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Άξζξν 1
χζηαζε – Δπσλπκία – Έδξα

πληζηάηαη

Αγξνηηθφο

πλεηαηξηζκφο

κε

ηελ

επσλπκία

«ΑΓΡΟΣΙΚΟ

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΣΗΝΟΣΡΟΦΧΝ ΜΔΓΑΡΧΝ .» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν
«Agrosyn»,

κε

έδξα

ηα

ΜΔΓΑΡΑ

ηνπ

Ννκνχ

Αηηηθήο,

φπνπ

είλαη

εγθαηεζηεκέλε θαη ε Γηνίθεζή ηνπ.
Γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε ην εμσηεξηθφ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε
επσλπκία ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζηελ αγγιηθή σο εμήο: «Megara Poultry
Breeders Agricultural Cooperative».

Άξζξν 2
Πεξηθέξεηα
Ο πλεηαηξηζκφο έρεη πεξηθέξεηα ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε νπνία νξίδεηαη
απφ ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Μεγάξσλ, φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα
κέιε ηνπ.
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Άξζξν 3
θνπφο – Γξαζηεξηφηεηεο
1. Ο πλεηαηξηζκφο απνζθνπεί, κε ηελ ηζφηηκε ζπλεξγαζία θαη ηελ ακνηβαία
βνήζεηα ησλ ζπλεηαίξσλ κειψλ ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη
πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηνπο, κέζσ κηαο ζπληδηνθηήηεο θαη
δεκνθξαηηθά δηνηθνχκελεο επηρείξεζεο.
2. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ ν πλεηαηξηζκφο αλαπηχζζεη
νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο, κε ηηο νπνίεο θαιχπηεη νιφθιεξν ην θάζκα ηεο
παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο δσνηξνθψλ, πηελνηξνθψλ, εηνίκσλ
θπξακάησλ θαη πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαζθεπή δσνηξνθψλ, πξντφλησλ
απγνχ θαη απγψλ πξνο θαηαλάισζε, εθηξνθή- ζθαγή θαη πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία νξληζίσλ θαη νξλίζσλ θαζψο θαη θξεαηνζθεπαζκάησλ θξέαηνο
πνπιεξηθψλ γηα θαηαλάισζε, εκπνξία δψλησλ πνπιεξηθψλ γηα ηηο αλάγθεο
ησλ κειψλ ηνπ, πξνκήζεηαο θαη εκπνξίαο πηελνηξνθηθψλ εθνδίσλ θαη
εμνπιηζκψλ, απνζήθεπζεο θαη εκπνξίαο θηεληαηξηθψλ ζθεπαζκάησλ θαη
εκβνιίσλ γηα ηελ πηελνηξνθία, θαζψο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θάζε
θχζεσο ζρεηηθέο κε ηελ πηελνηξνθηθή θαη ηελ αγξνηηθή παξαγσγή.
0η δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη νη εμήο:
Η

επεμεξγαζία,

κεηαπνίεζε

θαη

εκπνξία

αγξνηηθψλ

θαη

πηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. Ο πλεηαηξηζκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί
θαη σο Οκάδα Παξαγσγψλ (ΟΠ) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
ηεο εζληθήο θαη ελσζηαθήο λνκνζεζίαο.
Η

πξαθηφξεπζε

ζηελ

εηαηξηψλ, ησλ νπνίσλ ε

πεξηθέξεηα

ηνπ

ησλ

αζθαιηζηηθψλ

πιεηνλφηεηα ησλ κεηνρψλ αλήθεη ζε

πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ πλεηαηξηζκνχ σο
ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ δηακεζνιαβεηή απαηηείηαη ε χπαξμε εηδηθά
γηα ην ζθνπφ απηφ εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ πξνζψπνπ
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αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπ
πξνζψπνπ απηνχ θαη ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
Η λφκηκε πξνκήζεηα γηα ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη
ή αλαλεψλνληαη κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαηαβάιιεηαη
ζηνλ πλεηαηξηζκφ.
Η πξαθηφξεπζε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ, Οξγαληζκψλ αζθάιηζεο ή
αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη θεθαιαίνπ.
Η παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο ζηα κέιε.
Η δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ πξνκήζεηα
ζηα κέιε
Η

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ.

εθηέιεζε

εγγεηνβειηησηηθψλ

έξγσ λ

θαη

έξγσλ

αγξνηηθήο

νδνπνηίαο.
Η

παξέκβαζε

θαη

ε

ιήςε

θάζε

κέηξνπ

πξνζηαζίαο

ησλ

αγξνηηθψλ πξντφλησλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ηξίησλ.
Η παξνρή ζπλεηαηξηζηηθήο εθπαίδεπζεο. Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα
παξέρεηαη

ζε φια ηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, θαζψο θαη ζηα

ππεξεζηαθά ζηειέρε, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαη’ έηνο. Η εθπαίδεπζε
κπνξεί λα παξέρεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΠΑΔΓΔ ή/θαη ην
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ή αξκφδηνπο θνξείο
απηνχ.
Η

ίδξπζε

θαη

ιεηηνπξγία

αγξνηνηνπξηζηηθψλ

κνλάδσλ,

ε

αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ, ηνπ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ θαη
αγξνηνηνπξηζηηθψλ εξγαζηψλ.
Κάζε

δξαζηεξηφηεηα

γηα

ηε

βειηίσζε

ηεο

θνηλσληθήο

θαη

πνιηηηζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ κειψλ ηνπ θαη ηνπ βηνηηθνχ ηνπο
επηπέδνπ.
Ο πλεηαηξηζκφο νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ βαζηθέο
αξρέο σο πξνο ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία
ηνπ:
α) Σελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ αγξνηψλ - θπζηθψλ πξνζψπσλ, νη
νπνίνη θαζίζηαληαη κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
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β)Σε δεκνθξαηηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηνπ πλεηαηξηζκνχ πξέπεη λα εθιέγεηαη άκεζα απφ ηα κέιε ηνπ – θπζηθά
πξφζσπα.
γ) Πνζνζηφ δηάζεζεο ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηεο
παξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πνπ παξάγνπλ ηα κέιε ηνπ θαη
δηαθηλεί ν πλεηαηξηζκφο.
δ) Σελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, αλάπηπμε θαη αμηνπηζηία, ε δηαπίζησζε
ησλ νπνίσλ ηεθκεξηψλεηαη κε βάζε ηα νηθνλνκηθά θαη πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
ε) Η ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ
πλεηαηξηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν θαη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ.

