεδριάσεως.

2. Τή συνεταιριστική ιδιότητα τού θανόντος μπορεί νά συνεχίσει ό κληρονόμος ή ένας άπό τούς συγκλη- 
)ονόμους, εφόσον έχει τίς προϋποθέσεις τοΰ νόμου καί τού καταστατικού νά γίνει μέλος του Συνεταιρισμού καί 
άποβάλει σ’ αύτόν τή δήλωσή του γιά  τή συνέχιση αυτή μέσα σέ τέσσερις μήνες άπό τό θάνατο τού μέλους. 
£έ περίπτωση περισσοτέρων κληρονόμων χρειάζεται καί έγγραφη συναίνεση των λοιπών συγκληρονόμων.

Τηρουμένων των διατάξεων του ’Αστικού Κώδικα, τό Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί κατά περίπτωση νά 
'•ρευνα καί τή δυνατότητα συνεχίσεως τής συνεταιριστικής ιδιότητας τού θανόντος στό πρόσωπο τών άνηλί- 
<ων κληρονόμων, οί όποιοι σέ περίπτωση άποδοχής τους εκπροσωπούνται στό Συνεταιρισμό άπό τόν ’Επί
τροπό τους.

3. Σ’ εκείνον πού περιέρχεται ή συνεταιριστική ίδιότητα τού θανόντος μεταβιβάζεται καί ή συνεταιρική 
μερίδα του.

4. Μετά τή λήξη τής παραπάνω προθεσμίας καί τή λήξη οπωσδήποτε τής διαχειριστικής περιύδου, κατά 
τή διάρκεια τής οποίας έπήλθε ό Θάνατος, ή συνεταιρική μερίδα τού Θανόντος μέλους καί τό τυχόν πιστωτικό 
υπόλοιπο τού λογαριασμού του μέ τό Συνεταιρισμό, άποδίδονται στόν ή στούς κληρονόμους. Τυχόν άρνητικό

-υπόλοιπο τού λογαριασμού του παρακρατεΐται άπό τή συνεταιρική του μερίδα.

Ά ρ θ ρ ο  14

Δικαιώματα έξερχομένων μελών

1. Ό  συνεταίρος, πού μέ όποιοδήποτε τρόπο Ιξέρχεται άπό τό Συνεταιρισμό, δέν μπορεί νά ζητήσει τήν
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9άρισή του, ούτε έχει καμιά απαίτηση ή αξίωση πάνω στην περιουσία του. Δικαιούται μόνο στην έπι- 
>φή των συνεταιρικών μερίδων πού καταβλήθηκαν άπ’ αυτόν καθώς καί τό μέρος από τό πλεόνασμα της 
ιας διαχειρίσεως, πού δικαιούται στό τέλος της χρήσεως κατά τήν όποία έξήλθε, άφού άφαιρεθούν, καί 
δύο περιπτώσεις, οί ζημιές των προηγουμένων χρήσεων καί οί κρατήσεις γιά  τά άποθεματικά κεφάλαια 
προβλέπονται άπό τό νόμο καί τό καταστατικό,
2. Ή άπόδοση των μερίδων καί τού δικαιώματος άπό τό πλεόνασμα της χρήσεως γίνεται μέσα σ’ ενα 
ό άπό τήν ημερομηνία, πού τό μέλος σύμφωνα μέ τό νόμο, έχασε τή συνεταιριστική ιδιότητα όχι όμως 
τέρα άπό εξι μήνες άπ’ αύτή.
3. “Αν κατά τήν έξοδο συνεταίρων, ή εταιρική περιουσία, μέ συνυπολογισμό των άποθεματικών καί όλω- 
έταιρικών μερίδων, δέν έπαρκεϊ γιά  τήν κάλυψη των χρεών τού Συνεταιρισμού, πού τυχόν υπάρχουν, ό 

(όμενος είναι υποχρεωμένος νά καταβάλει στό Συνεταιρισμό, γιά  τήν κάλυψη τού ελλείμματος, τήν άνα 
α του, πού ύπολογίζεται άνάλογα μέ τόν άριθμό των ύποχρεωτικών μερίδων πού έχουν άποκτήσει όλοι 
υνεταϊροι μέχρι τό τέλος τού έτους τής εξόδου.
4. Τό Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε παίρνει τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν εξασφάλιση των απαιτήσεων 
Συνεταιρισμού έναντι των συνεταίρων πού αποχωρούν ή διαγράφονται, καθώς καί γιά  τήν εκπλήρωση 
ιν υποχρεώσεών τους απέναντι στό Συνεταιρισμό.

Λ -Λ-- \

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ — ΕΥΘΥΝΗ 

Ά ρ θ ρ ο  15 

Συνεταιρική μερίδα

1. Κάθε μέλος συμμετέχει στό Συνεταιρισμό ύμοχρεωτικά μέ μία συνεταιρική μερίδα.

2. Ή συνεταιρική μερίδα ορίζεται σ έ . . ............................................

μές γκ^ τά υφιστάμενα μέλη καί γιά  τά νεοεγγραφόμενα. Ή συνεταιρική μερίδα καταβάλλεται σέ...........

. . .  η  ,'έ ν .Ι^  .ετήσιες δόσεις.
1. Ή συνεταιρική μερίδα είναι ονομαστική καί άδιαίρετη καί ίση γιά  όλους τούς συνεταίρους. Ή συνεται- 
μερίδα παραμένει αδιαίρετη καί στήν περίπτωση πού περιέρχεται σέ περισσότερα πρόσωπα Ιξαιτίας κλη- 
ιικής διαδοχής.
5. Σέ περίπτωση διαλύσεως τού Συνεταιρισμού, τά μέλη του θεωρούνται πιστωτές γιά τά ποσά πού  
1 καταβάλει γιά μερίδες. Αύτές αποδίδονται μετά τήν εξόφληση όλων των άλλων ύποχρεώσεων τού Συνε- 
τμοΰ.
). ’Απαγορεύεται στό Συνεταιρισμό :

α) Ν’ αγοράζει ή νά δέχεται οάν ενέχυρο τίς μερίδες των μελών του.
β) Νά επιστρέφει τίς συνεταιρικές μερίδες στά μέλη του, αν αύτά δέν έχουν αποχωρήσει.
γ )  Νά κάνει δωρεά πρός τά μέλη του, όφειλόμενες άπ’ αύτά δόσεις.

". ’Απαγορεύεται ή εκχώρηση των συνεταιρικών μερίδων σέ τρίτους.
·>. Μεταβίβαση συνεταιρικής μερίδας έπιτρέπεται κατά τίς διατάξεις τής παρ. 3 τού άρθρου 17 τού νόμου 

979.
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Άρθρο 16
Ευθύνη για υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού

. Τά μέλη τού Συνεταιρισμού εύθύνονται σέ ολόκληρο γιά τίς ύποχρεώσεις τού Συνεταιρισμού έναντι τών

•ιν καί μέχρι ποσού ίσου πρός τ ό .................^Τ^.Ή,β Π ε ν τ α π λ ά σ ιο  τών ύποχρεωτικών συνεταιρικών
,ον τους.
. Κάθε νέο μέλος εύθύνεται, όπως ορίζει ή προηγούμενη παράγραφος, καί γιά τίς υποχρεώσεις τού Συνε- 
τμού πού άναλήφθηκαν πρίν άπό τήν είσοδό του σ’ αυτόν.
'. Ή ευθύνη τών μελών έξακολουθεϊ νά υπάρχει έπί δύο χρόνια μετά τήν άπώλεια τής ιδιότητας τού 
; γιά υποχρεώσεις τού Συνεταιρισμού, πού άναλήφθηκαν πρίν άπό τήν άπώλεια αύτή.
. Ή ευθύνη τών συνεταίρων έναντι τών πιστωτών τού Συνεταιρισμού είναι έπιβοηθητική καί ισχύει μόνο 
i  τά χρέη τού Συνεταιρισμού οί δανειστές του δέν ήθελαν ικανοποιηθεί άπό τά περιουσιακά στοιχεία του
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5. Ή ευθύνη των μελών τοϋ Συνεταιρισμού παύει οπωσδήποτε όταν περάσει ένας χρόνος από τό τέλος της 
διαδικασίας τής πτωχεύσεως ή τής έκκαθαρίσεως τού Συνεταιρισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Ά ρ θ ρ ο  17

1. Ό ργανα  τού Συνεταιρισμού είναι :
Ή Γενική Συνέλευση 
Τό Διοικητικό Συμβούλιο 
Τό Εποπτικό Συμβούλιο 
Τό Μικτό Συμβούλιο

2. Στό Συνεταιρισμό συγκροτούνται καί λειτουργούν κατά τήν έννοια τού άρθρ. 28 τού νόμου 921 /1979 
Ειδικές Συνελεύσεις των μελών του κατά προϊόν ή όμοειδή προϊόντα ή κατά γεωργικό κλάδο ή τομέα δραστη- 
ριότητάς του.

I. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ 

V ' Ά  ρ θ ρ ο 18

ι Συγκρότηση — Ψήφοι

/  '̂ ί. Ή Γενική Συνέλευση είναι τό ανώτατο όργανο τού Συνεταιρισμού καί Απαρτίζεται άπό όλα τά μέλη 
(ίου·' πού έχουν έγγραφε! στό Μητρώο του καί διατηρούν τήν ιδιότητα τού μέλους. Τά μέλη μετέχουν στη 
γενική Συνέλευση καί έξασκούν τά δικαιώματα, πού έχουν ώς συνεταίροι γιά  τίς ύποθέσεις τού Συνεταιρισμού.

2. Στή Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μία ψήφο Ανεξάρτητα άπό τόν άριθμό Συνεταιρικών μερίδων πού 
ιατέχει.

3. Τά φυσικά πρόσωπα πού είναι μέλη τού Συνεταιρισμού δέν επιτρέπεται νά ψηφίζουν μέ Αντιπρόσωπο.
4. Τά νομικά πρόσωπα μετέχουν στή Γενική Συνέλευση μέ τό νόμιμο εκπρόσωπό τους. Τά έγγραφα, πού  

’ομιμοποιοΰν τόν εκπρόσωπό τους, πρέπει νά κατατίθενται στό γραφείο τού Συνεταιρισμού πρίν άπό τήν έναρξη 
:ής συνόδου τής Γενικής Συνελεύσεως.

5. Μέλη τού Διοικητικού καί Εποπτικού Συμβουλίου δέν έχουν δικαίωμα ψήφου σέ ζητήματα Απαλλα
γής τους άπό εύθύνες πρός τό Συνεταιρισμό.

Ά ρ θ ρ ο  19 

Αρμοδιότητες

1. Ή Γενική Συνέλευση άποτελεΐ τό ανώτατο όργανο έποπτείας καί λήψεως Αποφάσεων πάνω στίς ύπο 
"έσεις τού Συνεταιρισμού. ’Αποφασίζει γιά κάθε θέμα πού άφορα τό Συνεταιρισμό καί γιά τό όποιο προβλέπει 
ήν άρμοδιότητά της ειδική διάταξη τού νόμου, ή γιά τό όποιο δέν προβλέπεται άλλο Αρμόδιο όργανο.

2. Στήν αποκλειστική Αρμοδιότητα τής Γενικής Συνελεύσεως Ανήκουν : 
α) Ή τροποποίηση τού Καταστατικού.
β) Ή συγχώνευση τοΰ Συνεταιρισμού μέ άλλον ή ή διάλυσή του.
γ )  Ή ψήφιση ή τροποποίηση τού Κανονισμού ’Εργασιών καί Καταστάσεως Προσωπικού, καθώς καί 

άθε μορφής Κανονισμού πού άφορά τή λειτουργία τού Συνεταιρισμού.
δ) ‘Η ίδρυση ή ή συμμετοχή τοΰ Συνεταιρισμού σέ κοινοπραξίες, σέ συνεταιριστικές οργανώσεις άνω- 

έρου βαθμού, ή σέ περιφερειακές ομοσπονδίες τους καί ή Αποχώρησή του άπ’ αυτές.
ε) Ή ίδρυση άπό τό συνεταιρισμό εταιρειών (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) ή ή συμμετοχή του σέ όμοιες έταιρεΐες ή 

έ επιχειρήσεις κοινής ώφελείας ή δημοσίου ενδιαφέροντος καί ή αποχώρησή του ά π ’ αύτές.
στ) Ή εκλογή ή ανάκληση τών μελών τού Διοικητικού καί ’Εποπτικού Συμβουλίου, ή απαλλαγή τους 

.πό κάθε εύθύνη, καθώς καί ή εκλογή καί Ανάκληση Αντιπροσώπων τού Συνεταιρισμού σέ συναιτεριστικές 
ργανώσεις άνωτέρου βαθμού, σέ κοινοπραξίες καί σέ ομοσπονδίες τού άρθρ. 61 τού ν. 921 /1979 καί ό καθο- 
ισμός τής θητείας τους.

ζ) Ή έγκριση γιά  τήν άγορά, τήν Ανέγερση, υποθήκευση, άνταλλαγή ή τήν πώληση Ακινήτων τού 
'.υνεταιρισμού.

η) Ή ίδρυση, ή επέκταση, ό εκσυγχρονισμός ή ή μίσθωση βιοτεχνίας ή βιομηχανίας, καθώς καί ή έγ- 
,ριση γιά τή σύναψη δανείου γιά  τούς σκοπούς αύτούς.

— .9  —
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θ) Ό  καθορισμός του ανώτατου ποσού τών όρων γιά τά δάνεια ττού μπορεί νά συνάψει ό Συνε
ταιρισμός ή νά χορηγήσει ατά μέλη του.

ι) Ή άναττροσαρμογή τού δικαιώματος έγγραφης των μελών.
ία) Ή έγκριση του Ισολογισμού καί τού Λογαριασμού ’Αποτελεσμάτων χρήσεως ή έγκριση των πε

πραγμένων των διαφόρων οργάνων τού Συνεταιρισμού καί ή άπαλλαγή αύτών άπό τίς ευθύνες καθώς καί ό 
καθορισμός τού τρόπου διαθέσεως των πλεονασμάτων της χρήσεως.

ιβ) ‘Η σύναψη συμβιβασμού ή ή παραίτηση άπό απαίτηση κατά οργάνων τοΰ Συνεταιρισμού προερ
χόμενη άπό ευθύνη τους.

ιγ ) Μέ τήν επιφύλαξη τής διατάξεως της παρ. 4  τού άρθρου 13 τοΰ νόμου 921 /1979, ή επιβολή εισ
φοράς στά μέλη γιά τήν αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών καί τήν αποτροπή τής πτωχεύσεως, καθώς καί κάθε 
άλλης εισφοράς γιά συγκεκριμένο σκοπό, μέ εξαίρεση τίς εισφορές πού προβλέπονται άπό τά καταστατικά τών 
δευτέρου βαθμού συνεταιριστικών οργανώσεων καί τών έπαγγελματικών ενώσεων τών άρθρων 61 καί 62 τοΰ 
νόμου 921/1979 γιά  τά μέλη τους, στίς όποΐις άμεσα ή έμμεσα συμμετέχει ό Συνεταιρισμός.

ιδ) Ή έφαρμογή τής διατάξεως τής παρ. 1 τοΰ άρθρ. 42 τοΰ παρόντος γιά  τήν αύξηση του αριθμού 
τών προαιρετικών μερίδων. . ,

ιε) Ή απόφαση γιά  κάθε άλλο θέμα πού ειδικές διατάξεις τού νόμου ή τοΰ παρόντος καταστατικού 
όρίζουν άρμόδια τή Γενική Συνέλευση ή γιά τό όποιο δέν προβλέπεται άπό τό νόμο ή τό καταστατικό άλλο 
άρμόδιο όργανο. I,

Ά  ρ θ ρ ο 20

Σύγκληση

1. Ή Γενική Συνέλευση συγκαλεϊται άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο σέ τακτική σύνοδο κάθε χρόνο καί μέσα 
σέ έξι τό πολύ μήνες άπό τή λήξη τής προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Ή  Συνέλευση πραγματοποιείται πάντοτε στήν έδρα τοΰ Συνεταιρισμού. Ή πρόσκληση περιέχει τά θέματα 
τής ημερήσιας διατάξεως καί γνωστοποιείται στά μέλη τοΰ Συνεταιρισμού καί τήν Έποπτεύουσα ’Αρχή μέ 
τήν άποστολή της τουλάχιστον 10 πλήρεις ήμέρες πριν άπό τήν έναρξη τής συνόδου. Στήν πρόσκληση πρέ
πει έπίσης νά ορίζονται ό τόπος, ή ημέρα καί ή ώρα τής ένάρξεως τής συνόδου. Ή τοιχοκόλληση τής προσ- 
κλήσεως έξω άπό τό Γραφείο τοΰ Συνεταιρισμού ή τής Κοινότητας αντικαθιστά τήν παραπάνω γνωστοποίηση 
τής προσκλήσεως στά μέλη. Γιά τήν τοιχοκόλληση συντάσσεται πρακτικό πού ύπογράφεται άπό τόν Πρό
εδρο καί τόν Γραμματέα τού Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συνεταιρισμού. Ή ημέρα τής άποστολής ή τοιχο- 
κολλήσεως τής προσκλήσεως καί τής συνόδου τής Γενικής Συνελεύσεως δέν προσμετροΰνται στήν παραπάνω  
προθεσμία τών 10 ή μερών.

2. Τό Διοικητικό ή τό ’Εποπτικό Συμβούλιο μπορούν νά συγκαλέσουν τή Γενική Συνέλευση τοΰ Συνεται 
ρισμοΰ καί σέ έκτακτη σύνοδο, όταν συντρέχει θέμα ειδικά προβλεπόμενο άπό τό νόμο ή τό καταστατικό ή 
όταν ή έκτακτη σύγκληση επιβάλλεται άπό τό συμφέρον τοΰ Συνεταιρισμού κατά τήν κρίση κάθε Συμβουλίου.

3. Ή Γενική Συνέλευση συγκαλεϊται έπίσης σέ έκτακτη σύνοδο, μετά άπό αίτηση τού 1/10 τουλάχιστον 
τοΰ όλου αριθμού τών μελών τοΰ Συνεταιρισμού, όχι όμως καί μικρότερου άπό πέντε μέλη, άνεξάρτητα άπό 
τόν άριθμό τών ψήφων. Ή αίτηση ύποβάλλεται στό Διοικητικό Συμβούλιο καί σ’ αύτήν άναφέρονται οί λόγοι 
τής έκτακτης συγκλήσεως καί τά πρός συζήτηση θέματα.

Σέ περίπτωση άρνήσεως ή άδράνειας τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, έφαρμόζονται οί διατάξεις τής παρ. 4 
τοΰ άρθρ. 23 τοΰ νόμου 921 /1979.

4. Ό  ίδιος αριθμός συνεταίρων, πού ορίζει ή προηγούμενη παράγραφος, μπορεί νά ζητήσει τήν έγγραφή 
θεμάτων σέ όποιαδήποτε άλλη Γενική Συνέλευση. Ή σχετική αίτηση υποβάλλεται επτά (7) ήμέρες πρίν άπό 
τήν έναρξη τής συνόδου, οπότε τό Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, μέσα σέ δύο ήμέρες άπό τήν ύπο- 
βολή της, νά ένημερώσει τούς συνεταίρους γιά τή συμπληρωματική ήμερήσια διάταξη μέ τά θέματα πού έχουν 
προταθεί, μέ τόν ίδιο τρόπο πού τούς ενημέρωσε γιά τή σύγκληση.

5. Οί προσκλήσεις τής Γενικής Συνελεύσεως ύπογράφονται : ’Από τόν Πρόεδρο ή τόν ’Αντιπρόεδρο τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, όταν συγκαλεϊται άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο. "Οταν δέ, συγκαλεϊται ύστερα άπό 
απόφαση τού Εποπτικού Συμβουλίου, υπογράφονται άπό τόν Προϊστάμενο ή τόν ’Αναπληρωτή του. "Οταν 
τέλος, συγκαλεϊται ύστερα άπό άδεια τού Ειρηνοδικείου, άπ’ αυτούς πού πήραν τήν άδεια αύτή.

Άρθρο 21 
’Απαρτία

1. Ή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σέ άπαρτία έφ’ όσον κατά τήν έναρξη τής συνεδριάσεως είναι παρόν 
τό 1 /3 τών μελών πού έχουν εγγράφει στό μητρώον τοΰ Συνεταιρισμού Συνεταίρων.

2. Ή ύπαρξη τής απαρτίας βεβαιώνεται μέ τήν ανάγνωση τού καταλόγου τών μελών τοΰ Συνεταιρισμού. 
Ά ν  δέν επιτευχθεί άπαρτία κατά τήν έναρξη τής συνεδριάσεως επαναλαμβάνεται ή άνάγνωση τοΰ καταλόγου 
μετά μία ώρα.

3. “Αν δέν διαπιστωθεί τελικά ή ύπαρξη άπαρτίας ή Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση 
στόν ίδιο τόπο τήν ίδια ημέρα καί ώρα τής επομένης εβδομάδας καί μέ τά ίδια θέματα συζήτησης. Τή φορά 
αύτή ή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σέ άπαρτία καί άποφασίζει πάνω σέ όλα τά θέματα τής αρχικής ημερή
σιας διατάξεως άνεξάρτητα άπό τόν άριθμό τών παρόντων.
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Συνεδρίαση — Συζήτηση — Ψηφοφορία

. 1. Στήν έναρξη τής συνεδρίάσεως ή Συνέλευση, εκλέγει άπό τά μέλη της Πρόεδρο καί Γραμματέα, μέ τήν. 
έποπτεία καί τόν έλεγχο δύο ψηφολεκτών . πού ορίζει ό παρακάτω προσωρινός Πρόεδρος τής Γενικής Συνελεύ- 
σεως, Σέ περίπτωση αρχαιρεσιών έκλέγεται τριμελής εφορευτική, επιτροπή. "Αρθρο 34 του παρόντος. Μέχρι 
τήν εκλογή του, καθήκοντα Προέδρου τής Συνελεύσεως ασκεί ό Πρόεδρος ,τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ή άν 
αυτός απουσιάζει ό ’Αντιπρόεδρος ή τό μεγαλύτερης ηλικίας μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου πού παρίστα- 
ται, ή άν δέν παρίσταται κανένα, ένας από τούς παλιότερους συνεταίρους, πού υποδεικνύεται άπό τήν πλειο- 
ψηφία των παρόντων.

2. Ό  εκλεγμένος Πρόεδρος τής Συνελεύσεως ορίζει δύο συνεταίρους σάν ψηφολέκτες γιά  όλες τίς ψηφοφορίες, 
εκτός τής ψηφοφορίας των αρχαιρεσιών πού θά τίς διεξάγει τριμελής έφορευτική επιτροπή. "Αρθρο 34 τού παρόν
τος. Γιά τή συζήτηση καί τίς αποφάσεις πού παίρνονται, κρατούνται πρακτικά άπό τόν Γραμματέα πού ύπο- 
γράφονται άπό τόν Πρόεδρο, τό Γραμματέα, τούς ψηφολέκτες καί τρία παριστάμενα μέλη.

3. 'Η Συνέλευση μπορεί νά συζητήσει καί νά πάρει αποφάσεις μόνο πάνω σέ Θέματα, πού αναγράφονται 
στήν ημερήσια διάταξη. Ειδικά τά Θέματα άναβολής ή διακοπής τής Συνελεύσεως, συγκλήσεως νέας, προσφυ
γών γιά  έγγραφή νέων μελών, εκλογής προεδρείου, καθώς καί ή μεταβολή τής σειράς τών θεμάτων τής ημε
ρήσιας διατάξεως ή τού τόπου συνεδρίάσεως, ή άλλα θέματα εσωτερικής τάξεως, δέν είναι αναγκαίο νά ανα
γράφονται στήν ημερήσια διάταξη.

