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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Άρτας ιδρύθηκε το 1966 από μια μικρή 

ομάδα παραγωγών του νομού.

Από τότε ,με σεβασμό στην παράδοση και σημείο αναφοράς την αγάπη για 

την ελληνική οικογένεια ,παράγει καθημερινά και "τοποθετεί" στο τραπέζι της 

μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Κοτόπουλα ,που τρέφονται αποκλειστικά με 

φυτικές τροφές (σιτάρι,καλαμπόκι , σόγια ) και ξεχωρίζουν για την ποιότητα 

και τη γεύση τους.

Σήμερα ,είναι μία πλήρως καθετοποιημένη και σύγχρονη επιχείρηση και 

ένας από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους πτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς 

στην Ελλάδα ,χάρη στην ισχυρή παραγωγή του βάση και τη σύγχρονη 

επιχειρησιακή διοίκησή του. Κατέχει μία από τις ηγετικές θέσεις στην ελληνική 

πτηνοτροφία , συγκροτείται από 150 μέλη — παραγωγούς και απασχολεί 270 

εργαζόμενους.

Ο συνεταιρισμός έχει:

•  Δυνατότητα παραγωγής 15.000.000 πουλερικών το χρόνο.

• Πτηνοσφαγείο με δυνατότητα σφαγής 6.000 πουλερικών την ώρα.

• Εκκολαπτήρια με δυνατότητα εκκόλαψης 12.000.000 νεοσσών το 

χρόνο.

Φυραματοποιείο με δυνατότητα παραγωγής 60.000.000 τόνων 

φυράματος το χρόνο.
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* Δικό του δίκτυο διανομής που αποτελείται από τρία υπερσύγχρονα 

κέντρα διανομών σε Αθήνα , Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

* Ιδιόκτητο στόλο 70 ψυγείων αυτοκινήτων.

Η αποδοτική λειτουργία του και η συνεχής ανοδική του πορεία συμβάλλει

σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομικής ζωής του νομού Άρτας και στη

στήριξη των οικογενειών παραγωγών και εργαζομένων -

Με πιστοποίηση ποιότητας (1 8 0  9001 ) για όλα τα στάδια της παραγωγής

και σύστημα διασφάλισης υγιεινής ( Η Α ίΧ Ρ  ) , ο πτηνοτροφικός

συνεταιρισμός Άρτας επενδύει με συνέπεια στον εκσυγχρονισμό των

εγκαταστάσεων του και στη συνεχή βελτίωση και επέκταση της ποικιλίας των

προϊόντων του ( πρόγραμμα επενδύσεων 20 εκατ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια ).

Πάνω από 100 προϊόντα νωπού και κατεψυγμένου κρέατος κοτόπουλου με 
ένα βασικό , κοινό παρονομαστή... Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και μοναδική 
γεύση εδώ και 4 δεκαετίες !
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Σκοπός τ«|ς εργασίας

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η καλύτερη ποιότητα των προϊόντων ώστε 
οι οικογένειες να είναι ικανοποιημένες και να εμπιστεύονται τα κοτόπουλα Άρτας. Και 
αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την συνεχή ανάπτυξη του Συνεταιρισμού , την ολοένα και 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα , την αύξηση κερδών και πάνω από όλα την εμπιστοσύνη 
των οικογενειών προς τα προϊόντα τους.

Η εργασία μου αποτελείται από 9 κεφάλαια , στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε παρουσίαση 
του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας , πότε ιδρύθηκε , τα στοιχεία των 
μελών του , το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού ,τα πάγια στοιχεία του ,πόσες συμμετοχές 
έχει και ποιες δραστηριότητες , τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του ,πόσα και πια είναι 
τα υποκαταστήματά του ,το κτίριο για το Λογιστήριο και τη Διοίκηση του και τέλος για 
το Πρόγραμμα παραγωγής και εμπορίας του Συνεταιρισμού. Στο δεύτερο κεφάλαιο 
αναφέρουμε τους καταστατικούς σκοπούς του Συνεταιρισμού που είναι η σύσταση, 
επωνυμία, έδρα και περιφέρεια,ποιος είναι ο σκοπός και η δραστηριότητες του και τέλος 
την χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρουμε ποια είναι τα 
στοιχεία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών ,πότε μπορούν να εγγραφούν και 
πότε όχι ,πως αποκτούν την ιδιότητά τους ,πότε μπορούν να αποχωρίσουν και να 
διαγραφούν από το Συνεταιρισμό , τι γίνεται μετά το θάνατό τους και ποια δικαιώματα 
έχουν μετά τα εξερχόμενα μέλη τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο κάνουμε αναφορά στη 
Συνεταιριστική μερίδα, ποια είναι η ευθύνη του Συνεταίρου για τις υποχρεώσεις του 
Συνεταιρισμού , ποια η ευθύνη και οι υποχρεώσεις των μελών προς τρίτους και τέλος το 
δικαίωμα εγγραφής και το Συνεταιρικό κεφάλαιο. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρουμε τα 
όργανα του Συνεταιρισμού τα οποία είναι η Γενική Συνέλευση και ποιες οι αρμοδιότητές 
της και το Διοικητικό Συμβούλιο ,τη συγκρότησή και λειτουργία του και τις αρμοδιότητές 
του, τις αρμοδιότητες Προέδρου, Ταμίας, την ευθύνη και αποζημίωση των μελών του και 
πως γίνονται οι εκλογές. Στο έκτο κεφάλαιο μιλάμε για την Εποπτεία Ελέγχου ,την 
λειτουργία του Συνεταιρισμού ,γϊα τους κανόνες παραγωγής και εμπορίας και πως 
επιλέγεται ο Γενικός Διευθυντής. Στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρουμε τον έλεγχο και την 
οικονομική διαχείριση του Συνεταιρισμού , τη διαχειριστική χρήση και προγραμματισμό 
,ποιο το διαχειριστικό υπόλοιπο ,πότε είναι πλεόνασμα πότε κέρδη και αποθεματικά και 
τέλος ποια είναι τα τηρούμενα βιβλία του. Στο όγδοο κεφάλαιο μιλάμε για τις ειδικές 
μορφές Συλλογικής δράσης των Συνεταιρισμών και ποιες οι ομάδες παραγωγών. Στο 
ένατο κεφάλαιο αναφέρουμε το προσωπικό του συνεταιρισμού, τη δημοσιότητα , την 
τροποποίηση καταστατικού ,ποια είναι η διαδικασία της συγχώνευσης ,πότε κορίσσεται 
σε πτώχευση ο Συνεταιρισμός, πότε γίνεται λύση και εκκαθάριση και τέλος ποιες είναι οι 
μελλοντικές προοπτικές -επενδύσεις του Συνεταιρισμού.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε στην εργασία μας στηρίζεται κυρίως σε στοιχεία που 
δόθηκαν από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό αλλά και από βιβλιογραφική 
έρευνα.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Κεντρική υπόθεση της εργασίας είναι ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός 
Συνεταιρισμός και η συνεχής εξέλιξή του να μπορέσει να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΡΩΤΟ 

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Σ.Α.

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρτας ιδρύθηκε νόμιμα το 1966 

και λειτούργησε το 1967 με 8 μέλη και ετήσια παραγωγή 25.000 kgs. Το 2005 μετά από 

38 χρόνια περίπου συνεχούς λειτουργίας και ανοδικής πορείας, διαθέτει σήμερα 154 μέλη 

και 270 εργαζόμενους. Κατέχει δε το 10 % της Πανελλήνιας αγοράς, παράγοντας πλέον 

των 14.000.000 kgs κρέατος πουλερικών ετησίως, με κύκλο εργασιών 40.385.624 €.

Διαθέτει ιδιόκτητες μονάδες Αναπαραγωγής (Πατρογονικά) δυναμικότητας 

42.000 μητέρων με παραγωγή πλέον των 4.000.000 αυγών ετησίως, Εκκολαπτήρια 

δυναμικότητας 10.000.000 νεοσσών, Φυραματοποιείο με ετήσια παραγωγή 42.000.000 

κιλά φυράματα και σύγχρονο Σφαγείο δυναμικότητας 6.000 πτηνών / ώρα με αυτόματο 

τεμαχισμό και πλήρες τμήμα μεταποίησης και τυποποίησης.

1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -

1.1.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΆΡΤΑΣ 8ο ΧΙΑ. ΑΡΤΑΣ- 

ΓΑΒΡΙΑΣ Α.Φ.Μ. 096040693
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

1.1.2. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο Συνεταιρισμός μας ιδρύθηκε το 1966 με συνεχή λειτουργία μέχρι και

σήμερα.

1.13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ

Ο Συνεταιρισμός έχει σήμερα 154 μέλη με μία μερίδα το κάθε μέλος αξίας 

1.000,00 €( σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. στις 19-03-06 , Πρακτικό Νο 206 , ενώ έως 

τότε η αξία της μερίδας ήταν 146,74 € ) και κτιριακές εγκαταστάσεις (Πτηνοτροφεία) 

συνολικού εμβαδού 160.798 τ.μ.

1.1.4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Το Συνεταιριστικό κεφάλαιο στις 31/12/2005 ήταν 22.891,44 € το οποίο έχει 

καταβληθεί. Η Γενική Συνέλευση στις 19/03/06 με Πρακτικό Νο 206 αποφάσισε ότι η 

συνεταιριστική μερίδα αυξήθηκε στα 1.000,00 € , οπότε το συνολικό Συνεταιριστικό 

κεφάλαιο διαμορφώνεται από τις 30/04/2006 στα 154.000,00 € το οποίο θα παρακρατηθεί 

από τα μέλη σε δέκα (10) εκτροφές , αρχής γενομένης από την 01/05/2006 . Επίσης με 

απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε η εισφορά ανά τετραγωνικό μέτρο 

πτηνοθαλάμου κατά 3 € , ήτοι από 10,57 € / Ιμ. που είχε αποφασισθεί σε προηγούμενες 

Γενικές Συνελεύσεις σε 13,57 € / τ.μ. Έτσι οι εισφορές των μελών αυξάνονται σε 160.798 

τ.μ. * 13,57 €/τ.μ. = 2.182.028,86 € το οποίο περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια και 

συγκεκριμένα στις εισφορές. Το ποσό αυτό εγγράφηκε στα Βιβλία του Συνεταιρισμού με 

ημερομηνία 30/4/2006 και η παρακράτηση από τα μέλη θα γίνει σε δέκα (10) εκτροφές , 

αρχής γενομένης από την 01/05/2006.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΊΉΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

1.1.5» ΪΙΑΓ1Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΠΑ Αξία κτήσεως Αναπόσβεστη αξία Τρέχουσα αξία

α) Γήπεδα -κτίρια 5.486.801 954.213 4.060.000

β) Μηχανήματα 3.630.515 679.706 3.500.000

γ) Μεταφορικά μέσα 1.311.227 389.301 800.000

δ) Έπιπλα κλπ 589.930 223.922 250.000

ε) Λοιπά 994.928 960.717

ΣΥΝΟΛΟ 12.013.401 3.207.859 8.610.000

II



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

1.1.6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ουδεμία συμμετοχή έχει ο Συνεταιρισμός μας σε άλλες επιχειρήσεις.

1.1.7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Συνεταιρισμός ξεκίνησε το 1967 παράγοντας 25.000 kgs κρέας 

πουλερικών ετησίως.

Το 2005 η παραγωγή έφτασε τα 14.000.000 kgs καλύπτοντας όλη τη γκάμα 

των τεμαχισμένων προϊόντων χάρη στο σύγχρονο τεμαχιστήριο αλλά και τη λειτουργία 

των νέων τμημάτων μεταποίησης και τυποποίησης. Οι προβλέψεις για το 2005 ήταν να 

ξεπεράσει τα 15.000.000 kgs αλλά λόγω των γνωστών προβλημάτων με την κρίση που 

πέρασε ο κλάδος με τη γρίπη των πτηνών, οι προβλέψεις δεν μπόρεσαν να επιτευχθούν. 

Επειδή η κρίση συνεχίστηκε και στο πρώτο τετράμηνο του 2006 ,η παραγωγή για το 

2006 προβλέπεται να φτάσει τα περσινά επίπεδα των 14.000.000 kgs με πιο αισιόδοξες 

προοπτικές για το 2007.

Η λειτουργία Υποκαταστημάτων σε Αθήνα - Λάρισα - Θεσ/νίκη και η 

απευθείας επαφή με τους πελάτες, μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για την αύξηση των 

πωλήσεων και της μέσης τιμής πώλησης, την ταχύτερη ρευστοποίηση των απαιτήσεων 

και την δημιουργία και άλλων Υποκαταστημάτων σε κεντρικά σημεία της χώρας.

Δεδομένου ότι η τιμή προμήθειας εισαγομένων αυγών είναι κατά πολύ 

υψηλότερη από το κόστος ιδιοπαραγωγής, ο Γ.Π.Σ.Α. αποφάσισε να επεκτείνει τις 

δραστηριότητες του σε αυτόν τον τομέα ως εξής;

• Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της υπάρχουσας μονάδας Πατρογονικών για την 

μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωση της υγιεινής των παραγομένων αυγών. Η 

επένδυση έχει υπαχθεί στα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου 3299 /  2004 της 

Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε ποσοστό επιδότησης 45 % του συνολικού κόστους.

• Εγγραφή νέων μελών στον Γ.Π.Σ.Α. ως παραγωγών Πατρογονικών. Στον τομέα αυτό 

ήδη έχουν εγγραφεί δυο νέα μέλη των οποίων οι εκτροφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Τέλος 

παρατηρήθηκε αντίστοιχη εκδήλωση ενδιαφέροντος από αρκετούς παραγωγούς.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΉΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Το Εκκολαπτήριο δυναμικότητας 10.000.000 νεοσσών παράγει ετησίως 

περίπου 9.500.000 νεοσσούς και στόχος μας είναι η μετεγκατάσταση τοιι για τη 

δημιουργία σύγχρονης μονάδας με σκοπό την αύξηση της εκκολαπτικότητας και της 

παραγωγής . Ήδη για την άμεση κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε νεοσσούς , έχει 

εκπονηθεί μελέτη για την αγορά δύο νέων εκκολαπτικών μηχανών κι ενός ειδικού 

οχήματος μεταφοράς των νεοσσών από το εκκολαπτήριο προς τα πτηνοτροφεία των 

μελών, Η μελέτη υποβλήθηκε προς την ΙΊεριφέρεια Ηπείρου και εγκρίθηκε η επιδότηση 

της κατά 45 % από την υπαγωγή της στα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου 3299 /.2004

ο



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

1.2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.2.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονάδα πατρογονικών αποτελούμενη από 6 κτίρια συνολικού εμβαδού 7.000 

τ.μ. για την εκτροφή 42.000 ορνίθων αναπαραγωγής με σύστημα αυτοματισμού, κλειστό 

κύκλωμα λειτουργίας και τρεις αποθήκες για την συγκομιδή των αυγών 600 τ.μ. 

συνολικά. Η μονάδα χρήζει εκσυγχρονισμού και συγκεκριμένων βελτιώσεων οι οποίες 

όπως προαναφέρθηκε συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη που εντάχθηκε στα κίνητρα του 

Ν 3299/2004.

1.2.1.2. Εκκολαπτήρια

Μονάδα εκκολαπτηρίων με κτιριακά συνολικού εμβαδού 1.500 τ.μ. 

κλιματιζόμενα με εγκατεστημένες εκκολαπτικές μηχανές δυναμικότητας 10.000.000 

νεοσσών ετησίως. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, έχει προγραμματιστεί η ενίσχυση της 

δυναμικότητας του.

1.2.1.3. Φυραιιατοποΐ£ΐο

Μονάδα παραγωγής φυραμάτων με κτιριακά και χώρους αποθήκευσης α' υλών 

εμβαδού 2436 τ.μ. πλαισιωμένα από μεταλλικά σιλό αποθήκευσης 3.000 Μ.Τ. 

δημητριακών και σόγιας. Υπάρχει επίσης πλήρης σειρά μηχανημάτων επεξεργασίας 

δημητριακών καθώς και αυτοματοποιημένο σύστημα ανάμιξης των α' υλών 

παραγωγικής δυναμικότητας πλέον των 60.000.000 kgs φυραμάτων ετησίως.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

1.2.1.4.Σ<ρογείο

Κτηριακά εμβαδού 4.768 τ.μ. με:

• εγκατεστημένα μηχανήματα σειράς σφαγείου δυναμικότητας 6.000 τεμ,/ώρa

• σύγχρονη μονάδα τεμαχισμού δυναμικότητας 2.000 τεμ./ώρα 

, ° μονάδα μεταποίησης και τυποποίησης

• θάλαμοι συντήρησης νωπών πουλερικών

» θάλαμοι συντήρησης κατεψογμένων προϊόντων

• σήραγγα κατάψυξης

• μονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων

• μονάδα βιολογικού καθαρισμού

• κτίριο επισκευών και συντήρησης των οχημάτων του Συνεταιρισμού με 

πλήρη σειρά εργαλείων και

• αποθήκες.

Επειδή οι ανάγκες για παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων συνεχώς αυξάνεται, 

έχει σονταχθεί μελέτη για την αγορά νέας ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής , η οποία 

περιλαμβάνει δύο μηχανές μια για τυποποίηση των προϊόντων σε δισκάκια με περιτύλιξη 

τους με πλαστική μεμβράνη , και η άλλη για αυτόματη ζύγιση και επικόλληση ετικέτας 

στο τελικό προϊόν. Η μελέτη υποβλήθηκε προς την Περιφέρεια Ηπείρου κι έχει εγκριθεί η 

υπαγωγή της στα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου 3299 /  2004 με επιδότηση 45 % επί 

του συνολικού κόστους ( αγορά μέσοι Leasing ).

Επίσης για την καλύτερη διατήρηση των προϊόντων , έχει συνταχθεί μελέτη για 

τον κλιματισμό των χώρων παραγωγής και διακίνησης , η οποία μελέτη υποβλήθηκε προς 

την Περιφέρεια Ηπείρου κι έχει εγίφίθεί η υπαγωγή της στα κίνητρα του Αναπτυξιακού 

Νόμου 3299 / 2004 με επιδότηση 45 % επί του συνολικού κόστους ( αγορά μέσω 

Leasing).
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

1.2.1 „5 . Υ

Σε Αθήνα - Λάρισα - Θεσσαλονίκη με εγκατεστημένους ψυκτικούς θαλάμους 

συντήρησης νωπών και κατεψυγμένων πουλερικών, σε ακίνητα τρίτων. Επειδή το 

πελατολόγιο του Συνεταιρισμού μας αυξάνεται συνεχώς , είναι άμεση η ανάγκη για 

,αγορά οχημάτων — ψυγείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και για άμεση 

ανταπόκριση στις ανάγκες που εμφανίζονται. Για το λόγο αυτό έχει συνταχθεί μελέτη για 

την αγορά τριών μικρών οχημάτων - ψυγείων, η οποία υποβλήθηκε προς την Περιφέρεια 

Ηπείρου κι έχει εγκριθεί η υπαγωγή της στα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου 3299 I 

2004 με επιδότηση 45 % επί του συνολικού κόστους. Ακόμη είναι ανάγκη να αγορασθούν 

άμεσα κάποια πιο μεγάλα αυτοκίνητα - ψυγεία και ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο της 

έρευνας για την αγορά τους.

16



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

1.2.1.6„Κτίοι,ρ ερ,Β&δού 400 τ.».« Ya.ua Αϋτ/ι^τϋίιΜ® Διοίκηση

1.2.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑ ΕΜ ΒΑΔΟΝ ΑΞΙΑ ΚΤΗ ΣΕΩ Σ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
{ σε€ ) ίσ ε  € )

Α) Πατρογονικά 7.600 τ.μ. ! 1.762.360 1.100.000
Β) Εκκολαπτηρια 1.500 τ.μ. 118.455 320.000
γ) Φυραματοποιείο 2.436 τ.μ. 705.254 800.000
Δ) Σφαγείο 4.768 τ.μ. 1.840.606 1.150.000
ε) Γ ραφεία 400 τ.μ. 271.261 220.000
ΣΥΝΟΛΟ 4.697.936 3.590.00©

1.2.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ{σε£) Χ ΡΟ Ν Ο Σ Μ ΙΣΘΩΣΗ Σ

α) Υποκαταστήματα Αθηνών 41.974 10 έτη
β) Υποκατάστημα Λάρισας 11.364 10 έτη
γ) Υποκατάστημα Θεσ/νίκης 7.500 10 έτη

1.2.4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗ ΣΗ Σ ( σε € ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (σε €)

α) Πατρογονικά 227.572 400.000
β) Εκκολαπτήρια 347.946 330.000
γ) Φυραματοποιείο 237.777 277.000
Δ) Σφαγείο 2.703.011 2.370.000
Ε) Υποκ/μα Αθηνών 54.833 50.000
στ) Υποκ/μα Λάρισας 13.612 13.000
Ζ) Υποκ/μα Θεσ/νίκης 12.950 10.000
ΣΥΝΟΛΟ 3.597.701 3 .450.000
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦίΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1.3.1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΙΑ 

ΟΛΕΣ Τ ΙΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ {ποσά σε € )
2003 2004 2005

Κύκλος Εργασιώι 

(Πωλήσεις )

40.210.469 42.658.239 40.385.625

Αλλα έσοδα 278.019 134.132 148.188

ΣΥΝΟΛΟ 40.488.488 42.792371 40.533313

Ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει μείωση το έτος 2005 σε σχέση με το 2004 , 

καθότι η γνωστή κρίση που διήλθε ο κλάδος της πτηνοτροφίας εξαιτίας της γρίπης των 

απηνών , επηρέασε δραματικά τις πωλήσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2005. 