3.Απαγνξεχεηαη ζην πλεηαηξηζκφ λα ρνξεγεί ρξεκαηηθά δάλεηα ζε κε
κέιε ηνπ ή λα παξέρεη εγγπήζεηο ππέξ απηψλ.
4.Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ν πλεηαηξηζκφο, χζηεξα απφ
εηδηθή θαηά πεξίπησζε απφθαζε ηεο Γεληθήο ηνπ πλέιεπζεο πνπ
ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ηνπ κπνξεί:
α) Να ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα, παξαξηήκαηα ή γξαθεία ζην εζσηεξηθφ
θαη ην εμσηεξηθφ θαη θαηαζηήκαηα πσιήζεσο αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
β) Να ζπκκεηέρεη ζε ή/θαη λα ηδξχεη Αγξνηηθέο Δηαηξηθέο πκπξάμεηο
(ΑΔ).
γ) Να ζπκπξάηηεη ζε θνηλέο επηρεηξήζεηο κε θαηαλαισηηθνχο ή άιινπο
ζπλεηαηξηζκνχο, λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, κε
θνηλσθειείο Οξγαληζκνχο, κε επηρεηξήζεηο

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), κε ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο άιισλ ρσξψλ
κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζην πιαίζην ηεο δηαθξαηηθήο θαη
δηεπαγγεικαηηθήο ζπλεξγαζίαο.
.
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δ) Να ζπληζηά ή λα κεηέρεη ζε εηαηξείεο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, πνπ
έρνπλ αληηθείκελφ ηνπο δξαζηεξηφηεηα, πνπ εκπίπηεη ζηνπο ζθνπνχο
ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
5. Ο πλεηαηξηζκφο εθπξνζσπείηαη ζηηο Γηεπαγγεικαηηθέο Οξγαλψζεηο,
νη νπνίεο ζπληζηψληαη ζε εζληθφ επίπεδν απφ ηελ ΠΑΔΓΔ, ή απφ
άιιε αληηπξνζσπεπηηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε. ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.2732/1999,φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ηνλ λ.
4015/2011.
ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ε εθπξνζψπεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
6. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ Κιαδηθέο
Οξγαλψζεηο Παξαγσγήο Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ (Κ.Ο.Π.Α..) θαζψο
θαη Οκάδεο Κνηλήο Δθκεηάιιεπζεο Ο.Κ.Δ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ
Ν. 2810/2000 .
7. Ο πλεηαηξηζκφο απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη έρεη
εκπνξηθή ηδηφηεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 3 ηνπ Ν.2810/2000
φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ην άξζξν 16 παξ. 2 ηνπ
Ν.4015/2011.
8. Ο πλεηαηξηζκφο δηακέζνπ ησλ Ννκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ φηαλ
αληηπξνζσπεχνπλ ηα Μέιε/πλεηαίξνπο ελεξγεί απνθιεηζηηθά ζε
ζέκαηα

πνπ

αθνξνχλ

ηνλ

ζθνπφ

θαη

ηηο

δξαζηεξηφηεηεο

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 πνπ παξφληνο
θαηαζηαηηθνχ.

Άξζξν 4
Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη απεξηφξηζηε.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
5

ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ
ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

Άξζξν 5
Πξνυπνζέζεηο θαη θσιχκαηα εγγξαθήο
1. Μέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κπνξνχλ λα γίλνπλ θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ
πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο θαη δελ ζπληξέρεη απφ ηνλ λφκν
πεξίπησζε απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ.
Γηα λα γίλεη έλα θπζηθφ πξφζσπν κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ απαηηείηαη:
α) Να έρεη πιήξε ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία.
β) Να αζρνιείηαη θαηά θχξην επάγγεικα κε απηφ ηνπ πηελνηξφθνπ
ελ ελεξγεία δξαζηεξηνπνηνπκέλνπ ζηνλ θιάδν εθηξνθήο νξληζηψλ ή
νξλίζσλ ή ηλδηαλνξλίζσλ θαζψο θαη

ζε νπνηνλδήπνηε θιάδν ή

δξαζηεξηφηεηα ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο βεβαίσο
εμππεξεηείηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ

θαη

απνδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
2. Γελ κπνξεί λα γίλεη κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ φπνηνο:
α) Αληηζηξαηεχεηαη κε

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηα

ζπκθέξνληα

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ.
β) Σειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε ή έρεη θαηαδηθαζηεί
ακεηάθιεηα γηα θαθνχξγεκα εθ δφινπ ή πιεκκέιεκα, ζε βάξνο ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
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3. Μέινο ηνπ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη άιινο
Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο (Α), ν νπνίνο ζα κπνξεί λα θαηέρεη κφλν κία
(1) ζπλεηαηξηθή κεξίδα. Σν ζχλνιν ησλ ζπλεηαηξηθψλ κεξίδσλ πνπ
κπνξεί λα θαηέρνληαη απφ Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην 3% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηερνκέλσλ απφ κέιε-θπζηθά
πξφζσπα ζπλεηαηξηθψλ κεξίδσλ. Γηα λα γίλεη άιινο Αγξνηηθφο
πλεηαηξηζκφο (Α), κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ απαηηείηαη λα κε ηειεί ππφ
εθθαζάξηζε ή ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο.
Γηα λα γίλεη έλα λνκηθφ πξφζσπν κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ απαηηείηαη
λα κε ηειεί ππφ εθθαζάξηζε ή ζε θαηάζηαζεο πηψρεπζεο.
4. Ο πλεηαηξηζκφο ππνρξενχηαη λα εγγξαθεί ζην Δζληθφ Μεηξψν
πιινγηθψλ Αγξνηηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΑΟ) θαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ Ν.4015/2011, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
Αξζξν 6
Όξνη εηζδνρήο
1.Σα