.4. Οί ψηφοφορίες στίς Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σέ φανερές καί μυστικές. Οί φανερές μπορεί νά γίνουν 
ιέ όρθωση τών μελών ή μέ ανύψωση τών χεριών ή μέ ονομαστική κλήση, ποτέ όμως μέ βοή. ΟΙ μυστικές 
ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε μέ ψηφοδέλτια μέ τήν έποπτεία καί έλεγχο τών ψηφολεκτών ή τής εφορευτικής 
πιτροπής. Τά ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα, εφόσον είναι ομοιόμορφα καί σφραγισμένα μέ τή σφραγίδα τοΰ 
Συνεταιρισμού, δέν περιλαμβάνουν σημεία ή φράσεις άσχετες μέ τό θέμα, πού παραβιάζουν κατά τήν κρίση 
ιτών ψηφολεκτών ή τής εφορευτικής επιτροπής, τή μυστικότητα τής ψηφοφορίας.

5. Ψηφοφορία πού αφορά σέ εκλογή συλλογικών οργάνων τού Συνεταιρισμού ή αντιπροσώπων τού Συνε
ταιρισμού σέ άνωτέρου βαθμού γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις ή ομοσπονδίες τους (άρθρ. 61 τού νόμου), 
-τίς όποιες συμμετέχει ή σέ θέματα εμπιστοσύνης πρός τή Διοίκηση ή άπαλλαγή. άπό ευθύνη τών οργάνων 
:ου, σέ έγκριση ισολογισμού καί απολογισμού, καθώς καί σέ προσωπικά θέματα, είναι μυστική καί γίνεται 
τάντοτε μέ ψηφοδέλτια.

Ή ψηφοφορία πάνω στά άλλα θέματα είναι φανερή.
6. Μέλη τού Διοικητικού καί Εποπτικού Συμβουλίου δέν έχουν δικαίωμα ψήφου σέ ζητήματα άπαλλαγής 

ους άπό εύθύνες πρός τό Συνεταιρισμό.
7. Οί ψηφολέκτες φροντίζουν κατά τίς μυστικές ψηφοφορίες ν’ άπομακρύνονται άπό τήν αίθουσα τής ψηφο

φορίας πρόσωπα πού δέν έχουν δικαίωμα ψήφου καί σέ περίπτωση άρχαιρεσιών η τριμελής Έφορευτική 
ΙΕπιτροπή.

Ά ρ θ ρ ο  23 

’Απόφαση

1. Ή άπόφαση τής Γενικής Συνελεύσεως πάνω σέ κάθε θέμα τής ήμερήσιας διατάξεως παίρνεται μέ τήν 
,πόλυτη πλειοψηφία τοΰ συνόλου τών ψήφων πού εκπροσωπούνται άπό τά παριστάμενα κατά τήν ψηφο- 
«ορία μέλη. Σέ περίπτωση ίσοψηφίας, ή ψηφοφορία επαναλαμβάνεται καί άν έπέλθει καί νέα ΐσοψηφία, ή πρό-
αση άπορρίπτεται. Σέ περίπτωση άρχαιρεσιών ισχύουν οί διατάξεις τών άρθρων 8 καί 9 τού νόμου 
257/1982. ’Απόλυτη πλειοψηφία ύπάρχει όταν ό άριθμός τών ψήφων είναι μεγαλύτερος τού μισού τού συνόλου 
ών ψήφων τών μελών πού έλαβαν μέρος ή εκπροσωπήθηκαν στήν ψηφοφορία.

2. Γιά τή λήψη άποφάσεως σχετικά μέ τή διάλυση τοΰ Συνεταιρισμού, τή μεταβολή τού σκοπού του, τή 
•υγχώνευσή του ή τή συμμετοχή του σέ άνώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης εύθύνης ή σέ επιχειρήσεις 
οινής ώφελείας ή δημοσίου ενδιαφέροντος, τήν αύξηση ή τή μείωση τού ορίου τής ευθύνης τών συνεταίρων, 
ήν άνάκληση τοΰ Διοικητικού ή τού ’Εποπτικού Συμβουλίου ή μελών τους, άπαιτεΐται πλειοψηφία τών δύο

τρίτων τού συνόλου τών ψήφων τών μελών πού πήραν μέρος στήν ψηφοφορία, μέ τήν προϋπόθεση ότι ό άρι- 
αός τών τελευταίων αυτών είναι μεγαλύτερος τού μισού τού συνόλου, τών ψήφων τών γραμμένων στό μητρώο 
ελών τοΰ Συνεταιρισμού.

Ά  ρ θ ρ ο 22

Ά ρ θ ρ ο  24

Ειδικές Συνελεύσεις „

1. Κάθε Ειδική Συνέλευση συγκροτείται μέ άπόφαση τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί άποτελεΐται άπό τά 
ίλη τού Συνεταιρισμού πού είναι γραμμένα καί σέ ειδικό μητρώο, τό όποιο προβλέπεται άπό τή διάταξη τής 
•αρ. 2 τού άρθρου 28 τοΰ νόμου 921 /1979.

2. Ή Ειδική Συνέλευση κάθε κλάδου ή τομέα έχει τίς έξής δικαιοδοσίες :
α) Ψηφίζει ειδικό κανονισμό πού καθορίζει τό σκοπό καί τή διάρκεια τής ύπάρξεώς της, τίς είδικές ύπο- 

ιεωτικές καί προαιρετικές μερίδες, τά· δικαιώματα, τίς ύποχρεώσεις τών μελών της, τόν τρόπο τής ειδικής δια-
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•ιρίσεως τοΰ κλάδου ή τομέα στόν όττοΐο άναφέρεται καί κάθε άλλη ρύθμιση των σχέσεων των μελών της 
δικής Συνελεύσεως.

β) Μπορεί επίσης μέ απόφασή της νά ψηφίζει ειδικούς κανονισμούς προσαρμοσμένους στίς απαιτήσεις 
5ικων διατάξεων τού νόμου ή άκόμα καί των Κανονισμών τής ΕΟΚ γιά  τήν ανάπτυξη ειδικής δραστηριό- 
-|τας των μελών του Συνεταιρισμού, πού προβλέπεται καί ρυθμίζεται άπό τίς διατάξεις αύτές, ή γιά άναγνώ- 
σή της σάν φορέα ομαδικών δραστηριοτήτων.

γ )  Προτείνει τά προϊόντα καί τίς φάσεις τής παραγωγικής διαδικασίας αύτών πού θά συγκεντρωθούν 
ιά άπό κοινού διάθεση.

δ) Εϊσηγεϊται άν τά προϊόντα καί τά είδη πού θά προσκομιστούν θά τύχουν έπεξεργασίας στίς εγκα- 
3 στάσεις τού Συνεταιρισμού ή τής Ένώσεως ή τρίτων ή άν αύτά θά διατεθούν αύτούσια.

ε) Εγκρίνει τούς όρους μέ βάση τούς όποιους τό Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τίς συμβάσεις άγο- 
χπωλησίας.

ζ) Αποφασίζει γιά τή σύσταση ειδικών πρατηρίων πωλήσεως των προϊόντων τους.
3. Γιά τή σύγκληση καί λειτουργία τής Ειδικής Συνελεύσεως ισχύουν οί διατάξεις τού παρόντος πού άνα- 

ερονται στη Γενική Συνέλευση.
4. Οΐ άποφάσεις δεσμεύουν καί ύποχρεώνουν όλα τά μέλη τής Είδικής Συνελεύσεως τού κλάδου ή τομέα 

αραγωγής γιά τόν όποιο προβ?\έπεται ή Ειδική Συνέλευση.
5. Οϊ αποφάσεις των Ειδικών Συνελεύσεων πάνω στά Θέματα πού τίς αφορούν έκτελοΰνται άπό τό Διοι-

ητικό Συμβούλιο τού Συνεταιρισμού καί δέν τίθενται ύπό τήν αίρεση τής έγκρίσεως τους άπό τή Γενική Συνέλευση. -
6. Τά άποτελέσματα των εργασιών τού κλάδου ή τού τομέα γιά τόν όποιο λειτουργεί ή Ειδική- Συνέ- 

ευση ωφελούν ή βαρύνουν όλους τούς συνεταίρους πού μετέχουν σ’ αύτήν.

II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ , " /Τ.

Ά ρ θ ρ ο  25 ¿7 „ - /" γ
f .· *

Συγκρότηση *Γ*’, .*
1. Ή διοίκηση τού Συνεταιρισμού άσκεΐται άπό τό Διοικητικό του Συμβούλιο. ί . ' ϊ ' ?
2. Τό Διοικητικό Συμβούλιο άποτελεΐται ά π ό .. . .  ........... . . .  .μέλη, πού έκλέγονται άπό τη ··.

ενική συνέλευση τοΰ Συνεταιρισμού, μεταξύ των μελών του. Ή διάρκεια τής θητείας τών μελών τού Διοική- < \,/·ν 
ικοΰ Συμβουλίου ορίζεται σέ.........ΓΧ-. ,ΐ/Μ .(?. ............... χρόνια. '·.*>· ΤΤ

3. Τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει νά έχουν πλήρη ικανότητα γιά δικαιοπραξία.
4. Μέλη πού γιά διαρκές κώλυμά τους άπέχουν άπό τίς συνεδριάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου σέ χρόνο

ού ξεπερνά τούς πέντε (5) μήνες ή πού άδικαιολόγητα δέν προσήλθαν σέ πέντε συνεχείς τακτικές συνεδριά-
■εις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν άπό τήν ιδιότητα τού Συμβούλου.

5. Ά π ό  τή Γενική Συνέλευση εκλέγονται επίσης μεταξύ τών μελών τοΰ Συνεταιρισμού, μαζί μέ τήν έχλογή 
<ών τακτικών μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τά άναπληρωματικά μέλη του, ώς ορίζει τό άρθρο 8 
αράγρ. 1 τοΰ Ν. 1257 /82.

Τά άναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν, κατά σειρά έπιτυχίας, τά τακτικά μέλη τού Διοικητικού Συμβου- 
ίου, σέ περίπτωση θανάτου, έκπτώσεως, άνακλήσεως ή παραιτήσεώς τους ή άποχής, κατά τά οριζόμενα στήν 
ροηγούμενη παράγραφο. Τά άναπληρωματικά μέλη συνεχίζουν τή θητεία τών μελών πού άντικαταστάθηκαν.

6. Τό Διοικητικό Συμβούλιο, εύθύς μετά τήν εκλογή του άπό τή Γενική Συνέλευση, συνέρχεται καί συγ- 
ροτεϊται σέ σώμα, εκλέγοντας στήν πρώτη μετά τήν εκλογή του συνεδρίαση άπό τά μέλη του, τόν Πρόεδρο,
;α ’Αντιπρόεδρο, ένα Γραμματέα καί τόν Ταμία. ’Ανακατανομή τών άξιωμάτων αύτών επιτρέπεται πάντοτε 
•έχρι τή λήξη τής θητείας τού Διοικητικού Συμβουλίου. Τό Διοικητικό Συμβούλιο άναλαμβάνει τά καθήκοντά 
ου άμέσως μετά τήν εκλογή του.

7. Τό Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μιά φορά τό μήνα στήν έδρα τού Συνεταιρισμού,
■στερα άπό πρόσκληση τού Προέδρου. Τό Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί νά ορίσει τακτές ημέρες συνεδριάσεως. 
οτε δέν χρειάζεται προηγούμενη πρόσκληση τών μελών του. Τό Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί νά συνέλθει

■αί εκτάκτως άν προσκληθεί άπό τόν Πρόεδρο. Συγκαλεϊται επίσης ύποχρεωτικά άπό τόν Πρόεδρο ή τόν Άντι- 
ρόεδρο όταν τό ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον άπό τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, ή τό ’Εποπτικό 
υμβούλιο μέ έγγραφη αίτηση, ή οποία περιέχει τό σκοπό καί τούς λόγους συγκλήσεως.

8. Τό Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σέ άπαρτία όταν τά παρόντα μέλη είναι περισσότερα άπό τά άπόντα.
9. Οί αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται μέ τήν απόλυτη πλειοψηφία τών παρόντων 

•ελών. ’Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν ό άριθμός τών θετικών ψήφων είναι μεγαλύτερος τού μισού τών 
•■ήφων πού παρευρίσκονται, όχι όμως λιγότερος άπό τρεις. Σέ περίπτωση ίσοψηφίας ή πρόταση θεωρείται 
τι έχει άπορρκρθεΐ.

Ά ρ θ ρ ο  26

Αρμοδιότητες

1. Τό Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάνω σέ όλα τά θέματα πού άφόροΰν στη διοίκηση, τή διαχεί
ριση καί γενικά τή λειτουργία τού Συνεταιρισμού γιά επίτευξη τών στό άρθρ. 3 τού παρόντος σκοπών του
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αέσα στά πλαίσια τοΰ νόμου, του παρόντος καταστατικού, των κανονισμών του Συνεταιρισμού καί των απο
βάσεων τής Γενικής Συνελεύσεως καθώς καί των αποφάσεων των Ειδικών Συνελεύσεών του.

2. Ενδεικτικά τό Διοικητικό Συμβούλιο :
α) Θέτει σέ εφαρμογή τίς άποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως καί τίς αποφάσεις των Ειδικών Συνελεύ

σεων καί εποπτεύει τήν εκτέλεσή τους άπό τά λοιπά 'Οργανα καί τίς Υπηρεσίες του Συνεταιρισμού.
β) Συγκαλεϊ τίς τακτικές, τίς ειδικές καί τίς έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καί καθορίζει τά θέματα πού 

3ά συζητηθούν σ' αυτές.
γ )  ’Επιφυλασσομένης τής διατάξεως τοΰ έδαφ. στ' τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 19 τοΰ παρόντος καταστα

τικού, ορίζει τούς άντιπροσώπους τοΰ Συνεταιρισμού σέ όλες τίς περιπτώσεις πού προβλέπεται ή έπιβάλλεται 
ή άντιπροσώπευση ή συμμετοχή αύτοΰ.

δ") Καταρτίζει τόν ισολογισμό καί τόν απολογισμό τοΰ Συνεταιρισμού καί συντάσσει πρόγραμμα εργα
σιών τού επομένου έτους.

ε) 'Αποφασίζει γιά  τήν έγγραφή νέων μελών καί γιά τή διαγραφή μελών, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις 
τού παρόντος.

στ) ’Αποφασίζει τή συνομολόγηση συμβάσεων, οί όποιες συνεπάγονται διαρκείς ή μακροχρόνιες υπο
χρεώσεις γιά τό Συνεταιρισμό.

ζ) 'Αποφασίζει γ ιά  τήν αποδοχή καταθέσεων τών μελών καί τήν παροχή δανείων σ’ αύτά, μέσα στά 
5ρια τού Καταστατικού καί τών άποφάσεων τής Γενικής Συνελεύσεως.

η) 'Αποφασίζει γιά  τά τρέχοντα έξοδα τής διοικήσεως καί λειτουργίας τοΰ Συνεταιρισμού καί ορίζει 
τό άνώτατο χρηματικό ποσό πού ό Ταμίας μπορεί νά κρατάει στό ταμείο του γιά  τά έξοδα αύτά.

θ) ’Αποφασίζει γ ιά  τήν άγορά μηχανημάτων, εργαλείων, σκευών καί λοιπών κινητών περιουσιακών 
στοιχείων καί παντός άγαθού άναλώσιμου ή όχι γιά τίς άνάγκες τοΰ Συνεταιρισμού καί τών μελών του καί 
γιά τή λειτουργία πρατηρίων γιά  τίς προμηθευτικές εργασίες.

ι) ’Επεξεργάζεται καί υποβάλλει γιά έγκριση στή Γενική Συνέλευση τούς ειδικούς κανονισμούς εργασιών 
ιάί προσωπικού.

V ια) Διορίζει καί άπολύει τό υπαλληλικό, ύπηρετικό, εργατικό καί εργατοτεχνικό προσωπικό τού Συνε-
κα ,ρισμου.

ιβ) ’Ασκεί τήν πειθαρχική έξουσία επί τού προσωπικού τού Συνεταιρισμού, τακτικού καί όχι, κατά τούς 
3^έυς τού Κανονισμού Καταστάσεως τού Προσωπικού.

ιγ) Γενικά παίρνει αποφάσεις σέ όποιοδήποτε Θέμα πού άφορα τή διοίκηση, τή λειτουργία, τή διαχεί-7
>ιση καί τίς ύποθέσεις καί εργασίες τού Συνεταιρισμού γιά επίτευξη τοΰ σκοπού του, εκτός άπό εκείνες πού ρητά 
χουν υπαχθεί στήν αρμοδιότητα τής Γενικής Συνελεύσεως ή τών Ειδικών Συνελεύσεων μέ ειδική διάταξη τού 
ταρόντος καταστατικού ή τού νόμου.

3. Τό Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί νά μεταβιβάζει μέ ειδική άπόφασή του τήν άσκηση ορισμένων αρμο
διοτήτων του καί τήν υπογραφή τών σχετικών πράξεων στόν Πρόεδρο του ή σέ ένα άπό τά άλλα μέλη του 
ιαί σέ περισσότερα άπό κοινού συμπράττοντα.

4. Τό Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης, γιά τήν άπρόσκοπτη λειτουργία τού Συνεταιρισμού, ν’ άνα- 
)έτει μέ ειδική άπόφασή του ορισμένες ύποθέσεις τής εξουσίας καί τής άρμοδιότητάς του στό Διευθυντή ή κα 
τέ άλλο υπάλληλο τού Συνεταιρισμού γιά διεξαγωγή ή ενέργεια καί τήν υπογραφή τών σχετικών μέ αυτές 
■γγράφων, (άρθρ. 68 ΑΚ) πλήν όσα άφοροΰν τή σύναψη δανείων.

5. Οί παραπάνω μεταβιβάσεις, καθώς καί ή στήν παρ. 5 τού επόμενου άρθρου εξουσιοδότηση τοΰ Προ- 
δρου γιά υπογραφή εγγράφων, μπορούν νά συμπεριληφθούν καί σάν γενικές διατάξεις στόν Κανονισμό ’Εργα
τιών καί Καταστάσεως Προσωπικού τού Συνεταιρισμού.

Ά ρ θ ρ ο  27

’Εκπροσώπηση — όπογραφή έγγραφων ο ^

1. Τό νομικό πρόσωπο τού Συνεταιρισμού σέ όλες αύτού τίς σχέσεις άπέναντι στούς τρίτους, καθώς καί 
«νώπιον οποιοσδήποτε Δικαστικής ή Διοικητικής ’Αρχής, κάθε βαθμού καί δικαιοδοσίας, τό εκπροσωπεί ό Πρό- 
δρος τού Διοικητικού Συμβουλίου. Ό  Πρόεδρος δέχεται καί όλα τά έγγραφα πού άπευθύνονται ή κοινο- 
τοιούνται στό Συνεταιρισμό. Σέ περίπτωση κωλύματος τού Προέδρου, τόν άναπληρώνουν οί κατά τήν παρ. 3 
τού παρόντος άρθρου νόμιμοι άναπληρωτές του.

2. Σέ περίπτωση πού τό Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αύτού είναι συμβαλλόμενοι ή άντίδικοι τού Συνε
ταιρισμού, τό Συνεταιρισμό εκπροσωπεί στό Δικαστήριο τό ’Εποπτικό Συμβούλιο ή τό άπό αύτό εξουσιοδο
τούμενο μέλος του. ’Επίσης άν μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου συμβάλλεται μέ τό Συνεταιρισμό, τόν τελευ
ταίο εκπροσωπεί τό ’Εποπτικό Συμβούλιο.

3. "Ολα τά έγγραφα τού Συνεταιρισμού στίς Δημόσιες ’Αρχές ή σέ τρίτους καθώς καί οί γνωστοποιήσεις 
οΰ Συνεταιρισμού, υπογράφονται άπό τόν Πρόεδρο ή άπό τούς νόμιμους άναπληρωτές του. Νόμιμοι άνα- 
τληρωτές τού Προέδρου είναι ό ’Αντιπρόεδρος καί όταν αυτός κωλύεται τό μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τού θά όρισθεϊ μέ άπόφασή τού ίδιου Συμβουλίου.

4. Τά έγγραφα πρός τόν Ταμία γιά πληρωμή, είσπραξη ή ανάληψη χρημάτων τοΰ Συνεταιρισμού άπό 
■Τράπεζες, ’Οργανισμούς, Δημόσιο καί λοιπές Υπηρεσίες, μέσα στά όρια πού ορίζει τό Διοικητικό Συμβούλιο, 
υπογράφονται άπό τόν Πρόεδρο ή άπό τούς νόμιμους άναπληρωτές του.
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5. Ό  Πρόεδρος μπορεί μέ πράξη του ν’ αναθέτει την υπογραφή όρισμένων έγγραφων σέ άλλο μέλος του 
ιικητικοΰ Συμβουλίου ή οπό Διευθυντή ή καί σέ ύπάλληλο του Συνεταιρισμού..

Ά  ρ θ ρ ο 28

’Αρμοδιότητες Προέδρου

‘Ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου, έπί πλέον των δσων άναφέρονται στό προηγούμενο άρθρο, έχει 
τίς παρακάτω άρμοδιότητες, πού άπαριθμούνται ένδεικτικά :

α) Προωθεί ή πραγματοποιεί τίς αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου καί φροντίζει γιά  τήν έκτέλεση 
ν εργασιών τού Συνεταιρισμού, σύμφωνα μέ τό Καταστατικό, τόν Κανονισμό Εργασιών καί τίς αποφάσεις 
; Γενικής Συνελεύσεως καί εύθύνεται γ ιά  τήν άκριβή τήρησή τους.

β) Φροντίζει, γ ιά  τήν έκπλήρωση τών ύποχρεώσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
γ )  Επιβλέπει τήν ταμειακή καί λογιστική υπηρεσία.
δ) Φροντίζει μαζί μέ τόν Ταμία, νά συνταχθοΰν οί μηνιαίες καταστάσεις τού Ταμείου, καθώς καί ό Ίσο- 

/ισμός, ό Λογαριασμός ’Αποτελεσμάτων τού έτους καί νά υποβληθούν στήν κρίση τού Διοικητικού Συμ- 
ιλίου.

ε) Συγκαλεΐ τό Διοικητικό Συμβούλιο σέ τακτικές καί έκτακτες συνεδριάσεις καί φροντίζει γιά τήν άπο- 
5λή τών προσκλήσεων γιά  τίς Γενικές καί Ειδικές Συνελεύσεις, 

στ) Προεδρεύει στίς συνεδριάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
ζ) Εκθέτει τήν κατάσταση τού Συνεταιρισμού καί τή δράση τού Διοικητικού Συμβουλίου στήν τακτική 

ική Συνέλευση.
η) Δίνει πρός τήν Έποπτεύουσα ’Αρχή καί τούς ’Ελεγκτές άλες τίς πληροφορίες πού ζητούνται άπ’ αύτούς ,

Ά ρ θ ρ ο ν  -29 ?'