Αντίστοιχα προβλήματα υπήρξαν και το διάστημα από .0.1/01/2006 έως 30/04/2006 , 

οπότε και ο κύκλος εργασιών του 2006 , υπολογίζεται να κυμανθεί σε επίπεδα ανάλογα 

του 2005.

1.3.2. ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Πρόγραμμα Τρέχουσας Περιόδου 2006

Πρώτη Ύλη
Είδος Μονάδα Ποσότητα ·,
Αυγά Εκκολάψιμα Τεμάχια 10.625.000
Ζωοτροφές Κιλά 36.500.000
Κρέας Ζωντανό Κιλά 18.000.000

Τελικά Προϊόντα
Είδος Μονάδα Ποσότητα
Νεοσσοί Τεμάχια 8.500.000
Φυράματα Κιλά 36,500.000
Κρέας Κιλά 12.600.000
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Το πρόγραμμα καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπ' όψιν τη μείωση παραγωγής που 

έγινε τους πέντε πρώτους μήνες του 2006 , εξαιτίας του προβλήματος με τη γρίπη των 

πτηνών και την αποχή των καταναλωτών από τα σημεία πώλησης των πτηνοτροφικών 

,προΐόντων.

Όλες οι λοιπές μεταβλητές προκύπτουν σύμφωνα με τις υποθέσεις εργασίας που 

αναφέρονχαι στο επιχειρησιακά σχέδιο (παράγραφος 2.1.1. Α').

(Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας, Νόμος 2810,2001.)
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

2.1.2. ΣΚΟΠΟΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1) Ιδρύει και λειτουργεί σταθμούς εκτροφής παντός είδους πουλερικών (όρνιθες 

αναπαραγωγής - πουλερικά κρεατοπαραγωγής - πουλερικά ειδικών εκτροφών ).

2) Ιδρύει εκκολαπτήρια - ωοσκοπικά κέντρα - εργοστάσια παρασκευής και 

συσκευασίας πτηνοτροφών - πτηνοσφαγεία - εργοστάσια επεξεργασίας κρέατος 

πουλερικών - εργοστάσια επεξεργασίας υποπροϊόντων πτηνοσφαγείων - ψυκτικές 

εγκαταστάσεις .εργοστάσια επεξεργασίας αποβλήτων πτηνοτροφείων.

3) Προμηθεύεται και διαθέτει στα μέλη του , με μικρό περιθώριο κέρδους 

,πρώτες ύλες - πτηνοτροφές - πτηνοφάρμακα -  καύσιμα - αυγά αναπαραγωγής - 

νεοσσούς κρεατοπαραγωγής- πουλάδες αναπαραγωγής - κάθε είδους παραγωγικά 

εφόδια και εξοπλισμούς για τις ανάγκες των. πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων , καθώς 

και κάθε είδους καταναλωτικά αγαθά , χρήσιμα για την οικιακή τους 

οικονομία.

4) Συγκεντρώνει - συσκευάζει τυποποιεί επεξεργάζεται -αποθηκεύει συντηρεί - 

μεταφέρει και πωλεί από κοινού στο εσωτερικό της Χώρας ή στο εξωτερικό τα προϊόντα 

των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων των μελών του.

5) Αποκτά μέσα μεταφοράς και κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικού και τεχνικού 

εξοπλισμού για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών.

6) Οργανώνει και παρέχει στα μέλη του :

- Τεχνικές υπηρεσίες

- Κτηνιατρικές και γεωτεχνικές υπηρεσίες

- Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες

- Συνεταιριστική εκπαίδευση.

7) Αποκτά κατά κυριότητα ή μισθώνει αστικά και αγροτικά ακίνητα και ιδρύει 

υποκαταστήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό της Χώρας , για την προώθηση των 

προϊόντων των μελών του.

8) Δημιουργεί ή συμμετέχει σε παντός τύπου επιχειρήσεις , για την προμήθεια 

πρώτων υλών - εφοδίων - καταναλωτικών αγαθών προς τα μέλη του.

9.) Ο  συνεταιρισμός για τη δημιουργία πλεονάσματος και για τη μείωση του κόστους 

παραγωγής προς όφελος του γενικότερου συμφέροντος των μελών του και την αύξηση 

της περιουσιακής του κατάστασης:
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α) Ιδρύει πτηνοσφαγεία - εκκολαπτήρια - μονάδα αναπαραγωγής - εργοστάσια 

ζωοτροφών , σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή το εξωτερικό,

β) Αναπτύσσει κοινά δίκτυα διανομών με άλλες επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό.

γ) Συμμετέχει στα μετοχικά κεφάλαια άλλων επιχειρήσεων , παραγωγικών , 

αναπτυξιακών, συμμετοχών.

δ) Ιδρύει ανώνυμες εταιρείες εμπορίας παντός είδους τροφίμων „ ζωοτροφών > 

αγροτικών εφοδίων.

ε) Ιδρύει μικτές επιχειρήσεις σε άλλα κράτη ή συνάπτει διακρατικές συμφωνίες 

για την ανάπτυξη της πτηνοτροφίας

στ) Ιδρύει αλυσίδες εστίασης για την προώθηση των προϊόντων του.

10) Ασκεί την αγροτική πίστη και αναλαμβάνει την πρακτόρευση , στην 

περιφέρεια του των οποίων η πλειονότητα των μετοχών ανήκει σε Αγροτικές 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή και στην ATE καθώς και άλλων ασφαλιστικών 

εταιρειών , καθώς και την πρακτόρευση Οργανισμών ασφάλισης αγροτικής παραγωγής 

και κεφαλαίου.

11) Συμμετέχει σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις, 

καθώς και σε διαεπαγγελματικές οργανώσεις.

12) Ιδρύει ταμείο αλληλοβοήθειας για τα μέλη του.

13) Ο συνεταιρισμός δέχεται έντοκες καταθέσεις μελών του για τη δημιουργία 

κυκλοψοριακού κεφαλαίου και χορηγεί έντοκα δάνεια στα μέλη του για την κάλυψη των 

αναγκών τους για τον εκσυγχρονισμό των πτηνοτροφικών μονάδων τους > αναλαμβάνει 

την ασφαλιστική κάλυψη των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και της παραγωγής των 

μελών του κατά παντός κινδύνου μεταφοράς των προϊόντων και της ζωής των μελών 

του.

14) Μ ε ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης , χορηγεί στα αποχωρήσαντα , 

μετά από εικοσαετή και πλέον συμμετοχή στις εργασίες του συνεταιρισμού , μέλη του 

βοήθημα , ως αναγνώριση των υπηρεσιών τους στην ανάπτυξη του συνεταιρισμού.

15) Επιτρέπεται η λειτουργία του συνεταιρισμού, ως ομάδα παραγωγών.

16) Ιδρύει φορέα για την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων.

17) Ιδρύει μικροβιολογικό και χημικό εργαστήριο.

18) Η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων αγροτικής οδοποιίας.

19) Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων
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19) Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων 

tcüv μελώ ν τον και τρίτων.

20) Η δημιουργία Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για την προμήθεια στα μέλη 

καταναλωτικών αγαθών.

21) Η  παροχή Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης.

22) Η ίδρυση και λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων , η ανάπτυξη του 

οικοτουρισμού, του κοινωνικού τουρισμού και αγροτουριστικών εργασιών,,

23) Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής 

κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου.

24) Απαγορεύεται στο Συνεταιρισμό να χορηγεί χρηματικά δάνεια σε μη μέλη του 

ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών.

25) Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί:

α. Να μετέχει στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της περιφερείας του. 

β. Να συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, 

νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς 

Οργανισμούς, Συνεταιριστικές Οργανώσεις άλλων χωρών, επιχειρήσεις 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα πλαίσια 

της διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας.

γ. Να συνιστά ή μετέχει σε εταιρίες του Εμπορικού Νόμου 11 του Αστικού 

Κώδικα που έχουν αντικείμενο τους δραστηριότητα, που εμπίπτει στους σκοπούς 

του Συνεταιρισμού.

δ. Να αναγνωρίζεται ως Ομάδα Παραγωγών,

26) Ο Συνεταιρισμός εκπροσωπείται στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, οι 

οποίες συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2731/1999 σε εθνικό επίπεδο 

από την ΠΑΣΕΓΕΣ ή από άλλη αντιπροσωπευτική Συνεταιριστική Οργάνωση. Σε 

περιφερειακό επίπεδο η εκπροσώπηση θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

27) Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να συνιστούν Κλαδικές Οργανώσεις 

Παραγωγής Αγροτικού Συνεταιρισμού ( ΚΟΠΑΣ ) καθώς και Ομάδες Κοινής 

Εκμετάλλευσης (ΟΚΕ), σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 2810/2000.

2.1.3, Χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού
Η χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού είναι αόριστη.

(Καταστατικό του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας, Νόμος 2810/2000 ,Άρθρο

1,2,3,4.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

3.Μ ΕΑΗ.. .ΤΟ Υ ,. .ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

^.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3.1, ΜΕΛΗ________ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΖΕΙΣ

Μέλη τον Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα 

άνδρες ή γυναίκες , αδιακρίτως φύλλου ,εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις 

και δεν συντρέχει από το νόμο περίπτωση αποκλεισμού από το συνεταιρισμό.

Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο μέλος του συνεταιρισμού απαιτείται:

1 α.) Να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του και να έχει πλήρη ικανότητα 

για δικαιοπραξία.

β) Να ασχολείται αυτοπροσώπως επαγγελματικά με την παραγωγή προϊόντων 

πτηνοτροφίας και να έχει στην κυριότητα του ιδιόκτητη πτηνοτροφική ή μισθωτή 

εκμετάλλευση .επιφάνειας πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων , το ελάχιστο . Το 

διοικητικό συμβούλιο έχει την δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες του συνεταιρισμού, 

να προσαυξάνει το ελάχιστο όριο τετραγωνικών μέτρων,

γ.) Να ασχολείται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής 

οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού. 

δ.) Να πληρεί τους όρους του παρόντος καταστατικού και να αποδέχεται να 

χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του.

2 ) Μέλη του συνεταιρισμού , μπορούν να γίνουν και νομικά πρόσωπα ,που έχουν 

ως καταστατικό σκοπό τους την άσκηση επιχείρησης αγροτικής παραγωγής, η οποία 

εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες ταυ Συνεταιρισμού και η οποία δεν είναι 

ανταγωνιστική προς εκείνη του Συνεταιρισμού.

Τα μέλη αυτά, θα πρέπει εγγράφως, δια του νομίμου εκπροσώπου τους να 

αποδέχονται τους όρους του παρόντος καταστατικού και τη χρησιμοποίηση των 

υπηρεσιών του.
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Γνωστοποιούν προς τον Συνεταιρισμό τον νόμιμο εκπρόσωπο τους, ο οποίος 

και θα έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν και τα υπόλοιπα μέλη του 

Συνεταιρισμού. Όσον αφορά τις συνεταιρικές μερίδες, ισχύουν ότι και για τα υπόλοιπα 

φυσικά μέλη του Συνεταιρισμού.

3.2. ΕΓΓΡΑΦΗ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ϊ

1. ) Η εγγραφή νέων μελών , εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και 

του καταστατικού 5 γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει για την 

εγγραφή του ή όχι.

Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει, αν το νέο μέλος έχει τις προϋποθέσεις του 

καταστατικού και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του κωλύματα από αυτά , που 

προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών , εντός 3 

μηνών από την υποβολή της αίτησης.

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.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του 

προηγούμενου άρθρου, για να εγγραφούν στο Συνεταιρισμό πρέπει να υποβάλλουν 

έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, Η αίτηση πρέπει να 

περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα και την κατοικία ή την 

επωνυμία, έδρα, στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων και το καταστατικό σε περίπτωση 

νομικού προσώπου, καθώς και δήλωση του υποψήφιου μέλους, ότι αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους του Καταστατικού, ότι έχει τις προϋποθέσεις του 

Καταστατικού να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο 

του κωλύματα από αυτά, που προβλέπονται από το νόμο και αποκλείουν την εγγραφή 

του στο Συνεταιρισμό.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αποφασίζει αιτιολογημένα για 

την αποδοχή ή όχι της αίτησης μέσα σε ένα (ί) μήνα 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 δε επιτρέπεται.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ:

Δεν μπορεί να γίνει μέλος του συνεταιρισμού όποιος:

1„) Ασκεί δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες του συνεταιρισμού , είτε 

αυτός , είτε η σύζυγος του , είτε μετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή άλλη ένωση φυσικών 

προσώπων , που ασκεί τις δραστηριότητες αυτές.

2») Τελεί υπό απαγόρευση , είτε ο ίδιος , είτε η σύζυγος του ή έχει καταδικαστεί 

αμετάκλητα για κακούργημα ή εκ δόλου πλημμέλημα σε βάρος της περιουσίας του 

συνεταιρισμού.
3. ) Έχει διαγράφει από τον συνεταιρισμό , είτε ο ίδιος, είτε γ σύζυγος του για 

αδικαιολόγητη άρνηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς αυτόν ή για σοβαρή 

από χιπαιτιότητα του βλάβη των συμφερόντων του συνεταιρισμού.

4. )  Όποιος απεχώρησε ουαοθέλώς από τον συνεταιρισμό και συνεργάστηκε με 

ανταγωνιστική επιχείρηση.

5. ) Όποιος τελεί υπό δικαστική αντίληψη.

6. ) Τα μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να είναι συγχρόνως μέλη άλλου 

συνεταιρισμού , αν στην περιφέρεια του τελευταίου βρίσκεται τμήμα της αγροτικής τους 

εκμετάλλευσης.

7. ) Ασκεί δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες του Συνεταιρισμού 

και χρησιμοποιεί την ιδιότητα του μέλους του συνεταιρισμού σαν μέσο επίτευξης των 

ατομικών του δραστηριοτήτων.

8. ) Τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα 

για κακούργημα εκ δόλου πλημμέλημα σε βάρος της περιουσίας Αγροτικού 

Συνεταιρισμού.

9. ) Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο να μην τελεί υπό εκκαθάριση ή σε 

κατάστασηπτώχευσης.
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33 , ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ;

1.) Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης του 

διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης , που δέχεται την αίτηση , εφ' όσον ο 

ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει την συνεταιριστική μερίδα , το δικαίωμα εγγραφής,, τη 

συμμετοχή στα περιουσιακά στοιχεία , τα τετραγωνικά , το συνεταιριστικό κεφάλαιο , 

όπως αυτά ορίζονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2») Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν την ιδιότητα του μέλους από την καταχώρηση του 

Καταστατικού στο μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών του αρμόδιου Ειρηνοδικείου και 

την καταβολή της συνεταιριστικής τους μερίδας σύμφωνα με το άρθρο 14 του 

Καταστατικού.

3,) Με την απόκτηση της συνεταιριστικής ιδιότητας το μέλος εγγράψεται στο 

Βιβλίο Μητρώου Μελών.

33.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του συνεταιρισμού δικαιούνται:

1. ) Να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις.

2. ) Να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του και οι αντιπρόσωποι σε ανωτέρου 

βαθμού ΑΣΟ.

3. ) Να συμμετέχουν σε συσκέψεις για θέματα του συνεταιρισμού ή των μελών του 

και να συμμετέχουν σε σεμινάρια και συνέδρια , που οργανώνει ή υιοθετεί ο 

συνεταιρισμός.

4. ) Να ζητούν πληροφορίες , σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του 

συνεταιρισμού, τις οποίες το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην πρώτη 

, μετά την υποβολή της αίτησης γενική συνέλευση των μελών.

5. ) Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών της γενικής συνέλευσης , του 

ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

28



-ΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

6. ) Να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των ατομικών τους λογαριασμών και 

των αποφάσεων του συνεταιρισμού . Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με αιτιολογημένη 

απόφαση του , να αρνηθεί τη γνιοστοποίηση του περιεχομένου αποφάσεων για τις εμπο

ρικές δραστηριότητες του συνεταιρισμού , αν, από τη γνωστοποίηση τους , 

πιθανολογείται βλάβη των συμφερόντων του συνεταιρισμού.

Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να φέρει το θέμα στην 

πρώτη γενική συνέλευση των μελών, για τη λήψη οριστικής απόφασης.

7. ) Να συμμετέχουν στο καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής χοήσης και στο 

προϊόν της εκκαθάρισης.

8. ) Ο συνεταιρισμός δύναται να δίδει προτεραιότητα στα μέλη του και τα παιδιά 

τους στις προσλήψεις , που γίνονται στις εκμεταλλεύσεις του , εφ' όσον αυτοί διαθέτουν 

τα προσόντα, που απαιτούνται.

9. ) Να συμμετέχουν στις Κλαδικές Οργανώσεις Παραγωγής του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού (Κ.Ο.Π.Α.Σ.) και να συνιστούν Ομάδα Παραγωγών, καθώς επίσης να 

συνιστούν και συμμετέχουν στις λοιπές μορφές συλλογικής δράσης του Συν/σμού

10. ) Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες από αυτόν συσκέψεις, Πανελλήνιες ή 

τοπικές για θέματά του Συνεταιρισμού ή των μελών του.

11. ) Να συμμετέχουν σε συσκέψεις »σεμινάρια και συνέδρια στο εσωτερικό και 

εξωτερικό που υιοθετεί ο Συνεταιρισμός.

12. ) Να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, εργαλείων, μηχανών και μεταφορικών 

μέσων, που ανήκουν στο Συνεταιρισμό σύμφωνα με τον Εσωτερικό κανονισμό 

Λειτουργίας.

13. ) Να ζητούν με αίτηση τους στο Δ.Σ. πληροφορίες σχετικά με την πορεία των 

υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές 

πληροφορίες στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, Γενική Συνέλευση των 

μελών.

14. ) Να ζητούν με αίτηση τους στο Δ.Σ. και να παίρνουν αντίγραφα των 

πρακτικών της Γ.Σ του ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Τα 

αντίγραφα αυτά χορηγούνται στο μέλος μέσα σε προθεσμία ενός μηνός το αργότερο 

από την υποβολή της αίτησης και εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταβάλει την σχετική 

δαπάνη.

29



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

15. ) Να συμμετέχουν στα οργανωμένα από την ΠΑΣΕΓΕΣ προγράμματα 

συνεταιριστικής ανάπτυξης,

16. ) Να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στο Συνεταιρισμό ανάλογα με τις 

ανάγκες του Συνεταιρισμού. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού γνωστοποιεί στα μέλη του τις 

,ανάγκες του Συνεταιρισμού με ανακοίνωση του που δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση 

στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του Συνεταιρισμού.

Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει ιδίως:

• Τις ειδικότητες που απαιτούνται

• Τη διάρκεια της εργασίας σε ημερομίσθια και το χρόνο πραγματοποίησης.

• Το ημερομίσθιο που έχει καθορισθεί από τη Γ. Σ. για κάθε ειδικότητα. Το 

ημερομίσθιο αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο από αυτό 

που ισχύει για τον ανειδίκευτο εργάτη , σύμφωνα με τις εθνικές συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας.

• Προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων - αιτήσεων από τους συνεταίρους.

Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού με βάση τις δηλώσεις και την ειδικότητα των 

συνεταίρων καθορίζει με απόφαση του την ειδικότερη εργασία κάθε μέλους. Η 

απόφαση γνωστοποιείται στα μέλη με ανακοίνωση, που δημοσιεύεται κατά τον πιο 

πάνω τρόπο.

Συνεταίρος, που παρά τη δήλωση του για προσφορά της προσωπικής του 

εργασίας στο Συνεταιρισμό, απέχει αδικαιολόγητα από την εκτέλεση της εργασίας, 

που του ανατέθηκε, υποχρεούται στην πληρωμή ποινικής ρήτρας ίσης με το 

τριπλάσιο του καθορισμένου για την εργασία του ημερομισθίου για την ημέρα 

αδικαιολόγητης αποχής.

Ο Συνεταιρισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τρίτους για την εκτέλεση 

εργασιών του Συνεταιρισμού, οι οποίες μπορούν να γίνουν από τα μέλη του.

Ειδικότεροι όροι για την παροχή της προσωπικής εργασίας των συνεταίρων 

στο Συνεταιρισμό μπορούν να καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 

του Συνεταιρισμού.
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3 3 ,2 . Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε ΙΣ  Μ Ε Λ Ω Ν  

Τα μέλη του συνεταιρισμού υποχρεούται:

1. ). Να παραμείνουν μέλη του συνεταιρισμού , τουλάχιστον για πέντε (5) 

χρόνια και αναλαμβάνουν την υποχρέωση εγγραφής στην Ομάδα Παραγωγών του 

Συνεταιρισμού για την ελάχιστη χρονική περίοδο που απαιτούν οι Κοινοτικοί 

Κανονισμοί. Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού κοινοποιεί την τυχόν αποχώρηση του 

γραπτός έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν την αποχώρησή του.