θπζηθά

πξφζσπα

θαη

νη

Αγξνηηθνί

πλεηαηξηζκνί,

πνπ

ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, γηα λα
εγγξαθνχλ ζηνλ πλεηαηξηζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ έγγξαθε αίηεζε
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Η αίηεζε απηή πξέπεη
λα

πεξηιακβάλεη

ην

νλνκαηεπψλπκν,

ή

ηελ

επσλπκία

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ, ην παηξψλπκν, ην επάγγεικα ή ηε δξαζηεξηφηεηα θαη
ηελ θαηνηθία, ή ηελ έδξα θαζψο θαη δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ κέινπο
φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φηη έρεη
ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ λα γίλεη κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ
θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ θσιχκαηα, απφ απηά πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν θαη ηα νπνία απνθιείνπλ ηελ εγγξαθή
ηνπ ζηνλ πλεηαηξηζκφ.
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2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλεηαηξηζκνχ απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ή
φρη ηεο αίηεζεο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) κελφο απφ ηελ
ππνβνιή ηεο. Απνδνρή ηεο αίηεζεο κεηά απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα
ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κέρξη ηελ έλαξμε θαη ην ηέινο ησλ
εξγαζηψλ ηεο δελ επηηξέπεηαη.
3. ε πεξίπησζε πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνξξίςεη ηελ αίηεζε ή
παξαιείςεη λα πάξεη απφθαζε, ην ππνςήθην κέινο κπνξεί λα πξνζθχγεη
εγγξάθσο ζηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία επηιακβάλεηαη
ηνπ αηηήκαηνο θαη απνθαζίδεη νξηζηηθά.

Άξζξν 7
Απφθηεζε ηδηφηεηαο κέινπο
1. Η ζπλεηαηξηζηηθή ηδηφηεηα απνθηάηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ δέρεηαη ηελ
αίηεζε, πνπ δηαηάζζεη ηελ εγγξαθή, εθφζνλ ην ελδηαθεξφκελν κέινο έρεη
θαηαβάιεη ηε ζπλεηαηξηζηηθή ηνπ κεξίδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ
θαηαζηαηηθνχ απηνχ.
2. Σα ηδξπηηθά κέιε απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο απφ ηελ θαηαρψξεζε
ηνπ Καηαζηαηηθνχ ζην Βηβιίν Μεηξψνπ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, πνπ
ηεξείηαη ζην Δηξελνδηθείν Μεγάξσλ θαη ηελ θαηαβνιή ηεο ζπλεηαηξηθήο
ηνπο κεξίδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
3. Με ηελ απφθηεζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηδηφηεηαο ην κέινο εγγξάθεηαη ζην
Βηβιίν Μεηξψνπ ησλ Μειψλ.
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Άξζξν 8
Γηθαηψκαηα Μειψλ
Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηθαηνχληαη:
1. Να ζπκκεηέρνπλ θαη ςεθίδνπλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηνπ.
2. Να

εθιέγνληαη

ζην

Γηνηθεηηθφ

πκβνχιην,

ζην

Δπνπηηθφ

πκβνχιην θαη σο αληηπξφζσπνη ζην Παλειιήλην πλέδξην ηεο
ΠΑΔΓΔ, ζηελ γεληθή ηεο ζπλέιεπζε θαη ζην δηνηθεηηθφ ηεο
ζπκβνχιην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν.4015/2011. Δπίζεο, λα
εθιέγνληαη εθπξφζσπνη ζε ΑΔ θαη ινηπά λνκηθά πξφζσπα πνπ
κεηέρεη ν πλεηαηξηζκφο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ λφκνπ. Σν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη
εθιέγεζζαη αλαγλσξίδεηαη θαη ηζρχεη κφλν γηα θπζηθά πξφζσπα.
3. Να ζπληζηνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο Οκάδεο Παξαγσγψλ ηνπ
πλεηαηξηζκνχ

θαη

ινηπέο

κνξθέο

ζπιινγηθήο

δξάζεο

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ.
4. Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπγθαινχκελεο ζπζθέςεηο, γηα ζέκαηα ηνπ
πλεηαηξηζκνχ ή ησλ κειψλ ηνπ.
5. Να ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζθέςεηο, ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα ζην εζσηεξηθφ
θαη εμσηεξηθφ, πνπ πηνζεηεί ν πλεηαηξηζκφο.
6. Να δεηνχλ κε αίηεζε ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Σν
Γηνηθεηηθφ