Ταμίας ·' , :

1. Ό  Ταμίας ένεργεϊ τήν ταμειακή ύπηρεσία, σύμφωνά μέ τό Καταστατικό, τόν Κανονισμό ’Εργασιών, καν, 
άποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα έχει τά έξης καθήκοντα :

α) ’Ενεργεί κάθε είσπραξη καί πληρωμή, μέ βάση τήν έντολή τού Προέδρου ή τού έξουσιοδοτημένου 
1 αυτόν προσώπου καί κάνει τίς απαραίτητες εξοφλήσεις κατά τόν Κανονισμό τών ’Εργασιών, 

β) Έκτελεΐ κάθε σχετική πρός τήν ύπηρεσία του άπόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου, 
γ )  Φυλάσσει τό περιεχόμενο τού Ταμείου, τά χρηματόγραφα καί τά άποδεικτικά έγγραφα, 
δ) Συντάσσει τίς μηνιαίες καταστάσεις τού Ταμείου καί καταρτίζει μέ τό λογιστή ή τό γραμματέα τόν 

σιο ’Ισολογισμό.
ε) Δίνει όλες τίς άναγκαΐες έξηγήσεις στό Διοικητικό καί τό ’Εποπτικό Συμβούλιο, 
στ) Καταθέτει σέ λογ/σμό καταθέσεων τού Συνεταιρισμού κάθε ποσό πού υπερβαίνει τίς τρέχουσες άνάγ- 

τού Συνεταιρισμού στό Υποκατάστημα Τραπέζης μέ τήν οποία συναλλάσσεται ό Συνεταιρισμός.
2. Μέ άπόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί τά καθήκοντα τού Ταμία ν’ ανατεθούν σέ ύπάλληλο 
Συνεταιρισμού. Τό Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, κατά τήν κρίση του, καί γιά  τήν κατάθεση σχετικής

υήσεως άπό τόν ύπάλληλο.
III. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ά  ρ θ ρ ο 30 
Συγκρότηση

1. Τό ’Εποπτικό Συμβούλιο έκλέγεται άπό τή Γενική Συνέλευση Μεταξύ τών μελών τού Συνεταιρισμού. Ό
)μός τών μελών τού ’Εποπτικού-Συμβουλίου ορίζεται σ έ . . .ΤΣρ.(X,............................................................... ή δέ
>κεια τής θητείας του σέ. . . .  .*7ΐ-<ΪΔύ>·β · 6 \ ..........................χρονιά.
2. ’Από τή Γενική Συνέλευση έκλέγονται επίσης σέ κάθε εκλογή τών τακτικών μελών τού ’Εποπτικού Συμ- 

λίου καί τά αναπληρωματικά μέλη ώς ορίζει τό άρθρο 8 παράγρ. 1 τού Ν. 1257 /82, τά  όποια αντικαθιστούν, 
χ σειρά έπιτυχίας,. τά τακτικά μέλη αύτοΰ σέ περίπτωση θανάτου, έκπτώσεως, άνακλήσεως ή παραιτήσεως. 
αναπληρωματικά μέλη συνεχίζουν τή Θητεία τών μελών πού άντικαταστάθηκαν.
Ή διάταξη τής παρ. 4 τού άρθρ. 25 τού παρόντος έφαρμόζεται άνάλογα καί γιά  τά μέλη τού Έ ποπτι- 
Συμβουλίου.
3. Τά μέλη τού ’Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει νά έχουν πλήρη ικανότητα γιά  δικαιοπραξίες.
4. Τά μέλη τού ’Εποπτικού Συμβουλίου μπορούν νά επανεκλέγονται.
5. Τό ’Εποπτικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τά καθήκοντά του άμέσως μετά τήν εκλογή του καί εκλέγει με- 
; τών μελών του ένα πού διευθύνει, τίς εργασίες του (Προϊστάμενο) καί τόν άναπληρωτή του, πού μπορούν 
ιακληθοΰν άπό τά άξιώματα α υτά ,. οποτεδήποτε, άπό τό ίδιο τό Συμβούλιο. Άνακοιτανομή άξιωμάτων 
ρέπεται πάντοτε μέχρι τή λήξη τής θητείας.
6. Τό ’Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστο τέσσερις (4) φορές, άνά τρίμηνο, κάθε χρόνο στήν 
τού Συνεταιρισμού, ύστερα άπό πρόσκληση τού Προϊσταμένου του. Ά ν  ό Προϊστάμενος δέν συγκαλέσει

Εποπτικό Συμβούλιο, δικαιούνται νά τό συγκάλέσουν δυό μέλη του. .



7. Τό ’Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να συνελθεί καί εκτάκτως κάθε φορά πού κρίνει αύτό αναγκαίο ό Προ- 
στάμένος ή ζητήσουν αύτό άπό τόν Προϊστάμενο δύο τουλάχιστον άπό τά μέλη τοϋ Εποπτικού Συμβου
λίου, ή τό Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα άπό έγγραφη αίτηση στήν οποία άναφέρονται καί τά πρός συζήτηση 
}έματα.

8. Τό Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σέ απαρτία άν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία μέλη. 05 άποφά- 
τεις του είναι έγκυρες έφόσον παίρνονται μέ τήν απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Ά ρ θ ρ ο  31
Αρμοδιότητες

1. Τό Εποπτικό Συμβούλιο παρακολουθεί καί εποπτεύει τήν κανονική καί μέσα στά όρια τού νόμου, του 
καταστατικού, των κανονισμών τού Συνεταιρισμού καί των αποφάσεων τής Γενικής Συνελεύσεως καί των Ειδι
κών Συνελεύσεων, εκτέλεση τών καθηκόντων τού Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ’Εξετάζει τή νομιμότητα τών πράξεων τού Διοικητικού Συμβουλίου καί διενεργεί λογιστικό έλεγχο κάθε 
χρήσεως τού Συνεταιρισμού. Γιά τήν επιτέλεση τού έργου του, τό Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα νά λαμ
βάνει γνώση όποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή άλλου στοιχείου τού Συνεταιρισμού, νά έλέγχει τό περιεχό
μενο τού Ταμείου, νά παρακολουθεί τίς εργασίες τού Συνεταιρισμού καί τή λειτουργία τών ύπηρεσιών του καί 
νά ζητεί πληροφορίες γιά  τήν πορεία τών ΰποθέσεών του.

3. Οι αρμοδιότητες τού ’Εποπτικού Συμβουλίου άσκούνται άπ’ αύτό συλλογικά. Μεμονωμένο μέλος τού 
’Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί νά προβεΐ σέ συγκεκριμένη έρευνα ή άλλη ένέργεια άπό τίς οριζόμενες στήν 
προηγούμενη παράγραφο μετά άπό ειδική εξουσιοδότηση τού ’Εποπτικού Συμβουλίου.

4. Συγκαλεϊ τό Μικτό Συμβούλιο, κάθε φορά πού θεωρεί ότι συντρέχει σοβαρός λόγος γιά  τή διασφάλιση 
συμφερόντων τού Συνεταιρισμού.
5. Τό ’Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί νά συγκαλέσει τή Γενική Συνέλευση σέ έκτακτη σύνοδο, άν κρίνεται ά π ’ 

ότι ή έκτακτη σύγκληση έπιβάλλεται άπό τό νόμο ή άπό τό συμφέρον τού Συνεταιρισμού, καθορίζοντας
ά θέματα τής ήμερήσιας διατάξεως. ’Επίσης μπορεί νά συγκαλέσει τή Γενική Συνέλευση σέ έκτακτη σύνοδο 
ιά τήν άνάκληση τού Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών αύτού ή άντιπροσώπων του σέ άνωτέρου βαθμού

τό περιεχόμενο έκθέσεως ελέγχουσυνεταιριστικές οργανώσεις καί γιά  τήν εκλογή νέων ή γιά  ν’ άνακοινωθεΐ 
μ γιά  τή λήψη σχετικών άποφάσεων.

6. Τό ’Εποπτικό Συμβούλιο έχει καί τίς έξης υποχρεώσεις :
α) Νά εκπροσωπεί τό Συνεταιρισμό στήν περίπτωση πού τό Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη του είναι 

συμβαλλόμενοι ή διάδικοι άπέναντι στό Συνεταιρισμό ή διώκονται ποινικά γιά  άδίκημα πού διαπράχθηκε σέ 
βάρος τού Συνεταιρισμού.

β) Νά ελέγχει τήν Άπογραφή, τόν ετήσιο Ισολογισμό καί τό Λογαριασμό ’Αποτελεσμάτων, καθώς 
καί τίς προτάσεις γιά  διανομή τών πλεονασμάτων κάθε χρόνο καί νά συντάσσει γιά  κάθε διαχειριστική περίοδο 
έκθεση, τήν οποία θέτει υπόψη τού Διοικητικού Συμβου?\ίου καί υποβάλλει στή Γενική Συνέλευση, πρίν άπό τήν 
έγκριση τών πεπραγμένων τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τού ’Ισολογισμού.

γ )  Νά μέριμνα γιά  τήν ύποχρεωτική ενημέρωση τής Γενικής Συνελεύσεως πάνω στό πόρισμα ελέγχου 
τών ελεγκτών.

δ) Ν’ άποφαίνεται οριστικά έπί τής προσφυγής διαγραφομένου μέλους τοΰ Συνεταιρισμού, 
ε) Νά άποφαίνεται έπί ενστάσεων συνεταίρων κατά άποφάσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου, γιά  οφει

λές τους.
στ) Νά άποφαίνεται έπί προσφυγών υπαλλήλων τού Συνεταιρισμού κατά άποφάσεων τού Διοικητικού 

Συμβουλίου στις περιπτώσεις επιβολής σ’ αύτούς πειθαρχικής ποινής, όπως ορίζει ό νόμος.
IV. ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ά ρ θ ρ ο  32
Συγκρότηση — Αρμοδιότητες

1. Γιά τήν άντιμετώπιση καί λήψη άποφάσεων πάνω σέ γενικότερα καί σοβαρά θέματα τού Συνεταιρι
σμού, τό Διοικητικό καί τό ’Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχονται σέ κοινή συνεδρίαση, ύστερα άπό πρόσκληση 
τού Προϊσταμένου τού ’Εποπτικού Συμβουλίου, άφού προηγουμένως συνεννοηθεΐ αύτός μέ τόν Πρόεδρο τού 
Διοικητικού Συμβουλίου καί καθορίσουν άπό κοινού τά Θέματα γιά  συζήτηση, τόν τόπο καί τό χρόνο συνεδριά- 
σεως. Τά θέματα πρέπει νά είναι γενικά καί όχι τής άποκλειστικής αρμοδιότητας κάθε Συμβουλίου.

2. Τίς προσκλήσεις ύπογράφει καί άποστέλλει ό Προϊστάμενος τού ’Εποπτικού Συμβουλίου, ό όποιος καί 
προεδρεύει τού Μικτού Συμβουλίου.

3. Τό Μικτό Συμβούλιο εύρίσκεται σέ άπαρτία έάν παρίστανται τά περισσότερα μέλη τού καθενός Συμ
βουλίου, οΐ δέ άποφάσεις του είναι έγκυρες άν έγκριθούν άπό τά περισσότερα παρόντα μέλη. Σέ περίπτωση ίσο- 
ψηφίας, ή πρόταση Θεωρείται ότι άπορρίφθηκε.

Ά ρ θ ρ ο  33 
Εισηγητής — Πρακτικά

1. Εισηγητής τών θεμάτων στό Διοικητικό Συμβούλιο είναι ό Πρόεδρος τού Συνεταιρισμού ή ό νόμιμος 
άναπληρωτής του.
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2. Χρέη υπηρεσιακού γραμματέα σ’ όλα τά συλλογικά όργανα διοικήσεως έκτελεϊ υπάλληλος του Συνεται- 
ισμοΰ, πού ορίζεται από τό Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οί συζητήσεις καί οι αποφάσεις πού παίρνονται άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο καί τό ’Εποπτικό Συμ- 
ιούλιο καταχωραύυται σέ ειδικά βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, πού τηρούνται γιά  τό καθένα χωριατά. Τά 
τρακτικά κάθε συνεδριάσεως ύπογράφονται άπό τά μέλη πού ήσαν παρόντα σ’ αύτή. Τά πρακτικά των συνε- 
ριάσεων τοΰ Μικτού Συμβουλίου καταχωροϋνται στό βιβλίο πρακτικών τού Διοικητικού Συμβουλίου καί γίνε- 
αι σχετική μνεία στό βιβλίο πρακτικών τοΰ ’Εποπτικού Συμβουλίου.

4. Τά βιβλία τών πρακτικών, προτού νά χρησιμοποιηθούν, θεωρούνται στήν τελευταία τους σελίδα άπό 
όν Προϊστάμενο τού ’Εποπτικού Συμβουλίου.

5. ’Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών τών Συμβουλίων επικυρώνονται άπό τόν κατά τό χρόνο τής 
κδόσεώς τους Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου ή τό νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
Ά ρ θ ρ ο  34

1. Οί ’Αρχαιρεσίες δινεργούνται άπό τριμελή ’Εφορευτική ’Επιτροπή καί σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τών 
:ρθρων 8 καί 9 τού Ν. 1257 /82.

2. Τά μέλη τής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής εκλέγονται άπό τή Γενική Συνέλευση τού Συνεταιρισμού καί δέν 
απορούν νά είναι υποψήφιοι γιά  τό Διοικητικό καί τό ’Εποπτικό Συμβούλιο ή γιά  αντιπρόσωποι.

3. Ή τριμελής ’Εφορευτική ’Επιτροπή εκλέγεται άπό τή Γενική Συνέλευση.
4. Οί ύποψήφιοι γιά  θέσεις μελών Διοικητικών καί ’Εποπτικών Συμβουλίων καθώς καί ύποψήφιοι άντιπρό-' 

■ωποι στήν "Ενωση Γεωργικών καί Κτην/κών Συνεταιρισμών ’Αττικής - Μεγαρίδας εκθέτουν υποψηφιότητα, 
έ συνδυασμό όταν ό Συνεταιρισμός έχει πάνω άπό 100 μέλη εγγεγραμμένα στό μητρώο. "Οταν ό Συνεταιρισμός , 
χει κάτω άπό εκατό μέλη τότε οί ύποψηφιότητες έκθέτονται σέ ένιαΐο ψηφοδέλτιο άλλά ξεχωριστά γιά κάθε όργανο. ·

Ά  ρ θ ρ ο 35
’Εκλογή ’Αντιπροσώπου στήν "Ενωση

1. Ό  Συνεταιρισμός εκλέγει γιά  τή Γενική Συνέλευση τής Ένώσεως στήν οποία συμμετέχει έναν άντιπρό- 
■ωπο γιά κάθε 30 μέλη, πού είναι γραμμένα στά μητρώα του. Σέ περίπτωση πού τό υπόλοιπο τής διαιρέ- 
Έως τοΰ αριθμού τών μελών μέ τό 30 υπερβαίνει τό 15 ό Συνεταιρισμός στέλνει έναν άκόμη αντιπρόσωπο 
Συνεταιρισμός μέ λιγότερα άπό 30 μέλη έκλέγουν ένα μόνο άντιπρόσωπο.

Ά ρ θ ρ ο  36
1. Ό  Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Συνεταιρισμού καί σέ περίπτωση πού άδυνατεΐ, ό Γραμ- 

ατέας αύτοΰ οφείλει νά άναρτήσει στά γραφεία τού Συνεταιρισμού καί αν ό Συνεταιρισμός δέν έχει γραφεία 
τά γραφεία τού Δήμου ή τής Κοινότητας, άκριβή πίνακα τών μελών του τό άργότερο 5 ήμέρες πριν άπό τή 
ιεξαγωγή τών άρχαιρεσιών. ’Αντίγραφο αύτού τού πίνακα άποστέλλεται στό Ειρηνοδικείο τής περιφερείας μέ 
■■υστημένη έπιστολή τήν ίδια μέρα, άρθρο 6 τού νόμου 1257/1982.

V. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
Ά ρ θ ρ ο  37 

Γενικά
1. Ή έκλογή τών μελών τού Διοικητικού καί τού ’Εποπτικού Συμβουλίου καί Αντιπροσώπων σέ Συνεται- 

αστική οργάνωση άνωτέρου βαθμού γίνεται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τών άρθρων 8 καί 9 τού νόμου 1257 / 
982 άπό τή Γενική Συνέλευση.

2. Τά έξερχόμενα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου δέν μπορούν νά θέσουν ύποψηφιότητα καί νά εκλε- 
•ούν μέλη τού ’Εποπτικού Συμβουλίου, πρίν λογοδοτήσουν καί Απαλλαγούν άπό κάθε ευθύνη μέ άπόφαση 
ής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Γιά τή συνδρομή τών περιπτώσεων που ορίζει ό νόμος καί τό παρόν καταστατικό γιά  τήν άναπλήρωση 
.ελών τού Διοικητικού καί ’Εποπτικού Συμβουλίου άπό Αναπληρωματικά μέλη Αποφασίζει τό ’Εποπτικό ΣυΠ- 

Ίούλιο (άρθρ. 25 παρ. 4 καί 5 καί άρθρ. 30 παρ. 2 τού παρόντος καταστατικού).
4. Ή Γενική Συνέλευση μπορεί ν’ άνακαλεΐ οποτεδήποτε τό Διοικητικό καί τό ’Εποπτικό Συμβούλιο ή 

-ιέλη αύτών μέ τίς προϋποθέσεις καί τούς όρους πού ορίζει ό νόμος (άρθρ. 25 παρ. 4 καί άρθρ. 26 παρ. 2 του
■όμου 921 /1979).

5. Σέ περίπτωση παραιτήσεως ή άνακλήσεως ολοκλήρου τού Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται άπό τή 
'ενική Συνέλευση νέο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί μέ τούς Αναπληρωματικούς του, τό όποιο Αρχίζει νέα θητεία.

6. Τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν νά επανεκλέγονται.
7. Μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου δέν μπορεί νά μετέχει στίς συνεδριάσεις τού συμβουλίου οϋτε έχει 

νήφο πάνω σέ θέματα, πού άφορούν άμεσα αύτόν ή τή σύζυγό του καί τά συνοικούντα τέκνα του.
8. Τά μέλη τοΰ Διοικητικού καί τού ’Εποπτικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα νά τηρούν εχεμύθεια, όταν 

«φόκενται γιά θέματα πού έχουν Απόρρητο χαρακτήρα. Τήν υποχρέωση αυτή τήν έχουν καί. μετά τήν παύση
ής ιδιότητάς τους ώς συμβούλων, διαφορετικά εύθύνονται γιά κάθε ζημιά πού θά προκληθεΐ στόν Συνεταιρισμό.

9. Τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τήν υποχρέωση νά ενεργούν κατά τή διοίκηση τού Συνε-
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αιρισμοΰ καί τη διαχείριση των ύποθέσεών του μέ κάθε δυνατή επιμέλεια, πού απαιτείται γενικά στις σ ναλ- 
αγές. Εύθύνονται απέναντι στό Συνεταιρισμό γιά κάθε ζημιά πού προκάλεσαν σ’ αυτόν άπό δόλο ή αμέλεια, 
ήν ίδια υποχρέωση καί εύθύνη έχουν καί τά μέλη τοϋ Εποπτικού Συμβουλίου.

10. Ή Γενική Συνέλευση μπορεί μέ άπόφασή της ν’ άπαλλάξει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου άπό ευθύνη 
■ού οφείλεται σέ ελαφρά άμέλεια.

11. ’Απόφαση τής Γενικής Συνελεύσεως πού δέν εγκρίνει τ ό ν . ισολογισμό δέν ισχύει ώς απορριπτική καί 
έν θεμελιώνει εύθύνη, έφόσον δέν άναφέρεται σέ συγκεκριμένα κονδύλια καί δέν εκθέτει τούς λόγους τής μή έγ- 
ρίσεως.

Ά ρ θ ρ ο  38

Κωλύματα — Ασυμβίβαστα ^ V .

1. Δέν μπορεί νά εκλεγεί μέλος τού Διοικητικού ή τού ’Εποπτικού Συμβουλίου ή αντιπρόσωπος σέ άνω- 
έρου βαθμού Συνεταιριστική ’Οργάνωση :

α) ’Εκείνος πού στερήθηκε τά πολιτικά του δικαιώματα γιά όσο χρόνο διαρκεΐ ή στέρηση ή πού κατα
δικάστηκε γιά  αδίκημα σέ βάρος τής περιουσίας τοΰ Συνεταιρισμού μέ τελεσίδικη απόφαση.

β) ’Εκείνος πού είναι καί έμμισθος υπάλληλος τού Συνεταιρισμού ή Νομικού Προσώπου στό όποιο μετέ- 
;ει ό Συνεταιρισμός.
'X  γ )  ’Εκείνος πού ό ίδιος ή ή γυναίκα του ή τά παιδιά του πού συγκατοικούν μαζύ του, άσκεΐ ή μετέ- 
φ^Οίέ έπιχείρηση μέ σκοπούς όμοιους ή άντιστρατευόμενους μέ έκείνους πού επιδιώκει ό Συνεταιρισμός, μέ έξαί- 
ιέσηπίς κοινές ή ομαδικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

\  ’Εκείνος πού άσκεΐ τό επάγγελμα τού έμπορου ή είναι όμόρρυθμο μέλος εμπορικής εταιρείας ή διαχειριστής 
ταιρείας ή όποία είναι μέλος τού Συνεταιρισμού.
J  2Γ. Δέν μπορούν νά μετέχουν στό ίδιο Συμβούλιο Συνεταιρισμού πρόσωπα πού είναι συγγενείς μεταξύ τους 

*έχοί καί τού δευτέρου βαθμού. Σέ περίπτωση έκλογής τέτοιων συγγενών, έκεΐνος πού πήρε τίς λιγότερες 
μήφους θεωρείται μή έκλεγείς.

3. Τό ίδιο πρόσωπο δέν μπορεί νά μετέχει στό Διοικητικό καί στό ’Εποπτικό Συμβούλιο.
4. Δέν μπορεί νά έκλεγεΐ μέλος τού ’Εποπτικού Συμβουλίου συνεταίρος πού είναι συγγενής μέχρι καί τό 

ΐεύτερο βαθμό μέ μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου. ’Εκείνος πού έκλέχθηκε μεταγενέστερα θεωρείται μή έκλεγείς.
5. Ά ν  κατά τή διάρκεια τής θητείας των μελών τού Διοικητικού ή τού ’Εποπτικού Συμβουλίου δημιουργηθεΐ 

ιέ μέλος του ή σέ άντιπρόσωπο τού Συνεταιρισμού σέ άλλα νομικά πρόσωπα, κώλυμα άπό τά άναφερόμενα 
πιό πάνω στήν παρ. 1 περ. α - δ τού παρόντος άρθρου, τό μέλος ή ό αντιπρόσωπος αύτός εκπίπτει άπό τό  
ϊξίωμά του αυτό.

Ή έκπτωση άποφασίζεται άπό τό ’Εποπτικό Συμβούλιο τού Συνεταιρισμού, αφού ακουστεί προηγουμένως 
ενδιαφερόμενος. Ή απόφαση τού Εποπτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στόν Ικπεσόντα, καί προκειμένου γιά  

χυτιπρόσωπο τού Συνεταιρισμού σέ άλλα νομικά πρόσωπα κοινοποιείται καί σ’ αύτά.

Ά ρ θ ρ ο  39 

Αποζημιώσεις

1. Ή ιδιότητα τού μέλους Διοικητικού καί ’Εποπτικού Συμβουλίου τού Συνεταιρισμού, είναι άμισθη καί 
τιμητική. Γιά τήν παροχή ύπηρεσιών στό Συνεταιρισμό άπό τά μέλη τών πιό πάνω οργάνων του, παρέχεται 
<ατά τήν έννοια καί τούς όρους τού άρθρ. 31 παρ. 6 τού νόμου 921 /1979 αποζημίωση ανάλογη πρός τό χρόνο 
τής άπασχολήσεώς τους στις εργασίες καί ύποθέσεις τού Συνεταιρισμού. Τό ύψος τής άποζημιώσεως αύτής κατά 
περίπτωση, καθώς καί ό τρόπος καταβολής της καθορίζονται άπό τή Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, κατόπιν 
ΐίσηγήσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου, πού μπορεί νά είναι κατά ημέρα, κατά μήνα ή κατ’ άποκοπή κάθε χρόνο.