Αποχώρηση είναι δυνατή πριν τη λήξη της τριετίας μόνο ένεκα σπουδαίου λόγου 

κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ) Να συμμορφωθούν πιστά με τις διατάξεις του καταστατικού, του εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας του συνεταιρισμού , τους κανονισμούς εκμεταλλεύσεων , τις 

αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και τις αποφάσεις των οργάνων της διοίκησης του , 

ως και του κανονισμού λειτουργίας της ομάδας παραγωγών.

3. ) Να συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται στη λειτουργία και στις 

δραστηριότητες τρυ συνεταιρισμού , να υπερασπίζονται και να εξυπηρετούν τα 

συμφέροντα του συνεταιρισμού και να μη προβαίνουν σε πράξεις , που μπορούν να 

βλάψουν τα συμφέροντα του ή τα συμφέροντα του ή τα συμφέροντα των συνεταίρων , 

ως μέλος του συνεταιρισμού.

4. ) Να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις του Συνεταιρισμού ,της Ομάδας 

Παραγωγών και τις Κ.Ο.Π.Α.Σ.

5. ) Να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις, που ορίζονται από το νόμο και από το 

καταστατικό ή τους κανονισμούς του συνεταιρισμού -  Ομάδας Παραγωγών.

δ.) Να μην ανταγωνίζονται τον Συνεταιρισμό στον οποίο είναι μέλη.

7.) Να μεταφέρουν με δαπάνη τους και να παραδίδουν στο Συνεταιρισμό

σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, 

ολόκληρη την παραγωγή τους που προορίζεται για το εμπόριο, των προϊόντων για τα 

οποία η Γ.Σ. αποφάσισε την κοινή πορεία ύστερα από μεταποίηση ή όχι. Η σχετική 

απόφαση της Γ.Σ. λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία δύο μήνες 

τουλάχιστον πριν την έναρξη της περιόδου εμπορίας κάθε προϊόντος,
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8. ) Να δηλώνουν στον Συνεταιρισμό μέσα σε προθεσμίες που καθορίζει το Δ .Σ ., 

με απόφαση του την παραγωγή που προορίζεται για πώληση των προϊόντων, που η 

Γ.Σ, έχει αποφασίσει τη συγκέντρωση τους.

9. ) Να δέχονται και να διευκολύνουν τα αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των

κανόνων παραγωγής και ποιότητας, όργανα του Συνεταιρισμού.

19.) Να εφαρμόζουν τους κανόνες παραγωγής και ποιότητας, που θεσπίζονται για 

κάθε προϊόν με απόφαση της Γ.Σ.

11. ) Να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το Συνεταιρισμό -  

Ομάδα Παραγωγών (π.χ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Συνεταιρισμού- 

Ομάδας Παραγωγών).

12. ) Να εμπορεύονται το σύνολο της παραγωγής τους, μέσω του Συνεταιρισμού.

13. )α) Να παραδίδουν στον συνεταιρισμό , σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις 

του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και των ειδικών κανονισμών εκμεταλλεύσεων, 

ολόκληρη την παραγωγή του.

Ο συνεταιρισμός έχει πάνω στην παραγωγή των συνεταίρων, δηλαδή στα κοτόπουλα 

κρεατοπαραγωγής και στα καθημερινώς παραγόμενα αυγά την νομή και οι συνέταιροι 

έχουν , εξ αιτίας της συνεταιριστικής σχέσεως , την κατοχή και μάλιστα των μεν 

πουλερικών κρεατοπαραγωγής και των ορνίθων μέχρι του χρόνου που απαιτείται για τη 

μεταφορά και την παράδοση τους στον συνεταιρισμό,

β) Οι συνεταίροι, που αρνοννται αδικαιολόγητα να παραδώσουν την παραγωγή 

τους ή μέρος της παραγωγής τους στον συνεταιρισμό, υπόκεινται στην πληρωμή 

ποινικής ρήτρας, ίσης με το ποσοστό των δύο πέμπτων (2/5) της τιμής προκαταβολής , 

που ισχύει κάθε φορά για το προσκομιζόμενο είδος παραγωγής κατά κιλό ή τεμάχιο.

Οι ποινικές αυτές ρήτρες περιέρχονται στο τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο του 

συνεταιρισμού.

γ) Το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού , αφού προσκαλέσει πρώτα τον 

ενδιαφερόμενο για παροχή διευκρινήσεων , προσδιορίζει την ποσότητα παραγωγής , που 

αρνείται ή αρνήθηκε να παραδώσει ο συνέταιρος , και καταλογίζει σε βάρος αυτού την 

ανάλογη ποινική ρήτρα και προχωρεί στην διαγραφή του .
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14.) Να προμηθεύονται από τον συνεταιρισμό τις πτηνοτροφές και τους νεοσσούς 

για την διατροφή των πουλερικών και των ορνίθων , διαφορετικά , υπόκεινται στην 

πληρωμή ποινικής ρήτρας, ίσης με το ποσοστό των δύο πέμπτων (2 / 5) της αξίας των 

πτηνοτροφών ή νεοσσών που δεν έχουν προμηθευτεί από τον συνεταιρισμό. Οι ποινικές 

αυτές ρήτρες περιέρχονται στο τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο του συνεταιρισμού.

15. ) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι συμμέτρως υπεύθυνα έναντι του 

συνεταιρισμού , για κάθε ζημιά που προκάλεσαν με υπαιτιότητα τους στον 

συνεταιρισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι αξιώσεις του Συνεταιρισμού 

παραγράφονται μετά από 3 έτη από την τέλεση της πράξης εκτός εάν πρόκειται για 

ζημιά από δόλο οπότε παραγράφονται μετά από δέκα έτη.

16. ) Με απόφαση της Γ .Σ ., που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, 

μπορούν να απαλλάσσονται μερικά ή ολικά από την υποχρέωση για παράδοση της 

παραγωγής τους στο Συνεταιρισμό, συνεταίροι οι οποίοι:

α) Έχουν αντικειμενική αδυναμία ή άλλους σοβαρούς λόγους 

β) Πριν από την ένταξη τους στο Συνεταιρισμό έχουν συνάψει αποδεδειγμένα 

συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους εφόσον ο Συνεταιρισμός έχει 

ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες 

της σύμβασης.

γ) Ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή, 

δ.) Συνεταίρος που αδικαιολόγητα δεν δηλώνει την παραγωγή του έγκαιρα στον 

Συνεταιρισμό ή κάνει ανακριβή δήλωση και δεν προσκομίζει την παραγωγή τους στις 

εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού ή το χώρο, που ο Συνεταιρισμός ορίζει ή διαθέτει 

την παραγωγή του μερικά ή ολικά σε άλλους φορείς χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 

του Συνεταιρισμού:

ε.) Υπόκειται στην πληρωμή ποινικής ρήτρας μέχρι 100% για κάθε κιλό προϊόντος 

που δεν παραδίδεται. Το ποσό την ποινικής ρήτρας προσδιορίζεται και αυξομειωνεται 

από τη Γ.Σ. κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης για την κοινή εμπορία του σχετικού 

προϊόντος.

στ.) Μπορεί να διαγράφει με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.

17. )  Ο Συνεταιρισμός παραλαμβάνει την παραγωγή των συνεταίρων για τα 

προϊόντα, που έχει αποφασισθεί από τη Γ.Σ. η συγκέντρωση και κοινή εμπορία, την 

οποία διακινεί και εμπορεύεται,
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σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στην οποία 

ανήκει και μέσα στα γενικά πλαίσια εμπορίας του προϊόντος, που τίθεται από την 

αντίστοιχη με το προϊόν Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση,

3*3*3» ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. ) Τα μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να αποχωρήσουν από τον συνεταιρισμό, 

μετά πέντε (5) χρόνια από την εγγραφή τους, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

2. ) Ο συνέταιρος δηλώνει τη θέληση του να αποχωρήσει από τον συνεταιρισμό , 

τουλάχιστον , εξ (6) μήνες , πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου , στην οποία 

η αποχώρηση αναφέρεται . Μέχρι τη χρονολογία αυτή εξακολουθεί το μέλος, που 

ζήτησε να αποχωρήσει, να έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων μελών 

και να μετέχει στις Γ,Σ. Όμως 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.

Σε περίπτωση μεταγενέστερης δήλωσης , η αποχώρηση επέρχεται από τη λήξη της 

νέας διαχειριστικής περιόδου. Η δήλωση αποχώρησης είναι έγγραφη και ελεύθερα 

ανακλητή , κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία 

υποβλήθηκε.

3. ) Η συνεταιριστική μερίδα του συνεταίρου , που αποχωρεί, αποδίδεται μέσα 

στην επόμενη από την αποχώρηση του διαχειριστική περίοδο. Ο συνέταιρος ,·που 

αποχωρεί, λαμβάνει την ονομαστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας με ανάλογη 

μείωση της, σε περίπτωση ζημιάς του συνεταιρισμού και αν οι αναλογούσες ζημιές είναι 

μεγαλύτερες από τα κατατεθειμένα κεφάλαια τότε ο συνεταιρισμός δικαιούται να τα 

διεκδικήσει εντός έτους από την αποχώρηση του.

4. ) Αν ο συνέταιρος , που αποχωρεί , είναι μέλος αιρετού οργάνου του 

συνεταιρισμού ή αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης ανώτερου βαθμού , θεωρείται, 

ότι παραιτήθηκε από τη θέση του ,από την ημέρα που δήλωσε , ότι θα αποχωρήσει. 

Επανάκτηση των αξιωμάτων , σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης αποχώρησης , 

αποκλείεται.
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5. ) Αν η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού αποφασίσει τη μεταβολή των 

ειδικότερων δραστηριοτήτων του ή τη συγχώνευση του με άλλοι» ή με άλλους 

συνεταιρισμούς , τα μέλη , που διαφωνούν, μπορούν να αποχωρήσουν από τον 

συνεταιρισμό και πριν περάσει ο χρόνος , για τον οποίο έχουν δεσμευτεί. Η δήλωση για 

την αποχώρηση πρέπει να γίνει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης 

της γενικής συνέλευσης, μπορεί δε να ανακληθεί, μέσα σε έναν (1) μήνα από τότε που 

υποβλήθηκε. Η αποχώρηση επέρχεται όταν εγκριθεί με τελεσίδικη απόφαση η 

τροποποίηση του καταστατικού ή πραγματοποιηθεί η συγχώνευση.

6. ) Ο συνέταιρος υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζημιά του συνεταιρισμού , 

από την πρόωρη λύση της συνεταιριστικής σχέσης, χωρίς σπουδαίο λόγο.

Ο συνέταιρος, που αποχωρεί άνευ σπουδαίου λόγου ,πριν την παρέλευση της 5ετίας, δεν 

δικαιούται να διεκδικήσει την συνεταιρική μερίδα και τα συνεταιρικά κεφάλαια.

7. ) Πρόωρη αποχώρηση μέλους από το Συνεταιρισμό μπορεί να γίνει μόνο αν η 

Γ.Σ αποφασίσει τη μεταβολή του σκοπού του Συνεταιρισμού ή τη συγχώνευση του με 

άλλον και το μέλος δεν συμφωνεί.
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33*4. ΑΙΑΤΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ι .ν  Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου διαγράφεται 

υποχρεωτικά το μέλος που έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις και τα δικαιώματα 

εγγραφής;
α) Όποιος ασκεί δραστηριότητες ανταγωνιστικές, είτε ο ίδιος, είτε η σύζυγος του, 

με εκείνες του συνεταιρισμού ή μετέχει σε νομικό πρόσωπο ή άλλη ένωση φυσικών 

προσώπων, που ασκεί τις δραστηριότητες αυτές.

β) Όποιος έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 

κακούργημα ή εκ δόλου πλημμέλημα σε βάρος της περιουσίας αγροτικού 

συνεταιρισμού.

2. ) Με απόφαση ταυ διοικητικού συμβουλίου διαγράφεται υποχρεωτικά από 

τακτικό μέλος του συνεταιρισμού, όποιος τεθεί υπό δικαστική αντίληψη .

3. ) Έβλαψε από πρόθεση τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και ιδίως με την

άσκηση κάθε δραστηριότητας, η οποία στρέφεται εναντίον των οικονομικών ή 

ηθικών συμφερόντων του Συνεταιρισμού.

4. ) Αρνήθηκε χωρίς λόγο την - εκπλήρωση των υποχρεώσεων του απέναντι στο 

Συνεταιρισμό, και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του νόμου, 

του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και τις αποφάσεις της Γ.Σ.

5. ) Το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού αποφασίζει αιτιολογημένα για τη 

διαγραφή μέλους, το οποίο :

α) Έπαυσε να έχει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του 

άρθρου 5 του καταστατικού .

β) Έβλαψε με πρόθεση , είτε ο ίδιος ,είτε η σύζυγός του ,τα συμφέροντα του 

συνεταιρισμού,

γ) Ανταγωνίζεται τον συνεταιρισμό και δεν παραδίδει την παραγωγή του στον 

συνεταιρισμό για επεξεργασία και από κοινού εμπορίας υπό τις προϋποθέσεις , που 

ορίζει το παρόν καταστατικό και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και των 

οργάνων της διοίκησης του συνεταιρισμού .
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Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει γραπτώς το μέλος , να 

θεολογηθεί ενώπιον του , πριν τη διαγραφή.

Το μέλος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη γενική συνέλευση από τη 

διαγραφή το υ .

€.) Η γενική συνέλευση αποφασίζει, αν το μέλος , που διεγράφη σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 παρ, 1 εδ. α', β' και παρ. 3 εδαφ, β', γ' και δ' του καταστατικού, 

δικαιούται να αναλάβει την αξία της συνεταιριστικής του μερίδας,

7,) Αν οι αναλογούσες ζημιές είναι μεγαλύτερες από τα κατά -τιθέμενα κεφάλαια 

τότε ο συνεταιρισμός δικαιούται να τα διεκδικήσει εντός έτους από τη διαγραφή του.

Τη διαγραφή του μέλους αποφασίζει αιτιολογημένα το Δ.Σ. που υποχρεούται να 

ακούσει προηγουμένως το υπό διαγραφή μέλος.

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Δ,Σ. το μέλος που 

διεγράφη, δικαιούται να προσφύγει στη Γ.Σ. του συνεταιρισμού εγγράφως. Η Γ.Σ. πριν 

αποφασίσει υποχρεούται να ακούσει το μέλος. Η απόφαση που θα εκδοθεί είναι 

τελεσίδικη.

Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους που διαγράφεται, επέρχεται δέκα (10) ημέρες μετά 

την κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. (αν το μέλος δεν προσφύγει εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται στη Γ.Σ.) ή της Γ.Σ.

Στα μέλη που διαγράφονται για λόγους που αναφέρσνται στα εδάφια β, γ, δ, της 

παραγράφου 1 του παρόντος, δεν επιστρέφονται οι υποχρεωτικές μερίδες.
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3.3.5. ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

1. ) Σε περίπτωση θανάτου μέλους του συνεταιρισμού ,η ονομαστική αξία της 

συνεταιριστικής μερίδας του , μειωμένη ανάλογα όταν υπάρχει ζημιά , αποδίδεται 

στους κληρονόμους του , στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου , στη διάρκεια της 

οποίας επήλθε ο θάνατος του μέλους . Στο μεταξύ χρονικό διάστημα ,η συνεταιριστική 

ιδιότητα του αποθανόντος συνεταίρου συνεχίζεται στο πρόσωπο του κλήρο -νόμου ή 

των κληρονόμων.

Οι κληρονόμοι υποχρεούνται να ορίσουν εκπρόσωπο ,ο οποίος ασκεί τα δικαιώματα του 

και φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους απέναντι στον συνεταιρισμό ,

μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

2. ) Ο κληρονόμος ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι , αυτός που 

υποδείχθηκε με έγγραφη συμφωνία όλων, βφ' όσον έχει γίνει μέλος του συνεταιρισμού 

.υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους, που πέθανε.

Η δήλωση - αίτηση του κληρονόμου για τη συνέχιση στο πρόσωπο του της 

συνεταιριστικής ιδιότητας του μέλους , που πέθανε , υποβάλλεται στο διοικητικό 

συμβούλιο του συνεταιρισμού, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 

ημερομηνία θανάτου του μέλους

3. ) Σε περίπτωση θανάτου μέλους του συνεταιρισμού , αν οι υποχρεώσεις του 

μέλους προς τον συνεταιρισμό και οι αναλογούσες ζημίες είναι μεγαλύτερες από τα 

κατατεθειμένα κεφάλαια , τότε ο συνεταιρισμός δικαιούται να διεκδικήσει τη 

διαφορά από τους κληρονόμους εντός έτους.

3.4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΈΞΕΡΧΟΜΈΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

1.) Ο συνέταιρος , που με οποιοδήποτε τρόπο εξέρχεται από τον συνεταιρισμό , 

δεν δικαιούται να ζητήσει εκκαθάριση του συνεταιρισμού , ούτε καμία απαίτηση ή 

αξίωση πάνω στην περιουσία του ή στο συνεταιριστικό κεφάλαιο . Δικαιούται μόνο 

στην επιστροφή της συνεταιριστικής του μερίδας που καταβλήθηκε από αυτόν καθώς 

και το μέρος από το καθαρό πλεόνασμα της ετήσιας διαχείρισης, που δικαιούται στο 

τέλος της χρήσης που εξήλθε, αφού αφαιρεθούν και στις δύο περιπτώσεις, οι ζημιές 

των προηγούμενων χρήσεων και οι κρατήσεις για τα αποθεματικά κεφάλαια που 

προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό.
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2. ) Ο συνέταιρος ,που αποχωρεί οικιοθελώς από τον συνεταιρισμό δικαιούται να 

μετέχει στις γενικές συνελεύσεις, μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου , κατά την 

οποία συντελείται η αποχώρηση.

3. ) Ο συνέταιρος , που διαγράφεται από τον συνεταιρισμό , δεν δικαιούται να 

συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις , από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

απόφασης διαγραφής το υ .

4. ) Η απόδοση της συνεταιριστικής μερίδας και του δικαιώματος από το 

πλεόνασμα της χρήσης γίνεται μέσα σ' ένα χρόνο από την ημερομηνία που το μέλος 

σύμφωνα με το νόμο έχασε τη συνεταιρική του ιδιότητα, όχι όμως νωρίτερα από έξι 

μήνες από αυτή.
5. ) Αν μέχρι την οριστική έξοδο του μέλους αποφασισθεί η επιβολή εισφοράς στα 

μέλη, η απόφαση εφαρμόζεται και σε εκείνους, που έχουν ζητήσει να αποχωρήσουν.

6. ) 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. (Καταστατικό του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού 

,Νόμος 2810/2000 ,Άρθρο 5,6,7,8,9,10,11,12.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

4. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ - ΕΥΘΥΝΗ-ΣΥΝΕΤΑΙΡ1ΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4.1. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

Η συνεταιριστική μερίδα , με την οποία κάθε μέλος συμμετέχει στον 

Συνεταιρισμό , ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ( 50.000 ) δρχ. και είναι ίση 

για όλους τους συνεταίρους και επίσης καταβάλλεται εφάπαξ και τρεις (3) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από την πρώτη εκλογική Γ.Σ., στην οποία λαμβάνει μέρος το μέλος.

Κάθε συνέταιρος δικαιούται να έχει μία μόνο συνεταιρική μερίδα και έχει μια 

ψήφο και υποχρεούται, με την εγγραφή του , να καταβάλλει εξ ολοκλήρου όλο το ποσό 

της μερίδας .Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους 

συνεταίρους.

Ειδικότερα στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης καταρτίζεται πίνακας των 

μελών του Συν/μού, στον οποίο αναγράφεται το ύφος των συναλλαγών κάθε μέλους με 

το Συνεταιρισμό (όπου συναλλαγές είναι το άθροισμα των προϊόντων και εφοδίων που 

προμηθεύεται το μέλος, αλλά και η αξία των προϊόντων που διαθέτει στον 

Συνεταιρισμό ή μέσω αυτού σε τρίτους).

Το υψηλότερο ποσό συναλλαγών που πραγματοποιήθηκε από μέλος την 

τελευταία τριετία διαιρείται με τον αριθμό δύο (2) - (ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί κατά 

το νόμο στον ανώτερο αριθμό ψήφων που μπορεί να αποκτήσει ο κάτοχος πρόσθετων 

ψήφων, πέραν βέβαια της πρώτης). Το πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το ύψος της 

συναλλαγής, την οποία πρέπει να έχει πραγματοποιήσει το μέλος μέσα στην αμέσως 

προηγούμενη τριετία, για την απόκτηση μιας πρόσθετης υποχρεωτικής μερίδας και μίας 

(1) ψήφου επιπλέον της πρώτης.