πκβνχιην

ππνρξενχηαη

λα

παξέρεη

ηηο

ζρεηηθέο
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πιεξνθνξίεο ζηελ πξψηε κεηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κειψλ.
7. Να δεηνχλ κε αίηεζε ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη λα παίξλνπλ
αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ Γεληθήο πλέιεπζεο, ηνπ Ιζνινγηζκνχ θαη
ηνπ Λνγαξηαζκνχ θεξδψλ θαη δεκηψλ. Σα αληίγξαθα απηά ρνξεγνχληαη
ζην κέινο κέζα ζε πξνζεζκία ελφο κελφο ην αξγφηεξν απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο θαηαβάιεη ηελ
ζρεηηθή δαπάλε.
8. Να ιακβάλνπλ, κε αίηεζε ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, γλψζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ αηνκηθψλ ηνπο ινγαξηαζκψλ θαη ησλ απνθάζεσλ
ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζή ηνπ λα αξλεζεί ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
απνθάζεσλ, γηα ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, αλ
απφ ηε γλσζηνπνίεζή ηνπο πηζαλνινγείηαη βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ
ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ππνρξενχηαη λα θέξεη ην ζέκα γηα ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο ζηελ
πξψηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ.
9. Να ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαλνκή ησλ πιενλαζκάησλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο
ρξήζεο θαη ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
10. Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ
πλεηαηξηζκνχ, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ, κε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
11. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηελ εζεινληηθή
εξγαζία ηνπο ζηνλ πλεηαηξηζκφ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, θαη
δελ

ζεσξείηαη

εμαξηεκέλεο

φηη

απηή

εξγαζίαο.

Ο

παξέρεηαη

ζην

πιαίζην

πλεηαηξηζκφο εθδίδεη

ζρέζεο

απνδείμεηο
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δαπάλεο γηα ηελ θαηαβαιιφκελε ακνηβή ηεο πξνζσπηθήο
εξγαζίαο πνπ παξέρεηαη απφ ηα κέιε ηνπ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ
θαη ηνηρείσλ (ΚΒ), αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ
θαηαβάιιεηαη θαη εθφζνλ ν δηθαηνχρνο δελ είλαη επηηεδεπκαηίαο
απφ άιιε αηηία.

Άξζξν 9
Τπνρξεψζεηο Μειψλ

1. Οη

ζπλεηαίξνη

ππνρξενχληαη

λα

παξακείλνπλ

κέιε

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία (3) ρξφληα θαη αλαιακβάλνπλ
ηελ

ππνρξέσζε

εγγξαθήο

ζηελ

Οκάδα

Παξαγσγψλ

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ γηα ηελ ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδν, πνπ απαηηεί ην
Δλσζηαθφ Γίθαην. Κάζε κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ θνηλνπνηεί ηελ
ηπρφλ απνρψξεζή ηνπ γξαπηψο έμη (6) κήλεο πξηλ απφ απηή.
Απνρψξεζε είλαη δπλαηή πξηλ ηε ιήμε ηεο ηξηεηίαο κφλν έλεθα
ζπνπδαίνπ ιφγνπ ηνλ νπνίνλ θξίλεη κε απφθαζή ηνπ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
2. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ νθείινπλ θαη δεζκεχνληαη :
α) Να ζπκκνξθψλνληαη πηζηά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ
Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηεο Οκάδαο
Παξαγσγψλ, ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηηο απνθάζεηο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
β) Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ,

λα

ππεξαζπίδνληαη

θαη

λα
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εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη λα κελ πξνβαίλνπλ
ζε πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ ή ηα
ζπκθέξνληα ησλ ζπλεηαίξσλ, σο κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
γ) Να εθπιεξψλνπλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν, ηηο
δηαηάμεηο

ηνπ

θαηαζηαηηθνχ

απηνχ

θαη

ηνπο

θαλνληζκνχο

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ-Οκάδαο Παξαγσγψλ.
δ) Να κελ αληαγσλίδνληαη ην πλεηαηξηζκφ, ζηνλ νπνίν είλαη κέιε.

ε) Να παξαδίδνπλ ζηνλ πλεηαηξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο
πξνβιέςεηο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ή ηηο
απνθάζεηο ηεο Γ, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 80%, ηελ παξαγσγή
ηνπο, πνπ πξννξίδεηαη γηα ην εκπφξην ησλ πξντφλησλ, γηα ηα νπνία
ε Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε ηελ θνηλή εκπνξία .Να
πξνκεζεχνληαη απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ ην ζχλνιν ησλ απαηηνπκέλσλ
δσνηξνθψλ ηνπο.

ζη) Να δειψλνπλ ζην πλεηαηξηζκφ κέζα ζε πξνζεζκίεο πνπ
θαζνξίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ ηελ

εηήζηα

παξαγσγή ηνπο, πνπ θαζνξίδεη ην χςνο ησλ απαηηνπκέλσλ
δσνηξνθψλ, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ κνλάδσλ ή ηελ
πψιεζε ησλ πξντφλησλ ησλ πξντφλησλ ησλ κνλάδσλ ηνπο

ηε

ζπγθέληξσζε ησλ νπνίσλ έρεη απνθαζίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε.
δ) Να εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο θαη πνηφηεηαο πνπ
ζεζπίδνληαη γηα θάζε πξντφλ, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
ε) Να δέρνληαη θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηα Όξγαλα ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πνπ
είλαη αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ παξαγσγήο θαη
πνηφηεηαο.
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ζ) Να ηεξνχλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ επηβάιινληαη απφ ην
πλεηαηξηζκφ – Οκάδα Παξαγσγψλ (π.ρ. Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο
Λεηηνπξγίαο πλεηαηξηζκνχ – Οκάδαο Παξαγσγψλ).
η) Να εκπνξεχνληαη ηελ παξαγσγή ηνπο κέζσ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
3.

Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηα κέιε κπνξνχλ λα

απαιιάζζνληαη κεξηθά ή νιηθά απφ ηελ ππνρξέσζε γηα πξνκήζεηα
δσνηξνθψλ -πηελνηξνθψλ πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο θαζψο θαη
ηελ παξάδνζε ηεο παξαγσγήο ηνπο ζην ζπλεηαηξηζκφ, εθφζνλ:


Έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία ή άιινπο ζνβαξνχο ιφγνπο.