2. ’Ανεξάρτητα πρός τήν παραπάνω αποζημίωση μπορεί ό Συνεταιρισμός μέ απόφαση τού Διοικητικού 
Συμβουλίου νά καταβάλει στόν Πρόεδρο ή καί σέ μέλη τών Συμβουλίων, έξοδα παραστάσεως καθώς καί έξοδα 
κινήσεως, οριζόμενα ά π ’ αύτό κατ’ άποκοπήν. Είδικώς γιά τήν απασχόληση τών μελών τών Συμβουλίων ή 
τών αντιπροσώπων του εκτός τής έδρας τους, καταβάλλεται σ’ αύτά, εκτός άπό τά οδοιπορικά έξοδά τους, 

•καί αποζημίωση γιά  τήν κάλυψη τών προσθέτων δαπανών πού ύποβάλλονται γιά  τήν παραμονή τους έ τό5 
έδρας. Ή αποζημίωση αύτή, μέ διανυκτέρευση ή μή, ορίζεται καί άναπροσαρμόζεται κάθε φορά άνάλογα μέ τίς 
κρατούσες συνθήκες άπό τή Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Ά ρ θ ρ ο  40 

Εργασίες Συνεταιρισμού

1. Ό  Συνεταιρισμός γιά τήν πραγματοποίηση τού σκοπού του άναπτύσσει όποιαδήποτε δραστηριότητα 
πού προβλέπεται άπό τό παρόν καταστατικό καί κάθε άλλη πού ήθελε άποφασίσει ή Γενική Συνέλευση σύμ
φωνα μέ τή διάταξη τής παρ. 3 τού άρθρου 3 τοΰ παρόντος καταστατικού, μέσα στά όρια τών νόμων.
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2. Γιά τούς γενικούς όρους λειτουργίας του Συνεταιρισμού καί ειδικότερα γιά τά δικαιώματα καί τίς ύττο 
'ρεώσεις των μελών του Συνεταιρισμού ττρός χρήση των υπηρεσιών τού Συνεταιρισμού, τών πόσης φύσεως έγ- 
ιαταστάσεων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων κ.λπ. αύτού καταρτίζεται καί ψηφίζεται άπό τη Γενική Συνέ
λευση ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας καί Εργασιών τοΰ Συνεταιρισμού. “Αν δέν έχει γίνει Κανονισμός όλες οί 
ργασίες τού Συνεταιρισμού ένεργούνται σύμφωνα μέ τίς λαμβανόμενες αποφάσεις άπό τή Γενική Συνέλευση τών 
αελών του.

3. Γιά ορισμένους κλάδους γεωργικής παραγωγής ή τομείς δραστηριότητας τοΰ Συνεταιρισμού, γιά  τίς 
οποίες θά συγκροτηθούν καί θά λειτουργήσουν είδικές συνελεύσεις τών μελών, θά ψηφισθεΐ α π ’ αυτές καί ειδικός 
cαvovισμóς κατά τά οριζόμενα στό αρθρ. 24 τού παρόντος.

4. Οί παραπάνω Κανονισμοί μπορεί νά συμπεριλάβουν διατάξεις πού νά ύποχρεώνουν τά μέλη στήν εφαρ
μογή κοινών κανόνων στήν παραγω γή καί στήν εμπορία τών προϊόντων τους, στήν τοποθέτηση, στήν άγορά 
ολόκληρης ή μέρους τής παραγωγής τους καί κάθε όλλη διάταξη πού χρειάζεται γιά τήν άναγνώριση τού 
Συνεταιρισμού ή τών Ειδικών Συνελεύσεων του ώς Όμάδων Παραγωγής ή Όμάδων Παραγωγών καί γενικά 
χιά τήν εφαρμογή τών Κανονισμών τής ΕΟΚ.

5. Γιά ορισμένες εργασίες οί παραπάνω Κανονισμοί μπορούν νά προβλέψουν καί κυρώσεις σε βάρος τών 
μελών γιά  τή μή εκπλήρωση τών υποχρεώσεών τους πρός τό Συνεταιρισμό ή πρός τήν Ειδική Συνέλευση.

6. Ό  Συνεταιρισμός διεξάγει τίς εργασίες του μέ δικές του υπηρεσίες μπορεί όμως νά χρησιμοποιήσει τίς
Υπηρεσίες άλλων γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων ή καί τρίτων. Τό Διοικητικό Συμβούλιο στίς περι
πτώσεις αύτές ορίζει τήν αποζημίωση ή τήν άμοιβή γιά τή χρησιμοποίησή τους αυτή στή διεξαγωγή τών 
εργασιών τού Συνεταιρισμού. /'·

7. Ό  Συνεταιρισμός μπορεί μέ απόφαση τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου νά επεκτείνει τίς εργασίες του κ<?$..
/ενικά νά παρέχει αγαθά καί υπηρεσίες πού παρέχονται στά μέλη του καί πρός πρόσωπα πού δέν είναι μέλη τάΰ\/ 
Συνεταιρισμού, μέ τούς όρους πού τό ίδιο τό Διοικητικό Συμβούλιο θά καθορίζει. Σέ καμιά όμως περίπτωσή,· ■ 
οί όροι αυτοί δέν μπορεί νά είναι εύνοϊκότεροι άπό τούς όρους πού ισχύουν γιά  τά μέλη του. ’Εγγυήσεις 'ι^αί\ 
δάνεια πρός μή μέλη τοΰ Συνεταιρισμού απαγορεύονται. \  Α

8. Τρίτοι πού χρησιμοποιούν τίς Υπηρεσίες τού Συνεταιρισμού δέν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω στά άπα/’ 
τελέσματα τής χρήσεως. Τά οφέλη τοΰ Συνεταιρισμού άπό τίς συναλλαγές αυτές μέ τρίτους δεν διανέμονται στά’ 
μέλη του αλλά μεταφέρονται σέ ειδικό άποθεματικό κεφάλαιο, γιά  επέκταση τών εργασιών του.

9. Ό  Συνεταιρισμός, άνεξάρτητα πρός τήν παροχή τών υπηρεσιών του πρός μή μέλη πού προβλέπει ή 
προηγούμενη διάταξη τής παρ. 7 τού παρόντος άρθρου, μπορεί μέ απόφαση τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου νά 
παρέχει γενικά τίς ύπηρεσίες του καί ν’ αναλαμβάνει τήν ενέργεια εργασιών γιά  λογ/σμό τοΰ Δημοσίου, τής ’Αγρο
τικής Τράπεζας ή καί κάθε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων καί 
τών γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων, τών κοινοπραξιών καί εταιρειών τους κάθε μορφής, μέ άμοιβή.

’Επίσης μέ απόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν’ άναπτύσσει ορισμένες δραστηριότητες σχετιζό- 
ιμενες μέ τήν εφαρμογή τής γεωργικής καί κοινωνικής πολιτικής τού Κράτους, ή καί τών Κανονισμών τής ΕΟΚ, 
ιμέ άμοιβή, εφόσον ήθελαν άνατεθεΐ σ’ αύτόν.

10. Ό  συνεταιρισμός, γιά τήν επίτευξη τών καλυτέρων αποτελεσμάτων, στή διαχείριση τών προϊόντων 
τών μελών μπορεί κατά τήν κρίση τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί ύστερα άπό απόφαση τής Γενικής Συνελεύ- 

•σεως νά εξαγοράζει τά προϊόντα τών μελών του καί νά τά πουλάει στό όνομά του.

Ά  ρ θ ρ ο 41
Ειδικοί δροι ορισμένων έργασιών

•α) Π ρ ο μ ή θ ε ι ε ς  ά ν α γ κ α ι ο ύ ν τ ω ν  ε ι δ ώ ν .
Ό  Συνεταιρισμός προμηθεύεται καί διαθέτει στά μέλη του πρώτες Ολες, ζώα καί κάθε είδους παραγωγικά 

•εφόδια ή καταναλωτικά άγαθά χρήσιμα γιά τίς ανάγκες τών εκμεταλλεύσεων ή τής οικιακής οικονομίας τους.
Τά είδη αύτά μπορεί ό Συνεταιρισμός νά τά διαθέτει καί πρός πρόσωπα πού δέν είναι μέλη τού Συνεταιρι- 

«σμού, μέ όρους πού καθορίζει τό Διοικητικό Συμβούλιο. Εϊδικώς τά είδη καταναλώσεως, τά όποια προμηθεύεται 
•ό Συνεταιρισμός μέ δάνεια τής ’Αγροτικής Τράπεζας γιά τήν εξυπηρέτηση τών μελών του, δέν μπορεί νά τά 
-διαθέτει σέ πρόσωπα πού δέν είναι μέλη του.
*β) Δ ά ν ε ι α  π ρ ό ς  τ ό  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ό .

Τά δάνεια πού χορηγούνται άπό τήν ’Αγροτική Τράπεζα τής ‘Ελλάδος στό Συνεταιρισμό γιά διάφορους 
γεωργικούς σκοπούς, συνάπτονται άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στά όρια πού έχει θέσει ή Γενική Συνέ
λευση, άνάλογα μέ τίς άνάγκες τού Συνεταιρισμού.

Τά δάνεια αύτά παρακολουθούνται σέ ειδικούς λογαριασμούς καί δέν μπορούν νά χρησιμοποιηθούν γιά τή 
διενέργεια άλλων έργασιών ή γιά  άλλους σκοπούς εκτός εκείνων γιά τούς οποίους χορηγούνται, 
γ )  Δ ά ν ε ι α  π ρ ό ς  σ υ ν ε τ α ί ρ ο υ ς .

1. Δάνεια χορηγούνται μόνο σέ συνεταίρους καί μέ άπόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου πού καθορίζει 
καί τούς βασικούς όρους τού δανείου.

2. Τό Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί νά εξουσιοδοτήσει τόν Πρόεδρο αύτοΰ νά εγκρίνει τή χορήγηση δανείων 
πού δέν υπερβαίνουν ορισμένο ποσό γιά κάθε συνεταίρο, μέ τήν επιφύλαξη τής μεταγενέστερη έγκρίσεως άπ’ αύτό.

3. Ό  τόκος τών δανείων πού μπορεί νά συνάψει ό Συνεταιρισμός ή νά χορηγήσει στά μέλη του ορίζεται 
πάντοτε μέσα στά όρια πού άποφασίζει ή Γενική Συνέλευση. Οί έγγυητές, όπου χρειάζονται, πρέπει νά είναι 
συνεταίροι.
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4. Τά δάνεια χορηγούνται κατά κανόνα γιά παραγωγικούς σκοπούς καί χρησιμοποιούνται στή γεωργική 
(μετάλλευση τού δανειοδοτούμενου συνεταίρου. Δάνεια γιά καταναλωτικές ανάγκες χορηγούνται μόνο μέ άπό- 
αση τής Γενικής Συνελεύσεως, ή οποία κάβε χρόνο όρίζει γενικά τό ύψος πού μπορεί, νά φθάσουν τά δάνεια 
ϋτά. ’Επίσης μπορεί νά χορηγείται στά μέλη πίστωση γιά έφοδιασμό τους μέ καταναλωτικά καί λοιπά αγαθά 
έ πίστωση άπό τά πρατήρια τού Συνεταιρισμού ή τής Ένώσεως Συνεταιρισμών στήν οποία ανήκει, ό Συνε- 
αιρισμός. Σέ περίπτωση εκτάκτου ανάγκης οι πιστώσεις αύτές γιά  καταναλωτικά αγαθά μπορεί νά χορηγούν- 
αι καί μέ άπόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου.
'Γδ) Κ α τ α θ έ σ ε ι ς .

1. Ό  Συνεταιρισμός δέχεται καταθέσεις άπό συνεταίρους. Τό ανώτατο καί τό κατώτατο όριο καταθέσεων 
'ενικά καί γιά κάθε μέλος χωριστά, ή προθεσμία άναλήψεώς τους καί ό τόκος καθορίζονται άπό τή Γενική Συνέλευση.

2. Ό  τοκισμός των καταθέσεων αρχίζει άπό τήν επομένη ήμέρα τής καταθέσεως, ό δέ υπολογισμός τού 
άκου γίνεται στό τέλος τού λογιστικού έτους, εκτός άν ή Γενική Συνέλευση αποφασίσει τόν υπολογισμό τού 
άκου κάθε εξάμηνο.

3. Ή ανάληψη των καταθέσεων γίνεται κατόπιν προειδοποιήσεως των καταθετών πρό ορισμένου χρόνου 
τού ορίζεται άπό τή Γενική Συνέλευση, ανάλογα μέ τό ποσό τών άποσυρομένων χρημάτων. Πρίν άπό τήν 
τροθεσμία αυτή έχει δικαίωμα τό Διοικητικό Συμβούλιο νά προειδοποιήσει τούς καταθέτες νά άποσύρουν τίς 
:αταθέσεις τους. Ή πρόσκληση γίνεται προσωπικά στόν καθένα. Μετά τήν παρέλευση τής προθεσμίας, οί κατα
θέσεις αύτές παύουν νά τοκίζονται.

4. Σέ κάθε καταθέτη δίνεται άπό τόν Συνεταιρισμό βιβλιάριο καταθέσεων», ονομαστικό μέ αυξοντα άριθμό, 
rrô όποιο άναγράφονται οί σχετικές πράξεις καταθέσεων ή αναλήψεων.

Ά  ρ θ ρ ο 42

J Προσωπικό Συνεταιρισμού

/  1. Τό τακτικό προσωπικό, κύριο ή βοηθητικό, καθώς καί τό έκτακτο καί έργατοτεχνικό προσωπικό τού 
^εταιρισμού προσλαμβάνεται καί άπολύεται άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Συνεταιρισμού πού καθορίζει 
(αί τήν άμοιβή του.

2. Τό Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί νά εξουσιοδοτήσει τόν Πρόεδρο αυτού ή καί τό Διευθυντή τοΰ Συνε
ταιρισμού νά προσλαμβάνει έκτακτο προσωπικό, καθώς καί τό εργατικό καί εργατοτεχνικό προσωπικό τού Συνε
ταιρισμού, σύμφωνα μέ τίς παρουσιαζόμενες άνάγκες του μέσα πάντοτε στά καθοριζόμενα άπό τό Διοικητικό 
ϋυμβούλιο όρια.

3. Ειδικός Κανονισμός (Καταστάσεως Προσωπικού) πού ψηφίζεται άπό τή Γενική Συνέλευση ρυθμίζει τά 
)έματα προσλήψεως, βαθμολογικής καί μισθολογικής εξελίξεως τού τακτικού προσωπικού, κύριου καί βοηθητι- 
:ού τού Συνεταιρισμού, τίς υποχρεώσεις καί τά δικαιώματα αύτού καθώς καί τούς όρους πού λύεται ή έργα- 
τιακή τους σχέση. Ό  Κανονισμός αυτός μπορεί ν’ αποτελεί τμήμα τού Κανονισμού ’Εργασιών.

4. Κανείς δέν μπορεί νά διοριστεί στό Συνεταιρισμό, άν :
α) ό ίδιος άμεσα ή έμμεσα μέ όποιαδήποτε σχέση συμμετέχει έστω καί εύκαιριακά σέ μιά ανταγωνι

στική δραστηριότητα πρός εκείνες τού Συνεταιρισμού ή άλλης συνεταιριστικής όργανώσεως άνωτέρου βαθμού 
πην όποια συμμετέχει ό Συνεταιρισμός.

β) καταδικάστηκε μέ τελεσίδικη άπόφαση Ποινικού Δικαστηρίου γιά ένα άπό τά άδικήματα πού προ
βλέπει ή διάταξη τής παρ. 1 τού άρθρου 15 τού νόμου 921 ¡1919 πού συνεπάγεται τή διαγραφή μέλους άπό 
/εωργικό συνεταιρισμό.

Ά ρ θ ρ ο  43 

Διευθυντής

1. Τό Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί νά προσλάβει Διευθυντή γιά τίς εργασίες τοΰ Συνεταιρισμού, ό όποιος, 
άν είναι μέλος τού Συνεταιρισμού, δέν μπορεί νά συμμετέχει στά όργανα Διοικήσεώς του. (Διοικητικό καί ’Επο
πτικό Συμβούλιο).

2. Ό  Διευθυντής ασκεί τά καθήκοντά του, πού ορίζει ό Κανονισμός ’Εργασιών καί Καταστάσεως Προσωπικού, 
άπό τήν επίβλεψη καί έλεγχο τού Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στά όρια τού νόμου, τού Καταστατικού, τών 
Κανονισμών ’Εργασιών, τών αποφάσεων τών Γενικών καί Ειδικών Συνελεύσεων τού Συνεταιρισμού καί γενικά 
ιτών άποφάσεων τών οργάνων αύτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Ά ρ θ ρ ο  44 

Δικαίωμα έγγραφης

Κάθε μέλος τού Συνεταιρισμού οφείλει νά καταβάλει δικαίωμα εγγραφής γιά ν’ αποκτήσει τή συνεταιριστική
•διότητα. Τό δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σέ δραχμές.. ΓΤX . Η Α / .0? ..........................................................
ί ο  ποσό αύτό αναπροσαρμόζεται μελλοντικά μέ άπόφαση τής Γενικής Συνελέυσεως, ά.'άλογα μέ τίς κρατούσες 
ηκονομικές συνθήκες, γιά  τά νέα μέλη τοΰ συνεταιρισμού.
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Ά ρ θ ρ ο  45 

Μερίδες — Προαιρετικές

1. Κάθε συνεταίρος πέρα άπό τίς υποχρεωτικές μερίδες πού οφείλει μέ τήν έγγραφή του ν’ αποκτήσει (άρθρο 
5 του παρόντος) μπορεί οίκειοθελώς ν’ αποκτήσει προαιρετικές συνεταιρικές μερίδες, μέ τήν έννοια τοϋ άρθρου 
8 τού νόμου 921 /1979 μέχρι τρεις (3). Ό  αριθμός αυτός μπορεί μέ απόφαση τής γενικής συνελεύσεως ν’ αυξηθεί 
έχρι πέντε (5).

2. Ή αξία τής προαιρετικής συνεταιρικής μερίδας είναι ίση μέ τήν αξία τής ύποχρεωτικής.
3. Κάθε μιά προαιρετική μερίδα έξοφλεΐται σέ δύο εξαμηνιαίες δόσεις. Κανένα μέλος δέν μπορεί ν’ άποκτήσει 

■ροαιρετική μερίδα άν δέν έχει έξοφλήσει προηγουμένως τήν υποχρεωτική μερίδα, ούτε νέα προαιρετική άν 
έν έχει εξοφλήσει τήν προηγούμενη.

4. Μέ τή δήλωση γιά  απόκτηση άπό τό μέλος προαιρετικών μερίδων ορίζεται καί 6 χρόνος δεσμεύσεως
ων μερίδων αυτών άπό τό Συνεταιρισμό, πού δέν μπορεί νά είναι μικρότερος ά π ό . . • ΐ Η ί Λ ...........  .χρόνια
ιετά άπό τήν πλήρη καταβολή τους.

5. Μέ τήν έπιφύλαξη τής προηγούμενης παραγράφου ή απόδοση των προαιρετικών μερίδων στά μέλη 
'ίνεται πάντοτε μετά άπό προειδοποίηση τού Συνεταιρισμού άπό τό ενδιαφερόμενο μέλος πρίν άπό έξι μήνες 
■αί ισχύει γιά τό τέλος τής διαχειριστικής περιόδου.

6. Σέ περίπτωση άποχωρήσεως, διαγραφής ή θανάτου τού μέλους, οι προαιρετικές μερίδες έπιστρέφονται 
■αυτόχρονα καί μέ τόν ίδιο τρόπο πού έπιστρέφονται οΐ υποχρεωτικές συνεταιρικές μερίδες.

7. Στούς συνεταίρους, πού είναι κάτοχοι προαιρετικών μερίδων, καταβάλλεται ετήσιο μέρισμα άπό τά πλεο- 
άσματα τής ίδιας χρήσεως, μέ απόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου, τό ύψος τοΰ οποίου δέν μπορεί νά 
περβαίνει τό νόμιμο τόκο πού Ισχύει κάθε φορά.

Ά ρ θ ρ ο  46 

Εισφορές ασφαλείας

Ή Γενική Συνέλευση καθώς καί οί Ειδικές Συνελεύσεις μπορούν νά έπιβάλουν είδικές εισφορές άσφαλείας στά .. 
*έλη πού μετέχουν σέ ορισμένες έργασίες. Οί εισφορές αύτές ύπέχουν θέση ένεχύρου γιά  τήν έξασφάλιση .τής"' 
ανονικής καί έγκαιρης έκπληρώσεως τών ύποχρεώσεων των μελών πού άνέλαβαν απέναντι στό Συνεταιρισμό..·· 
0  τρόπος τής διαχείρισεώς τους καί ή τυχόν μεταφορά τους στή ζημιά πού προκλήθηκε άπό άθέτησή νπ ο -/  
ρεώσεων τού μέλους, ορίζεται άπό τήν ίδια τή Γενική Συνέλευση. ; '. .- ; '

Σέ περίπτωση άποχωρήσεως ενός μέλους άπό τό Συνεταιρισμό, έπιστρέφεται σ’ αύτό τό ένεργητικό"-τών 
Ισφορών άσφαλείας, ταυτόχρονα καί μέ τόν ίδιο τρόπο πού έπιστρέφονται οί συνεταιρικές μερίδες. , -Λ V

Ά ρ θ ρ ο  47 >  -

Τακτικό άποθεματικό κεφάλαιο

1. Ό  Συνεταιρισμός έχει ύποχρέωση νά σχηματίσει τακτικό άποθεματικό κεφάλαιο, τό ύψος τού οποίου 
•τρέπει νά φτάσει στό σύνολο τής αξίας τών ύποχρεωτικών συνεταιρικών μερίδων, συμπεριλαμβανομένων καί
•ών ειδικών μερίδων τών Ειδικών Συνελεύσεων.

2. Πρός τό σκοπό αύτό καί μέχρις δτου τό τακτικό άποθεματικό κεφάλαιο έξισωθεϊ πρός τό ύψος πού προ- 
■Λλέπεται, τό 1 /ΙΟ άπό τά καθαρά πλεονάσματα τής χρήσεως περιέρχεται στό λογαριασμό τού τακτικού άπο-
■εματικοΰ κεφαλαίου, πρίν άπό κάθε άλλη διάθεσή τους.

3. Στό σχηματισμό τού τακτικού άποθεματικού κεφαλαίου συμμετέχουν καί οί υφιστάμενες Ειδικές Συνελεύσεις 
•ιέ τό αύτό ποσοστό τών πλεονασμάτων τής χρήσεώς τους.

4. Στό ενοποιημένο αύτό άποθεματικό κεφάλαιο περιέρχονται άκόμα :
α) Τά πρόστιμα καί οί ποινικές ρήτρες πού προβλέπονται άπό τό Καταστατικό ή τούς Κανονισμούς 

Εργασιών.
β) Τά έσοδα πού περιέρχονται στό Συνεταιρισμό άπό χαριστική αιτία, άν δέν καθορίζεται ειδικά ό σκο- 

τός τους.
γ )  Κάθε άλλο έσοδο γιά τό όποιο δέν ορίζεται άπό τό· Καταστατικό ειδικά ό προορισμός του.

5. Τό τακτικό, άποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται γιά τήν κάλυψη τυχόν ζημιών τού Συνεταιρισμού 
τού δέν μπορούν νά καλυφτούν άπό τά άποτελέσματα χρήσεως. Τό τακτικό άποθεματικό κεφάλαιο μπορεί νά 
χρησιμοποιείται καί γιά τίς έργασίες τοΰ Συνεταιρισμού, δχι όμως γιά έξοδα διοικήσεως καί δαπάνες διαχει- 
ιίσεως αύτοΰ.

Ά ρ θ ρ ο  48

Έκτακτο άποθεματικό κεφάλαιο

1. Ά π ό  τό έτήσιο καθαρό πλεόνασμα πού προκύπτει άπό τίς έργασίες τού Συνεταιρισμού, μετά τήν άφαί-
ιεση ποσοστού 10% πού περιέρχεται στό τακτικό άποθεματικό κεφάλαιο, κατά τό προηγούμενο άρθρο τού 
ταρόντος, π ο σ ο σ τό .. . .  9 0 ·  Α ........... , διατίθεται γιά τό σχηματισμό έκτάκτου άποθεματικού κεφαλαίου.

2. Τό έκτακτο άποθεματικό κεφάλαιο πρέπει νά φτάσει τουλάχιστον τό ποσό τού συνόλου τών συνεται- 
ιικών μερίδων καί χρησιμοποιείται στίς έργασίες τού Συνεταιρισμού.
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3. Στό έκτακτο άποθεματικά κεφάλαιο μεταφέρεται καί τό τυχόν πλεόνασμα άπό συναλλαγές μέ τρίτους.
4. Στό σχηματισμό χωριστά εκτάκτου άποθεματικοΰ κεφαλαίου υποχρεώνονται καί οί τυχόν ύφιστάμενες 

δικές Συνελεύσεις μέ τό αύτό ποσοστό πλεονασμάτων της χρήσεώς τους.