Η πραγματοποίηση διπλάσιου ύψους συναλλαγών (το πηλίκο της ως άνω 

διαίρεσης επί δύο) παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης δεύτερης πρόσθετης 

υποχρεωτικής μερίδας και δεύτερης επιπλέον ψήφου.

Σε περίπτωση που το μέλος πραγματοποιήσει συναλλαγές, που υπερβαίνουν 

το 50% του παραπάνω πηλίκου της πρόσθετης μερίδας, δύναται να αποκτήσει τις 

πλησιέστερες προς το αμέσως επόμενο πολλαπλάσιο μερίδες και ψήφους.

40



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Ο αριθμός των ψήφων, που υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό ισχύει για τρία (3)

χρόνια.

Σε περίπτωση μείωσης της αξίας των συναλλαγών οι πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες 

επιστρέφονται στο τέλος της πρώτης μετά την αναπροσαρμογή διαχειριστικής χρήσης.

'ν Στην έννοια της συναλλαγής που περιγράφεται παραπάνω, 

δεν συμπεριλαμβάνονται οι οικονομικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις που προέρχονται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων της Γεωργίας ( FEOGA ). Η 

αξία των πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων καταβάλλεται πριν από τη Γ.Σ. σε μία 

δόση.

Η αύξηση ή μείωση της αξίας της συνεταιρικής μερίδας, καθώς και οι όροι 

καθορισμού των πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων, γίνονται με απόφαση της Γ.Σ., η 

οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Μέλη του Συνεταιρισμού, εργαζόμενοι σ' αυτόν και τρίτοι, μπορούν να 

αποκτήσουν προαιρετικές συνεταιρικές μερίδες. Το ύψος της προαιρετικής 

συνεταιρικής μερίδας ορίζεται όσο και της υποχρεωτικής. Οι προαιρετικές μερίδες 

επιστρέφονται στους δικαιούχους είτε με πρωτοβουλία του Συνεταιρισμού ή με αίτηση 

των κατόχων τους εντός εξαμήνου από της υποβολής της αίτησης.

Οι κάτοχοι τών προαιρετικών μερίδων, ο σκοπός των οποίων είναι η όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων και χρηματοδότηση του συνεταιρισμού, 

έχουν συμμετοχή κατά προτεραιότητα στη διανομή των πλεονασμάτων της 

διαχειριστικής χρήσης, καταβολή τόκου το ύψος του οποίου καθορίζεται από τη Γ.Σ., 

καθώς και τη συμμετοχή στις δραστηριότητες και συναλλαγές του συνεταιρισμού. Οι 

προαιρετικές μερίδες δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου στους κατόχους αυτών. Σε 

περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης του Συν/μσύ, οι προαιρετικές μερίδες εξοφλούνται 

πριν από τις υποχρεωτικές.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού τα μέλη θεωρούνται πιστωτές για 

το ποσό της συνεταιρικής μερίδας που έχουν καταβάλει. Αυτό αποδίδεται μετά την 

εξόφληση όλων των άλλων υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού.

Απαγορεύεται στο Συνεταιρισμό:

α) Να αγοράζει ή να δέχεται σαν ενέχυρο τη μερίδα των μελών του. 

β) Να επιστρέφει τη συνεταιρική μερίδα στα μέλη του, αν αυτά δεν έχουν αποχωρήσει, 

γ) Να κάνει δωρεά προς τα μέλη του τις οφειλόμενες απ' αυτά δόσεις της μερίδας 

τους.
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Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει:

- Για την αναπροσαρμογή της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας , όταν επιβάλλουν οι 

ανάγκες του συνεταιρισμού και οι εκάστοτε φορολογικοί η αναπτυξιακοί νόμοι,

Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας είναι δυνατή μόνο με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού σε πρόσωπο , που έχει τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 5 του καταστατικού και εφόσον λειτουργεί στον συνεταιρισμό πέντε ( 5) χρόνια.

4.2. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ ' ΓΙΑ ΥΜΟΧΡΕί^ΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.

1. ) Τα μέλη του Συνεταιρισμού ευθύνονται για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού 

είναι επικουρική και περιορίζεται μέχρι του εξαπλάσιου της αξίας της υποχρεωτικής 

συνεταιρικής μερίδας ( και των τυχών πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων ) και για ίσο 

μέρος της οφειλής καθένα από αυτά.

2. ) Η Γ. Σ. των μελών του Συνεταιρισμού μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με 

αυξημένη απαρτία και πλειοφηφία να αυξομειώσει το όριο ευθύνης των συνεταίρων 

έναντι των τρίτων.

3. ) Κάθε νέο μέλος ευθύνεται όπως ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι και για 

τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού που αναλήφθηκαν πριν από την είσοδο του σ* 

αυτόν.

4. ) Η προσωπική ευθύνη των συνεταίρων απέναντι στους δανειστές· του 

Συνεταιρισμού είναι επιβοηθητική και γεννάται μόνο εφόσον οι δανειστές δεν 

ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά στοιχεία του Συνεταιρισμού ή των εγγυητών.
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43 , ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΑΟΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η ευθύνη των μελών του συνεταιρισμού για τις υποχρεώσεις του προς τρίτους 

είναι επικουρική και περιορίζεται μέχρι του 250 πλαισίου της αξίας της συνεταιριστικής 

μερίδας , Το παραπάνω ύψος αναπροσαρμόζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, 

σύμφωνα με τις ανάγκες του συνεταιρισμού .

2. ) Τα μέλη έχουν την ευθύνη της προηγούμενης παραγράφου και μετά την έξοδο 

τους από τον συνεταιρισμό , για υποχρεώσεις, που δημιουργήθηκαν όταν ήταν μέλη ή 

για προηγούμενες υποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχθηκαν κατά την εγγραφή τους.

3. ) Αξιώσεις τρίτων , από την ευθύνη των μελών του συνεταιρισμού κατά τις 

παραγράφους 1 και 2 , παραγράφονται, μετά παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του 

έτους, μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

4. ) Η ευθύνη των μελών παύει οπωσδήποτε , μετά την πάροδο ενός έτους από το 

πέρας της πτωχεύσεως ή της εκκαθαρίσεις του συνεταιρισμού , εκτός αν μέσα στο 

έτος έχει ασκηθεί εναντίον του αγωγή .

5. ) Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση των μελών και των οργάνων του 

συνεταιρισμού , για υποχρεώσεις του συνεταιρισμού προς τρίτους και το Δημόσιο , 

καθώς και για υποχρεώσεις μεταξύ των μελών και του συνεταιρισμού ,

6. ) Οι δανειστές μέλους αγροτικού συνεταιρισμού δεν έχουν δικαίωμα επί της 

περιουσίας του συνεταιρισμού ή των πλεονασμάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών 

μερίδων, υποχρεωτικών, νια οφειλές του μέλους προς αυτούς .

7. ) Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικού μέτρου, για τις οφειλές 

των μελών προς τρίτους:

α) Το αντάλλαγμα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείου/ , που έχουν 

παραχωρηθεί στον συνεταιρισμό .

β) Τα προϊόντα της παραγωγής των μελών , που παραδόθηκαν στον 

συνεταιρισμό για πώληση ή διάθεση στην αγορά ,αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή 

επεξεργασία -
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γ) Το τίμημα των προϊόντων της περίπτωσης β\

5} τα προϊόντα, που βρίσκονται στα πτηνοτροφεία .

8,) Δεν επιτρέπεται η κατάσχ,εση στα χέρια του συνεταιρισμού , ως τρίτου , 

χρημάτων,, τα οποία έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό 

μέλους του ή προορίζονται για δάνειο προς αυτό, έστω και αν τα χρήματα αυτά

τηρούνται στους λογαριασμούς του Συνεταιρισμού έπ’ ονοματι του μέλους καθώς και 

παροχές σε είδος του αγροτικού συνεταιρισμού προς τα μέλη του .
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4 4  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ -ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑ Φ Η Σ:

Το κάθε εισερχόμενο μέλος εκτός αυτών που προέρχονται από μεταβίβαση 

υπάρχουσας μερίδας καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής για συμμετοχή στην 

δημίου ργηθείσα ήδη περιουσιακή κατάσταση του συνεταιρισμού , Το ύψος του 

δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται κάθε φορά από το διοικητικό συμβούλιο και 

εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση .

Το δικαίωμα εγγραφής δεν επιστρέφεται.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

Το κάθε μέλος συμμετέχει με κεφάλαια για κάλυψη των αναγκών του 

συνεταιρισμού , είτε σε κεφάλαια κίνησης , είτε για κάλυψη ίδιων κεφαλαίων , που 

προβλέπεται από αναπτυξιακούς νόμους, είτε γιο κεφάλαια, που απαιτούνται για αγορά 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Τα συνεταιρικά κεφάλαια κατανέμονται, σύμφωνα με τα τ.μ της πτη- 

νοτροφικής μονάδας.

Το ύψος ανά τ.μ. καθορίζεται από τη γενική συνέλευση .

Τα συνεταιρικά κεφάλαια επιστρέφονται μετά την αποχώρηση του μέλους , 

εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους αναπτυξιακούς νόμους.

(Καταστατικό Πτηνοτροφικσύ Συνεταιρισμού Αρτας,Νόμος 2810/2000 „Άρθρο

13,14,15.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΈ Μ ϋΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

5.1. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. Όργκν« τον Συνεταιρισμού είναι: 
α) Η Γενική Συνέλευση 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

I. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΨΗΦΟΙ

1. ) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και 

απαρτίζεται από όλα τα μέλη που έχουν εγγράφει στο μητρώο του και διατηρούν την 

ιδιότητα του μέλους, έχουν δε εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τον 

Συνεταιρισμό (μέχρι τρεις (3  ) ημέρες πριν τη Γ. Σ.)·

2. ) Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στη Γ ενική Συνέλευση και ενασκούν τα 

δικαιώματα, που έχουν ως συνεταίροι για τις υποθέσεις του Συνεταιρισμού 

αυτοπροσώπως. Μπορεί, όμως μέλος του Συνεταιρισμού να εκπροσωπείται από άλλο 

μέλος ειδικά εξουσιοδοτημένο γι' αυτό ( θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από 

αρμόδια αρχή ). Στην περίπτωση αυτή κάθε μέλος, μπορεί να εκπροσωπεί έναν ( 1 ) μόνο 

απάντα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα ,για το οποίο δεν προ βλέπεται 

άλλο αρμόδιο όργανο.

3. ) Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μια ψήφο. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 

του παρόντος Καταστατικού, κάθε μέλος που αποκτά, ανάλογα με τις συναλλαγές του και 

πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες και ψήφους, συμμετέχει στη Γ ενική Συνέλευση και με τις 

πρόσθετες αυτές ψήφους ( μέχρι τρεις ).
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4.) Τα νομικά πρόσωπα - μέλη του Συνεταιρισμού συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση 

με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή από ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 

(καταστατικό Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας, Νόμος 2810/2000 ,Άρθρο 1 ό.)

'υ

5.1 .1 . ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. ) Η Γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο εποπτείας και λήψης 

αποφάσεων πάνω στις υποθέσεις του Συνεταιρισμού. Αποφασίζει για κάθε θέμα, που 

αφορά το Συνεταιρισμό για το οποίο προβλέπει την αρμοδιότητα της, ειδική διάταξη 

του Νόμου ή του Καταστατικού ή για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο όργανο.

Στη γενική συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη ,που έχουν εκπληρώσει όλες τις 

ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον συνεταιρισμό.

Στη γενική συνέλευση κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο.

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 , η μετατροπή , η παράταση της διάρκειας και η διάλυση του 

συνεταιρισμού.

γ.) Η ψήφιση και η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 

Συνεταιρισμού και του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού.

δ.) Η συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε κοινές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον. 

2810/2000, σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, σε κοινωφελείς 

οργανισμού, σε επιχειρήσεις OTA, σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις ανώτερου βαθμού 

ή Συνεταιριστικές Εταιρίες του παραπάνω νόμου και η αποχώρησή απ' αυτές.

Η απόφαση για τη συγκρότηση και η λειτουργία από τα μέλη 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.).

47



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝ ΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Η απόφαση για λειτουργία και αναγνώριση Ομάδας Παραγωγών για συγκεκριμένα 

προϊόντα ή του Συνεταιρισμού σαν Ομάδα Παραγωγών.

ε.) Η εκλογή, ανάκληση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου, καθώς και η εκλογή ή ανάκληση των αντιπροσώπων σε Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις ανώτερου βαθμού.

. στ.) Η απόφαση για την αγορά ,την ανέγερση ,υποθήκευση ,ανταλλαγή ή την πώληση 

ακινήτων του Συνεταιρισμού ,η ίδρυση , επέκταση ,ο εκσυγχρονισμός ή η μίσθωση 

βιοτεχγίας ή βιομηχανίας ,καθώς και η έγκριση για τη σύναψη δανείου για τους σκοπούς 

αυτούς.

ζ.) Ο καθορισμός του ανωτάτου ποσού και των όρων για τα δάνεια που μπορεί να 

συνάψει ο Συνεταιρισμός ή να χορηγήσει στα μέλη του.

η.) Η έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης»,έγκριση 

των πεπραγμένων των διαφόρων οργάνων του Συνεταιρισμού και η απαλλαγή αυτών από 

τις ευθύνες καθώς και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης 

ή της επιβάρυνσης των μελών για τυχόν ζημιές.

θ.) Η μεταβολή του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας

ι.) Η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη του Συνεταιρισμού, για αντιμετώπιση έκτακτης 

ζημιάς,αποτροπή.πτώχευσης.

ια.) Η έγκριση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης του 

Συνεταιρισμού για τα επόμενα έτη και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός, 

ιβ.) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου . 

ιγ.) Ο ορισμός των ελεγκτών, σύμφωνα με το Νόμο ( άρθρο 17 τουΝ. 2810/2000) για 

την επόμενη οικονομική χρήση και ο ορισμός της αμοιβής τους.

ιδ.) Η απόφαση για κάθε άλλο θέμα, που ειδικές διατάξεις του νόμου ή του παρόντος 

καταστατικού ορίζουν αρμόδια τη Γενική Συνέλευση.

3.) Η  γενική συνέλευση μπορεί, με απόφαση της , να μεταβιβάσει το Διοικητικό

Συμβούλιο την αρμοδιότητα για την άσκηση των με στοιχεία ια και ιβ της προηγούμενης 

παραγράφου αρμοδιοτήτων της, κανονισμοί - αγορά ακινήτων, για την αγορά ή την 

πώληση ακινήτου και τη λήψη δανείου για το σκοπό αυτό, για τη ψήφιση Εσωτερικού 

Κανονισμού και Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού, καθώς και να 

εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια του προϋπολογισμού, που εγκρίθηκε 

να μεταφέρει κονδύλια από ένα λογαριασμό σε άλλο.
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4.) Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο σε τακτική 

σύνοδο μία φορά τον χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα του συνεταιρισμού , μέσα σε έξι (6) 

το πολύ μήνες, από την λήξη της χρήσεως.

Τα θέματα συζήτησης στη γενική συνέλευση καθορίζονται από το Διοικητικό συμβούλιο . 

Έκτακτο θέμα τίθεται σε συζήτηση , αν τεθεί πριν από την έναρξη της γενικής συνέλευσης 

και έχει την έγκριση της. ( καταστατικό Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας .Νόμος 

2830/2000 ,Άρθρο 17.)

5.1.2. ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. ) Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης αποστέλλονται στα 

μέλη , δέκα (10) ημέρες πριν από την σύγκλιση της . Τα θέματα στη γενική συνέλευση 

εισηγείται ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Διευθυντής .

Η γενική συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο , Γραμματέα , καθώς και 

αναγκαίο αριθμό ψηφολεκτών . Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου , χρέη Προέδρου 

εκτελεί ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Η τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στο γραφείο του Συνεταιρισμού ή της 

Κοινότητας αντικαθιστά την παραπάνω γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη. Για την 

τοιχοκόλληση σοντάσσεται πρακτικός που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το 

Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού. Η ημέρα της αποστολής 

ή τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν 

προσμετρούνται στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερών.

2. ) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση , 

για λόγους, που προβλέπονται από τον νόμο ή το καταστατικό ή όταν αυτό επιβάλλεται από 

το συμφέρον του συνεταιρισμού.

3. ) Το ένα πέμπτο (1 / 5 )  των μελών του συνεταιρισμού μπορεί να ζητήσει από το 

διοικητικό συμβούλιο τη σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης , αναφέροντας 

υποχρεωτικά στην αίτηση του προς συζήτηση θέματα . Αν το διοικητικό συμβούλιο 

αρνηθεί ή αδρανήσει και δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση , μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από την υποβολή της αίτησης , τα παραπάνω μέλη συγκαλούν απ ευθείας μόνα 

τους τη Γ ενική Συνέλευση, έχουν δικαίωμα σύγκλισης της .
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4. ) Η γενική συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην πόλη του Δήμου Άρτας, όταν 

στην έδρα του συνεταιρισμού δεν υπάρχει αίθουσα , κατάλληλη για την πραγματοποίηση 

της.

5. ) Η δημιουργία και λειτουργία του συνεταιρισμού , ως ομάδα παραγωγών.

6. ) Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας Ομάδας Παραγωγών , ο οποίος και θα 

δέσμεύει όλα τα μέλη της Ομάδας, σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία .

7. ) Η γενική συνέλευση μπορεί, με απόφαση της , να μεταβιβάζει στο διοικητικό 

συμβούλιο την άσκηση των αρμοδιοτήτων της για αγορά ή πώληση ακινήτων και τη 

σύναψη δανείων για τον σκοπό αυτό.( στο ίδιο ,Νόμος 2810/2000 .)

5=1.3. ΑΜΑΡΤΙΑ

1. ) Η γενική συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως , εφ* όσον κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης είναι παρόντα τα μέλη του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου , τα οποία 

εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων . Η  

ύπαρξη της απαρτίας βεβαιώνεται με την ανάγνωση του καταλόγου των τακτικών 

μελών του Συνεταιρισμού. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης επαναλαμβάνεται η ανάγνωση του καταλόγου, ύστερα από μια ώρα και 

εφόσον δεν διαπιστωθεί απαρτία, η συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και 

έγκυρα παίρνει αποφάσεις πάνω στα θέματα της με την πλειοψηφία των σ' αυτή 

εκπροσωπούμενων ψήφων, που προβλέπεται για κάθε περίπτωση.

2. ) Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης , η 

γενική συνέλευση συνέρχεται , χωρίς νέα πρόσκληση , στον ίδιο τόπο , την ίδια ημέρα 

και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν 

είναι ο αριθμός των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων και αν πάλι δεν πραγματοποιηθεί 

τότε συγκαλείται δεύτερη φορά νέα Γενική Συνέλευση από την αρχή.

3. ) Κατ' εξαίρεση , αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην :

α) Μεταβολή του σκοπού του συνεταιρισμού, 

β) Συγχώνευση με άλλο συνεταιρισμό , 

γ) Μετατροπή του συνεταιρισμού,
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δ) Διάλυση του συνεταιρισμού και

ε) Τροποποίηση του καταστατικού , η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει εγχύρως , εφ' όσον, στην έναρξη της συνεδρίασης, είναι παρόντα τα μέλη 

του συνεταιρισμού , που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο 

τρία (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 , εφ' όσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι 

παρόντα τα μέλη , που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον το μισό (1/2) 

του όλου αριθμού των ψήφων. ( στο ίδιο, Νόμος 2810/2000, Άρθρο 18.)

5.1.4. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΕ -  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1. ) Στην έναρξη της συνεδρίασης η Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της Πρόεδρο και 

Γραμματέα. Επίσης εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία ( 3 ) 

τουλάχιστον μέλη. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος ή το 

μεγαλύτερης ηλικίας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίσταται. Αν δεν 

παρίσταχαι κανένα μέλος του Δ. Σ., ένας από τους παλαιότερους συνεταίρους που 

υποδεικνύεται απ' την πλειοψηφία των παρόντων.

2. ) Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνονται κρατούνται πρακτικά από τον 

Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα 

και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

3. ) Η συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις μόνο πάνω σε 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 Γ ενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. 

Οι φανερές μπορεί να γίνουν με ανόρθωση 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.
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Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα εφόσον είναι ομοιόμορφα και σφραγισμένα με τη 

σφραγίδα του Συνεταιρισμού, 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 οργάνων , του Συνεταιρισμού ή 

αντιπροσώπων του σε ανώτερου βαθμού Συνεταιριστικές Οργανώσεις, στις οποίες 

συμμετέχει ή σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση ή απαλλαγή από ευθύνη των 

οργάνων του ή έγκριση ισολογισμού και απολογισμού και του πίνακα αποτελεσμάτων 

χρήσης, καθώς και σε προσωπικά θέματα, είναι μυστική και γίνεται πάντοτε με 

ψηφοδέλτιο.

Η  ψηφοφορία πάνω στα άλλα θέματα είναι φανερή. Στις ψηφοφορίες μπορούν να 

παίρνουν μέρος και μέλη που προσήλθαν μετά τη διαπίστωση της απαρτίας.