Πξηλ απφ ηελ έληαμε ηνπο ζην πλεηαηξηζκφ είραλ ζπλάςεη
απνδεδεηγκέλα ζπκβάζεηο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε ηξίηνπο,
εθφζνλ ν πλεηαηξηζκφο έρεη ελεκεξσζεί έγθαηξα γηα ηε δηάξθεηα, ηνλ
φγθν παξαγσγήο θαη ηηο ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζχκβαζεο.



Ο πλεηαηξηζκφο αδπλαηεί λα παξαζθεπάζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ
απαηηνχκελε

πνζφηεηα

δσνηξνθψλ

ή

λα

απνξξνθήζεη

ηελ

πξνζθεξφκελε παξαγσγή.
4.πλέηαηξνο, πνπ αδηθαηνιφγεηα δε δειψλεη ηελ παξαγσγή ηνπ έγθαηξα ζην
πλεηαηξηζκφ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ εδαθίνπ ζη΄ ηνπ
παξφληνο ή θάλεη αλαθξηβή δήισζε θαη δελ πξνζθνκίδεη ηελ παξαγσγή ηνπ
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ζην ρψξν, πνπ ν πλεηαηξηζκφο
νξίδεη ή δηαζέηεη ηελ παξαγσγή ηνπ κεξηθά ή νιηθά ζε άιινπο θνξείο ρσξίο
ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κπνξεί λα δηαγξαθεί κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ηε πεξίπησζε απηή δελ επηζηξέθεηαη ε
ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα.
Άξζξν 10
Απνρψξεζε Μειψλ
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1. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ δελ κπνξνχλ λα απνρσξήζνπλ απφ απηφλ
πξηλ πεξάζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 9 παξ. 1,
εθηφο εάλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο, θαηά ηα αλσηέξσ.

2. Γηα ηελ απνρψξεζε απαηηείηαη έγγξαθε αίηεζε ηνπ κέινπο πξνο ηνλ
πλεηαηξηζκφ πξηλ απφ έμη (6) ηνπιάρηζηνλ κήλεο. Μέρξη ηε
ρξνλνινγία ηεο απνρψξεζεο εμαθνινπζεί ην κέινο, πνπ δήηεζε λα
απνρσξήζεη, λα έρεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ άιισλ
κειψλ θαη λα κεηέρεη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο. Όκσο, απφ ηελ εκέξα
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζεσξείηαη φηη παξαηηήζεθε απφ ηπρφλ
αμηψκαηα, πνπ θαηείρε ζε φξγαλα ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ζε άιια
φξγαλα ζχκθσλα κε ηνλ άξζξν 8, παξ. 2 ηνπ παξφληνο.

3. Σν κέινο πνπ δήηεζε ηελ απνρψξεζε απφ ην πλεηαηξηζκφ κπνξεί λα
ηελ αλαθαιέζεη κε έγγξαθε δήισζή ηνπ πξνο ηνλ πλεηαηξηζκφ κέρξη
ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, πνπ ε απνρψξεζε ηνπ γίλεηαη
νξηζηηθή. Δπαλάθηεζε ησλ αμησκάησλ πνπ θαηείρε απνθιείεηαη.
4. Ο

ζπλέηαηξνο

ππνρξενχηαη

λα

επαλνξζψζεη

θάζε

δεκηά

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ απφ ηελ πξφσξε ιχζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ζρέζεο
ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν.

Άξζξν 11
Γηαγξαθή κέινπο
1. Με

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηαγξάθεηαη

κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, φηαλ:
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α) Γελ έρεη πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο.
β) Σεζεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε ή εθθαζάξηζε ή
πηψρεπζε ζε πεξίπησζε κέινπο Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ.

γ) Αξλείηαη ρσξίο ιφγν ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απέλαληη
ζην πλεηαηξηζκφ θαη δελ εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
θαηαζηαηηθνχ, ηνπ λφκνπ, ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ηηο
απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
δ) Αληαγσλίδεηαη ην πλεηαηξηζκφ, ζηνλ νπνίν είλαη κέινο.
ε) Βιάπηεη απφ πξφζεζε ηα ζπκθέξνληα ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ηδίσο κε
ηελ άζθεζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία ζηξέθεηαη ελαληίνλ ησλ
νηθνλνκηθψλ ή εζηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
ζη) Γηαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην κέινο πνπ δελ ζπλαιιάζζεηαη κε
ηνλ πλεηαηξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ
θαηαζηαηηθνχ.
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξηλ απφ ηελ απφθαζή ηνπ πεξί δηαγξαθήο
ζπλεηαίξνπ, ηάζζεη ζ’ απηφλ δεθαήκεξε πξνζεζκία γηα παξνρή εμεγήζεσλ
θαη άξζε ηνπ ιφγνπ δηαγξαθήο, αλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε.
3. Καηά ηεο απφθαζεο δηαγξαθήο επηηξέπεηαη πξνζθπγή ηνπ δηαγξαθέληνο
ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Σε δηαγξαθή ζηε Γεληθή πλέιεπζε εηζεγείηαη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ ππνρξενχηαη φπσο θαη ε Γεληθή πλέιεπζε λα
αθνχζεη πξνεγνπκέλσο ην ππφ δηαγξαθή κέινο.
4. Η απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο πνπ δηαγξάθεηαη, επέξρεηαη κε ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο, εάλ αζθεζεί ζ’ απηή.

15

5. ηα κέιε, πνπ δηαγξάθνληαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα
γ΄ δ΄ θαη ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο, δελ επηζηξέθνληαη νη ππνρξεσηηθέο
κεξίδεο.