Ά  ρ θ ρ ο 49

Ειδικά άποθεματικά κεφάλαια

1. ’Εκτός άπό τό τακτικό καί τό έκτακτο άποβεματικό κεφάλαιο, ή Γενική Συνέλευση μπορεί, μέ απόφασή 
ης, νά διαθέτει ποσοστό άπό τά  καθαρά πλεονάσματα χρήσεως γιά  τό σχηματισμό ειδικών άποθεματικών κεφα
λιών πού προορίζονται γιά  τήν εξυπηρέτηση ειδικών σκοπών. Τέτοια ειδικά άποθεματικά κεφάλαια μπορούν 
χ σχηματιστούν καί άπό τίς Ειδικές Συνελεύσεις.

2. Στά ειδικά άποθεματικά κεφάλαια περιέρχεται καί κάθε έκτακτη εισφορά τών μελών, πού επιβάλλεται 
= άπόφαση τής Γενικής Συνελεύσεως ή τών Ειδικών Συνελεύσεων γιά  ορισμένο σκοπό. Ή Γενική Συνέλευση ή 
ί Ειδικές Συνελεύσεις μπορούν, μέ άπόφασή τους, νά μεταβάλουν τό σκοπό τής χρησιμοποιήσεως τών ειδικών 
ποθεματικών ή νά άποφασίσουν τήν κατάργησή τους. Στήν τελευταία περίπτωση ορίζεται καί ή τύχη τού 
φιστάμενου κεφαλαίου.

Ά ρ θ ρ ο  50

Λογιστικό έτος - Λογιστικά βιβλία

1. ‘Η οίκουομική χρήση τού Συνεταιρισμού άρχίζει τήν Την ’Ιανουάριου καί λήγει τήν 31ην Δεκεμβρίου 
άθε έτους.

2. Τά βιβλία τά όποια τηρεί ό Συνεταιρισμός ορίζονται μέ Προεδρικά Διατάγματα, έκδιδόμενα μέ πρόταση 
ού Υ πουργού Γεωργίας, τά όποϊα καί ορίζουν τόν τρόπο τηρήσεώς τους. Έπί τή βάσει αύτών τηρούνται 
ά βιβλία αύτά μέ τήν επίβλεψη τού Προέδρου.

3. ’Εκτός άπό τά λογιστικά βιβλία καί τά άπό τόν Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων προβλεπόμενα, ό 
υνεταιρισμός τηρεί τά άκόλουθα βιβλία :

α) Βιβλίο Μητρώου τών μελών, στό όποιο καταχωροΰνται, κατά χρονολογική σειρά εγγραφής, τό όνο- 
ιατεπώνυμο, τό πατρώνυμο, ή διεύθυνση κατοικίας, ό άριθμός τών υποχρεωτικών μερίδων καί ή χρονολογία 
ής, μέ όποιοδήποτε τρόπο, άποχωρήσεως τών μελών. Τό βιβλίο Μητρώου θεωρείται άπό τόν Είρηνοδίκη τής 

«δρας τού Συνεταιρισμού.
β) Βιβλίο Πρακτικών τής Γενικής Συνελεύσεως, καθώς καί τών Ειδικών Συνελεύσεων.
γ )  Βιβλία Πρακτικών τού Διοικητικού καί τού ’Εποπτικού Συμβουλίου χωριστά.

4. Τά κατά τό νόμιμο τρόπο τηρούμενα βιβλία τού Συνεταιρισμού έχουν τήν άποδεικτική δύναμη τών 
εμπορικών βιβλίων.

Ά  ρ θ ρ ο 51 

Άπογραφή - Ισολογισμός

1. Μέ τή λήξη κάθε μήνα καταρτίζονται μηνιαίες καταστάσεις (άναλυτικά ισοζύγια) καί υποβάλλονται 
Γ τ ό  Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μέ τή λήξη κάθε οικονομικού έτους κλείνονται όλα τά βιβλία, γίνεται ή ετήσια άπογραφή τών περιου- 
τιακών στοιχείων καί συντάσσεται ό ’Ισολογισμός καθώς καί ό Λογαριασμός ’Αποτελεσμάτων τής χρήσεως.

'Ομοίως συντάσσεται χωριστά ’Ισολογισμός καί λογαριασμός ’Αποτελεσμάτων Χρήσεως γιά κάθε μιά λει
τουργούσα Ειδική Συνέλευση.

3. Ή Άπογραφή, οί ’Ισολογισμοί καί οί λογαριασμοί ’Αποτελεσμάτων Χρήσεως ύποβάλλονται στό Διοι
κητικό Συμβούλιο μέσα σέ δύο μήνες άπό τή λήξη τής διαχειριστικής περιόδου (χρήσεως).

Τό Διοικητικό Συμβούλιο άφού εξετάσει καί έπαληθεύσει τόν Ισολογισμό, τόν υποβάλλει στό ’Εποπτικό 
Συμβούλιο μαζί μέ τίς προτάσεις του πού έχουν ψηφιστεί σέ κανονική συνεδρίαση, γιά τή διανομή τών κερδών 
“ί τήν κάλυψη τών ζημιών.

4. Τό Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τόν ’Ισολογισμό καί τούς λογαριασμούς του καθώς καί τίς προτάσεις 
βτού Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε έλλειψη ή άσάφεια πού παρατηρεϊται γνωστοποιείται στό Διοικητικό Συμ

βούλιο γιά τήν άρση της.
5. Τό ’Εποπτικό Συμβούλιο, μέ βάση τά στοιχεία αύτά καί τά πορίσματα τού ελέγχου του, συντάσσει έκ- 

)εση στήν όποία καί ύποβάλλει στή Γενική Συνέλευση, τόσο ώς πρός τή νομιμότητα τών πράξεων τής διαχει- 
ιίσεως, όσο καί ώς πρός τήν εξυπηρέτηση τών συμφερόντων τού Συνεταιρισμού.

6. "Ολα τά παραπάνω στοιχεία ύποβάλλονται στή Γενική Συνέλευση γιά  έγκριση άμέσως μόλις άρχίσουν 
3Ϊ εργασίες τής τακτικής συνόδου της, μέ πρώτο τόν άπολογισμό τών εργασιών πού συντάσσει τό Διοικητικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα μέ τή διάταξη τής παρ. 2 τού άρθρου 39 τοΰ νόμου 921/1979.

7. Ό  Ισολογισμός πρέπει νά περιέχει όλους τούς λογαριασμούς τού καθολικού καί νά συνοδεύεται άπό 
Αναλυτικούς πίνακες τών λογαριασμών αύτών. ’Επίσης ό Ισολογισμός συνοδεύεται άπό άνάλυση τού λογα- 
ιιασμού ’Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
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Ά ρ θ ρ ο  52 
Διανομή πλεονασμάτων

1. Τό υπόλοιπο των πλεονασμάτων μετά τήν αφαίρεση των ποσοστών πού ορίζουν τά άρθρα 47, 48 καί 
49 του παρόντος καταστατικού διατίθεται σύμφωνα μέ τήν απόφαση της γενικής συνελεύσεως, πού εγκρίνει 
τόν Ισολογισμό, άφοϋ πρώτα γίνει πρόβλεψη γιά τήν εισφορά τοΰ Συνεταιρισμού, πού όρίζει τό καταστατικό 
τής Ένώσεως Συνεταιρισμών, σάν μέλος αύτής, πού διατίθεται γιά σκοπούς Συνεταιριστικής Έκπαιδεύσεως από 
τήν ΠΑΣΕΓΕΣ. Ή Γενική Συνέλευση μπορεί ν’ αποφασίσει καί τή μή διανομή τών ύπολοίπων τών πλεονασμά
των καί τή μεταφορά τους στό τακτικό ή σέ ειδικά άποθεματικά κεφάλαια τοΰ Συνεταιρισμού.

3. Ά ν  συνεταίρος καθυστερεί ληξιπρόθεσμη δόση γιά συνεταιρικές μερίδες, τό μέρος άπό τά πλεονάσματα 
πού τοΰ ανήκει συμψηφίζεται σ’ αύτή.

4. Τό ποσοστό τού πλεονάσματος πού αναλογεί στούς συνεταίρους, ανάλογα μέ τό ύψος τών συναλλαγών 
τους μέ τό Συνεταιρισμό, καταβάλλεται μετά τήν έγκριση τοΰ ’Ισολογισμού άπό τή Γενική Συνέλευση.

5. Δέν έπιτρέπεται διανομή πλεονασμάτων στούς συνεταίρους άν έξαιτίας προηγουμένων ζημιών ελαττώ
θηκαν οΐ μερίδες μέχρι τήν άναπλήρωσή τους. Τά άναλογοΰντα πλεονάσματα καταλογίζονται στίς συνεταιρικές 
μερίδες μέχρι τήν άναπλήρωσή τους.

Ά ρ θ ρ ο  53
Αύξηση ή μείωση τής συνεταιρικής μερίδας

1. Ή αύξηση ή ή μείωση τοΰ ποσού τής ύποχρεωτικής συνεταιρικής μερίδας γίνεται μέ τροποποίηση τοη 
Καταστατικού κατά τή διάταξη τής παρ. 2 τού άρθρου 26 τοΰ νόμου 921 /1979.

2. Μέ απόφαση τής τακτικής Γενικής Συνελεύσεως πού παίρνεται μέ τήν ίδια αύξημένη πλειοψηφία τού άρθρου
26 παρ. 2 τού νόμου, μπορεί τά διανεμητέα στά μέλη πλεονάσματα τής χρήσεως, πού μένουν μετά τίς κρατή- ” 
σεις, πού προβλέπονται άπό τά άρθρα 47, 48, 49 καί 52 τού παρόντος, νά κρατηθούν γιά αύξηση τών σύνε-Τ-·' 
ταιρικών μερίδων τών μελών. Τά ποσά τών κρατήσεων αύτών τηρούνται σέ ειδικό λογαριασμό, καί σ&Λμί£\ί· ,. 
λοντική αύξηση τού ποσού τής συνεταιρικής μερίδας, μεταφέρονται στίς συνεταιρικές μερίδες τών μελών, Ιχ&φίςΛ· 
πληρωμή άπ’ αύτά τής καλυπτόμενης μ’ αύτές διαφοράς. } Τ |  ;·: /

3. Σέ περίπτωση άποχωρήσεως ενός μέλους άπό τό Συνεταιρισμό, έπιστρέφεται σ’ αύτό τό ένεργητικο'τών *- 
κρατήσεων αύτών, ταυτόχρονα καί μέ τόν ίδιο τρόπο πού έπιστρέφονται οι συνεταιρικές μερίδες.

Ά ρ θ ρ ο  54 
Κατανομή ζημιών

1. Ά ν  κατά τό τέλος τής χρήσεως προκύψει ζημιά, αύτή, άν ή Γενική Συνέλευση δέν αποφασίσει νά την 
καλύψει μέ επιβάρυνση τών μελών, καλύπτεται μέ τή χρησιμοποίηση τού τακτικού άποθεματικού κεφαλαίου.

2. Σέ περίπτωση πού αύτό δέν έπαρκεΐ, χρησιμοποιείται τό έκτακτο άποθεματικά κεφάλαιο ή καί τά ειδικά 
άποθεματικά κεφάλαια, κατόπιν άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Ά ν  καί αύτά δέν έπαρκέσουν, χρησιμοποιούνται οί υποχρεωτικές συνεταιρικές μερίδες. Στήν περίπτωση 
πού καί αύτές δέν επαρκούν, τό ύπόλοιπο τού Ιλλείματος επιβαρύνει τούς συνεταίρους ανάλογα μέ τήν εύθύνη τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ά ρ θ ρ ο  55
Δικονομικές διατάξεις - Απαγορεύσεις

1. Γιά τήν είσπραξη απαιτήσεων τού Συνεταιρισμού άπό τά μέλη του, άπό όποιαδήποτε αιτία, εφαρμό
ζεται ή ύπό τού άρθρου 37 τού νόμου 921/1979 καθοριζόμενη διαδικασία.

2. Δέν άπαγγέλλεται ποτέ προσωπική κράτηση τών συνεταίρων καί τών οργάνων τοΰ Συνεταιρισμού 
γιά χρέη τού Συνεταιρισμού πρός τρίτους, συμπεριλαμβανομένου καί τού Δημοσίου καθώς καί γιά χρέη μεταξύ 
συνεταίρων καί Συνεταιρισμού.

3. Οί δανειστές μέλους Συνεταιρισμού δέν έχουν κανένα δικαίωμα επί τής συνεταιρικής περιουσίας ή τών 
πλεονασμάτων τής χρήσεως ή τών συνεταιρικών μερίδων, υποχρεωτικών ή προαιρετικών, γιά χρέη τού μέλους 
πρός αύτούς.

4. Προϊόντα προερχόμενα άπό τίς γεωργικές εκμεταλλεύσεις τών συνεταίρων καί παραδιδόμενα στό Συνε
ταιρισμό γιά πώληση ή κατά όποιοδήποτε τρόπο διάθεση στήν άγορά, αύτούσια ή μετά άπό επεξεργασία ή 
μετά άπό βιομηχανοποίηση, δέν ύπόκεινται, άπό τή στιγμή τής παραδόσεώς τους, σέ κατάσχεση ή στή λήψη 
άσφαλιστικών μέτρων, γιά  χρέη τών συνεταίρων πρός τρίτους. ’Επίσης δέν κατάσχεται εις χεΐρας τού Συνε
ταιρισμού καί τό άντίτιμρ τής άξίας τών άνωτέρω προϊόντων.

5. Δέν επιτρέπεται ή κατάσχεση είς χεΐρας τού Συνεταιρισμού, ώς τρίτου, χρημάτων πού Ιλήφθησαν άπό 
όποιαδήποτε Τράπεζα σά δάνειο γιά  λογαριασμό μέλους ή προορίζονται γιά  δάνειο πρός αυτό, έστω καί άν 
τά χρήματα αύτά τηρούνται στούς λογαριασμούς τού Συνεταιρισμού έπ’ όνόματι τού μέλους καθώς καί παρο
χών εις είδος τοΰ Συνεταιρισμού πρός τά μέλη του.
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6. Ό  Συνεταιρισμός παρίσταται ώς πολιτικώς ένάγων οέ δίκες ττού αφορούν σέ αδίκημα πού διαπράχθηκε 
τέ βάρος του, κατά τά προβλεπόμενα άπό τόν Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
I 7. Ενοχικές άπαιτήσεις τρίτων κατά τοΰ Συνεταιρισμού άπό όποιαδήποτε αίτια καί άν προέρχονται, 
Ιφόσον άλλη διάταξη δέν προβλέπει συντομότερη παραγραφή γιά  τό είδος τής άπαιτήσεως, ύπόκεινται στήν 
κατά τά άρθρα 250 καί 253 τού ’Αστικού Κώδικα οριζόμενη πενταετή παραγραφή (άρθρο 64 παρ. 4 τού νόμου 
|>21/1979).

Ά  ρ θ ρ ο 56 

Γνωστοποιήσεις

Οί δημόσιες γνωστοποιήσεις ύπογράφονται άπό τόν Πρόεδρο καί γίνονται μέ τήν επωνυμία τού Συνεται
ρισμού, άφού αύτές τοιχοκολληθούν έξω άπό τό Γραφείο τοΰ Συνεταιρισμού ή τό Γραφείο τής Κοινότητας, τής 
Ιδρας τοΰ Συνεταιρισμού, εκτός άν ό νόμος ή τό καταστατικό Ιπιβάλλει άλλον τρόπο γνωστοποιήσεως.

Ά ρ θ ρ ο  57 

Επιθεωρήσεις

1. Σύμφωνα μέ τό άρθρο 44 τού νόμου 921/1979, ό Συνεταιρισμός επιθεωρείται τουλάχιστο μιά φορά κάθε 
6ύο χρόνια άπό έλεγκτές, πού προβλέπουν τό άρθρο 44 σέ συνδυασμό μέ τό άρθρο 68 παρ. 4 τού νόμου 921 / 
1979, οί όποιοι συντάσσουν έκθεση πάνω στή λειτουργία, διαχείριση καί λογιστική τάξη τοΰ Συνεταιρισμού, 
|αθώς καί τήν οικονομική του γενικά κατάσταση.

2. Οί έλεγκτές έχουν δικαίωμα νά παρίστανται στίς Γενικές Συνελεύσεις τού Συνεταιρισμού, νά καλούν τά 
|ργανα διοικήσεως τοΰ Συνεταιρισμού στήν παροχή πληροφοριών ή εξηγήσεων καί νά ύποδεικνύουν τήν άπο- 
Ιατάσταση τής διαχειριστικής καί λογιστικής τάξεως. ’Επίσης μπορούν νά λαμβάνουν γνώση των βιβλίων καί

φάφων τοΰ Συνεταιρισμού (άρθρ. 44 παρ. 3 καί 4 τού νόμου).

Ά ρ θ ρ ο  58 

Δημοσιότητα

1. Μέ μέριμνα καί ευθύνη τού Διοικητικού Συμβουλίου άποστέλλονται στό Ειρηνοδικείο τής περιφέρειας 
Ιού Συνεταιρισμού καί τίθενται στόν τηρούμενο άπ’ αύτό ιδιαίτερο φάκελλο.:

α) Πίνακας των ονομάτων των κάθε χρόνο διαγραφομένων καί έγγραφομένων νέων μελών, 
β) Πίνακας τών ονομάτων τών έκάστοτε μελών τού Διοικητικού καί Εποπτικού Συμβουλίου μέ δεί

γματα ύπογραφής τους, καί
γ )  Ό  ’Ισολογισμός καί ό Λογαριασμός ’Αποτελεσμάτων κάθε χρήσεως, μετά τήν έγκρισή τους άπό τή 

[ενική Συνέλευση.
2. Ό  παραπάνω φάκελλος πρέπει νά συμπληρωθεί μέ μέριμνα τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί μέ πίνακα 

Ιών μελών τοΰ Συνεταιρισμού πού είναι γραμμένα στό Μητρώο κατά τό χρόνο τής έγκρίσεως τού παρόντος άπό 
Ιό Δικαστήριο.

Ά ρ θ ρ ο  59

Τροποποίηση τοΰ Καταστατικού

1. 'Η τροποποίηση τού παρόντος καταστατικού γίνεται μέ απόφαση τής Γενικής Συνελεύσεως μέ ονομα
τική φανερή ψηφοφορία, έκτος άν ή Γενική Συνέλευση θά αποφάσιζε διαφορετικά. Ή απόφαση γιά τήν τρο-πο

Ποίηση τοΰ Καταστατικού λαμβάνεται μέ άπόλυτη πλειοψηφία τού συνόλου τών κατά τήν ψηφοφορία ψήφων 
Ιών μελών πού έλαβαν μέρος στήν ψηφοφορία, μέ τήν επιφύλαξη τής διατάξεως τής παρ. 2 τού άρθρου 26 
|οΰ  νόμου 921 /1979, γ ιά  ορισμένες διατάξεις του.

2. Κάθε τροποποίηση τοΰ παρόντος καταστατικού ισχύει άπό τήν ημερομηνία πού καταχωρεΐται ή έγ- 
Ιριτική αύτοΰ άπόφαση τοΰ αρμοδίου Δικαστηρίου στό Ειδικό Μητρώο τών Γεωργικών Συνεταιρισμών κάθε 
[αθμοΰ πού τηρείται στό Ειρηνοδικείο τής περιφέρειας τού Συνεταιρισμού.

Ά ρ θ ρ ο  60 

Διάλυση και έκκαθάριση

Ή εκούσια διάλυση τού Συνεταιρισμού μπορεί νά γίνει μέ άπόφαση τής Γενικής Συνελεύσεως πού λαμβά- 
Ιεται μέ πλειοψηφία τών δύο τρίτων τού συνόλου τών ψήφων τών εκπροσωπούμενων μελών πού έλαβαν μέρος 
Ιατά τήν ψηφοφορία/ εφόσον ό άριθμός αύτών είναι μεγαλύτερος τού μισού τού συνόλου τών ψήφων τών 
Εγγεγραμμένων στό Μητρώο τοΰ Συνεταιρισμού (άρθρο 26 παρ. 2 τού νόμου 921 /1979).

Κατά τά λοιπά εφαρμόζονται οί διατάξεις τών άρθρων 53, 54 καί 55 τοΰ νόμου 921 /1979.
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Άρθρο 61 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι τήν έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων, ττού προβλέπει ή παρ. 1 τοϋ άρθρου 38 του νόμου
921/1979, ό Συνεταιρισμός θά εξακολουθεί νά τηρεί τά ίδια μέχρι σήμερα βιβλία του ή όποιαδήποτε άλλα 
κρίνει «αναγκαία γιά  τή λογιστική του ύπηρεσία, εφαρμόζοντας καί σύγχρονα συστήματα γιά  άμεση ενημέρωση 
των λογαριασμών του. ......~ ........

2. Μέσα σέ δύο μήνες άπό τήν έναρξη της Ισχύος τοϋ παρόντος καταστατικού θά συμπληρωθεί ή προβλε- 
πόμενη άπό τήν παρ. 2 τού άρθρου 25"καί τήν παρ. 1 τού άρθρου 30 τού παρόντος κοτταστατικοΰ, αριθμη
τική δύναμη τού Διοικητικού καί Εποπτικού Συμβουλίου (τακτικά καί αναπληρωματικά μέλη) μέ εκλογή άπό 
τή Γενική Συνέλευση, πού πρέπει νά συγκληθεΐ μέσα στό χρόνο αυτό. Ή παρούσα διάταξη δέν εφαρμόζεται 
στήν περίπτωση πού ό ύπόλοιπος χρόνος της θητείας των Συμβουλίων λήγει σέ χρόνο μικρότερο τού έτους, 
άπό τήν έγκριση τού παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 62
Τό παρόν καταστατικό πού συντάχθηκε άρχικά άπό τά ιδρυτικά μέλη τού Συνεταιρισμού..

,.έγκρίθηκε νόμιμα μέ τήν ύπ’ άριθ.Λί ̂ Ϋ^^/... 

.....................................  ...... άπόφαση τού Υπουργού Γεωργίας και τροποποιήθηκε σέ

συνέχεια μέ τίς ύπ ’ άριθ............ ......................................................................................................................................................
Γάποφάσεις τού ΐδίου. _____________________ _ _ _____ ______________
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ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «®

ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ»

(Αναπροσαρμοσμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2810/2000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Αρθρο 1
Σύσταση-Επωνυμία-Εδρα

Συνιστάται Αγροτικός Συνεταιρισμός ^  ι̂ ν επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ» με έδρα την
Αθήνα, οδός Ζυμπρακάκη αρ. 89-91, όπουέίναήεγκατεστημένη και η Διοίκησή του. 
Για τις συναλλαγές του Συνεταιρισμού με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η

.οεπωνυμία του Συνεταιρισμού ρέ.'ϊηδτήή̂ ϊαφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.
. ί - Γ

Αρθρο 2 

Περιφέρεια

Ο Συνεταιρισμός έχει περιφέρεια τη γεωγραφική περιοχή, η οποία ορίζεται από τα 
διοικητικά όρια του Νομού -Αττικής, όπου δραστηριοποιούνται και τα μέλη του.

Αρθρο 3

Σκοπός^ Δραστηριότητες

1. Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία 
βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά 
διοικούμενης επιχείρησης.

2. Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε 
δραστηριότητες με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, 
μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων 
γενικά και ειδικά προϊόντων μελισσοκομίας, της παραγωγής, προμήθειας και 
εμπορίας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και 
εμπορίας μέσων αγροτικής παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών.