6. ) 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 την 

εκλογή νέου, με νέα ψηφοφορία και με αυξημένη πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3 ) των 

παρόντων.

Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακληθούν, η Γενική Συνέλευση στην 

ίδια συνεδρίαση εκλέγει προσωρινά 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.

7. ) Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει κατά τις ψηφοφορίες να απομακρύνονται από 

την αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

8. ) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα απαλλαγής 

τους αϊτό ευθύνες προς το Συνεταιρισμό, μόνο με τις ψήφους που διαθέτουν τα ίδια. ( 

Εφημερίδα της κοβερνήσεως , Τεύχος πρώτο ,Αρ. φύλλου 61 ,9 Μαρτίου 2000 ,Νόμος 

2810.)
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5*1.5* ΑΠΟΦΑΣΗ

1. ) Η γενική συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον 

νόμο ή το καταστατικό Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για 

όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα.

2. ) Κατ’ εξαίρεση , η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των 

δύο τρίτων ( 2/3 ) των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτήν

α) για τη μεταβολή του σκοπού του συνεταιρισμού, 

β) για τη συγχώνευση με άλλο συνεταιρισμό , 

γ) για τη μετατροπή του συνεταιρισμού, 

δ) για τη διάλυση του συνεταιρισμού και 

ε) για την τροποποίηση του καταστατικού.

3. ) Η γενική συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για τα θέματα που 

αφορούν:

α) Αρχαιρεσίες.

β) Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 

γ) Έγκριση του ισολογισμού, του απολογισμού και του πίνακα αποτελεσμάτων

χρήσης-
δ) Προσωπικά θέματα.

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 .

4. ) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν στην 

ψηφοφορία για τα θέματα της απαλλαγής από την ευθύνη τους , μόνο με τις ψήφους 

που διαθέτουν τα ίδια.
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5.3.6. ϋΡΟ ΣΒΟΑ Η ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. ) Απόφαση της γενικής συνέλευσης , η οποία αντιβαίνει στο νόμο ή το 

■καταστατικό, είναι άκυρη.

2. ) Η ακυρότητα αποφάσεων κηρύσσεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της 

έδρας του συνεταιρισμού , μετά από αίτηση κάθε μέλους ή τρίτου , που έχει έννομο 

συμφέρον , η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η αίτηση 

ασκείται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της απόφασης από τη γενική 

συνέλευση και κοινοποιείται στο συνεταιρισμό.

3. ) Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου υπόκειται σε έφεση. Δικαίωμα άσκησης 

έφεσης έχει και η εποπτεύουσα αρχή. Η έφεση ασκείται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 

ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του. (καταστατικό του Πτηνοτροφικού 

Συνεταιρισμού Άρτας, Νόμος 2810/2000,Άρθρο 19,20.)
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Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5,2, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ -  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1.) Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση . Ο αριθμός των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι επτά (7). Η διάρκεια της θητείας των μελών 

του διοικητικού συμβουλίου είναι τέσσερα (4 ) χρόνια.

Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ανακαλούνται ελευθέριος από τη γενική 

συνέλευση.

Σ> Στο διοικητικό συμβούλιο μετέχει, ως επί πλέον μέλος του , εκπρόσωπος του 

προσωπικού αν τρεις μήνες (3) πριν τις εκλογές ,ο αριθμός του τακτικού προσωπικού 

είναι μεγαλύτερος από είκοσι (20). Ο εκπρόσωπος του Προσωπικού έχει όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δε δικαιούται 

όμως να εκλέγεται για τα αξιώματα , ο οποίος εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από τη 

γενική συνέλευση των εργαζομένων του συνεταιρισμού , Ο εκπρόσωπος αυτός 

συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού.

Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό δικαστικώς και 

εξωδίκως. Την εκπροσώπηση του αυτή δυνατοί να την αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε 

άλλο μέλος του ή στον Γενικό Διευθυντή,

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, επίσης , να αναθέτει την άσκηση 

αρμοδιοτήτων του σε μέλος αυτού ή σε στέλεχος ή σε υπάλληλο του συνεταιρισμού.

3.) Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, αμέσως μετά την εκλογή του 

εκλέγοντας από τα μέλη του συνεδρίαση με απόλυτη μυστική πλειοψηφία και μυστική 

ψηφοφορία τον Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο , Γραμματέα , και Ταμία , κατ' απόλυτη 

πλειοψηφία και αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντα του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης 

παράλειψης η σύγκληση γίνεται από τον αμέσως επόμενο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, η από τα μέλη του 

απόφαση ανάκλησης και ανακατανομής αξιωμάτων μεταξύ των ιδίων προσώπων είναι 

δυνατή μόνο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2  / 3 ) του συνόλου των μελών του .

Σε περίπτωση παραίτησης μελών του διοικητικού συμβουλίου , οι θέσεις 

καλύπτονται από τους αναπληρωματικούς, με την σειρά εκλογής , χωρίς να απαιτείται 

νέα ανακατανομή αξιωμάτων.
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Σε περίπτωση παραίτησης μέλους , που κατέχει αξίωμα , τότε εκλογή γίνεται μόνο 

για το συγκεκριμένο αξίωμα.

4. ) Σύμβουλοι, οι οποίοι εξ αιτίας διαρκούς κωλύματος απέχουν από τις συνεδριάσεις 

του διοικητικού συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών ή 

αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται σε πέντε (5) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου , θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του διοικητικού 

συμβούλου και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι, κατά τη 

σειρά εκλογής τους.

Η διαπίστωση της ανωτέρω παραίτησης και η αναπλήρωση των 

παραιτούμενων γίνεται με απόφαση ταυ διοικητικού συμβουλίου.

Με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, η οποία κοινοποιείται στους 

ενδιαφερομένους.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται 

και οι σύμβουλοι εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις.

5. ) Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτική μία (I) φορά τον μήνα, μετά 

από πρόσκληση του Προέδρου.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ενημερώνονται από την Γραμματεία 

για την ημέρα και ώρα σύγκλισης . καθώς και για τα προς συζήτηση θέματα , τουλάχιστον 

δύο (2) ημέρες πριν τη σύγκληση του.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και έκτακτα , αν προσκληθεί 

από τον Πρόεδρο . Για τις έκτακτες συνεδριάσεις αρκεί και μία (1 ) ημέρα ειδοποίησης 

πριν από την σύγκλιση. Οπως επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει τακτές 

ημέρες συνεδρίασης τότε δεν χρειάζεται προηγούμενη πρόσκληση των μελών του.

Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο , όταν το 

ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη του με έγγραφη αίτηση , η οποία πρέπει να περιέχει 

και τους λόγους της σύγκλισης.

Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου να 

συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο ,με αίτηση , αυτό συγκαλείται με πρόσκληση που 

υπογράφουν τρία (3) μέλη.

6. ) Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία , όταν τα παρόντα ή 

αντιπροσωπούμενα μέλη του είναι περισσότερα από τα απάντα ,σε καμία όμαις περίπτωση 

λιγότερα από τρία (3) .Κάθε σύμβουλος μπορεί να είναι αντιπρόσωπος ενός μόνο 

συμβούλου. Η εξουσιοδότηση είναι απλή. Το κάθε μέλος διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο και 

απαγορεύεται η αντιπροσώπευση.
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7. ) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθυνονται σύμμετρος για κάθε ζημιά ,που 

προκάλεσαν με υπαιτιότητα τους στον συνεταιρισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων του

Οι αξιώσεις του συνεταιρισμού παραγράφονται, μετά από τρία (3) χρόνια από την 

τέλεση της πράξης , εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο , οπότε παραγράφονται, μετά 

από δέκα (10) χρόνια.

8. )  Μέλος ταυ διοικητικού συμβουλίσο δεν δύναται να ψηφίζει στις συνεδριάσεις ταυ 

για θέματα , που αφορούν τον ίδιο , την - τον σύζυγο ή συγγενείς του εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού .

9. ) Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηψία των μελών 

του . Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει, όταν ο αριθμός των θετικών ψήφων είναι 

μεγαλύτερος του μισού του όλου αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου , ήτοι 

τεσσάρων (4) μελών.

10. ) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να παραβρίσκονται 

τρίτοι και άλλα μέλη του Συνεταιρισμού εκτός αν κρίνεται απαραίτητο (αν πρόκειται για 

υπηρεσιακούς παράγοντες ,οι οποίοι εισηγούνται σ αυτό θέματα ,μέλη του Συνεταιρισμού 

,θέματα των οποίων συζητούνται,καθώς και πάσης φύσης σύμβουλοι).

11. ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων μελών. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν ο αριθμός των θετικών ψηφίων 

των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του Δ.Σ.

12. ) Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού παρέχονται

α) αποζημίωση για την απασχόληση τους με υποθέσεις του συνεταιρισμού, οι οποίες 

τους ανατίθενται με ειδική απόφαση ταυ διοικητικού συμβουλίου,

β) έξοδα κίνησης και παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις τους.

Το ύψος της αποζημίωσης και των εξόδων κίνησης και παράστασης καθορίζεται με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου.

13. ) 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 διορίζει ειδικούς εκπροσώπους.

14. ) Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τις τιμές χρέωσης των πρώτων υλών , 

εφοδίων , υπηρεσιών προς τα μέλη και τις τιμές αγοράς των προϊόντων.
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5=2.1= ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. ) Το διοικητικό συμβούλιο , μετά τη συγκρότηση του σε σώμα , συντάσσει κανονισμό 

λειτουργίας.

Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό δικαστικά και εξώδικα »
ι'·.

σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και αποφασίζει για όλα τα θέματα , που 

αφορούν τη διοίκηση και τη διαχείριση του συνεταιρισμού μέσα στα πλαίσια του νόμου, 

του καταστατικού , των κανονισμών του συνεταιρισμού και των αποφάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης των Κ.Ο.Π.Α.Σ., της Ομάδας Παραγωγών.

2. ) Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο ;

α) Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και εποπτεύει την 

εφαρμογή τους από τα λοιπά όργανα και τις Υπηρεσίες του συνεταιρισμού.

β) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα, 

που θα συζητηθούν σε ¡χυτές.

γ) Ορίζει τους εκπροσώπους στις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ο Συνεταιρισμός, 

δ) Καταρτίζει τον ισολογισμό και τον απολογισμό του συνεταιρισμού και 

συντάσσει πρόγραμμα εργασιών του επομένου έτους.

ε) Αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι νέων μελών. Επίσης , αποφασίζει τη διαγραφή 

μελών, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του καταστατικού.

στ) Αποφασίζει τη συνομολόγηση συμβάσεων , οι οποίες συνεπάγονται διαρκείς ή 

μακροχρόνιες υποχρεώσεις για το συνεταιρισμό, 

ζ) Αποφασίζει για την αποδοχή καταθέσεων των μελών και την παροχή δανείων στα 

μέλη, μέσα στα όρια του καταστατικού και των (αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

η) Αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα έξοδα της διοίκησης και λειτουργίας του συν/σμού 

και ορίζει το ανώτατο χρηματικό ποσό, που ο ταμίας μπορεί να κρατά στο ταμείο του για 

τα έξοδα αυτά.

θ) 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. Επίσης , αποφασίζει για την εκποίηση κινητών 

περιουσιακών στοιχείων του συνεταιρισμού.

ι) Επεξεργάζεται και υποβάλλει για έγκριση στη γενική συνέλευση τον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας του συνεταιρισμού, ως και τον Οργανισμό του Προσωπικού .

ια) Διορίζει και απολύει το υπαλληλικό , υπηρετικό, εργατικό, εργατοτεχνικό προσωπικό 

του συνεταιρισμού.
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ιβ) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του συνεταιρισμού, τακτικό ή όχι ,κατά 

τους όρους των Κανονισμών ταυ Προσωπικού.

ιγ) Αποφασίζει, γενικώς, για οποιοδήποτε αφορά τη λειτουργία, τις υποθέσεις και τις 

εργασίες του συνεταιρισμού, προς επίτευξη των σκοπών του , εκτός από εκείνες που ρητώς 

έχουν υπαχθεί στις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης με ειδική διάταξη νόμων ή του 

παρόντος καταστατικού.

ΐδ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του συν/σμού, που απευθύνονται στις Αημόσιες Αρχές ή 

σε τρίτους και δέχεται όλα τα έγγραφα, που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στο 

Συνεταιρισμό.

3. ) Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει με δική του απόφαση την άσκηση 

ορισμένων αρμοδιοτήτων του ή να αναθέτει τη διεξαγωγή ορισμένων εργασιών και την 

υπογραφή των σχετικών πράξεων και εγγράφων σε ένα από τα μέλη του ή σε υπάλληλο του 

συνεταιρισμού ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Ακόμη , μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του σε Γενικό Δ/ντή (Μάνατζερ ). 

Ο Γ ενικός Λ/ντής ( Μάνατζερ ) επιλέγεται μετά από προκήρυξη που δημοσιεύεται στον 

ημερήσιο τύπο. Το Δ.Σ., εκτός από την εκπροσώπηση του, μπορεί να αναθέτει στον Γεν. 

Δ/ντή με τη σύμβαση τη μερική ή ολική άσκηση των 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 Συν/σμού. Μ ε απόφαση του, επίσης 

καθορίζονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Γενικού Δ/ντή.

4. ) Αν ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αντίδικοι του 

Συν/σμού, το Συνεταιρισμό εκπροσωπεί το ειδικώς από αυτό, εξουσιοδοτημένο μέλος 

του, εκτός αν η Γ ενική Συνέλευση διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.

5. ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές γνωμοδοτικές ή να 

προσλαμβάνει ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους για την επιβοήθηση του έργου 

του.

6. ) Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου δύναται να 

συμπεριληφθούν , ως γενικές διατάξεις , στους Κανονισμούς Λειτουργίας και Προσωπικού 

του συνεταιρισμού.

7. ) Το διοικητικό συμβούλιο στην αρχή της θητείας του καθορίζει τις αρμοδιότητες 

των μελών σχετικά με τον τομέα ευθύνης των και όλες έρχονται για έγκριση στο 

διοικητικό συμβούλιο, (καταστατικό Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρτας ,Νόμος 

2810/2000 Λρθρο 20,21.)
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5 ,2 .2 . ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΪΡΟΕΑΡΟΎ

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό 

δικαστικώς και εξωδίκως , μετά από ανάθεση , που γίνεται στην αρχή της θητείας του και 

έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. ) Είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του συνεταιρισμού προς όλες τις υπηρεσίες - φορείς 

και παντός τρίτου.

2. ) Υπογράφει όλες τις συμβάσεις , που συνάπτει ο συνεταιρισμός για εκτελέσεις 

έργων και προμήθεια εξοπλισμών.

3. ) Υπογράφει όλες τις συμβάσεις, τις προμήθειες πρώτων υλών.

4. ) Παρακολουθεί την εκτέλεση όλων των αποφάσεων του διοικητικού 

συμβουλίου και επεμβαίνει, όταν αυτές δεν εκτελούνται, σύμφωνα με τις απόψεις του 

διοικητικού συμβουλίου.

5. ) Παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων για τα έργα και τον εξοπλισμό και 

παρεμβαίνει, όταν αυτά δεν εκτελούνται σύμφωνα με τις συμβάσεις.

6. ) Υπογράφει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης και μεριμνά για την 

υποβολή τους στην κρίση του διοικητικού συμβουλίου.

7. ) Συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις 

καθορίζοντας τα θέματα προς συζήτηση και φροντίζει για την υποβολή των 

προσκλήσεων για τις γενικές συνελεύσεις.

8. ) Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διοικητικού συμβουλίου και 

για τη λειτουργία των επιτρόπων, που συγκροτεί το διοικητικό συμβούλιο.

9. ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου δίνει το λόγο στα μέλη 

με τη σειρά που τον ζητούν και καθορίζει το χρόνο ομιλίας και τοποθέτησης αυτών στο 

θέμα που συζητείται.

10. ) Εκθέτει την κατάσταση του συνεταιρισμού και τη δράση του διοικητικού 

συμβουλίου στην τακτική γενική συνέλευση.

11. ) Παρέχει προς την εποπτεύουσα αρχή και τους ελεγκτές όλες τις πληροφορίες που 

του ζητούνται.

12. ) Διεκπεραιώνει όλες τις υποθέσεις, που του αναθέτει το διοικητικό συμβούλιο.
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13. ) Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει Αντιπρόεδρος.

14. ) Στον Πρόεδρο παρέχεται πάγια μηνιαία αποζημίωση , ίση με το 25πλάσιο της 

αποζημίωσης, που καθορίζεται για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

15. )  Εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό δικαστικώς και εξωδίκως , μετά από ανάθεση 

,που γίνεται στην αρχή της θητείας του.

161) Φροντίζει για την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Συνεταιρισμού.

17. ) Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία.

18. ) 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 Γ.Σ. και ευθύνεται για την ακριβή τήρηση τους.

19. ) Δίνει προς την εποπτεύουσα αρχή και τους ελεγκτές όλες τις πληροφορίες, 

που ζητούνται απ' αυτούς.

2©.) Φροντίζει μαζί με τον Ταμία να συνταχθούν οι μηνιαίες καταστάσεις του 

Ταμείου καθώς και ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων του έτους καινά 

υποβληθούν στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. (Συνέντευξη από τον Πρόεδρο 

του Συνεταιρισμού Αρτας ,2007)

5.2.3. ΤΑΜΙΑΣ

1.) Ο Ταμίας ενεργεί την ταμειακή εργασία σύμφωνα με το Καταστατικό, τον

κανονισμό εργασκυν και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα έχει 

τα εξής καθήκοντα:

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

Προέδρου

ή του εξουσιοδοτημένου απ' αυτόν προσώπου και κάνει τις απαραίτητες 

εξοφλήσεις κατά τον Εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας του Συν/σμού,

β) Εκτελεί κάθε σχετική προς την υπηρεσία του απόφαση του

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.
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ε) Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

στ) Καταθέτει σε  λογαριασμό καταθέσεων του Συν/σμού κάθε ποσό που 

υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του Συν/σμού στο Υποκατάστημα Τράπεζας με την 

οποία συνεργάζεται ο Συν/σμός.

2.) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί τα καθήκοντα του Ταμία να 

ανατεθούν σε υπάλληλο του Συν/σμσό. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, κατά την 

κρίση του, και για την κατάθεση σχετικής εγγύησης από τον υπάλληλο.

5.2.4. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. )  Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των 

αντιπροσώπων του συν/σμού στις ανωτέρω βαθμού οργανώσεις που είναι μέλος 

διενεργοννται από εφορευτική επιτροπή.

Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο . Η πρόσκληση 

αποστέλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την σύγκλιση της γενικής συνέλευσης.

Οι υποψηφιότητες των μελών για τη συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες 

υποβάλλονται εγγράφως στη γραμματεία ταυ συνεταιρισμού στα γραφεία , της έδρας του 

στην Άρτα και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου , τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία 

σύγκλισης της γενικής συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο ,δύο-(2) ημέρες πριν τις εκλογές συντάσσει τον πίνακα 

των υποψηφίων , κατ' αλφαβητική σειρά , και τον αναρτει στα γραφεία του συνεταιρισμού 

και τις εκμεταλλεύσεις του. Η γενική συνέλευση εκλέγει την 3μελή εφορευτική επιτροπή 

από μέλη που δεν είναι υποψήφιοι, η οποία διενεργεί τις εκλογές. Η εκλογή της 

εφορευτικής επιτροπής γίνεται με ανάταση των χειρών.

2. ) Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο . Στο 

ψηφοδέλτιο αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων.

3. ) Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης είναι τέσσερις (4). Ψηφοδέλτια, που περιέχουν 

αριθμό σταυρών μεγαλύτερο του τέσσερα (4), είναι άκυρα.

Οι αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις 

εκλέγονται από τη Γ ενική Συνέλευση ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη 

μελών του Δ.Σ.

4. ) Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί , που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους . Αν 

υπάρχει ισοψηφία , γίνεται κλήρωση . Όσοι δεν εκλέγουν, θεωρούνται επιλαχόντες κατά 

τη σειρά του αριθμού των ψήφων, που έλαβαν.
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5. ) Οχ επιλαχόντες καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικών μελών , μέχρι τη 

λήξη της Θητείας τους .

6. ) Οι διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών καθορίζονται από το διοικητικό 

συμβούλιο και ενημερώνονται τα μέλη εγγράφως, εντός ευλογών προθεσμιών

7. ) Το διοικητικό συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση 

συγκροτείται σε σώμα. Η συνεδρίαση πρέπει να γίνει εντός τριών (3) ημερών. Η σύγκλιση 

του διοικητικού συμβουλίου γίνεται από τον πλειοψηφούν σύμβουλο.

8. ) Αν κενωθεί 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 αυτή μέλος του συνεταιρισμού.

Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητα τους αυτή , μέχρι τη σύγκλιση της 

πρώτης τακτικής ή έκτακτης γενικής 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.

9. ) Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης , όποιος καταδικάστηκε με 

τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για ; κλοπή , απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή 

στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία , ψευδορκία , απιστία , δωροδοκία , παράβαση 

καθήκοντος , υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου , λαθρεμπορία και 

εμπορία 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 

αυτοδίκως από μέλος του οργάνου , οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 

και 8.