Άξζξν 12
1. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ κέινπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ν θιεξνλφκνο ή φηαλ
ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη θιεξνλφκνη, απηφο πνπ ππνδείρζεθε κε έγγξαθε
ζπκθσλία ηνπ, εθφζνλ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο

ηνπ λφκνπ θαη ηνπ

θαηαζηαηηθνχ λα γίλεη κέινο, ππεηζέξρεηαη ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο πνπ πέζαλε.
Η δήισζε – αίηεζε ηνπ θιεξνλφκνπ γηα ηε ζπλέρηζε ζην πξφζσπν ηνπ ηεο
ζπλεηαηξηζηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο πνπ πέζαλε, ππνβάιιεηαη ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλεηαηξηζκνχ κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5)
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ κέινπο.
2. Αλ δελ ππνδεηρζεί, ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεξίδαο, φπσο ηπρφλ έρεη
πξνζαπμεζεί ή κεησζεί αλάινγα φηαλ ππάξρεη δεκηά, απνδίδεηαη ζηνπο
θιεξνλφκνπο ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο
επήιζε ν ζάλαηνο ηνπ κέινπο.

Άξζξν 13
Γηθαηψκαηα εμεξρφκελσλ Μειψλ
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1. Ο ζπλέηαηξνο, πνπ εμέξρεηαη απφ ην πλεηαηξηζκφ, δελ κπνξεί λα
δεηήζεη ηελ εθθαζάξηζή ηνπ, νχηε έρεη θακία απαίηεζε ή αμίσζε
πάλσ ζηελ πεξηνπζία ηνπ πλεηαηξηζκνχ Γηθαηνχηαη κφλν ζηελ
επηζηξνθή

ηεο

νλνκαζηηθήο

αμίαο

ηεο

ππνρξεσηηθήο

ζπλεηαηξηθήο ηνπ κεξίδαο ή πξφζζεησλ ππνρξεσηηθψλ κεξίδσλ,
πνπ θαηαβιήζεθαλ απ’ απηφλ, θαζψο θαη ην κέξνο απφ ην θαζαξφ
πιεφλαζκα ηεο εηήζηαο δηαρείξηζεο, αλ ππάξρεη, πνπ δηθαηνχηαη
ζην ηέινο ηεο ρξήζεο πνπ εμήιζε, αθνχ αθαηξεζνχλ νη δεκηέο
ησλ

πξνεγνχκελσλ

ρξήζεσλ

θαη

νη

θξαηήζεηο

γηα

ηα

απνζεκαηηθά θεθάιαηα, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαη ην
θαηαζηαηηθφ.
2. Η απφδνζε ηεο ζπλεηαηξηθήο κεξίδαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ην
πιεφλαζκα ηεο ρξήζεο γίλεηαη κέζα ζε έλα ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία
πνπ ην κέινο, ζχκθσλα κε ην λφκν, έραζε ηε ζπλεηαηξηζηηθή ηνπ
ηδηφηεηα φρη φκσο λσξίηεξα απφ έμη κήλεο απ’ απηή.
3. Αλ κέρξη ηελ νξηζηηθή έμνδν ηνπ κέινπο απνθαζηζζεί ε επηβνιή
εηζθνξάο ζηα κέιε, ε απφθαζε εθαξκφδεηαη θαη ζε εθείλνπο, πνπ
έρνπλ δεηήζεη λα απνρσξήζνπλ.
4. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πάληνηε παίξλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ
εμαζθάιηζε

ησλ

απαηηήζεσλ

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ

έλαληη

ησλ

ζπλεηαίξσλ, πνπ απνρσξνχλ ή δηαγξάθνληαη, θαζψο θαη γηα ηελ
εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο απέλαληη ζην πλεηαηξηζκφ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ
ΤΝΔΣΑΙΡΙΚΗ ΜΔΡΙΓΑ – ΔΤΘΤΝΗ
Άξζξν 14
πλεηαηξηθή κεξίδα

17

1. Σν ζπλεηαηξηζηηθφ θεθάιαην ηνπ πλεηαηξηζκνχ αλέξρεηαη

ζην

πνζφλ ησλ ελελήληα ρηιηάδσλ (90.000) επξψ.
2. Κάζε κέινο ζπκκεηέρεη ζην πλεηαηξηζκφ ππνρξεσηηθά κε κηα
ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηθή κεξίδα θαη έρεη κηα ςήθν.
3. Η ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηθή κεξίδα νξίδεηαη ζην πνζφλ ησλ ρηιίσλ
νθηαθνζίσλ (1.8000,νν) επξψ Η ζπλεηαηξηθή κεξίδα θαηαβάιιεηαη ζε
ηξεηο (3) ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο.

4. Η ζπλεηαηξηθή κεξίδα είλαη αδηαίξεηε θαη ίζε γηα φινπο ηνπο
ζπλεηαίξνπο.

5.

Σα κέιε κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζζεηεο ππνρξεσηηθέο

κεξίδεο κε θαηαβνιή 1.800,00 Δπξψ γηα θάζε κία, αλάινγα κε ην χςνο
ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηνλ πλεηαηξηζκφ. Δηδηθφηεξα, ζην ηέινο θάζε
ινγηζηηθήο ρξήζεο θαηαξηίδεηαη πίλαθαο ησλ κειψλ ζηνλ νπνίν
αλαγξάθεηαη