Οι δραστηριότητες αυτές είναι ενδεικτικά οι εξής: · - !
- Η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή γραφείων

εσωτερικό και το εξωτερικό.
- Η επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία μελισσοκομικών προϊόντων μέσω της

Ομάδας Παραγωγών. :
- Η άσκηση της αγροτικής πίστης.
- Η ¡πρακτόρευση στην περιφέρειά του, Οργανισμών ασφάλισης ή αγροτικής 

παραγωγής και κεφαλαίου.
- Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη.
- Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την προμήθεια στα μέλη 

καταναλωτικών αγαθών.
- Η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων κάι έργων αγροτικής οδοποιίας
- Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων των 

μελών του και τρίτων.
- Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης. > ;

Η ίδρυση και λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων, η ανάπτυξη του 
οικοτουρισμού, του κοινωνικού τουρισμού και αγροτοτουριστικών εργασιών.

- Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής 
κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου.

3. Απαγορεύεται στο Συνεταιρισμό να χορηγεί χρηματικά δάνεια σε μη μέλη του ή 
να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών.

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί: 
α) να μετέχει σε Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
β) να συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή άλλους 
συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδΐφτικού τομέα, με κοινωφελείς 
Οργανισμούς, με επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με 
συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο 
πλαίσιο της διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας:
γ) να συνιστά ή μετέχει σε εταιρείες του Εμπορικού Νόμου ή του Αστικού Κώδικα, 
που έχουν αντικείμενό τους δραστηριότητα, που εμπίπτει στους σκοπούς του 
Συνεταιρισμού.
δ) να αναγνωρίζεται ως Ομάδα Παραγωγών.



5. Ο Συνεταιρισμός εκπροσωπείται στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, οι οποίες 
συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2732/1999 σε εθνικό επίπεδο 
από την ΠΑΣΕΓΕΣ ή από άλλη αντιπροσωπευτική Συνεταιριστική Οργάνωση. Σε 
περιφερειακό επίπεδο η εκπροσώπηση θα γίνει σύμφωνα με. τις κείμενες 
διατάξεις.

6. Τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορούν να συνιστούν Κλαδικές 
Οργανώσεις Παραγωγής Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΚΟΠΑΣ) καθώς και Ομάδες 
Κοινής Εκμετάλλευσης Ο.Κ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.2810/2000.

Αρθρο 4
Χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού 

Η χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

Προϋποθέσεις και κωλύματα εγγραφής
1. Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα εφόσον

αποκλεισμού τους από το Συνεταιρισμό.
Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο μέλος του Συνεταιρισμού απαιτείται: 
α) να έχει ικανότητα για δικαιοπραξία.
β) να ασχολείται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας, 
που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού και να αποδέχεται να 
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού.

2. Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού όποιος: 
α) αντιστρατεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού, 
β) τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
κακούργημα εκ δόλου ή πλημμέλημα σε βάρος της περιουσίας του Αγροτικού 
Συνεταισμού.
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πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και δεν συντρέχει από το νόμο περίπτωση



3. Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα που 
έχουν ως καταστατικό σκοπό τους την άσκηση επιχείρισης αγροτικής παραγωγής, 
η οποία εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού και η οποία δεν 
είναι ανταγωνιστική προς εκείνη του Συνεταιρισμού.

Για να γίνει ένα νομικό πρόσωπο μέλος του Συνεταιρισμού απαιτείται να μη τελεί
υπό εκκαθάριση ή σε κατάσταση πτώχευσης. -

Αρθρο 6 
Οροι εισδοχής

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του 
προηγουμένου άρθρου, για να εγγραφούν στο Συνεταιρισμό πρέπει να υποβάλουν 
έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Η αίτηση πρέπει 
να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία (εφόσον είναι νομικό 
πρόσωπο), το πατρώνυμο, το επάγγελμα ή τη δραστηριότητα και την κατοικία ή 
την έδρα καθώς και δήλωση τόυ υποψήφιου μέλους ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
τους όρους του καταστατικού ότι έχει τις προϋποθέσεις του καταστατικού να γίνει 
μέλος του Συνεταιρισμού και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα, 
από αυτά που προβλέπονται από το νόμο και τα οποία αποκλείουν την εγγραφήτ 
ου στο Συνεταιρισμό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι 
της αίτησης μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την υποβολή της. 
Αποδοχή της αίτησης μετά από τη λήψη απόφασης για σύγκληση Γενικής 
Συνέλευσης και μέχρι την έναρξη και το τέλος των εργασιών της δεν επιτρέπεται.

3. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή παραλείψει 
νά πάρει απόφαση, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην 
πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία επιλαμβάνεται του αιτήματος και 
αποφασίζει οριστικά.



Αρθρο 7

Απόκτηση ιδιότητας μέλους

' Ηγ συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης του 
1111 Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, που δέχεται την αίτηση, που 
\||<λ διατάσσει την εγγραφή εφόσον το ενδιαφερόμενο μέλος έχει καταβάλει τη 
;£*·: συνεταιριστική του μερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού αυτού.
:βτ>. Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν την ιδιόητα του μέλους από την καταχώρηση του 

καταστατικού στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τηρείται στο 
αρμόδιο Ειρηνοδικείο και την καταβολή της συνεταιρικής τους μερίδας, σύμφωνα 
με το άρθρο 14 του καταστατικού.

3. Με την απόκτηση της συνεταιριστικής ιδιότητας το μέλος εγγράφεται στο Βιβλίο 
Μητρώου των Μελών. ,

<·„ % (ο~
•’V ν’ νδ

^^ιι^αιώματα Μελών

^  ^  \
Τα μέλη του Συνεταιρισμού ̂ κ ι̂ούνται:
1. Να συμμετέχουν και ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις του.
2. Να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αντιπρόσωποι σε ανωτέρου βαθμού 

Α.Σ.Ο.
3. Να συναστούν και να συμμετέχουν στις Ομάδες Παραγωγών του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού και λοιπές μορφές συλλογικής δράσης του Συνεταιρισμού.
4. Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες συσκέψεις για θέματα του Συνεταιρισμού ή 

των μελών του.
5. Να συμμετέχουν σε συκέψεις, σεμινάρια και συνέδρια στο εσωτερικό και 

εξωτερικό, που υιοθετεί ο Συνεταιρισμός.
6. Να ζητούν με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με 

την πυρεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στην πρώτη μετά την υποβολή 
της αίτησης Γ  ενική Συνέλευση των μελών.

7. Να ζητούν με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και να παίρνουν αντίγραφα 
των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού 
κερδών και ζημιών. Τα αντίγραφα αυτά χορηγούνται στο μέλος μέσα σε



προθεσμία ενός μηνός το αργότερο από την υποβολή της αίτησης και εφόσον ό 
ενδιαφερόμενος καταβάλει τη σχετική δαπάνη.

; $ςτ
8. Να λαμβάνουν, με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, γνώση τσι§§34®

περιεχομένου των ατομικών τους λογαριασμών και των αποφάσεων του1 
Συνεταιρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του 
να αρνηθεί τη γνωστοποίηση του περιεχομένου των αποφάσεων, για τις εμπορικές 
δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, αν από τη γνωστοποίησή τους 
πιθανολογείται βλάβη των συμφερόντων του Συνεταιρισμού. Στην περίπτωση 
αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να φέρει το θέμα για τη λήψη 
οριστικής απόφασης στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών.

9. Να συμμετέχουν στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσης και 
στο προϊόν της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
καταστατικού και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

10. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του Συνεταιρισμού, να 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις του.

Αρθρο 9

Υποχρεώσεις Μελών 1 2

1. Οι συνεταίροι υποχρεούνται να παραμείνουν μέλη του Συνεταιρισμού 
τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια και αναλαμβάνουν την υποχρέωση εγγραφής 
στην Ομάδα Παραγωγών του Συνεταιρισμού για την ελάχιστη χρονική περίδο, . 
που απαιτούν οι κοινοτικοί κανονισμοί. Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού 
κοινοποιεί την τυχόν αποχώρησή του γραπτώς έξι (6) μήνες πριν την αποχώρησή 
του. Αποχώρηση είναι δυνατή πριν τη λήξη της τριετίας μόνο ένεκα σπουδαίου 
λόγου κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Συνεταιρισμού οφείλουν και δεσμεύονται:
α) να συμμορφώνονται πιστά με τις διατάξεις του καταστατικού του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του Συνεταιρισμού της Ομάδας Παραγωγών, τις αποφάσεις 
της Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνεταιρισμού.
β) να συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται στη λειτουργία και στις 
δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, να υπερασπίζονται και να εξυπηρετούν τα 
συμφέροντα του Συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε πράξεις που μπορούν να



ψοι?ν τα συμφ έροντά  του ή τα συμφέροντα τω ν συνεταίρω ν, ως μελώ ν του  

^Συνεταιρισμού.

;), να; εκπληρώνουν όλες, τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόμο, τις διατάξεις 
του καταστατικού αυτού και τους κανονισμούς του Συνεταιρισμού-Ομάδας 

■"Παραγωγών.
: δ) να μην ανταγωνίζονται το Συνεταιρισμό, στον οποίο είναι μέλη.( ' {
ε) να παραδίδουν στο Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, την παραγωγή τους, που προορίζεται για το 
εμπόριο των προϊόντων, για τα οποία η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την κοινή 
εμπορία ύστερα από μεταποίηση ή όχι.
στ) να δηλώνουν στο Συνεταιρισμό μέσα σε προθεσμίες, που καθορίζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο με απόφασή \του, την παραγωγή που προορίζεται για πώληση των 
προϊόντων, της οποίας τη συγκέντρωση έχει αηηϊράσίσει η Γενική Συνέλευση, 
ζ) να εφαρμόζουν τους κανόνες παραγωγήξ"ί:αι ̂ ιοτητας, που θεσπίζονται για κάθε 
προϊόν, με απόφαση της Γενικής Σύνέλ^®η^\';ν"
η) να δέχονται και να διευκολύνουν τά Οργανά του Συνεταιρισμού, που είναι αρμόδια_ ι-®"ν>
για τον έλεγχο της τήρησης̂ ών ι̂ ν̂ώλλ,παραγωγής και ποιότητας.
θ) να τηρούν όλες τις υποχ̂ ε̂ σδις, που επιβάλλονται από το Συνεταιρισμό-Ομάδα 
Παραγωγών (π.χ. Εσωτερικός Κανονισμός .Λειτουργίας Συνεταιρισμού-Ομάδας 
Παραγωγών). :
ι) να εμπορεύονται την παραγωγή τους μέσω του Συνεταιρισμού.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη μπορούν να απαλλάσσονται 
μερικά ή ολικά από την υποχρέωση για παράδοση της παραγωγής τους στο 
Συνεταιρισμό, εφόσον:

- έχουν αντικειμενική αδυναμία ή άλλους σοβαρούς λόγους
- πριν από την ένταξή τους στο Συνεταιρισμό είχαν συνάψει αποδεδειγμένα 

συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους, εφόσον ο Συνεταιρισμός έχει 
ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές 
λεπτομέρειες της σύμβασης

- ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή.

4. Συνεταίρος, που αδικαιολόγητα δεν δηλώνει την παραγωγή του έγκαιρα στο 
Συνεταιρισμό με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του εδαφίου στ' του παρόντος



ή κάνει ανακριβή δήλωση και δεν προσκομίζει την παραγωγή του στις 
εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού ή στο χώρο που ο Συνεταιρισμός ορίζει "ή
διαθέτει την παραγωγή του ολικά ή μερικά σε άλλους φορείς χωρίς την έγγραςηΚ... · ·

συγκατάθεση του Συνεταιρισμού:
α) υπόκειται στην πληρωμή ποινικής ρήτρας μέχρι ποσοστού 5% επί της αξίας κάθε 
κιλού προϊόντος, που δεν παραδίδεται. Το ακριβές ποσό της ποινικής ρήτρας 
προσδιορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης και 
την κοινή εμπορία του σχετικού προϊόντος και
β) μπορεί να διαγράφει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία επιβάλλει 
ταυτόχρονα και ποινική ρήτρα.

Αρθρο 10
Αποχώρηση Μελών

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού δεν μπορούν να αποχωρούν από αυτόν πριν περάσει 
το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ. 1, εκτός αν συντρέχει 
σπουδαίος λόγος κατά τα ανωτέρω.

2. Για την αποχώρηση απαιτείται έγγραφή αίτηση του μέλους προς το Συνεταιρισμό 
πριν από έξι (6) τουλάχιστον μήνες. Μέχρι τη χρονολογία της αποχώρησης 
εξακολουθεί το μέλος, που ζήτησε να αποχωρήσει, να έχει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των άλλων μελών και να μετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις. Ομως, 
από την ημέρα υποβολής της αίτησης θεωρείται ότι παραιτήθηκε από τυχόν 
αξιώματα, που κατείχε σε όργανα του Συνεταιρισμού ή σε ανώτερου βαθμού 
Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση, στην οποία μετέχει ο Συνεταιρισμός.

3. Το μέλος που ζήτησε την αποχώρηση από το Συνεταιρισμό μπορεί να την 
ανακαλέσει με έγγραφη δήλωσή του προς το Συνεταιρισμό μέχρι τη λήξη της 
παραπάνω προθεσμίας,που η αποχώρησή του γίνεται οριστική. Επανάκτηση των 
αξιωμάτων που κατείχε αποκλείεται.

4. Ο συνεταίρος υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζημιά του Συνεταιρισμού από 
την πρόωρη λύση της συνεταιριστικής σχέσης χωρίς σπουδαίο λόγο.



3̂ 1

Αρθρο 11 
Διαγραφή Μέλους

/
Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται μέλος του
Συνεταιρισμού, όταν:

α) δεν έχα πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής ■■'='■■■·.·
β) τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
γ) αρνείται χωρίς λόγο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στο 
Συνεταιρισμό και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του 
νόμου, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης ..··.> ■·'
δ) ανταγωνίζεται το Συνεταιρισμό στον οποίο είναι μέλος , ;
ε) βλάπτει από πρόθεση τα συμφέροντα τρυϊΣ^^αίρισμού και ιδίως με την άσκηση
κάθε δραστηριότητας, η οποία .¿στρέφεται/' εναντίον των οικονομικών ή ηθικών

• ■ · '.--ν
συμφερόντων του Συνεταιρισμού ¿ί- '

\ >
^ V '

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την απόφασή του περί διαγραφής συνεταίρου, 
τάσσει σ’ αυτόν δεκαήμερη προθεσμία για παροχή εξηγήσεων και άρση του λόγου 
διαγραφής, αν συντρέχει περίπτωση.

3. Κατά της απόφασης διαγραφής επιτρέπεται προσφυγή του διαγραφέντος στη Γενική 
Συνέλευση. Τη διαγραφή στη Γενική Συνέλευση εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο, 
που υποχρεούται όπως και η Γενική Συνέλευση να ακούσει προηγουμένως το υπό 
διαγραφή μέλος.

4. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους που διαγράφεται, επέρχεται με την 
κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γ ενικής Συνέλευσης, 
αν ασκηθεί σ’ αυτή.

5. Στα μέλη, που διαγράφονται για τους λόγους που αναφέρονται στα εδάφια γ', δ' 
και ε' της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν επιστρέφονται οι υποχρεωτικές 
μερίδες.



Αρθρο 12 ri

ί.

2.

Σε περίπτωση θανάτου μέλους' του Συνεταιρισμού, ο κληρονόμος ή όταν 
υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που υποδείχθηκε με έγγραφη 
συμφωνία του, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού να 
γίνει μέλος, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους 
που πέθανε.
Η δήλωση-αίτηση του κληρονόμου · για συνέχιση στο πρόσωπό του της 
συνεταιριστικής ιδιότητας του μέλους που πέθανε, υποβάλλεται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την 
ημερομηνία θανάτου του μέλους. . (
Αν δεν υποδειχθεί η ονομαστική αξία της μερίδας, όπως τυχόν έχει προσαυξηθεί 
ή μειωθεί ανάλογα όταν υπάρχει ζημιά, αποδίδεται στους κληρονόμους στο τέλος 
της διαχειριστικής χρήσης στη διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος του μέλους.

η

Αρθρο 13

Δικαιώματα εξερχόμενων Μελών 1 2 3

1. Ο συνεταίρος που εξέρχεται από το Συνεταιρισμό δεν μπορεί να ζητήσει την 
εκκαθάρισή του ούτε έχει καμμία απαίτηση ή αξίωση πάνω στην περιουσία του. 
Δικαιούται μόνο στην επιστροφή της υποχρεωτικής συνεταιρικής του μερίδας ή 
μερίδων, που καταβλήθηκαν από αυτόν, όπως έχουν διαμορφωθεί, καθώς και το 
μέρος από το καθαρό πλεόνασμα της ετήσιας διαχείρισης, αν υπάρχει, που 
δικαιούται στο τέλος της χρήσης που εξήλθε, αφού αφαιρεθούν και στις δύο 
περιπτώσεις οι ζημιές των προηγουμένων χρήσεων και οι κρατήσεις για τα 
αποθεματικά κεφάλαια, που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό.

2. Η απόδοση της συνεταιρικής μερίδας και του δικαιώματος από το πλεόνασμα 
της χρήσης γίνεται μέσα σ’ ενα χρόνο από την ημερομηνία που το μέλος, 
σύμφωνα με το νόμο, έχασε τη συνεταιριστική του ιδιότητα όχι όμως νωρίτερα 
από έξι μήνες απ’ αυτή.

3. Αν μέχρι την οριστική έξοδο του μέλους αποφασισθεί η επιβολή εισφοράς στα 
μέλη, η απόφαση εφαρμόζεται και σε εκείνους, που έχουν ζητήσει να 
αποχωρήσουν.



ρφ Το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την 
εξασφάλιση των απαιτήσεων του Συνεταιρισμού έναντι των συνεταίρων, που 
αποχωρούν ή διαγράφονται καθώς και για την εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεων τους απέναντι στο Συνεταιρισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΑΑ -  ΕΥΘΥΝΗ

Αρθρο 14
Συνεταιρική Μερίδα

1.

2.

3.
4.

5.

Κάθε μέλος συμμετέχει στο Συνεταιρισμό ,.με μία υποχρεωτική συνεταιρική 
μερίδα και έχει μία ψ ή φ ο ; ,  - Ο 4
Η υποχρεωτική συνεταΐβ^('̂ έρ̂ βέ;ί6ίαζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η 
συνεταιρική μερίδά^ατ^^^τάι σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη με την 
αίτηση εγγραφήςτόυ<μέ$&υς στο συνεταιρισμό και η δεύτερη μέσα στην επόμενη 
διαχειριστική χρήση. > . - ί
Η συνεταιρική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.
Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού, τα μέλη του θεωρούνται πιστωτές 
για το ποσό των υποχρεωτικών συνεταιρικών μερίδων που έχουν καταβάλει. 
Αυτές αποδίδονται μετά την εξόφληση όλων των άλλων υποχρεώσεων του 
Συνεταιρισμού.
Η αύξηση ή η μείωση των συνεταιρικών μερίδων είναι δυνατή μόνο με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, σε άλλα μέλη του 
Συνεταιρισμού ή σε πρόσωπο που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του
παρόντος καταστατικού.

6. Απαγορεύεται στο Συνεταιρισμό:
α) να αγοράζει ή να δέχεται σαν ενέχυρο τις μερίδες των μελών του.
β) να επιστρέφει τη συνεταιρική μερίδα στα μέλη του αν αυτά δεν έχουν αποχωρήσει.



Αρθρο 15
Ευθύνη του Συνεταίρου για υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού

1. Η ευθύνη των μελών του Συνεταιρισμού για τις υποχρεώσεις του προς τρίτφς^Ι
είναι επικουρική.

2. Η έκταση της ευθύνης αυτής ορίζεται περιορισμένα μέχρι του εικοσαπλάσιου του 
ποσού της υποχρεωτικής μερίδας. ;

3. Κάθε νέο μέλος ευθύνεται όπως ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι και για τις
υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού, που αναλήφθηκαν πριν από την είσοδό του σ’ 
αυτόν. ;

4. Η επικουρική ευθύνη των συνεταίρων απέναντι στους δανειστές του 
Συνεταιρισμού γεννάται μόνον εφόσον οι δανειστές δεν ικανοποιηθούν από τα 
περιουσιακά στοιχεία του Συνεταιρισμού ή των εγγυητών.

5. Οι συνεταίροι ευθύνονται με τον ίδιο παραπάνω τρόπο και μετά την έξοδό τους 
από το Συνεταιρισμό για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν όταν ήταν μέλη ή για 
προηγούμενες υποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχθηκαν κατά την εγγραφή τους.

6. Οι αξιώσεις τρίτων από την ευθύνη των μελών του Συνεταιρισμού κατά τις 
προηγούμενες παραγράφους του παρόντος καταστατικού παραγράφονται μετά 
παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

7. Η ευθύνη των συνεταίρων παύει οπωσδήποτε όταν περάσει ένα χρόνος από το 
πέρας της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης του Συνεταιρισμού, εκτός αν ασκήθηκε 
εναντίον τους αγωγή μέσα στο έτος.

8. Δεν απαγγέλεται προσωπική κράτηση κατά των μελών και των μελών των 
Οργάνων του Συνεταιρισμού για υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού προς τρίτους 
και προς το Δημόσιο, καθώς και για υποχρεώσεις μεταξύ μελών και 
Συνεταιρισμού.

1. Οι δανειστές μέλους του Συνεταιρισμού δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της 
περιουσίας του Συνεταιρισμού ή των πλεονασμάτων χρήσεων ή των

Αρθρο 16
Υποχρεώσεις των Συνεταίρων προς Τρίτους 1



: ; συνεταιρικών μερίδων υποχρεωτικών ή προαιρετικών για οφειλές του μέλους
προς αυτούς.

1 2. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για οφειλές των 
συνεταίρων προς τρίτους:

- το αντάλλαγμα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν 
παραχωρηθεί στο Συνεταιρισμό

- τα προϊόντα της παραγωγής των μελών, που παραδόθηκαν στο Συνεταιρισμό για 
πώληση ή διάθεση στην αγορά αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία

- το τίμημα των παραπάνω προϊόντων

3. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεσή στα χέρια του Συνεταιρισμού ως τρίτου:
>· Γ

- χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά̂ δρύματά ®ζ δάνειο για λογαριασμό
μέλους του ή προορίζονται για έστω και αν τα χρήματα αυτά

λΓ4 .{ ζ?&  Λ  ' ■<< ^  V.'.
τηρούνται στους λογαριασμους̂ όηιΣήνετο̂ ιρισμού επ’ ονόματι του μέλους 
απαιτήσεων για παροχές-όεύίδο̂ ι̂ίοΣυνεταιρισμού προς τα μέλη του.

.ι κ  »
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Αρθρο 17

Οργανα του Συνεταιρισμού είναι:
- Η Γ ενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

I. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Αρθρο 18

Συγκρότηση -  Ψήφοι 1

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και 
απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του και 
διατηρούν την ιδιότητα του μέλους. Στη Γ ενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη, 
που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις 
προς το Συνεταιρισμό



2. Τα μέλη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ενασκούν τα δικαιώματα που έχουν 
ως συνεταίροι για τις υποθέσεις του Συνεταιρισμού.

3. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μια ψήφο.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν στην ψηφοφορίαν

V -··' .'Δ

για τα θέματα της απαλλαγής από την ευθύνη τους μόνο με τις ψήφους πουΥ?-· :\· 
διαθέτουν τα ίδια.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την εκπροσώπηση μέλους με 
εξουσιοδότηση ή και ακόμη, την εκπροσώπηση δι’ εξουσιοδοτήσεως σε όλες τις 
περιπτώσεις ή σε ορισμένες ή να απαγορεύει τελείως την εκπροσώπηση δι’ 
εξουσιοδοτήσεως.

6. Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού δια 
του νομίμου εκπροσώπου τους ή από ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο.