10. ) Δεν μπορεί να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ταυτόχρονα , άτομα , τα 

οποία συνδέονται με συγγένεια μέχρι Β' βαθμού. Σε περίπτωση , που συμβεί αυτό , 

παραμένει σύμβουλος αυτός , που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς.

11. ) Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο εργαζόμενοι με 

εξαρτημένη εργασία.

12. ) α) Από την Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού εκλέγονται οι αντιπρόσωποι στις 

ανωτέρου 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.
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β) Σε κάθε περίπτωση οχ αντιπρόσωποι ακολουθούν τη θητεία του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συνεταιρισμού τους. Αντιπρόσωπος που έχει εκλεγεί μέλος 

Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης ανώτερου βαθμού ή 

της ΠΑΣΕΓΕΣ , ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι τη λήξη της θητείας του Οργάνου στο 

οποίο είναι μέλος , πλην αν συντρέξουν οι προϋποθέσεις αυτοδίκαιος έκπτωσης. 

(,: καταστατικό Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας ,Νόμος 2810/2000 , Άρθρο 

22,23.)

5.2.5. ΕΥΘΥΝΗ-ΑΠΟΖΗΜ ΙΩ ΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται σύμμετρα για κάθε ζημιά που 

υπαίτια προκάλεσαν στο Συν/σμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 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.

2. ) Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συν/σμού είναι 

άμισθη και τιμητική. Για την παροχή όμως υπηρεσιών από τα μέλη του Δ.Σ. στο 

συν/σμό παρέχεται σ' αυτά αποζημίωση ανάλογη προς το χρόνο της απασχόλησης τους 

στις εργασίες και υποθέσεις του Συν/σμού, οι οποίες τους ανατίθενται με απόφαση του. 

Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, κατά περίπτωση καθώς και ο τρόπος καταβολής της 

καθορίζονται στην αρχή της θητείας του Α.Σ., από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από 

εισήγηση του Δ.Σ. και μπορεί να είναι κατά ημέρα, κατά μήνα ή κατ' αποκοπή κάθε 

χρόνο. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί οποιοδήποτε 

δικαίωμα, που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.

3. ) Ανεξάρτητα από την παραπάνω αποζημίωση, μπορεί ο Συν/σμός με απόφαση 

του Δ.Σ, να καταβάλει στον Πρόεδρο ή και σε μέλη του Συμβουλίου έξοδα κίνησης και 

παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, τα οποία καθορίζονται με 

απόφαση της Γ.Σ., μετά από εισήγηση του Δ.Σ. Ειδικά για την απασχόληση των μελών 

του Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων του, εκτός της έδρας τους, καταβάλλεται σ'αυτά, 

εκτός από τα οδοιπορικά έξοδα τους και αποζημίωση για την κάλυψη των πρόσθετων 

δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται για την παραμονή τους εκτός έδρας. Η 

αποζημίωση αυτή, με διανυκτέρευση ή μη ορίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά 

με τις κρατούσες συνθήκες από τη Γενική Σονέλευση.( Ο νέος νόμος για τις Αγροτικές 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) (Νόμος 2810/2000 ΦΕΚ 61 ,Τεύχος πρώτο,9 

Μαρτίου 2000).
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5,2,6» ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

i.) Από τη Γ.Σ. εκλέγονται οι αντιπρόσωποι του Συν/σμού στις ανώτερου

βαθμού

συνεταιριστικές οργανώσεις στις οποίες συμμετέχει ο Συν/σμός. Ο αριθμός των 

αντιπροσώπων και ο αριθμός των ψήφων κάθε αντιπροσώπου καθορίζεται από τα 

καταστατικά των εν λόγω οργανώσεων.

2») Ο Συνεταιρισμός διαθέτει στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Άρτας » στην οποία είναι μέλος» μια υποχρεωτική μερίδα και έχει μια ψήφο» 

εκλέγοντας δηλαδή έναν Αντιπρόσωπο. Ανάλογα με τις διατάξεις του Καταστατικού 

της Ένωσης, μπορεί ο Συνεταιρισμός να αποκτήσει και άλλες υποχρεωτικές μερίδες 

και ψήφους, όπως σ' αυτό ορίζονται ( ύψος συναλλαγών του Συνεταιρισμού με την 

Ένωση ), εκλέγοντας ταυτόχρονα και αντίστοιχους αντιπροσώπους.

3.) Η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων είναι τριετής ( τρία έτη ). Σε κάθε 

όμως περίπτωση οι αντιπρόσωποι ακολουθούν τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συνεταιρισμού τους. Αντιπρόσωπος, πού έχει εκλεγεί μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου, Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης ανώτερου βαθμού ή 

Συνεταιριστικού Οργανισμού ή της_ ΠΑΣΕΓΕΣ και λήξει η θητεία του, δεν 

επανεκλεγεί, διαγραφεί από μέλος του Συνεταιρισμού, αποχωρήσει από αυτόν ή 

ανακληθεί από τη Γενική Συνέλευση εκπίπτει από το αξίωμα που κατέχει, εκτός αν 

διαφορετικά ορίζεται στο Καταστατικό της ανωτέρου βαθμού οργάνωσης. Επίσης το 

ίδιο ισχύει και αν ο Συνεταιρισμός διαγραφεί για οιονδήποτε λόγο από μέλος 

ανώτερου βαθμού συνεταιριστικής οργάνωσης.
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5,2,7, ΕΚΛΟΓΕΣ

1. ) Τις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και των αντιπροσώπων του Συν/σμού στην 

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών που συμμετέχει, διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, η 

οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) 

τουλάχιστον μέλη.

2. ) Δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες και εκλογής στα όργανα 

διοίκησης του συνεταιρισμού έχουν όλα τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει όλες τις 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τον Συνεταιρισμό και έχουν εγγραφεί στο Σνν/σμό 

τρεις (3  ) μήνες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ.

Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μια ψήφο. Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του 

άρθρου 14 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού, συνεταίρος μπορεί να έχει μέχρι τρεις ( 3 ) 

ψήφους.

3. ) Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο 

ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για το 

Διοικητικό Συμβούλιο και των υποψηφίων για τους αντιπροσώπους. Η  δήλωση 

υποψηφιότητας κατατίθεται εγγράφως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το 

νόμιμο αναπληρωτή του, στα γραφεία του Συν/σμού, μέχρι την 12η μ. ώρα, της τρίτης 

ημέρας πριν τις εκλογές ( δεν υπολογίζεται για την προθεσμία η ημέρα των εκλογών ).

4. ) Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι μέχρι 

τρεις (3  ). Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης για κάθε οργάνωση στην οποία εκλέγεται 

αντιπρόσωπος, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το μισό (1/2 ) του όλου αριθμού των 

αντιπροσώπων. Σε περίπτωση κλάσματος ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός. 

Ψηφοδέλτια που έχουν αριθμό σταυρών προτίμησης μεγαλύτερο ή καθόλου σταυρό είναι 

άκυρα. Η ακυρότητα δεν επηρεάζει όλο το ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά μόνο το μέρος εκείνο 

που αφορά το όργανο ή τους αντιπροσώπους για το οποίο τέθηκαν σταυροί προτίμησης 

περισσότεροι των προβλεπόμενων ή καθόλου σταυροί.

5. ) Εκλεγέντες θεωρούνται όσοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς 

προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι είναι 

επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των σταυρών προτίμησης που έλαβαν. Οι 

ετπλαχόντες καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι τη λήξη της 

θητείας τους.

6. ) Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

αντιπροσώπων γίνονται ταυτόχρονα.
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7. ) Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, δεν μπορούν να είναι υποψήφια για αξίωμα 

μέλους του Δ.Σ. ή αντιπροσώπου. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για τη διεξαγωγή των 

εκλογών. Το έργο της αρχίζει με την εκλογή της και την παράδοση σ' αυτή των 

ψηφοδελτίων από το απερχόμενο Δ.Σ.. Φροντίζει για τη διαπίστωση στο πρόσωπο των 

εκλογέων του δικαιώματος του εκλέγειν, για την έναρξη των εκλογών το χρόνο που έχει 

οριστεί, την αδιάβλητη διεξαγωγή των εκλογών, την απομάκρυνση τυχόν τρίτων από το 

χώρο της ψηφοφορίας, τη διαπίστωση του αποτελέσματος και την ανακήρυξη των 

εκλεγέντων.

Κατά την πορεία των εκλογών κρίνει τις τυχόν ενστάσεις, που θα υποβληθούν και γενικά 

επιλαμβάνεται για κάθε θέμα που θα προκόψει.

Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη και 

το παραδίδει μαζί με το εκλογικό υλικό στο Λ.Σ., το οποίο εκλέγεται.

8. ) Αν κενωθεί η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού και 

δεν υπάρχουν επίλαχόντα μέλη, το Δ.Σ. με απόφαση των λοιπών μελών του, 

συμπληρώνει την κενή θέση εκλέγοντας σ1 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.

Σε περίπτωση παραίτησης της πλειοψηφίας ή του συνόλου των μελών του Δ.Σ. 

διενεργούνται αρχαιρεσίες.

9. ) Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης του Συνεταιρισμού 

όποιος καταδικάστηκε με τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, 

απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία ), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, 

απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, 

υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία 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 παρ. 5 εδ. 4 και 

8 του παρόντος άρθρου.
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5,2.8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3.) Εισηγητής των θεμάτων στο διοικητικό συμβούλιο είναι ο Πρόεδρος του 

συνεταιρισμού ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο Γ ενικός Διευθυντής, ανάλογα με τη 

φύση των θεμάτων.

2. ) Χρέη υπηρεσιακού γραμματέα σε όλα τα συλλογικά όργανα διοίκησης εκχελεί 

υπάλληλος του συνεταιρισμού , με την ευθύνη του Γενικού Διευθυντού , ο οποίος 

μεριμνά για την εχεμύθεια των αποφάσεων και των συζητήσεων στα όργανα , τον 

ορισμό του υπαλλήλου , την φύλαξη των πρακτικών και την κοινοποίηση των 

αποφάσεων.

3. ) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, που λαμβάνονχαι από το διοικητικό 

συμβούλιο , καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων.

Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης υπογράφονται από τα μέλη , τα οποία ήταν παρόντα σε 

αυτήν , με ευθύνη ταυ Γραμματεως, Οι αποφάσεις καταγράφονται σε βιβλία 

πρακτικών. Τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο της συνέλευσης και τον Γραμματέα της συνέλευσης.

4. ) Αντίγραφα πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικής συνέλευσης δεν 

δίδονται σε κανέναν, χωρίς την υπογραφή του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου 

ή του Γενικού Διευθυντού,

5. ) Τα βιβλία πρακτικών πριν να χρησιμοποιηθούν ,θεωρούνται στην τελευταία 

τους σελίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6. ) Η Γ.Σ. μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη των 

οργάνων αυτών ή αντιπρόσωπο.

7. ) Τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

αντιπροσώπων παίρνουν τη θέση των τακτικών μελών σε περίπτωση θανάτου, 

ανάκλησης, παραίτησης ή αποχής των τακτικών μελών από την άσκηση των 

καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παραγρ. 6 του άρθρου 24 του παρόντος. Σε κάθε 

περίπτωση τα αναπληρωματικά μέλη συνεχίζουν τη θητεία των μελών που 

αντικαταστάθηκαν. ( καταστατικό Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρτας ,Νόμος 

2Β10/2000 Λρθρο 24,25.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

6. ΕΙΙΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

6.1. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΏΟΠΤΕΙΑ

Η εποπτεία του συνεταιρισμού γίνεται από το Υπουργείο Γεωργίας, όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 16 του νόμου 2810 /  2000.

ΕΛΕΓΧΟΣ

1. ) Ο διαχειριστικός ,λογιστικός και οικονομικός έλεγχος του συνεταιρισμού 

ασκείται από ορκωτούς ελεγκτές , σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1920 

,όπως κάθε φορά ισχύει και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 17 του νόμου 

2810/2000.

2. ) Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.
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6,2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΎ

6,2,1, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1) Ο Συν/σμός 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 τις διατάξεις του παρόντος και μέσα στα 

όρια του νόμου.

2. ) Η  Γ.Σ. εκδίδει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συν/σμού, ο οποίος 

καθορίζει:

α) Τους όρους λειτουργίας του Συν/σμού.

β) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεταίρων ως προς τη χρήση των 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και των υπηρεσιών του Συν/σμού.

γ) Ότι κάθε μέλος θα υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας σχετικά με την 

καλλιεργούμενη έκταση και τον προβλεπόμενο όγκο παραγωγής κατά ποικιλία.

δ) Τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων, τις ποικιλίες που πρόκειται να 

καλλιεργηθούν ή να απομακρυνθαύν-καθώς και τις μεθόδους καλλιέργειας.

ε) Κριτήρια ποιότητας και μεγέθους ανάλογα με τον προορισμό των προϊόντων, 

στ) Τις κυρώσεις για αθέτηση των υποχρεώσεων των συνεταίρων και τη διαδικασία 

επιβολής τους

ζ) Τις λεπτομέρειες της τήρησης των λογαριασμών μεταξύ Συν/σμού, ομάδας 

παραγωγών και συνεταίρων.

η) Τους κανόνες παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των προϊόντων 

θ) Την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων παραγωγής 

ι) Τ ους κανόνες ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος 

ια) Τους κανόνες τήρησης λογαριασμών, χορήγησης δανείων προς τα μέλη (ύψος, 

επιτόκιο, εγγυήσεις κ.λ.π. ), τους κανόνες σύναψης δανείων εκ μέρους του Συν/σμού, 

τους κανόνες αποδοχής καταθέσεων εκ μέρους του Συν/σμού ( όρια καταθέσεων, 

επιτόκια, κανόνες ανάληψης, έναρξη εκτοκισμού κ.λ.π.).

3. ) Για τα προϊόντα για τα οποία θα συγκροτηθούν και θα λειτουργήσουν 

ΚΟΠΑΣ θα ψηφισθεί από τα μέλη τους ειδικός κανονισμός λειτουργίας κάθε ΚΟΠΑΣ.
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4. ) Οι παραπάνω κανονισμοί μπορεί να περιλάβουν διατάξεις που θα 

υποχρεώνουν τα μέλη στην εφαρμογή κοινών κανόνων στην παραγωγή και στην 

εμπορία των προϊόντων του, στην τοποθέτηση στην αγορά ολόκληρης ή μέρους της 

παραγωγής του και κάθε άλλη διάταξη που θα χρειάζεται, για την αναγνώριση του 

Συν/σμού ως Ομάδας Παραγωγών ή των ΚΟΠΑΣ, ως ομάδων παραγωγών και γενικά 

για την εφαρμογή των κανόνων της Ε.Ε.

5. )  Ο Συν/σμός διεξάγει τις εργασίες του με δικές του υπηρεσίες. Μπορεί όμως να 

χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες άλλων Συν/κών Οργανώσεων ή και τρίτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις αυτές ορίζει την αποζημίωση ή την αμοιβή 

για τη χρησιμοποίηση τους αυτή στη διεξαγωγή των εργασιών του Συν/σμού.

6. ) Ο Συν/σμός μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να επεκτείνει τις εργασίες του και 

γενικά να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες, που παρέχονται στα μέλη του και προς 

πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του Συν/σμού, με τους όρους, που το ίδιο το Δ.Σ. θα 

καθορίζει.

Σε καμία όμως περίπτωση οι όροι αυτοί δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι από τους 

όρους που ισχύουν για τα μέλη του.

7. ) Τρίτοι, που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Συν/σμού δεν έχουν κανένα 

δικαίωμα πάνω στα αποτελέσματα της χρήσης.

Τα οφέλη του Συν/σμού από τις συναλλαγές αυτές με τρίτους δε διανέμονται στα μέλη 

του, αλλά μεταφέρονται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, για επέκταση των εργασιών 

του.

8. )  Ο Συν/σμός ανεξάρτητα προς την παροχή των υπηρεσιών του προς μη μέλη, 

που προβλέπει η προηγούμενη διάταξη της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, μπορεί με 

απόφαση του Δ.Σ. να παρέχει γενικά τις υπηρεσίες του και να αναλαμβάνει' τη 

διενέργεια εργασιών για λογαριασμό του Δημοσίου, της Αγροτικής Τράπεζας ή και 

κάθε άλλου νομικού προσώπου Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 

και των Αγροτικών Συν/κών Οργανώσεων και Εταιριών τους κάθε μορφής, με 

αμοιβή.

Επίσης, με απόφαση του Δ.Σ. 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.
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9.) Ο Συν/σμός για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων στη διαχείριση 

των προϊόντων των μελών μπορεί κατά την κρίση του Δ.Σ. και ύστερα από απόφαση 

της Γ.Σ. να εξαγοράζει τα προϊόντα των μελών του και να τα πουλάει στο όνομα του ή 

και ακόμη για λογαριασμό των μελών του, με προκαθορισμένους όρους γι' αυτά. ( Ο 

νέος νόμος για τις Αγροτιές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ( Α.Σ.Ο. ) ( Νόμος 

2810/2000 ΦΕΚ 61 ,Τεύχος πρώτο ,9 Μαρτίου 2000.)
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6.2.2ο ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Το οργανόγραμμα λειτουργίας απεικονίζει τον τρόπο λειτουργίας -  διοίκησης

και κατανομής έργου και ευθυνών στο προσωπικό του Συνεταιρισμού.
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6,23. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΙΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ.

1) Οι παραγωγοί μέλη του Συν/σμού υποβάλλουν δηλώσεις σχετικά με την 

καλλιεργούμενη έκταση, τον προβλεπόμενο όγκο παραγωγής καθώς και τις ποσότητες 

που έχουν πράγματι συγκομισθεί. Τα στοιχεία αυτά κατανέμονται κατά προϊόν και 

ποικιλία.

2») Ο Συν/σμός σε συνάρτηση με τη στρατηγική του όσον αφορά την εμπορία και 

τους τρόπους διάθεσης, τα προϊόντα και τις ποικιλίες που πρόκειται να καλλιεργηθούν, 

να μετατραπούν ή να εκριζωθούν, καθώς και τις μεθόδους καλλιέργειας που πρόκειται 

να εφαρμοσθούν.

3. ) Ο Συν/σμός θεσπίζει ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, μεγέθους, συσκευασίας, 

παρουσίασης και σήμανσης, ανάλογα με τον προορισμό των προϊόντων.

4. ) Ο Συν/σμός βοηθά τα μέλη του με σκοπό την ορθή εφαρμογή των κανόνων 

που επιβάλει.

6.2.4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α) Προμήθειες αναγκαιούντων ειδών.

Ο Συν/σμός προμηθεύεται και διαθέτει στα μέλη του πρώτες ύλες, ζώα και κάθε είδους 

παραγωγικά εφόδια ή καταναλωτικά αγαθά χρήσιμα για τις ανάγκες των 

εκμεταλλεύσεων ή της οικιακής οικονομίας τους.

Τα είδη αυτά μπορεί ο Συν/σμός να τα διαθέτει και προς πρόσωπα που δεν είναι μέλη 

του Συν/σμού, με όρους που καθορίζει το Δ.Σ. Ειδικά τα είδη κατανάλωσης, τα οποία 

προμηθεύεται ο Συν/σμός με δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας για την εξυπηρέτηση των 

μελών του, δεν μπορεί να τα διαθέτει σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του. 

β) Δάνεια προς το Συν/σμό.

Τα δάνεια που χορηγούνται από την Αγροτική Τράπεζα στο Συν/σμό, για διάφορους 

γεωργικούς σκοπούς, συνάπτονται από το Δ.Σ. μέσα στα όρια που έχει θέσει η Γ.Σ., 

ανάλογα με τις ανάγκες του Συν/σμού. 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.
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γ) Δάνεια προς συνεταίρους.

1») Δάνεια χορηγούνται μόνο σε συνεταίρους και με απόφαση του Δ.Σ., που 

καθορίζει και τους βασικούς όρους του δανείου.

2. ) Το Δ.Σ. μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο αυτού να εγκρίνει τη 

χορήγηση δανείων, που δεν υπερβαίνουν ορισμένο ποσό για κάθε συνεταίρο, με την 

ψαφύλαξη της μεταγενέστερης έγκρισης από αυτό.

3. ) Ο τόκος των δανείων που μπορεί να συνάψει ο Συν/σμός ή να χορηγήσει στα 

μέλη του, ορίζεται πάντοτε μέσα στα όρια που αποφασίζει η Γ.Σ.. Οι εγγυητές, όπου 

χρειάζονται, πρέπει να είναι συνεταίρου

4 ) 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 Γ.Σ., η οποία 

κάθε χρόνο ορίζει γενικά το ύψος που μπορούν να φθάσουν τα δάνεια αυτά. Επίσης 

μπορεί να χορηγείται στα μέλη πίστωση για εφοδιασμό τους με καταναλωτικά και 

λοιπά αγαθά από τα πρατήρια του Συν/σμού ή της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών, στην 

οποία ανήκει ο Συν/σμός.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι πιστώσεις αυτές για καταναλωτικά δάνεια μπορεί 

να χορηγούνται και με απόφαση του Δ.Σ. 