ην

χςνο

ησλ

ζπλαιιαγψλ

θάζε

κέινπο

κε

ηνλ

πλεηαηξηζκφ θαη ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο. Ο πίλαθαο απηφο
αλαξηάηαη ζηα γξαθεία ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ
απφ ηελ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. Κάζε ηξία ρξφληα αζξνίδνληαη
ηα πνζά ησλ ζπλαιιαγψλ θάζε κέινπο θαη ππνινγίδεηαη ν ζπλνιηθφο
κέζνο φξνο ηξηεηίαο, γηα ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Σα
κέιε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλαιιαγέο (δηπιάζηεο) ηνπ κέζνπ φξνπ
κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ 2 (δπν) πξφζζεηεο ππνρξεσηηθέο κεξίδεο θαη
κηα πξφζζεηε ςήθν. Σα κέιε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλαιιαγέο
(πεληαπιάζηεο) θαη άλσ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ 5 (πέληε) πξφζζεηεο
ππνρξεσηηθέο κεξίδεο θαη δπν πξφζζεηεο ςήθνπο. Η αμία ησλ
πξφζζεησλ ππνρξεσηηθψλ κεξίδσλ θαηαβάιιεηαη εληφο έηνπο. ε
πεξίπησζε πνπ κία επφκελε ηξηεηία δηθαηνινγεί κηθξφηεξν αξηζκφ
κεξίδσλ θαη ςήθσλ απφ ηελ πξνεγνχκελε, ε αμία ησλ πξφζζεησλ
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ππνρξεσηηθψλ κεξίδσλ, πνπ είραλ απνθηεζεί δελ επηζηξέθεηαη ζην
κέινο, αιιά δηαηεξείηαη ζην φλνκα ηνπ κέινπο. Σνπο φξνπο θαζνξηζκνχ
ησλ πξφζζεησλ ππνρξεσηηθψλ κεξίδσλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ή
αλαθαζνξίδεη κε απφθαζή ηεο ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ.

6) Οη ππνρξεσηηθέο κεξίδεο είλαη έληνθεο. Ο ηφθνο επί ηεο αμίαο ηεο
κεξίδαο ζα ππνινγίδεηαη κε επηηφθην ην νπνίν ζα θαζνξίδεη θαη’ έηνο ε
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο. Ο ηφθνο ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ ζηα κέιε
αλά έηνο απφ ην ηακείν ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ζα πηζηψλεηαη ζηα κέιε.

7) Σα κέιε, νη εξγαδφκελνη ζηνλ πλεηαηξηζκφ θαη ηξίηνη κπνξνχλ λα
απνθηήζνπλ πξναηξεηηθέο κεξίδεο. Σν χςνο ηεο πξναηξεηηθήο
κεξίδαο νξίδεηαη ζε 1.800,00 επξψ.
Οη πξναηξεηηθέο κεξίδεο επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο είηε κε
πξσηνβνπιία ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ή κε αίηεζε ησλ θαηφρσλ εληφο
εμακήλνπ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
Οη πξναηξεηηθέο κεξίδεο έρνπλ ηα εμήο πξνλφκηα:
α) πκκεηνρή θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηα πιενλάζκαηα, κε ηε δηαλνκή
ζηηο

πξναηξεηηθέο

κεξίδεο

πνζνζηνχ

ησλ

πιενλαζκάησλ

αλάινγν κε ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ πξναηξεηηθψλ
κεξίδσλ ζην άζξνηζκα ππνρξεσηηθψλ θαη πξναηξεηηθψλ κεξίδσλ.
β) Καηαβνιή ηφθνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Γεληθή
πλέιεπζε.
γ) ε πεξίπησζε ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, νη
πξναηξεηηθέο κεξίδεο εμνθινχληαη πξηλ απφ ηηο ππνρξεσηηθέο.
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8. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηα κέιε ηνπ ζεσξνχληαη
πηζησηέο γηα ην πνζφ ησλ ππνρξεσηηθψλ ζπλεηαηξηθψλ κεξίδσλ πνπ
έρνπλ θαηαβάιεη. Απηέο απνδίδνληαη κεηά ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ
άιισλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
9. Η αχμεζε ή ε κείσζε ηνπ χςνπο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
10.Η κεηαβίβαζε ησλ ζπλεηαηξηθψλ κεξίδσλ είλαη δπλαηή κφλν κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ζε άιια
κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ , ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ ζην πξφζσπφ
ηνπο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ κέινπο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη
ηνπ λφκνπ.
Η κεηαβίβαζε ησλ ζπλεηαηξηθψλ κεξίδσλ είλαη δπλαηή κφλν κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ
ζε πξφζσπν, πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο
Καηαζηαηηθνχ.
11. Απαγνξεχεηαη ζην πλεηαηξηζκφ:
α) Να αγνξάδεη ή λα δέρεηαη ζαλ ελέρπξν ηηο κεξίδεο ησλ κειψλ ηνπ.
β) Να επηζηξέθεη ηε ζπλεηαηξηθή κεξίδα ζηα κέιε ηνπ, αλ απηά δελ
έρνπλ απνρσξήζεη.

Άξζξν 15
Δπζχλε ηνπ πλεηαίξνπ γηα ππνρξεψζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ
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1. Η επζχλε ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο
ηξίηνπο είλαη επηθνπξηθή.
2. Η έθηαζε ηεο επζχλεο απηήο νξίδεηαη πεξηνξηζκέλα ζην χςνο ηεο
αμίαο ηεο ππνρξεσηηθήο κεξίδαο.
3. Κάζε λέν κέινο επζχλεηαη φπσο νξίδνπλ νη πξνεγνχκελεο παξάγξαθνη θαη
γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πνπ αλαιήθζεθαλ πξηλ απφ ηελ
είζνδφ ηνπ ζ’ απηφλ.
4. Η επηθνπξηθή επζχλε ησλ ζπλεηαίξσλ απέλαληη ζηνπο δαλεηζηέο ηνπ
πλεηαηξηζκνχ γελλάηαη κφλν εθφζνλ νη δαλεηζηέο δελ ηθαλνπνηεζνχλ απφ
ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ησλ εγγπεηψλ.
5. Οη ζπλέηαηξνη επζχλνληαη κε ηνλ ίδην παξαπάλσ ηξφπν θαη κεηά ηελ έμνδφ
ηνπο απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ γηα ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, φηαλ
ήηαλ κέιε ή γηα πξνεγνχκελεο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο απνδέρζεθαλ θαηά
ηελ εγγξαθή ηνπο.
6. Οη αμηψζεηο ηξίησλ απφ ηελ επζχλε ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαηά ηηο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ παξαγξάθνληαη
κεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν
γελλήζεθαλ.
7. Η επζχλε ησλ ζπλεηαίξσλ παχεη νπσζδήπνηε, φηαλ πεξάζεη έλαο ρξφλνο
απφ ην πέξαο ηεο πηψρεπζεο