Αρθρο 19 

Αρμοδιότητες 1 2

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα, για το οποίο δεν προβλέπεται 
άλλο αρμόδιο όργανο.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:
Α) Η τροποποίηση του καταστατικού
Β) Η συγχώνευση ή μετατροπή ή παράταση της διάρκειας και η διάλυση του 
Συνεταιρισμού
Γ) Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
αντιπροσώπων σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις ανώτερου βαθμού.
Δ) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο 
καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης. - 
Ε) Η μεταβολή του ύψους των συνεταιρικών μερίδων.
Στ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη του Συνεταιρισμού. Η επιβάρυνση των μελών από 
τυχόν ζημίες.
Ζ) Η έγκριση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης, του 
Συνεταιρισμού και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.
Η) Η έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων.
Θ) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.



Ι),Η  ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Κανονισμού Υπηρεσιακής 
Κατάστασης Προσωπικού.
Ια) Η, απόφαση για την αγορά, την ανέγερση, την υποθήκευση, την ανταλλαγή και 
την πώληση ακινήτων του Συνεταιρισμού , η έγκριση ίδρυσης , επέκτασης, 
εκσοχρονισμιού και μίσθωσης βιοτεχνίας ή βιομηχανίας, καθώς και η έγκριση για τη 
σύναψη δανείου για τους σκοπούς αυτούς.
1β) Η απόφαση για την επιδίωξη αναγνώρισης του Συνεταιρισμού ως Ομάδας 
Παραγωγών, για συγκρότηση και λειτουργία από τα μέλη του του Συνεταιρισμού 
Κλαδικών Οργανώσεων Παραγωγής Αγροτικού Συνεταιρισμού (Κ.Ο.Π.Α.Σ.), που 
αντιστοιχούν στους κλάδους παραγωγής και στα βασικά προϊόντα ή δραστηριότητες 
του Συνεταιρισμού και για Ομάδες Κοινής Εκμετάλλευσης (Ο.Κ.Ε.)
Ιγ) Ο ορισμός των ελεγΚτών του άρθρου 17 του Ν.2810/2000 για την επόμενη 
οικονομική χρήση και ο καθορισμός της αμοιβής τους.
Ιδ) Ο καθορισμός του ανωτάτόυ ποσού και τι# όρ$ν για τα δάνεια που μπορεί να

\  ΐΆ '' _ι->
συνάψει ο Συνεταιρισμός ή να χορ̂ γήσειίστα1̂ λήί.τόυ.
Ιε) Η απόφαση για συμμετοχή του ι̂ή/εΐίη̂ ίόίίού σε κοινές επιχειρήσεις, σε νομικά
πρόσωπα του δημόσιου ή του ιδιω Ι̂̂ ύ Υ̂ομέα, σε κοινωφελείς οργανισμούς, σε

<£*** ^ η ', 'φ 3
επιχειρήσεις οργανισμών̂ · της,̂ ^όπικής Αυτοδιοίκησης, σε Συνεταιριστικές 
Οργανώσεις ανωτέρου βαθμού1, σέ Συνετόμριστικές Επιχειρήσεις και η αποχώρησή 
τους από αυτές.
Ιστ) Η απόφαση για κάθε άλλο θέμα, που ειδικές διατάξεις του νόμου ή του παρόντος 
καταστατικού ορίζουν αρμόδια τη Γενική Συνέλεύςτη.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο την άσκηση των με στοιχεία (ι) και (ια) της προηγουμένης 
παραγράφου αρμοδιοτήτων.

Αρθρο 20 
Σύγκληση

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική 
συνεδρίαση μια φορά κάθε χρόνο. Η Συνέλευση πραγματοποιείται πάντοτε στην 
έδρα του Συνεταιρισμού μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης.



Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και την 
ημερομηνία πραγματοποίησης και ώρα έναρξης της συνεδρίασης και γνωστοποιείται 
στα μέλη του Συνεταιρισμού με την αποστολή της τουλάχισςτον δέκα (10) ημέρες;..

του Δημοτικού Καταστήματος αντικαθιστά την παραπάνω γνωστοποίησ
πρόσκλησης στα μέλη. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πρακτικό, πόυ 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνεταιρισμού. Η ημέρα αποστολής ή τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης και της 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν προσμετρούνται στην παραπανω 
προθεσμία των 10 ημερών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση του 

Συνεταιρισμού όταν συντρέχει θέμα ειδικά προβλεπόμενο από το καταστατικό ή 
όταν η έκτακτη σύγκληση επιβάλλεται από το συμφέρον του Συνεταιρισμού κατά 
την κρίση του Συμβουλίου.

3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από αίτηση 
του 1/5 των μελών του Συνεταιρισμού. Η αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και σ’ αυτήν αναφέρσνται οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης και τα 
προς συζήτηση θέματα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί ή αδρανήσει να 
συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 
υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη συγκαλούν απ’ ευθείας μόνα τους τη 
Γ ενική Συνέλευση.

4. Οι προσκλήσεις της Γ ενικής Συνέλευσης υπογράφονται:
α) από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν 
συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο
β) από όλους τους συνεταίρους, που υπέγραψαν την αίτηση έκτακτης σύγκλησης 
Γ ενικής Συνέλευσης στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται μέλη του Συνεταιρισμού με 
δικαίωμα ψήφου, τα οποία εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού

πριν την έναρξη της συνεδρίασης.
Η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στο γραφείο του Συνεταιρισμού ή του Κοινοτ

Αρθρο 21 

Απαρτία 1



,] ψήφων. Η ύπαρξη απαρτίας βεβαιώνεται με την ανάγνωση του καταλόγου των 
■ μελών του Συνεταιρισμού, που είναι γραμμένα στο Μητρώο του Συνεταιρισμού. 
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης επαναλαμβάνεται η 
ανάγνωση του καταλόγου ύστερα από μία ώρα και εφόσον διαπιστωθεί απαρτία, 
η συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και έγκυρα παίρνει αποφάσεις 
πάνω στα θέματά της με την πλειοψηφία των σ’ αυτήν εκπροσωπούμενων 
ψήφων, που προβλέπεται για κάθε περίπτωση στο άρθρο 23.

2. Αν στην πρώτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία, τότε η 
Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο, την ίδια 
ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση υπάρχει απαρτία οποιοσδήποτε 
και αν είναι ο αριθμός των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

3. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην: 
μεταβολή του σκοπού του Συνεταιρισμού

- συγχώνευση με άλλον Συνεταιρισμό
- μετατροπή του Συνεταιρισμού '
- διάλυση του Συνεταιρισμού και
- τροποποίηση του καταστατικού,
η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον στην 
έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται μέλη του 
Συνεταιρισμού που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο 
τρίτα (2/3) του όλου αριθμού των ψήφων. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η 
Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με τη 
διαδικασία, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, οπότε βρίσκεται σε 
απαρτία, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται 
μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον το μισό (1/2) του 
όλου αριθμού των ψήφων.

Αρθρο 22

Συνεδρίαση-Συζήτηση-Ψηφοφορία 1

1. Στην έναρξη της συνεδρίασης, η Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της Πρόεδρο και 
Γραμματέα, ως και Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) 
τουλάχιστον μέλη. Μέχρι την εκλογή του, καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης



. ασκεί, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει, ο 
Αντιπρόεδρος ή το μεγαλύτερης ηλικίας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που 
παρίσταται ή αν δεν παρίσταται κανένα, ένας από τους παλαιότερους συνεταίρους 
που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία των παρόντων.

2. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνονται κρατούνται πρακτικά από το
Γραμματέα, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τα μέλη της 
Εφορευτικής Επιτροπής. - ·

3. Η συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις μόνο πάνω στα 
θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη· και περιέχονται στην 
πρόσκληση. Ειδικά τα θέματα αναβολής ή διακοπής της Συνέλευσης, σύγκλησης 
νέας, εκλογής προεδρείου, μεταβολής της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης, δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

4. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. 
Οι φανερές μπορεί να γίνουν με έγερση των . μελών ή με ανύψωση των χεριών ή 
με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως με βοή. Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται 
πάντοτε με ψηφοδέλτια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Εφορευτικής 
Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα εφόσον είναι ομοιόμορφα και δεν 
περιλαμβάνουν σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα, που παραβιάζουν κατά την 
κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

5. Ψηφοφορία που αφορά σε εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνεταιρισμού ή αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε ανώτερου βαθμού 
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, στις οποίες συμμετέχει ή σε θέματα 
εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση ή απαλλαγή από ευθύνη των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε έγκριση ισολογισμού και απολογισμού κια του 
Πίνακα αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και σε προσωπικά θέματα, είναι μυστική 
και γίνεται πάντοτε με ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία πάνω στα άλλα θέματα είναι 
φανερή.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει κατά τις ψηφοφορίες να απομακρύνονται από 
την αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Ειδικά 
τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται να παραευρίσκονται κατά το χρόνο της 
αποσφράγισης των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης μέχρι και την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων.



Απόφαση

1. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πάνω στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης παίρνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν 
εκπροσωπούμενων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας .η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται και εάν υπάρχει και νέα ισοψηφία, η πρόταση απορρίπτεται. 
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα ■' μέλη

. του Συνεταιρισμού, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα.
2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων 

(2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτή, για τη διάλυση του 
Συνεταιρισμού, για τη μεταβολή του σκοπού του, για τη συγχώνευσή του με 
άλλο Συνεταιρισμό, για την μετατροπή του, την τροποποίηση του 
Καταστατικού και για κάθε άλλο θέμα, όπου το παρόν καταστατικό ή ο νόμος 
απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία.

3. Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή 
δεν εγκριθεί ο Ισολογισμός, ο Απολογισμός και ο Πίνακας Αποτελεσμάτων 
Χρήσης, η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση, μετά την ανάγνωση της 
έκθεσης των ελεγκτών, αποφασίζει για την ανάκληση ή μη των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίιου. Αν τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακληθούν, η Γενική Συνέλευση στην 
ίδια συνεδρίαση εκλέγει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών να συγκαλέσει Γενική 
Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού με θέμα την εκλογή νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε κατά παράβαση των 
διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού υπόκειται σε ακύρωση. Για την 
κήρυξη της ακυρότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2810/2000.



Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αρθρα 24

Συγκρότηση -  Λειτουργία V
Α *

., ;Ί
Μ  "<·/

'·· 1 .1
1. Η Διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, πο,υ ■;

 ̂<τ" '*
αποτελείται από επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονταν 
από τη Γενική συνέλευση του Συνεταιρισμού. Η διάρκεια της θητείας τουχ 

: Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια.
2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ως επιπλέον μέλος του εκπρόσωπος του 

προσωπικού του Συνεταιρισμού, αν τρεις (3) μήνες πριν από τις εκλογές των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οαριθμός του τακτικού προσωπικού είναι 
μεγαλύτερος από είκοσι (20) άτομα. Για τον υπολογισμό του αριθμού των μελών 
του τακτικού προσωπικού, δεν λαμβάνονται υπόψη οι εποχιακοί εργάτες ή οι 
συνδεόμενοι με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου με το 
Συνεταιρισμό, που καλύπτουν ειδικές, έκτακτες, εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες 
της Οργάνωσης. Ο εκπρόσωπος του προσωπικού συμμετέχει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού, στα οποία δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι με οποιονδήποτε τρόπο προσλήψεις και απολύσεις 
προσωπικού και τα θέματα, που αφορούν στο Γενικό Διευθυντή

3. Οι εκλογές για την ανάδειξη, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται 
και οι Σύμβουλοι εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του 
παρόντος καταστατικού.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) 
ήμερες συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας στην πρώτη μετά την 
εκλογή του συνεδρίαση από τα μέλη του , κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των 
συγκροτούντων την απαρτία μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον 
Γραμματέα και τον Ταμία. Την πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο Σύμβουλος που 
πλειοψήφισε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παραλείψεως η σύγκληση γίνεται 
από τον αμέσως επόμενο. Η κατανομή αξιωμάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία. 
Τα ανωτέρω αξιώματα δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

5. Σύμβουλοι, που λόγω διαρκούς κωλύματος τους απέχουν από τις συνεδριάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από πέντε (5) 
μήνες ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις του



Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του 
Συμβούλου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει τακτές ημέρες συνεδρίασης. Τότε δεν 
χρειάζεται προηγούμενη πρόσκληση των μελών του. Συγκαλείται επίσης 
υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο όταν το ζητήσουν τρία (3) 
τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτηση, η 
οποία περιέχει το σκοπό και τους λόγους σύγκλησης ως και προτεινόμενη 
ημερομηνία σύγκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Προέδρου ή 
του Αντιπροέδρου να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την 
αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση, που υπογράφουν 
τρία (3) μέλη.

7. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να παρευρίσκονται 
άλλα μέλη του Συνεταιρισμού εκτός από: Υπηρεσιακά στελέχη, συνεταίροι ή 
εμπειρογνώμονες ή ειδικοί σύμβουλοι που προσκαλούνται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι 
περισσότερα από τα απάντα.

9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνσνται με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών,Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν ο αριθμός των θετικών 
ψήφων είναι μεγαλύτερος του μισού του αριθμού των ψήφων τών παρόντων 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 25 
Αρμοδιότητες 1

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό δικαστικά και εξώδικα. 
Την εκπροσώπησή του μπορεί να την αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος 
του ή στο Γενικό Διευθυντή. Αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τη 
διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών του και γενικά τη 
λειτουργία του Συνεταιρισμού για την επίτευξη του σκοπού του, μέσα στο 
πλαίσιο του νόμου, του παρόντος καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του Συνεταιρισμού και των αποφάσεων της συνέλευσης των 
Κ.Ο.Π.Α.Σ. και της Ομάδας Παραγωγών (Ο.Π).



ψ ̂ Μ,.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και φροντίζει για την 
εκτέλεση των αποφάσεων των Κ.Ο.Π.ΑΣ., των Ο.Π., των αποφάσεων της 
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης, στην οποία ανήκει και εποπτεύει την εφαρμογή τους 
από τα λοιπά όργανα και υπηρεσίες του Συνεταιρισμού. ί**

β) σογκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματι^^ί^[| 
που θα συζητηθούν σ’ αυτές.
γ) καταρτίζει τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό του Συνεταιρισμού και συντάσσει 
πρόγραμμα εργασιών του επομένου έτους.
δ) αποφασίζει την εγγραφή νέων μελών και τη διαγραφή μελών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος.
ε) αποφασίζει για την αποδοχή καταθέσεων των μελών και την παροχή δανείων σ’ 
αυτά μέσα στα όρια του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ  ενικής Συνέλευσης, 
στ) αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα της διοίκησης και λειτουργίας του 
Συνεταιρισμού και ορίζει το ανώτατο χρηματικό ποσό, που ο ταμίας μπορεί να 
κρατάει στο ταμείο του για τα έξοδα αυτά.
ζ) αποφασίζει για την αγορά μηχανημάτων, εργαλείων* σκευών και λοιπών κινητών 
περιουσιακών στοιχείων και παντός αγαθού αναλώσιμου ή όχι για τις ανάγκες του 
Συνεταιρισμού και των μελών του.
η) επεξεργάζεται και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού ως και τον Κανονισμό Καταστάσεως 
Προσωπικού.
θ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό, υπηρετικό, εργατικό και εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Συνεταιρισμού.
ι) ασκεί την πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του Συνεταιρισμού κατά τους όρους 
του Κανονισμού του προσωπικού και του νόμου.
ια) προσλαμβάνει τον Γενικό Διευθυντή. Η πρόσληψη γίνεται μετά από προκήρυξη, 
που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τόπο, 
ιβ) το Δ.Σ. ορίζει τους εκπροσώπους στις εταιρίες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει με ειδική απόφασή του την 
άσκηση αρμοδιοτήτων του σε στέλεχος ή υπάλληλο του Συνεταιρισμού. 
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ορίζει Γ ενικό 
Διευθυντή, στον οποίο αναθέτει με σύμβαση την μερική ή ολική άσκηση



4.

5.

εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλην εκείνων που κατά το' νόμο ή το παρόν 
καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη γενική διεύθυνση και 
διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθορίζονται τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες 
του Γενικού Διευθυντή.
Αν ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αντίδικοι του 
Συνεταιρισμού, τον Συνεταιρισμό εκπροσωπεί το, ειδικώς από αυτό, 
εξουσιοδοτημένο μέλος του, εκτός αν η Γενική Συνέλευση διορίσει ειδικούς 
εκπροσώπους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, γνωμοδοτικές ή να 
προσλαμβάνει ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους για την επιβοήθηση του 
έργου του.

Αρθρο 26
Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
α) φροντίζει για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού, 
β) προωθεί ή πραγματοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 
φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών του Συνεταιρισμού σύμφωνα με το 
καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακριβή 
τήρησή τους.
γ) φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
δ) ενημερώνεται αρμοδίως για την επιχειρηματική πορεία του Συνεταιρισμού, 
ε) φροντίζει μαζί με τον ταμία να συνταχθούν οι μηνιαίες καταστάσεις του ταμίου 
καθώς και ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων του έτους και να 
υποβληθούν στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και 
φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων στις Γενικές Συνελεύσεις με την 
επιφύλαξη της παρ.7 του άρθρου 24 του παρόντος.
ζ) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου.
η) εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισμού και τη δράση του Διοικητικού 
Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση.



θ) δίνει προς την Εποπτεύουσα Αρχή και τους Ελεγκτές όλες τις πληροφορίες, που 
ζητούνται από αυτούς.

Αρθρο 27 

Ταμίας

1. Ο Ταμίας ενεργεί την ταμιακή εργασία σύμφωνα με το καταστατικό, τον 
κανονισμό λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:

εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν προσώπου κάι κάνει τις απαραίτητες εξοφλήσεις κατά 
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού.
β) εκτελεί κάθε σχετική προς την υπηρεσία του απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.
γ) φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά 
έγγραφα.
δ) συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και καταρτίζει με το λογιστή ή
τον Γραμματέα τον ετήσιο Ισολογισμό.
ε) δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.
στ) καταθέτει σε λογαριασμό καταθέσεων του Συνεταιρισμού κάθε ποσόνπου που
υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του Συνεταιρισμού στο Υποκατάστημα Τράπεζας,
με την οποία συναλλάσσεται ο Συνεταιρισμός.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί τα καθήκοντα του Ταμία να 
ανατεθούν σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού ή στον Διευθυντή.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται σύμμετρα για κάθε ζημιά που 
προκάλεσαν με υπαιτιότητά τους στο Συνεταιρισμό.

α) Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση την εντολή του Προέδρου ή του

Αρθρο 28

Ευθύνη -  Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου 1



2 :_ Οι αξιώσεις του Συνεταιρισμού παραγράφονται μετά από τρία (3) έτη από την 
τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημιά από δόλο, οπότε παραγράφονται

„ μετά από δέκα (10) έτη.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απασχολούνται με τις

υποθέσεις του Συνεταιρισμού. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο με 
ειδική απόφασή του καθορίζει το είδος της απασχόλησης, τη χρονική διάρκεια, 
τον τόπο παροχής καθώς και αποζημίωση για την απασχόληση του μέλους. Το 
ύψος των αποζημιώσεων αυτών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών 
κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. ·'";··,■

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει έξοδα κίνησης και παράστασης για 
τη συμμετοχή· των μελών του στις συνεδριάσεις του. Το ύψος των εξόδων 
κίνησης και παράστασης καθορίζει η Γενική Συνέλευση των μελών μετά από 
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 29 
Αντιπρόσωποι

1. Από τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού εκλέγονται οι αντιπρόσωποι στις 
ανώτερου βαθμού συνεταιριστικές οργανώσεις, στις οποίες μετέχει ο 
Συνεταιρισμός. Ο αριθμός των αντιπροσώπων και ο αριθμός των ψήφων κάθε 
αντιπροσώπου καθορίζεται από τα καταστατικά των εν λόγω Οργανώσεων.

2. Σε κάθε περίπτωση οι αντιπρόσωποι ακολουθούν τη θητεία του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συνεταιρισμού τους. Αντιπρόσωπος που έχει εκλεγεί μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης ανώτερου 
βαθμού ή της ΠΑΣΕΓΕΣ, ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας του 
οργάνου στο οποίο είναι μέλος, πλην αν συντρέξουν οι προϋποθέσεις αυτοδίκαιος 
έκπτωσης.

Αρθρο 30 

Αρχαιρεσίες 1

1. Τις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων 
του Συνεταιρισμού διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται απ'τη 
Γ ενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.



2. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιό. Στο
_____  Γ» . Λ . .  __!■  ̂ Λ  . ____ _ .

που προκύπτει κλάσμα, ισχύει ο αμέσως επόμενος· ακέραιος αριθμός. 
Ψηφοδέλτια, που περιέχουν αριθμό σταυρών προτίμησης μεγαλύτερο από τον 
οριζόμενο από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα. *

4. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί,, που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν 
υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Οσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες 
κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες 
καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι τη λήξη της θητείας 
τους.

5. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κωλύονται ναεκθέσουν υποψηφιότητα για 
το αξίωμα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή αντιπροσώπου. Η Εφορευτική 
Επιτροπή μεριμνά για τη διεξαγωγή των εκλογών. Το έργο της αρχίζει από την 
ανακήρυξη των υποψηφίων για τα διάφορα αξιώματα μετά την προηγούμενη 
διαπίστωση των σχετικών προϋποθέσεων, που προβλέπει το καταστατικό και ο 
νόμος. Βασικό έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η διαπίστωση στο πρόσωπο 
των ψηφοφόρων του δικαιώματος του εκλέγειν.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την έναρξη των εκλογών στον 
προγραμματισμένο χώρο και χρόνο, για την αδιάβλητη και ασφαλή διεξαγωγή 
τους, τη διαπίστωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και στο τέλος την 
ανακήρυξη των εκλεγέντων.
Κατά την πορεία των εκλογών κρίνει τις τυχόν υποβαλλόμενες ενστάσεις ή άλλες

διαφωνίες που ανακύπτουν.
Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα 
μέλη. Το σύνολο του εκλογικού υλικού η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει με 
πρακτικό στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται.

6. Ανάκληση και ανακατανομή αξιωμάτων των μελών του Δ.Σ. γίνεται κατόπιν 
αποφάσεως των 2/3 του συνόλου των μελών του. Οταν προκύπτει κλάσμα ισχύει 
ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός.



7. Ανκενωθεί η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν υπάρχουν 
επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση των λοιπών μελών του 
συμπληρώνει την κενή θέση εκλέγοντας σε αυτήν μέλος του Συνεταιρισμού. Τα 
ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκληση της 
. πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενιής Συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την εκλογή 
τους ή σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα μέλη. Σε περίπτωση παραίτησης της 
πλειοψηφίας ή του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
διενεργούνται αρχαιρεσίες.

8. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης της συνεταιριστικής 
οργάνωσης οποίος καταδικάσθηκε με τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε 
ποοινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή. στην Υπηρεσία),̂  εκβίαση, 
πλασστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, 
υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφυ, λαθρεμπορία και εμπορία 
ναρκωτικών.
Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για μέλος τους η 
ύπαρξη οποιουδήοτε από τα κωλύματα, που προαναφέρθηκαν, το μέλος αυτό 
εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των παραγράφων 4 εδάφιο β και 7 του παρόντος άρθρου.

9. Το δικαίωμα του εκλέγετν αποκτούν τα μέλη μετά πάροδο έξι (6 ) μηνών από την 
ημερομηνία εγγραφής τους.

Αρθρο 31

Ειδικές διατάξεις για τα Οργανα Διοίκησης 1

1. Εισηγητής των θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Πρόεδρος του 
Συνεταιρισμού ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμβουλος ή ο Γενικός 
Διευθυντής ή υπάλληλος του Συνεταιρισμού, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή 
τον Γενικό Διευθυντή.