δ) καταθέσεις

1. ) Ο Συν/σμός δέχεται καταθέσεις από συνεταίρους. Το ανώτατο και κατώτατο 

όριο καταθέσεων γενικά και για κάθε μέλος χωριστά, η προθεσμία ανάληψης τους και 

ο τόκος καθορίζονται από τη Γ.Σ.

2. )  Ο τοκισμός των καταθέσεων αρχίζει από την επομένη ημέρα της κατάθεσης, ο 

δε υπολογισμός του τόκου γίνεται στο τέλος του λογιστικού έτους, εκτός αν η Γ.Σ. 

αποφασίσει τον υπολογισμό του τόκου κάθε εξάμηνο.

3. ) Η ανάληψη των καταθέσεων γίνεται ύστερα από προειδοποίηση των 

καταθετών προ ορισμένου χρόνου, που ορίζεται από τη Γ.Σ., ανάλογα με το ποσό των 

αποσυρόμενων χρημάτων. Πριν από την προθεσμία αυτή έχει δικαίωμα το Δ.Σ. να 

προειδοποιήσει τους καταθέτες να αποσύρουν τις καταθέσεις τους. Η πρόσκληση 

γίνεται προσωπικά στον καθένα. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, σι καταθέσεις 

αυτές παύουν να τοκίζονται.

4) Σε κάθε καταθέτη δίνεται από το Συν/σμό βιβλιάριο καταθέσεων ονομαστικά 

με αύξοντα αριθμό, στο οποίο αναγράφονται οι σχετικές πράξεις καταθέσεων ή 

αναλήψεων. ( Ο νέος νόμος για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) 

(Νόμος 2810/2000 ΦΕΚ 61,Τεύχος πρώτο, 9 Μαρτίου 2000.)
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6,2,5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. ) Ο Γενικός Διευθυντής είναι πρόσωπο ελεύθερα επιλεγόμενο , διορίζεται δε 

και απολύεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου , η οποία ανακοινώνεται στην 

πρώτη γενική συνέλευση . Ο Γενικός Διευθυντής , αν δεν είναι υπάλληλος του 

συνεταιρισμού, επιλέγεται μετά από προκήρυξη , που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.

2. ) Ο Γενικός Διευθυντής, αν είναι μέλος του συνεταιρισμού, δεν 

μπορεί να είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

3. ) Ο Γενικός Διευθυντής λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις των διοικητικών 

συμβουλίων και της γενικής συνέλευσης, εισηγούμενος τα θέματα της αρμοδιότητας του. 

Οι εισηγήσεις και οι θέσεις του Γ ενικού Διευθυντού καταχωρούνται στα πρακτικά των 

συνεδριάσεων.

4. ) Ό Γενικός Διευθυντής μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του 

διοικητικού συμβουλίου.

5. ) Ο Γενικός Διευθυντής είναι εκφραστής των απόψεων και της πολιτικής του 

διοικητικού συμβουλίου , διευθύνει τις εργασίες του συνεταιρισμού μέσω των 

διευθύνσεων , παρίσταται στα υπηρεσιακά συμβούλια , κατευθύνει -"συντονίζει - 

ελέγχει τις Υπηρεσίες του συνεταιρισμού.

6. ) Μεριμνά για τη σύνταξη -„κοινοποίηση και φύλαξη των πρακτικών του 

διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης.

7. ) Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα της διοίκησης και της λειτουργίας των 

μονάδων του συνεταιρισμού.

8. ) Το διοικητικό συμβούλιο, με αποφάσεις του , εκχωρεί αρμοδιότητες .στον 

Γενικό Διευθυντή.

9. )  Ασκεί τον πειθαρχική έλεγχο σε όλο το προσωπικό , σύμφωνα με τις διατάξεις 

του κανονισμού προσωπικού και των όσων προβλέπονται στο οργανόγραμμα.

10. ) Τον Γενικό Διευθυντή , όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο 

Οικονομικός Διευθυντής ή Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

( Συνέντευξη από τον διευθυντή του Συνεταιρισμού, 2007 )
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6ο2.6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο , για την εύρυθμη λειτουργία του συνεταιρισμού , 

. συντάσσει τους παρακάτω κανονισμούς λειτουργίας, τους οποίους θέτει στην πρώτη 

γενική συνέλευση για έγκριση :

1. ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ

2. ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

3. ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

4. ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

5. ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6.2.7. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

1. ) Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των μελών βεβαιώνονται και γίνονται απαιτητές με 

πράξη του διοικητικού συμβουλίου.

2. ) Αν το μέλος δεν συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, 

τότε το διοικητικό συμβούλιο ζητάει την έκδοση διαταγής πληρωμής και προχωρά στην 

διαγραφή του μέλους.

3. ) Το μέλος δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά της πράξης του διοικητικού 

συμβουλίου στην πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση .

( καταστατικό Πτηνστροφικσυ Συνεταιρισμού Άρτας ,Νόμος 2810/2000 ,Άρθρο 

29,30,)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

7. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

7.1» ΕΛΕΓΧΟΣ

1. ) Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος στο Συν/σμό ασκείται 

σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 2810/2000.

Το Δ.Σ. υποβάλλει τα οριζόμενα από το νόμο στοιχεία στους ορκωτούς ελεγκτές, οι 

οποίοι σύμφωνα με το νόμο ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από την 

προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται με την 

απόφαση του ορισμού τους. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζσνται, όχι όμως για 

περισσότερες από πέντε ( 5 ) συνεχείς χρήσεις.

2. ) Οι ελεγχόμενοι έχουν υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση των ελεγκτών 

κατάλληλο χώρο, όλα τα βιβλία και τα στοιχεία και να παρέχουν κάθε πληροφορία που 

χρειάζεται ο ελεγκτής για την εκτέλεση του έργου του. Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως: α) 

την νομιμότητα των αποφάσεων και τ®ν πράξεων των θεσμικών οργάνων του Συν/σμού, 

β) τη λογιστική τάξη και κυρίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και κανόνες της λογιστικής 

επιστήμης, γ) την οικονομική κατάσταση του Συν/σμού, που προκύπτει από τον έλεγχο 

των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, τα στοιχεία του ισολογισμού, του 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και των προσαρτημάτων. Στο πόρισμα πρέπει να 

προσδιορίζεται η πορεία της οικονομικής κατάστασης του Συν/σμού στο πλαίσιο των 

καταστατικών τους σκοπών και των ετησίων προγραμμάτων δράσης τους, 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. Αν από το 

πόρισμα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις, που τιμωρούνται 

από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή τοον άλλων ειδικών ποινικών νόμων, οι 

ελεγκτές υποχρεούνται εντός δέκα ( 10 ) ημερών να υποβάλλουν το πόρισμα τους ή τη 

σχετική τους έκθεση στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και να αναφέρουν στον Υπουργό 

Γεωργίας τις παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού.
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3. ) Οι ελεγκτές υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο Δ.Σ. του Συν/σμού και 

στην εποπτευουσα αρχή, το αργότερο είκοσι ( 20 ) ημέρες πριν από τη Γ.Σ., το οποίο 

υποχρεούται να το ανακοινώσει στην πρώτη μετά τον έλεγχο Γ,Σ. των μελών της. 

Αντίγραφο του πορίσματος υποβάλλουν οι ελεγκτές στην εποπτευουσα αρχή. Το Δ.Σ. 

είναι υποχρεωμένο να καλεί εγγράφως τον ελεγκτή πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από τη συνεδρίαση της Γ.Σ., για να τζαρίσταται σ'αυτήν. Ο ελεγκτής υπογρεούχαι να 

παρίσταται στη Γ.Σ. και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση του 

ζητηθεί.

4. ) Όλα τα παραπάνω στοιχεία (απογραφή, ισολογισμός , λογαριασμός 

αποτελεσμάτων χρήσης, μαζί με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις και τις εκθέσεις 

λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του έτους που έληξε ), καθώς και το πρόγραμμα δράσης 

και ανάπτυξης του Συν/σμού, το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό δαπανών, 

συντάσσεται από το Δ.Σ. και υποβάλλονται στην πρώτη μετά το τέλος της χρήσης 

τακτική Γ.Σ. για έγκριση. Η μη έγκριση από τη Γ.Σ. του ισολογισμού, του λογαριασμού 

των αποτελεσμάτων χρήσης και του προγράμματος, πρέπει να είναι ειδικά 

αιτιολογημένη. Στην περίπτωση μη έγκρισης των παραπάνω, εφαρμόζεται η παραγρ. 6 

του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.

5. ) Οι ελεγκτές με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσουν 

τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ., αναφέροντας σ'αυτή τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. 

συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γ.Σ. μέσα σε ένα ( 1 ) μήνα από την υποβολή της αίτησης, με 

θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.
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7,2» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1. ) Η διαχειριστική χρήση του Συν/σμού είναι ετήσια και αρχίζει την πρώτη 

Ιανουάριου και λήγει την 32η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη μετά τη 

σύσταση του Συν/σμού διαχειριστική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου 

έτους από τη σύσταση του.

2. ) Με τη λήξη κάθε μήνα καταρτίζονται μηνιαίες καταστάσεις (αναλυτικό ισοζύγιο 

)  και υποβάλλονται στο Δ.Σ.

3. ) Με τη λήξη κάθε οικονομικού έτους κλείνονται όλα τα βιβλία, γίνεται η ετήσια 

απογραφή των περιουσιακών στοιχείων από εξουσιοδοτημένα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου ,και συντάσσεται ο ισολογισμός καθώς και ο λογαριασμός 

Αποτελεσμάτων Χρήσης, που υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού 

συμβουλίου, τον Γενικό Διευθυντή και τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου στην πρώτη 

μετά το τέλος της χρήσης τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τις αναγκαίες 

επεξηγηματικές εκθέσεις και τις εκθέσεις λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του έτους που 

έληξε.

4. ) Το Α.Σ. συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης του Συν/σμού για την 

επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό δαπανών και το υποβάλλει 

για έγκριση στη Γ.Σ.

5. ) Η πρόταση για μη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του ισολογισμού, 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και του προγράμματος δράσης, πρέπει να είναι 

ειδικά αιτιολογημένη.
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7.3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ - ΚΕΡΔΗ - 

ΑΪΙΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

1. ) Αν από τα ακαθάριστα έσοδα του Συν/σμού αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι 

ζημίες, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των υποχρεωτικών και προαιρετικών μερίδων, το 

υπόλοιπο που μένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσής. Το διαχειριστικό 

υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη. Τα πλεονάσματα προέρχονται από τις 

συναλλαγές του Συν/σμού με τα μέλη του ( αξία προϊόντων, εφοδίων, υπηρεσιών 

κ.λ.π.). Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις 

συναλλαγές με τρίτους και συνιστά κέρδη και ως ισόποση εισφορά των μελών.

Από τα ποσά αυτά ( αφού κρατηθεί το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού 

αποθεματικου), αφαιρούνται πρώτα τα αναλογούντα στις προαιρετικές μερίδες και 

αποδίδονται στους κατόχους τους.

2. ) Το υπόλοιπο των καθαρών πλεονασμάτων και κερδών ( μετά την 

κράτηση της προηγούμενης παραγράφου ) διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της 

Γ.Σ., που εγκρίνει τον ισολογισμό: για την ανάπτυξη του Συν/σμού, στα μέλη, ανάλογα 

με τις συναλλαγές τους και για υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται 

από τα μέλη. Όπως επίσης και:

α.) Κάλυψη ζημιών προηγουμένων χρήσεων.

β.) Ειδικό αποθεματικό για την ανάπτυξη του συνεταιρισμού. Το ύψος του ειδικού αποθεματικού 

αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση ,μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, 

γ.) Απόδοση στα μέλη ,ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τον συνεταιρισμό, ϊ ί  γενική 

συνέλευση αποφασίζει την παραμονή των παραπάνω στον συνεταιρισμό , ως εξατομικευμένες 

έντοκες καταθέσεις προθεσμίαςτων μελών.

δ.) Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων ,που εγκρίνονται από τα μέλη.

3. ) Η Γ.Σ. μπορεί με απόφαση της, να αποφασίσει να παραμείνουν στο Συν/σμό 

ως εξατομικευμένες έντοκες καταθέσεις προθεσμίας των μελών, με επιτόκιο που θα 

καθορίζεται από τη Συνέλευση και δε θα μπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισμού 

του Συν/σμού από τις Τράπεζες.
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4. ) Στο ειδικό αποθεματικό περιέχεται ακόμη κάθε έκτακτη εισφορά των συνεταίρων, 

που επιβάλλεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για ορισμένο σκοπό.

α) Τα ποσά , που προέρχονται από τα δικαιώματα εγγραφής.

β) Η διαφορά από τις συνεταιριστικές μερίδες , που διατίθενται σε νέα μέλη.

Το ειδικό αποθεματικό ανάπτυξης του συνεταιρισμού διατίθεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου για κάλυψη ίδιας συμμετοχής στις επενδύσεις , που 

πραγματοποιεί ο Συνεταιρισμός.

5. ) Ο Συν/σμός έχει υποχρέωση να σχηματίσει τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο, το 

ύψος του οποίου πρέπει να φτάσει τουλάχιστον μέχρι το σύνολο της αξίας των 

συνεταιρικών μερίδων των μελών του Συν/σμού.

Για το κεφάλαιο αυτό και μέχρις ότου το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο του Συν/σμού 

καλύψει το πιο πάνω όριο, ποσοστό τουλάχιστον 10% από το καθαρό πλεόνασμα της 

διαχειριστικής χρήσης ( πριν από την αφαίρεση των ποσοστών των προαιρετικών μερίδων 

), περιέρχεται στο λογαριασμό του τακτικού αποθεματικαύ κεφαλαίου του Συν/σμού, πριν 

από κάθε άλλη διάθεση του. Η κράτηση του 10% παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το 

τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων 

των μελών, όπως προαναφέρθηκε και επαναφέρεται εάν το τακτικό αποθεματικό 

υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των μερίδων των μελών.

Στο τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο περιέρνονται ακόιιη:

α) Τα κέρδη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2, μετά τη φορολόγηση τους.

β) Τα πρόστιμα που προβλέπονται από το καταστατικό και τα ποσά που προέρχονται

από ποινικές ρήτρες.

γ) Τα έσοδα που περιέρχονται στο Συν/σμό από χαριστική αιτία, αν δεν καθορίζεται 

ειδικά ο σκοπός τους.

δ) Κάθε άλλο έσοδο για το οποίο δεν ορίζεται από το καταστατικό ειδικά ο προορισμός 

του.

6.) Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση και 

συντήρηση του πάγιου κεφαλαίου, για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης.
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7,4. ΕΙΔΙΚΑ ΑΗΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1) Η Γ.Σ. του Συν/σμού με απόφαση της, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία 

και πλειοψηφία , μπορεί μετά τις κρατήσεις για το τακτικό και έκτακτο αποθεματικό και 

για τις προαιρετικές μερίδες, να διαθέτει από το καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής 

χρήσης ποσοστό για το σχηματισμό ειδικών αποθεματικών κεφαλαίων, 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.Σ. για ορισμένο σκοπό.

3. ) Η Γ.Σ. μπορεί με απόφαση της, που λαμβάνεται όπως στην παρ. 1, να 

μεταβάλει το σκοπό της χρησιμοποίησης των ειδικών αποθεματικών ή να αποφασίσει την 

κατάργηση τους. Στην τελευταία περίπτωση ορίζεται και η τύχη του υφισταμένου 

κεφαλαίου.

7.5. ΕΚΤΑΚΤΗ -ΕΙΣΦΟΡΑ

1. ) Εάν ο Συν/σμός 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 1/3 του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των μελών, το Δ.Σ. 

είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει αμέσως τη Γ.Σ. με θέμα την επιβολή έκτακτης 

εισφοράς στα μέλη του.

2. ) Το Δ.Σ. στην παραπάνω περίπτωση υποβάλλει στη Γ.Σ. ισολογισμό και έκθεση για 

την περιουσιακή κατάσταση του Συν/σμού και προτείνει το ποσό της έκτακτης εισφοράς, 

που πρέπει να καταβάλουν τα μέλη.

3. ) Για να επιβληθεί η έκτακτη εισφορά στα μέλη , πρέπει η Γ.Σ. να αποφασίσει

μόνο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
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7.6. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

1. ) Ο Συν/σμός τηρεί τα βιβλία, που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικών 

Στοιχείων.

2. ) 0  Συν/σμός, εκτός από τα παραπάνω βιβλία, είναι υποχρεωμένος να τηρεί και 

τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από την αρμόδια 

ΔΟΥ:

ά) Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο καταχωρούνται κατά σειρά εγγραφής το

ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, η χρονολογία εγγραφής και η

χρονολογία της αποχώρησης των μελών με οποιοδήποτε τρόπο.

β) Βιβλίο μητρώου μελών ΚΟΠΑΣ του Συν/σμού, στο οποίο καταχωρούνται τα πιο

πάνω στοιχεία.

γ) Βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.

δ) Βιβλίο πρακτικών ΚΟΠΑΣ.

ε) Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.

στ) Βιβλίο περιουσίας του Συν/σμού, στο οποίο αναγράφονται τα περιουσιακά 

στοιχεία, που αποκτά και κατέχει ο Συν/σμός. 

ζ) Βιβλία απογραφής και ισολογισμού.

3. ) Τα κατά νόμο τηρούμενα βιβλία του Συν/σμού, έχουν την αποδεικτική δύναμη 

των εμπορικών βιβλίων. ( καταστατικό Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού 

Άρτας,Νόμος 2810/2000, Άρθρο 31,32,33).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΛΑΟΓΪ £ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ

8.1= ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΙΙΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. ) Στο Συν/σμό μπορούν να συγκροτούνται από τα μέλη του και να λειτουργούν 

Κλαδικές Οργανώσεις Παραγωγής Αγροτικού Συν/σμού (Κ.Ο.Π.Α.Σ.), για τα πιο κάτω 

προϊόντα ή κλάδους παραγωγής.

Για τη συγκρότηση και λειτουργία ΚΟΠΑΣ απαιτούνται δέκα ( 10 ) τουλάχιστον μέλη 

που έχουν σημαντική απασχόληση στο προϊόν, για το οποίο συγκροτείται κάθε 

ΚΟΠΑΣ. Σε κάθε ΚΟΠΑΣ συμμετέχουν τα μέλη του Συν/σμού, τα οποία ασχολούνται 

κυρίως με την παραγωγή του σχετικού-προϊόντος.

Η τακτική Γ.Σ. του Συν/σμού αποφασίζει για τη συγκρότηση των ΚΟΠΑΣ και ορίζει τα 

μέλη τα οποία θα συμμετέχουν σε κάθε μία από αυτές. Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να 

συμμετέχει σε περισσότερες από μια ΚΟΠΑΣ.

2. ) Η ΚΟΠΑΣ αποτελεί ένωση φυσικών προσώπων, χωρίς νομική προσωπικότητα.

Η Διοίκηση και εκπροσώπηση της ΚΟΠΑΣ, τα ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις 

των μελών της, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία 

της ρυθμίζονται από ειδικό κανονισμό λειτουργίας της, ο οποίος καταρτίζεται από τα 

μέλη της, στα πλαίσια του καταστατικού του Συν/σμού. Συμπληρωματικά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Κ., που αφορούν τις εταιρίες και οι διατάξεις του 

παρόντος.

3. ) Οι ειδικότερες δραστηριότητες της κάθε ΚΟΠΑΣ καθορίζονται με απόφαση της 

Γ.Σ. του Συν/σμού.
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4.) Σε περίπτωση διαφωνίας του Λ.Σ. ή της Γ.Σ. με απόφαση της ΚΟΠΑΣ , η 

απόφαση αυτή παραπέμπεται προς κρίση μέσα σε τρεις ( 3 ) το πολύ, εργάσιμες ημέρες 

από τη λήψη της, ενώπιον τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από έναν 

εκπρόσωπο του Δ.Σ. του Συν/σμού, έναν εκπρόσωπο της ΚΟΠΑΣ και έναν εκπρόσωπο 

τοή,Δ.Σ. της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών Άρτας, ως Πρόεδρο.

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ., της πιο πάνω Ένωσης για κάθε κλάδο 

παραγωγής ή βασικό προϊόν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης και του Συν/σμού στην επιτροπή, είναι μόνιμα μέλη για 

όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της.

Η απόφαση της επιτροπής εκτελείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. του Συν/σμού. Η 

επιτροπή συγκαλείται με αίτηση οποιουδήποτε μέλους της και αν δεν καταστεί δυνατή 

η λήψη απόφασης, η απόφαση της ΚΟΠΑΣ εκτελείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. του 

Συν/σμού, εφόσον δε συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Οι αποφάσεις αυτές 

δεσμεύουν και υποχρεώνουν όλα τα μέλη της ΚΟΠΑΣ και αποτελέσματα των εργασιών 

της ωφελούν ή επιβαρύνουν όλους τους συνεταίρους που μετέχουν σ' αυτή.