2. Χρέη υπηρεσιακού γραμματέα σε όλα τα συλλογικά όργανα Διοίκησης εκτελεί 
υπάλληλος του Συνεταρισμόύ, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, που παίρνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, που τηρούνται για το 
καθένα χωριστά. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης υπογράφονται από τα μέλη που 
ήταν παρόντα σ’ αυτή.



4. Τα βιβλία των πρακτικών, προτού να χρησιμοποιηθούν, θεωρούνται στην 
τελευταία τους σελίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Αντίγραφο ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 
επικυρώνονται ¿από τον κατά το χρόνο της έκδοσής τους Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

.6. Τα αναπληρωματικά μλελη του Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων 
παίρνουν τη θέση των τακτικών μελών σε περίπτωση. θανάτου, ανάκλησης, 
παραίτησης, αποχής των τακτικών μελών από την άσκηση των καθηκόντων τους 
ή έκπτωσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου · και του παρόντος 
καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση τα αναπληρωματικά μέλη συνεχίζουν τη 
θητεία των μελών που αντικαταστάθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Αρθρο 32

Εργασίες Συνεταιρισμού 1

1. Ο Συνεταιρισμός για την πραγματοποίηση του σκοπού του αναπτύσσει 
οποιαδήποτε δραστηριότητα, που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και 
κάθε άλλη, που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό 
και μέσα στα όρια του νόμου.

2. Η Γενική Συνέλευση εκδίδει εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
Συνεταιρισμού, ο οποίος καθορίζει ενδεικτικά:

- τους όρους λειτουργίας του Συνεταιρισμού
- τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεταίρων ως προς τη χρήση
- ότι κάθε μέλος θα υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας σχετικά με την 

καλλιεργούμενη έκταση και τον προβλεπόμενο όγκο παραγωγής κατά ποικιλία
- τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων, τις ποικιλίες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 

ή να απομακρυνθούν, καθώς και τις μεθόδους καλλιέργειας.
- Κριτήρια ποιότητας και μεγέθους ανάλογα με τον προορισμό των προϊόντων
- Τις κυρώσεις για αθέτηση των υποχρεώσεων των συνεταίρων και τη διαδικασία 

επιβολής τους και



- Τις λεπτομέρειες της τήρησης των λογαριασμών στην περίπτωση αναγνώρισης 
του Συνεταιρισμού, ως Ομάδας Παραγωγών.

3ς^Οι παραπάνω κανονισμοί μπορεί να περιλάβουν διατάξεις, που να υποχρεώνουν

4 προϊόντων τους, στην τοποθέτηση στην αγορά ολόκληρης ή μέρους της 
παραγωγής τους και κάθε άλλη διάταξη που θα χρειάζεται, για την αναγνώριση 
του Συνεταιρισμού ως Ομάδας Παραγωγών ή των Κ.Ο.Π.Α.Σ. ως Ομάδων 
Παραγωγών και γενικά για την εφαρμογή των κανονισμών της Ε.Ε.

4. Ο Συνεταιρισμός διεξάγει τις εργασίες του με δικές του υπηρεσίες. Μπορεί όμως 
να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες άλλων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ή 
και τρίτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις αυτές ορίζει την 
αποζημίωση ή την αμοιβή του για τη χρησιμοποίησή τους συτή στη διεξαγωγή 
των εργασιών του Συνεταιρισμού.

5. Ο Συνεταιρισμός μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να επεκτείνει 
τις εργασίες του και γενικά να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται στα 
μέλη του και πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού, με τους όρους που 
το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει. Σε καμμιά περίπτωση οι όροι 
αυτοί δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι από τους όρους που ισχύουν για τα μέλη 
του.

6. Τρίτοι, που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού δεν έχουν κανένα 
δικαίωμα πάνω στα αποτελέσματα της χρήσης.

7. Ο Συνεταιρισμός ανεξάρτητα από την παροχή των υπηρεσιών του προς μη μέλη, 
που προβλέπει η προηγούμενη διάταξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μπορεί 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχει γενικά τις υπηρεσίες του και 
να αναλαμβάνει την ενέργεια εργασιών για λογιαριαμό του δημοσίου ή και κάθε 
άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 
και των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εταιρειών τους κάθε 
μορφής, με αμοιβή.
Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αναπτύσσει 
ορισμένες δραστηριότητες σχετιζόμενες με την εφαρμογή της γεωργικής και 
κοινωνικής πολιτικής του κράτους ή και των κανονισμών της Ε.Ε: με αμοιβή, 
εφόσον ήθελαν ανατεθεί σ’ αυτόν.

εφαρμογή κοινών κανόνων στην παραγωγή και εμπορία των *



8. Η διαχείριση προϊόντων ή υπηρεσιών εκ μέρους του Συνεταιρισμού μπορεί να 
γίνεται είτε εξ ονόματος και για λογαριασμό του Συνεταιρισμού με 
προκαθορισμένους όρους για τα μέλη.

Αρθρο 33
Κανόνες παραγωγής και εμπορίας

1. Οι παραγωγοί, μέλη του Συνεταιρισμού υποβάλλουν δηλώσεις σχετικά με την 
καλλιεργούμενη έκταση, τον προβλεπόμενο όγκο παραγωγής καθώς και τις 
ποσότητες που έχουν πράγματι συγκομισθεί.

2. Ο Συνεταιρισμός παραλαμβάνει τα προϊόντα, που προσκομίζονται από τα μέλη, 
αφού προηγηθεί έλεγχος από τα αρμόδια όργανά του της ποιότητας, της καλής 
κατάστασης κτλ. των προϊόντων ώστε αυτά να είναι κατάλληλα για την κατά 
προορισμό χρήση τους.

3. Ο Συνεταιρισμός θεσπίζει ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, μεγέθους, συσκευασίας, 
παρουσίασης και σήμανσης, ανάλογα με το ν προορισμό των προϊόντων.

4. Ο Συνεταιρισμός βοηθά τα μέλη του με σκοπό την ορθή εφαρμογή των κανόνων 
που επιβάλλει.

Αρθρο 34

Ειδικοί όροι ορισμένων εργασιών

1. Προμήθειες αναγκαιούντων ειδών
α) ο Συνεταιρισμός προμηθεύεται και διαθέτει στα μέλη του πρώτες ύλες, ζώα και 
κάθε είδους παραγωγικά εφόδια ή καταναλωτικά αγαθά, χρήσιμα για τις ανάγκες των 
εκμεταλλέυσεων ή της οικιακής οικονομίας τους.
β) τα είδη αυτά μπορεί ο Συνεταιρισμός να τα διαθέτει και προς π ρόσωπα, που δεν 
είναι μέλη του Συνεταιρισμού, με όρους που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο

2. Δάνεια προς το Συνεταιρισμό
Τα δάνεια που χορηγούνται στο Συνεταιρισμό για διάφορους γεωργικούς σκοπός, 
συνάπτονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα όρια, που έχει θέσει η Γενική 
Συνέλευση, ανάλογα με τις ανάγκες του Συνεταιρισμού. Τα δάνεια αυτά 
παρακολουθούνται σε ειδικούς λογαριασμούς και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν



για τη διενέργεια άλλων εργασιών ή για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους 
οποίους χορηγούνται.

. Δάνεια προς συνεταίρους
α) Δάνεια χορηγούνται μόνο σε συνεταίρους και με απόφασή του Διοικητικού 
Συμβουλίου, που καθορίζει κα ιτους βασικούς όρους του δανείου, 
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο αυτού να 
εγκρίνει τη χορήγηση δανείων, που δεν υπερβαίνουν ορισμένο ποσό για κάθε 
συνεταίρο, με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης έγκρισης απ’ αυτό, 
γ) Ο τόκος των δανείων που μπορεί να συνάψει ο Συνεταιρισμός ή να χορηγήσει στα 
μέλη του, ορίζεται πάντοτε μέσα στα όρια ππου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Οι 
εγγυητές όπου χρειάζονται, πρέπει να είναι συνεταίροι.
δ) Τα δάνεια χορηγούνται κατά κανόνα για παραγωγικούς σκοπούς και 
χρησιμοποιούνται στη γεωργική εκμετάλλευση του δανειοδοτούμενου συνεταίρου. 
Δάνεια για καταναλωτικές ανάγκες χορηγούνται μόνο ■ με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, η οποία κάθε χρόνο ορίζει γενικά το ύψος που μπορεί να φθάσουν τα 
δάνεια αυτά. Επίσης, μπορεί να χορηγείται στα μέλη πίστωση για εφοδιασμό τους με 
καταναλωτικά και λοιπά αγαθά από τα πρατήρια του Συνεταιρισμού ή της Ενωσης 
Συνεταιρισμών, στην οποία ανήκει ο Συνεταιρισμός.

4. Καταθέσεις
α) Ο Συνεταιρισμός δέχεται καταθέσεις από συνεταίρους. Το ανώτατο και κατώτατο 
όριο καταθέσεων γενικά και για κάθε μέλος χωριστά, η προθεσμία ανάληψής, τους 
και ο τόκος καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση;
β) Ο τοκισμός των καταθέσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της κατάθεσης, ο δε 
υπολογισμός του τόκου γίνεται στο τέλος του λογιστικού έτους, εκτός αν η Γ ενική 
Συνέλευση αποφασίσει τον υπολογισμό του τόκου κάθε εξάμηνο, 
γ) Η ανάληψη των καταθέσεων γίνεται ύστερα από προειδοποίηση των καταθετών 
προ ορισμένου χρόνου, που ορίζεται από τη Γ ενική Συνέλευση, ανάλογα με το ποσό 
των αποσυρόμενων χρημάτων. Πριν από την προθεσμία αυτή έχει δικαίωμα το 
Διοικητικό Συμβούλιο να ειδοποιήσει του καταθέτες να αποσύρουν τις καταθέσεις 
τους. Η πρόσκληση γίνεται προσωπικά στον καθένα. Μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας, οι καταθέσεις αυτές παύουν να τοκίζονται.



δ) Σε κάθε καταθέτη δένεται απ'το Συνεταιρισμό παραστατικό καταθέσεων 
ονομαστικά, στο οποίο αναγράφονται οι σχετικές πράξεις καταθέσεων ή αναλήψεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ^

Αρθρο 35

Ελεγχος

1. Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος στο Συνεταιρισμό ασκείται 
σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.2810/2000.

2. Οι ελεγκτές και ισάριθμοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούμενη 
τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Η αμοιβή των ελεγκτών 
καθορίζεται με την απόφαση ορισμού τους. Οι ελεγκτές μπορούν να 
επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς χρήσεις και 
υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνεταιρισμού και στην εποπτεύουσα αρχή, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες 
πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ελεγκτές υποβάλλουν το πόρισμα τυ ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνεταιρισμού, το οποίο υποχρεούται να το ανακοινώσει στην πρώτη μετά τον 
έλεγχο Γενική Συνέλευση των μελών της. Αντίγραφο του πορίσματος 
υποβάλλουν οι ελεγκτές στην εποπτεύουσα αρχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να κάλεί εγγράφως τον ελεγκτή πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από 
τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για να απρίσταται σ’ αυτήν. Ο ελεγκτής 
υποχρεούται να παρίσταται στη Γ ενική Συνέλευση και να παρέχει οποιαδήποτε 
πληροφορία ή διευκρίνιση του ζητηθεί.
Αν από το πόρισμα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις, 
που τιμωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή των άλλων ειδικών 
ποινικών νόμων, οι ελεγκτές υποχρεούνται εντός δέκα ημερών να υποβάλλουν το 
πόρισμά τους ή τη σχετική έκθεσή τους στην Εισαγγελική Αρχή και να 
αναφέρουν στον Υπουργό Γεωργίας τις παραβάσεις του νόμου ή του 
καταστατικού.
Ο Συνεταιρισμός θέτει στη διάθεση των ελεγκτών κατάλληλο χώρο, όλα τα 
βιβλία και τα στοιχεία και παρέχει κάθε πληροφορία που χρειάζεται ο ελεγκτής



για την εκτέλεση του έργου του. Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους να ελέγχουν τα βιβλία, τους λογαριασμούς και κάθε άλλο 
στοιχείο του Συνεταιρισμού, που κρίνεται χρήσιμο για την πλήρη και επιτυχή 
εκτέλεση του έργου τους.
Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως:
α) τη νομιμότητα των αποφάσεων και των πράξεων των θεσμικών οργάνων του 
Συνεταιρισμού
β) τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και οι κανόνες της 
λογιστικής επιστήμης.
γ) την οικονομική κατάσταση του Συνεταιρισμού, που προκύπτει από τον έλεγχο 
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τα στοιχεία του Ισολογισμού, του 
Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και των προσαρτημάτων. Στο πόρισμα 
πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονομικής κατάστασης του 
Συνεταιρισμού στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών και των ετήσιων 
προγραμμάτων δράσης του.
δ) τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά τη νομιμότητα μόνο της πραγματοποίησης 
των δαπανών και αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση τυχόν διαπραχθεισών 
ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων και τον εντοπισμό των 
υπευθύνων.

4. Οι ελεγκτές με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσουν τη 
σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναφέροντας σε αυτήν τα προς 
συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική 
Συνέλευση μέσα σ’ ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, με θέματα αυτά 
που αναφέρονται στην αίτηση.

Αρθρο 36

Διαχειριστική Χρήση 1

1. Η διαχειριστική χρήση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από δώδεκα 
(12) μήνες.Εξαιρετικώς η πρώτη διαχειριστική χρήση μπορεί να ορίζεται για 
χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα βιβλία του Συνεταιρισμού, ενεργείται η 
απογραφή της περιουσίας τους και καταρτίζονται ο Ισολογισμός και ο



Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης», που υποβάλλονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στην πρώτη μετά το τέλος της χρήσης τακτική Γενική Συνέλευση μαζί

δαπανών και το υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
4 . Η  πρόταση για μη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Ισολογισμού, του 

Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του προγράμματος δράσης, πρέπει να 
είναι ειδικά αιτιολογημένη.

ζημίες* οι αποσβέσεις και οι τόκοι των υποχρεωτικών και των προαιρετικών 
μερίδων, το υπόλοιπο που απομένει, αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της 
χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη. Τα 
πλεονάσματα προέρχονται από τις συναλλαγές του Συνεταιρισμού με τα μέλη 
του. Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις 
συναλλαγές με τρίτους και συνιστά κέρδη.

2. Από τα πλεονάσματα, πριν από την αφαίρεση ποσού για τις προαιρετικές μερίδες, 
κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για το σχηματισμό τακτικού 
αποθεματικού. Η  κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό 
αποθεματικό φθάσει στο ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων 
των μελών του Συνεταιρισμού και επαναφέρεται εάν το τακτικό αποθεματικό 
υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων των μελών 
του Συνεταιρισμού και επαναφέρεται εάν το τακτικό αποθεματικό υστερήσει 
έναντι του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων των μελών. Το μέρος 
των πλεονασμάτων, που μετα'φερεται στο τακτικό αποθεματικό λογίζεται ως 
ισόποση εισφορά των μελών.

3. Το υπόλοιπο των πλεονασμάτων, που απομένει μετά τηνκράτηση της
προηγούμενης παραγράφου, διατίθεται για την: ,
ανάπτυξη του Συνεταιρισμού

με της αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις και τις εκθέσεις λογοδοσίας για τα
πεπραγμένα του έτους που έληξε. Λ

3  Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης τούΙί”
■Ζ0'

Συνεταιρισμού για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό \

Αρθρο 37 - - /
Διαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεόνασμα - Κέρδη

1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα της ΑΣ. Ο. αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι



απόδοση στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με το Συνεταιρισμό
- υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη
4. Τα ποσά της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου μπορεί, με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης, να παραμείνουν στο Συνεταιρισμό ως εξατομικευμένες 
έντοκες καταθέσεις προθεσμίας των μελών. Το επιτόκιο που καταβάλλεται στην 
περίπτωση αυτή καθορίζεται με απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισμού το συνεταιρισμού από τις τράπεζες.

5. Στο τακτικό αποθεματικό περιέρχονται:
α) τα κέρδη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, μετά τη φορολόγησή τους.
β) η κράτηση της παραγράφου 2
γ) τα έσοδα που περιέρχονται στο Συνεταιρισμό από χαριστική αιτία
δ) κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν.
6. Στο έκτακτο αποθεματικό και ειδικά αποθεματικά περιέρχονται πλεονάσματα 

χρήσεως εκτός του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης.

Αρθρο 38

Ειδικά Αποθεματικά Κεφάλαια 1

1. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού με απόφασή της, που λαμβάνεται με την 
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 3 και 23 παρ. 2 του 
παρόντος καταστατικού, μπορεί μετά τις κρατήσεις για τακτικό και έκτακτο 
αποθεματικό και για τις προαιρετικές μερίδες, να διαθέτει από το καθαρό 
πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης ποσοστό για το το σχηματισμό έκτακτου ή 
και ειδικών αποθεματικών κεφαλάιων, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση 
ειδικών σκοπών.

2. Στα ειδικά αποθεματικά κεφάλαια περιέρχεται και κάθε έκτακτη εισφορά των 
συνεταίρων, που επιβάλλεται με απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης για ορισμένο 
σκοπό.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται όπως στην παρ. 1, 
να μεταβάλει το σκοπό της χρησιμοποίησης των ειδικών αποθεματικών ή να 
αποφασίσει την κατάργησή τους. Στην τελευταία περίπτωση ορίζεται και η τύχη 
του υφιστάμενου κεφαλαίου.



Αρθρο 39 

Εκτακτη Εισφορά

1. Εάν ο Συνεταιρισμός δεν μπορεί να πληρώσει τις οφειλές που έχουν λήξει ή εάν 
διαπιστωθεί κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού ότι το Παθητικό υπερβαίνει το \  
Ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού, της ευθύνης όλων , των 
μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει αμέσως τη
Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην παραπάνω περίπτωση υποβάλλει στη Γενική 
Συνέλευση Ισολογισμό και έκθεση για την περιουσιακή .κατάσταση του 
Συνεταιρισμού και προτείνει το ποσό της έκτακτης εισφοράς, που πρέπει να 
καταβάλουν τα μέλη. Για να επιβληθεί η έκτακτη εισφορά στα με'λη, πρέπει η 
Γ ενική Συνέλευση ν’ αποφασίσει με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

Αρθρο 40 

Τηρούμενα Βιβλία 1

1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία, που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων, καθώς και τα παρακάτω, θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο. Υ., βιβλία: 

α) Βιβλίο μητρώο μελών
β) Βιβλίο πρακτικών των Γ ενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου 
γ) Βιβλίο υπογραφής και Ισολογισμού
δ) Βιβλίο μητρώου μελών Κλαδικής Οργάνωσης Παραγωγής (Κ.Ο.Π.Α.Σ.) του 
Συνεταιρισμού, στο οποίο καταχωρούνται τα πιο πάνω στοιχεία 
ε) Βιβλίο πρακτικών Κλαδικής Οργάνωσης Παραγωγής
στ) Βιβλίο περιουσίας του Συνεταιρισμού, στο οποίο αναγράφονται τα περιουσιακά 
στοιχεία που αποκτά και κατέχει ο Συνεταιρισμός.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 41

Προσωπικό Συνεταιρισμού

Το προσωπικό του Συνεταιρισμού, τακτικό , έκτακτο διέπεται από το άρθρο 38 του 
Ν. 2810/2000.

Αρθρο 42 

Δημοσιότητα

Με τη φροντίδα και την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου αποστέλλονται στην 
Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην ΠΆΣΕΓΕΣ και στην εποπτεύουσα Αρχή και 
τίθενται στον τηρούμενο απ’ αυτές ειδικό φάκελλο: Αντίγραφο της εγκριτικής 
απόφασης του Ειρηνοδικείου και του Καταστατικού καθώς και κάθε τροποποίηση 
αυτού.
Μπορούν επιπλέον τα αποτελέσματα ελέγχου και οι οικονομικές καταστάσεις του 
συνεταιρισμού να αποστέλλονται και στις συνεταιριστικές οργανώσεις, στις οποίες 
μετέχει ο συνεταιρισμός άμεσα ή έμμεσα.

Αρθρο 43

Τροποποίηση Καταστατικού 1

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης με ονομαστική φανερή ψηφοφορία, εκτός αν η Γενική Συνέλευση θα 
αποφασίζει διαφορετικά. Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού 
λαμβάνεται με την αυημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 3 και 
23 παρ. 2 του παρόντος.

2. Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ισχύει από την ημερομηνία που 
καταχωρείται η εγκριτική αυτού απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου στο Ειδικό 
Μητρώο των Αγροτικών Συνεταιρισμών κάθε βαθμού, που τηρείται στο 
Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του Συνεταιρισμού.



Αρθρο 44 

Λύση

1. Ο Συνεταιρισμός λύεται:
α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία 
και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ.3 και 23 παρ.2 αντίστοιχα του παρόντος, 
β) αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.
γ) με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας του Συνεταιρισμού μετά 
από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 2/3 του συνολικού αριθμού των 
μελών του ή της εποπτεύουσας αρχής.
2. Η αίτηση για τη λύση στην περίπτωση γ' υποβάλλεται από την εποπτεύουσα 

αρχή, αν η λειτουργία του Συνεταιρισμού απέβη παράνομη ή αν αδράνησε για 
δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις ή αν συνάγεται εγκατάλειψη 
του σκοπού της, λόγω μειωμένης δραστηριότητάς του. Η ' απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου υπόκειται σε έφεση.

Αρθρο 45 

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της λύσης του Συνεταιρισμού, που επέρχεται από την 
κήρυξή του σε κατάσταση πτωχεύσεως κατά την οποία ακολουθείται η διαδικασία 
του Εμπορικού Νόμου, η λύση ακολουθεί σε κάθε άλλη περίπτωση, το στάδιο 
εκκαθάρισης.

2. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσσότερους ειδικούς εκκαθαριστές, που 
ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Το νομικό πρόσωπο του λυθέντος 
Συνεταιρισμού εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί για τις ανάγκες της 
εκκαθάρισης.
3. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαριστών, μετά από 

αίτηση μέλους ή πιστωτή του Συνεταιρισμού, το Μονομελές Πρωτοδικείο της 
έδρας του Συνεταιρισμού διορίζει άλλους εκκαθαριστές, δικάζοντας κατά τη 
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.



Αρθρο 46
Ενέργειες Εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να 
κάνουν απογραφή της περιουσίας της εκκαθαριζόμενης οργάνωσης και να 
συντάξουν ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην Εποπτεύουσα 
Αρχή. Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογισμός συντάσσεται στο τέλος κάθε 
έτους. Ο τελικός ισολογισμός καταρτίζεται στο τέλος της εκκαθάρισης. Οι 
εκκαθαριστές γνωστοποιούν τη λύση της οργάνωσης με τη δημοσίευσή της σε μια 
ημερήσια εφημερίδα και αν δεν εκδίδεται τέτοια σε περιοδική εφημερίδα του 
Νομού της έδρας της και καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις 
τους.

2. Απαιτήσεις πιστωτών κατά της υπό εκκαθάριση οργάνωσης παραγράφονται μετά 
την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης της.
3. Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη της 

εκκαθαριζόμενης οργάνωσης με την ακόλουθη σειρά: προηγείται η εξόφληση των 
οφειλών προς τους εργαζομένους και ακολουθεί η εξόφληση των λοιπών 
δανειστών. Το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει, διατίθεται στα μέλη. Η 
διάταξη μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί με αυξημένη απαρτία και 
πλειοψηφία.

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 47 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και

που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις̂ 1/12/2000 και θα ισχύει απο την ημέρα της 
έγκρισής του από το Ειρηνοδικείο και καταχώρησης στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών 
Συνεταιρισμών, που τηρείται π’ ™ιτά

Αρθρο 47

ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την καταστατική Γενική Συνέλευση

Αθήνα, 3/12/2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑθΗΜΑ: 0-003
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