8.2. ΟΜΑΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ

Στο Συνεταιρισμό μπορούν να λειτουργήσουν Ομάδες Παραγωγών, σύμφωνα με 

τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε προϊόντα, που θα καθοριστούν από τη 

Γενική Συνέλευση.
Η Συνέλευση των μελών που συμμετέχουν σε Ομάδα Παραγωγών ψηφίζουν τον 

Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται τελικά από τη Γ ενική Συνέλευση 

του Συνεταιρισμού.

Ο Συν/σμός μπορεί να λειτουργήσει και ο ίδιος σαν Ομάδα Παραγωγών, για 

προϊόν που θα καθοριστεί από τη Γ.Σ.

( Ο νέος νόμος για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) ( Νόμος 

2Β10/2000 ΦΕΚ 61, Τεύχος πρώτο, 9 Μαρτίου 2000.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Χ ΕΙΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

9.1. ϋΡΟΣΩΙΙΜ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. ) Το τακτικό προσωπικό, κύριο ή βοηθητικό, καθώς και το έκτακτο και 

εργατοτεχνικό προσωπικό του Συν/σμού, προσλαμβάνεται, μετατίθεται, αποσπάται και 

απολύεται από το Α,Σ,. που καθορίζει και την αμοιβή του,

2. ) Το Δ.Σ. μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο αυτού ή και τον Δ/ντή του 

Συν/σμού να προσλαμβάνει έκτακτο προσωπικό, καθώς και το εργατικό και 

εργατοτεχνικό προσωπικό του Συν/σμού, σύμφωνα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες 

του, μέσα στα καθοριζόμενα από το Δ.Σ. όρια.

3. ) Ο κανονισμός προσωπικού, που ψηφίζεται από τη Γενική Συνέλευση, ρυθμίζει 

τα θέματα πρόσληψης, βαθμολογικής-και μισθολογικής εξέλιξης του τακτικού, κύριου 

και βοηθητικού προσωπικού του Συν/σμού, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού, 

καθώς και τους όρους που λύεται η εργασιακή τους σχέση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 38 του Ν. 2810/2000 και την 27346/90 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπ. 

Εργασίας και Γεωργίας «Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού Α.Σ.Ο.», 

όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως μεταγενέστερα θα ισχύσει.

4. ) Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί στον Συν/σμό, αν:

α) ο ίδιος άμεσα ή έμμεσα με οποιαδήποτε σχέση συμμετέχει έστω και ευκαιριακά σε 

μια ανταγωνιστική δραστηριότητα προς εκείνες του Συν/σμού ή άλλης Συν/κής 

Οργάνωσης,

β) αν από πρόθεση έβλαψε τα συμφέροντα του Συν/σμού,
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9.2, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

1.) Με τη φροντίδα και ευθύνη του Δ.Σ. αποστέλλονται στην Ένωση Αγροτικών 

Συν/σμών Αρτας και στην Ι1ΑΣΕΓΕΣ και τίθενται στον τηρούμενο από αυτές ειδικό 

φάκελο:

α) Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου και του Καταστατικού, 

καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού,

β) Πίνακας, ο οποίος πρέπει να περιέχει πλήρη τα στοιχεία και υποδείγματα υπογραφών 

των μελών του Δ.Σ. και των αντιπροσώπων, καθώς και το αξίωμα κάθε μέλους του 

Δ.Σ.. Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται και σε κάθε μεταβολή στα μέλη του Δ.Σ. ή στους 

αντιπροσώπους ή σε κάθε λήξη εκπροσώπησης μέλους του Δ.Σ. γ) Χωριστός 

ονομαστικός πίνακας για τα μέλη, που γράφονται κάθε χρόνο, καθώς και γι' αυτά που 

διαγράφονται. Οι πίνακες αυτοί θα υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δύο ( 2 ) μηνών 

από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης και θα περιέχουν τους συνεταίρους, που η 

εγγραφή ή διαγραφή τους έγινε κατά τη διάρκεια της χρήσης, δ) Αντίγραφο 

ισολογισμού. Το αντίγραφο του ισολογισμού υποβάλλεται μετά την έγκριση του από τη 

Γ.Σ. του Συν/σμού.

9,3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1») Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.. με 

ονομαστική φανερή ψηφοφορία, εκτός αν η Γ.Σ. θα αποφασίσει διαφορετικά. 

Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνεται με την αυξημένη 

απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος.

2.) Κάθε τροποποίηση του παρόντος ισχύει, από την ημερομηνία, που καταχωρείται 

η εγκριτική αυτού απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου στο ειδικό μητρώο των 

Αγροτικών Συν/σμών κάθε βαθμού, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του 

Συν/σμού.
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9.4. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΜΕΤΑΤΡΟΏΗ

Η γενική συνέλευση με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στις 

παραγράφους 3 και 2 των άρθρων 11 και 12 ταυ νόμου 2820 / 2000 , αποφασίζει την 

συγχώνευση ή μετατροπή του συνεταιρισμού.

Για τη συγχώνευση ή συνένωση ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 21 του 

νόμου 2810 /  2000 ή του εκάστοτε ισχύοντος.

1) Ο Συνεταιρισμός κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης, αν παυσει τις πληρωμές 

των χρεών του.

2. ) Η πτώχευση κηρύσσεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο μετά από αίτηση 

οποιουδήποτε πιστωτή που έχει έννομο συμφέρον, των εκκαθαριστών, του Διοικητικού 

Συμβουλίου.

3. ) Ο υπό εκκαθάριση Συν/σμός κηρύσσεται σε πτώχευση μόνο αν δεν έχει 

συντελεστεί η διανομή.

4. ) Η διαδικασία καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2810/2000 

και από τις διατάξεις περί πτώχευσης του Εμπορικού Νόμου.
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9,6* ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. ) Η λύση του Συν/σμού μπορεί να γίνει: α) με απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται 

με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος, β) 

αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, γ) με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Άρτας μετά από αίτηση του Δ.Σ. ή των 2/3 του συνόλου των μελών ή της 

εποπτεύουσας αρχής ( αν η λειτουργία του Συν/σμου απέβη παράνομη ή αν αδράνησε 

για δύο ( 2 ) τουλάχιστον συνεχείς χρήσεις ή αν συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού 

τους λόγω μειωμένης δραστηριότητας του ). Η  απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου υπόκειται σε έφεση.

2. ) Με εξαίρεση τη λύση, που επέρχεται από την κήρυξη σε κατάσταση 

πτώχευσης κατά την οποία ακολουθείται η διαδικασία ταυ Εμπορικού Νόμου, τη λύση 

σε κάθε άλλη από τις παραπάνω περιπτώσεις, ακολουθεί η εκκαθάριση.

Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς εκκαθαριστές, που 

ορίζονται από τη Γ.Σ.

Το νομικό πρόσωπο του Συν/σμού εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί για τις 

ανάγκες της εκκαθάρισης.

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαριστών, μετά από αίτηση 

μέλους ή πιστωτή του Συν/σμού, το Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας , δικάζοντας κατά 

τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας διορίζει άλλους εκκαθαριστές.

3. ) Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να 

κάνουν απογραφή της περιουσίας του Συν/σμού 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 του Συν/σμού με τη δημοσίευση της σε μια ημερήσια 

εφημερίδα Άρτας και καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους. 

Απαιτήσεις πιστωτών κατά του υπό εκκαθάριση Συν/σμού παραγράφονται μετά την 

πάροδο τριών (3  ) ετών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της λύσης του.

4. ) Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του 

εκκαθάριζα μενού Συν/σμού με την ακόλουθη σειρά: προηγείται η εξόφληση των
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οφειλών προς τους εργαζόμενους και ακολουθεί η εξόφληση των λοιπών δανειστών. 

Στη συνέχεια εξοφλούνται οι προαιρετικές μερίδες.

Το υπόλοιπο του ενεργητικού διατίθεται στα μέλη του, ανάλογα με τον αριθμό των 

υποχρεωτικών τους μερίδων.

9.7. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ) Το παρόν καταστατικό συμπληρώνεται σε οποιαδήποτε έλλειψη αυτού από το 

νόμο 2810/2000.

2. ) Στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του σημερινού 

Διοικητικού Συμβουλίου, θα ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος για όσα μέλη 

επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες και επομένως πρόσθετες 

ψήφους ( οι συναλλαγές για τον υπολογισμό του ύψους της πρόσθετης μερίδας θα 

υπολογιστούν για τις λογιστικές χρήσεις των ετών 2000, 2001 και 2002 ). Επίσης στη 

Γενική αυτή Συνέλευση ισχύουν και οι διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 2 εδ. 2 και 18 

παρ. 1 του παρόντος.

3. ) Η  παράγραφος αυτή παύει να ισχύει , αν στο μεταξύ διάστημα εκδοθεί 

Υπουργική Απόφαση , η οποία θα ρυθμίζει το μεταβατικό αυτό στάδιο.( καταστατικό 

Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας,Νόμος 2810/2000 ,Άρθρο 34,35,36.)
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9.8. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ϋΡΟΟΙΙΊΊΚΕΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1. }· Ήδη υλοποιείται πρόγραμμα του νόμου 3299/2004 ύψους 1.451.000 ευρώ και 

περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της μονάδας πατρογονικών και μηχανολογικό 

εξοπλισμό των εκκολαπτηρίων και της μονάδας τυποποίησης τεμαχισμένων προϊόντων 

του πτηνοσφαγείου.

2. ) Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον 

κανονισμό 1257/1999 και στο μέτρο 2.1 ο εκσυγχρονισμός του πτηνοσφαγείου της 

μονάδας και του βιολογικού καθαρισμού έργο το οποίο θα υλοποιηθεί έως 30/6/2008.

3. ) Άμεση προτεραιότητα μετά την υλοποίηση των παραπάνω έχει ο 

εκσυγχρονισμός και η μεταστέγαση των εκκολαπτηρίων ,. κατασκευή ιδιόκτητων 

υποκαταστημάτων σε κομβικά σημεία της χώρας για την καλύτερη προώθηση των 

προϊόντων του συνεταιρισμού και την κατασκευή εργοστασίου διαχείρισης των 

αποβλήτων των πτηνοσφαγείων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και οργανικών 

λιπασμάτων.( Συνέντευξη από τον Διευθυντή του Συνεταιρισμού, 2007 ).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Όπως κάθε επιχείρηση , έτσι και ο Συνεταιρισμός . παρουσιάζουν κάποια 

προβλήματα στη λειτουργία τους. Το πιο σημαντικό πρόβλημα του Συνεταιρισμού που 

εξετάσαμε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η όχι και τόσο αποδοτική αξιοποίηση και 

έλεγχος του εργατικού δυναμικού , καθώς και η μη ύπαρξη καθορισμένων κριτηρίων 

επιλογής του. Θα μπορούσε ο Συνεταιρισμός , προκειμένου να βελτιώσει την 

αποδοτικότητα των εργαζομένων του , να δημιουργήσει τα κατάλληλα κίνητρα όπως 

είναι (π.χ. οργάνωση σεμιναρίων , προαγωγές , οικονομικές απολαβές ),και να 

εντατικοποιήσει τον έλεγχο.

Στόχος του Συνεταιρισμού αυτού είναι, όχι μόνο να διατηρηθεί στην πρώτη 

θέση , αλλά και να αυξήσει και το μερίδιο στην αγορά. Αυτό για να το πετύχει θα 

πρέπει;

Με το νέο πρόγραμμα που υλοποιείται του νόμου 3299 / 2004 ύψους 1.451.000 ευρώ , 

το οποίο περιλαμβάνει:

. τον εκσυγχρονισμό της μονάδας πατρογονικών 

, μηχανολογικό εξοπλισμό των εκκολαπτηρίων

. της μονάδας τυποποίησης τεμαχισμένων προϊόντων του πτηνοσφαγείου 

. εκσυγχρονισμό και αύξηση δυναμικότητας πτηνοσφαγείου

. αγορά οικοπέδων και κατασκευή ιδιόκτητων κέντρων διανομών παραγωγής νέων

προϊόντων

. μονάδα βιολογικού καθαρισμού το οποίο και θα υλοποιηθεί με το νέο έτος 

. κατασκευή περισσότερων υποκαταστημάτων για την καλύτερη προώθηση των 

προϊόντων

. κατασκευή εργοστασίου διαχείρισης των αποβλήτων του Συνεταιρισμού 

. με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων , όπως είναι η παραγωγή γαλοπούλας , 

παραγωγή κοτόπουλων ελευθέρας βοσκής , παραγωγή βιολογικών κοτόπουλων , 

εμπορία ζωοτροφών

. με εξαγορές ή συγχωνεύσεις με άλλες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις

. με την συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις , που γίνονται, είτε στην Ελλάδα, είτε στο

εξωτερικό

. με τη συστηματική διαφήμιση των προϊόντων του.
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Όλοι οι προαναφερόμενοι βραχυπρόθεσμοι στόχοι του Συνεταιρισμού 

προτίθενται να υλοποιηθούν κάτω από ένα κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας , με σκοπό 

την άρτια και σωστά καταρτισμένη εξέλιξη του Συνεταιρισμού θέτοντας υψηλά 

στάνταρντς για την περαιτέρω σωστή εξέλιξή του , βελτιώνοντας συνεχώς την 

ποιότητα των προϊόντων και λανσάροντας νέες ιδέες προσεγγίζοντας και 

ικανοποιώντας πάντα τις προτιμήσεις του καταναλωτή.

Γενικότερα θετική διαγράφεται η πορεία της κατηγορίας του κρέατος 

πουλερικών , η κατανάλωση του οποίου (σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς) τείνει 

να φτάσει τους μέσους όρους της αντίστοιχης κατανάλωσης των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπάρχει η πρόβλεψη πως > με βάση τις ισχύουσες συνθήκες της αγοράς , τη 

δεκαετία του 2005 — 2007 τόσο η εγχώρια παραγωγή όσο και η κατανάλωση θα 

παρουσιάσουν αύξηση. Συγκεκριμένα , προβλέπεται ότι η αγορά του κρέατος 

πουλερικών θα παρουσιάσει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 3 — 4 % (σε 

ποσότητα) . Δεν αποκλείονται βέβαια τυχόν διακυμάνσεις , λόγω εξωτερικών 

απρόβλεπτων γεγονότων.

Συμπερασματικά , ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας έχει 

τη δυνατότητα να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την πορεία του , αρκεί να καταφέρει 

να ξεπεράσει ή έστω να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματά του και να είναι πάντα σε 

ετοιμότητα να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες των τεχνολογικών εξελίξεων.
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ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ 
ΜΠΕΪΚΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 100225 110 & 200 gr.
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ 
ΜΠΕΪΚΟΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 100725 110& 200 gr.

ΓΎΡΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 100720 5-10-15 Kg.

ΓΥΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 8ο ΧΛΛί. ΑΡΤΑΣ -  ΓΑΒΡΙΑΣ, 471 00 ΑΡΤΑ, 
ΤΉΛ.:26810 41600, 41328, 42267, FAX: 26810 41130, 41193,

e-mail: psartas@otenet.gr
ΑΎΠ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: Π -  7 Ο.Κ.Α.Α., ΑΓ. 1. PEN ΤΉΣ, 

182 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΉΛ.:210 4832062
ΒΎΠ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 17ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ -  ΚΟΡΙΝΘΟΥ,
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΉΣ, ΤΉΑ.: 210 5575991-2

ΥΠ7ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΒΕΡΟΙΑΣ 80, Ν. ΙΩΝΙΑ,
570 08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΉΑ.: 2310 784130-1

ΥΠ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΦΑΡΣΑΛΩΝ 165, 413 35 ΛΑΡΙΣΑ,
ΤΉΑ.: 2410 661194

Όλα τα προϊόντα διατίθενται σε νωπή και κατεψυγμενη μορφή. Τυποποιούνται σε σνσκενασίες λιανικής και catering.
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...σχέση παράδοσης!
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ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ 

ΜΠΕΪΚΟΚ

Τ Υ Ρ Ο Σ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

< ΐ̂:χ·:Ά::χ:·'ΥΑ :
Ή υψηλή ποιότητα των προϊόντων

του ΠΤΉΝ0ΤΡ0Φ1Κ0Υ  

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΡΤΑΣ, 

είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου
συστήματος ελέγχου,

από τις πρώτες ύλες ως και το τελικό προϊόν, 
βασισμένο στη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη

και τη γνήσια Ελληνική παράδοση.

Σε συνδυασμό με την πολ υετή εμπειρία 

και την ευαισθησία του

ΠΤΉΝΟΤΡΟΦΊΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΡΤΑΣ 

απέναντι στους συνεργάτες και τους καταναλωτές του, 

επιτυγχάνεται η συνέχιση της ανοδικής πορείας 

και η αύξηση του μεριδίου της αγοράς.

. ' -V", '
''w K ·"

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΜΕ 
ΜΠΕΙΚΟΝ

ΓΥΡΟΣ

, \ ΐ  *
Όλα τα προϊόντα διατίθενται σε νωπή και κατεψυγμενη μορφή. Τυποποιούνται σε συσκευασίες λιανικής και catering t ‘
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.σχέση ττα̂

Ή υψηλή ποιότητα των προϊόντων

του ΠΤΙίΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΎ ΑΡΤΑΣ, % , 

είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος ελέγχου, από τις πρώτες ύλες

ως και το τελικό προϊόν, βασισμένο 

στη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη

και την επιμονή μας 

στην γνήσια Ελληνική παράδοση.

Ή πολυετής εμπειρία του 

ΠΤΉΝ 0ΤΡ0Φ1Κ Ο Υ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΡΤΑΣ 

και η ευαισθησία απέναντι 

στους συνεργάτες 

και τους καταναλ ωτές του, 

επιτυγχάνει τη συνέχιση 

της ανοδικής πορείας και την αύξηση 

του μεριδίου της αγοράς.

ΝΩΠΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

η

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ

. ο  *  * »* V ΚΟΚΟΡΙΑ
Ό λα τα προϊόντα διατίθενται σε νωπή και κατεψυγμένη μορφή. 

Τυποποιούνται σε συσκευασίες λιανικής και οαίετίτ >
Μ

*



• ΉμΚΜ

.σχέση παράδοση

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΣΧΑΡΑΣ

V

V  ·Ψϊ·:

Β

ΜΠΟΥΤΙ
ΠΑΙΔΑΚΙ

\ ,.
■} 7

■ ■· '"! - ' *0 ;

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΜΕΡ1ΔΑΤ0

' - χ

ΡΟΛΟ
ΓΕΜΙΣΤΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 8ο ΧΛΜ. ΑΡΤΑΣ - ΓΑΒΡΙΑΣ, 471 00 ΑΡΤΑ 
THA: 2681041600, 41328, 42267, FAX: 26810 41130 

e-mail: psartas@oteaet.gr

A' ΥΠ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΑΓ. 1. PEN ThΣ, ΤΉΛ: 210 4832062 
ΒΎΠ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 17ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΉΛ: 210 5575991-2
ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Ν. ΙΩΝΙΑ, ΤΉΛ: 2310 784130-1 

ΥΠ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΤΗΛ: 2410 661194

Ό λα τα προϊόντα διατίθενται σε νωπή και κατεψυγμενη μορφή. 
Τυποποιούνται σε συσκενασίες λιανικής και catering.

mailto:psartas@oteaet.gr
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GYROS

—------ ’HIP "' ------------  ■
WHOLE GRILL —  MARINATED '-
CHICKEN CHICKEN RIBS

BREAST FILLET FILLET BREAST

ROOSTER



3ARBECUE
HH1CKEN

^ ^ V r - . ' " '

CHICKEN 
)N THE SKEWER

CHICKEN RIBS PORTIONED
CHICKEN

STUFFED CHICKEN
CHICKEN ROLL WITH BACON

ON THE SKEWER

'«¿¿i -■·
DRUMSTICKS

• '’VrV ' V CHICKEN WINGSWHOLE 
CHICKEN 
(FROZEN)
All products are supplied fresh or frozen. Packed in retail or catering packages.

CHICKEN LIVERS

/ j=mmA ,  ;{ '> 7 ^ - )



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας , Νόμος 2810 περί 

Αγροτικών Συνεταιρισμών ,2001.

Καταστατικό Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας 

,προσαρμοσμένο σύμφωνα με τον νόμο 2810/2000 για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις,Άρθρα από 1-36.

Ο νέος νόμος για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ( Α.Σ.Ο.) 

( Νόμος 2810/2000 ΦΕΚ 61 , Τεύχος πρώτο ,9 Μαρτίου 2000 ).

Εφημερίδα της κυβερνήσεως , Τεύχος πρώτο ,Αρ. φύλλου 61, 9 Μαρτίου 

2000,Νόμος 2810.

Συνέντευξη από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού κ. Μίχα Παύλο για τις 

αρμοδιότητες που έχει μέσα στο συνεταιρισμό.

Συνέντευξη από τον Διευθυντή του Συνεταιρισμού κ. Γιώτη Δημήτριο που 

μας μίλησε για τις μελλοντικές προοπτικές — επενδύσεις του Συνεταιρισμού.
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