ή ηεο εθθαζάξηζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ,

εθηφο εάλ αζθήζεθε ελαληίνλ ηνπο αγσγή κέζα ζην έηνο.
8. Γελ απαγγέιιεηαη πξνζσπηθή θξάηεζε θαηά ησλ κειψλ θαη ησλ κειψλ
ησλ Οξγάλσλ

ηνπ πλεηαηξηζκνχ γηα ππνρξεψζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ

πξνο ηξίηνπο θαη πξνο ην Γεκφζην θαζψο θαη γηα ππνρξεψζεηο κεηαμχ ησλ
κειψλ θαη πλεηαηξηζκνχ.
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Άξζξν 16
Τπνρξεψζεηο ησλ πλεηαίξσλ πξνο Σξίηνπο
1. Οη δαλεηζηέο κέινπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ δελ έρνπλ θαλέλα δηθαίσκα επί ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ησλ πιενλαζκάησλ ρξήζεσλ ή ησλ
ζπλεηαηξηθψλ κεξίδσλ ππνρξεσηηθψλ ή πξναηξεηηθψλ γηα νθεηιέο ηνπ
κέινπο πξνο απηνχο.
2. Γελ ππφθεηληαη ζε θαηάζρεζε ή ζηε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα
νθεηιέο ησλ ζπλεηαίξσλ πξνο ηξίηνπο:


Σν αληάιιαγκα γηα ηε ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ έρνπλ
παξαρσξεζεί ζην πλεηαηξηζκφ.



Σα πξντφληα ηεο παξαγσγήο ησλ κειψλ, πνπ παξαδφζεθαλ ζην
πλεηαηξηζκφ γηα πψιεζε ή δηάζεζε ζηελ αγνξά απηνχζηα ή κεηά απφ
κεηαπνίεζε ή επεμεξγαζία.



Σν ηίκεκα ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ.
5. Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε ζηα ρέξηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ σο ηξίηνπ:



Υξεκάησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ πηζησηηθά Ιδξχκαηα σο δάλεην γηα
ινγαξηαζκφ κέινπο ηνπ ή πξννξίδνληαη γηα δάλεην πξνο απηφ, έζησ θαη αλ
ηα ρξήκαηα απηά ηεξνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ πλεηαηξηζκνχ επ’
νλφκαηη ηνπ κέινπο.



Απαηηήζεσλ γηα παξνρέο ζε είδνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ πξνο ηα κέιε ηνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ

Άξζξν 17
Όξγαλα ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη:


Η Γεληθή πλέιεπζε



Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην



Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην.

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

Άξζξν 18
πγθξφηεζε – Φήθνη
1. Η Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ην αλψηαην Όξγαλν ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη
απαξηίδεηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ, πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην κεηξψν ηνπ θαη
δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο. ηε Γεληθή πλέιεπζε κεηέρνπλ φια ηα
κέιε, πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη φιεο ηηο ιεμηπξφζεζκεο νηθνλνκηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ πλεηαηξηζκφ.
2. Σα κέιε κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ελαζθνχλ ηα δηθαηψκαηα, πνπ
έρνπλ σο ζπλεηαίξνη γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
3. ηε Γεληθή πλέιεπζε θάζε κέινο έρεη κηα ςήθν. πλέηαηξνο πνπ έρεη
πξφζζεηεο ππνρξεσηηθέο κεξίδεο κπνξεί λα δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο
ςήθνπο θαη κέρξη ηξεηο.
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4.Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηθαηνχληαη λα κεηάζρνπλ ζηελ
ςεθνθνξία γηα ηα ζέκαηα ηεο απαιιαγήο απφ ηελ επζχλε ηνπο, κφλν κε ηηο
ςήθνπο πνπ δηαζέηνπλ ηα ίδηα.

5. Οη πλεηαηξηζκνί κέιε ζπκκεηέρνπλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
πλεηαηξηζκνχ δηά ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο ή απφ εηδηθά γηα
ηνλ ζθνπφ απηφ εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.

Άξζξν 19
Αξκνδηφηεηεο
1. Η Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα, γηα ην νπνίν δελ
πξνβιέπεηαη απφ άιιν αξκφδην Όξγαλν.
2. ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αλήθνπλ :
α) Η ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
β) Η ζπγρψλεπζε ή κεηαηξνπή ή παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο θαη ε δηάιπζε
ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
γ) Η εθινγή θαη ε αλάθιεζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη ησλ αληηπξνζψπσλ-εθπξνζψπσλ

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε

Αγξνηηθέο Δηαηξηθέο πκπξάμεηο ή ζε άιινπο Α ή ζε άιια λνκηθά
πξφζσπα πνπ κεηέρεη ν πλεηαηξηζκφο .
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δ) Η έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνχ θαη ηνπ Λνγαξηαζκνχ «Απνηειέζκαηα
Υξήζεο» θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ πιενλαζκάησλ
ρξήζεο.
ε) Η κεηαβνιή ηνπ χςνπο ησλ ζπλεηαηξηθψλ κεξίδσλ.
ζη) Η επηβνιή εηζθνξάο ζηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ παξαθάησ ζθνπψλ :


Γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο δεκίαο.



Γηα ηελ αγνξά θηλεηψλ ή αθηλήησλ.



Γηα θπθινθνξηαθφ θεθάιαην.

δ) Η έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη αλάπηπμεο
ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ν αληίζηνηρνο πξνυπνινγηζκφο. Ο δηνξηζκφο
αηφκσλ ή επηηξνπψλ γηα νξηζκέλνπο ζπκβνπιεπηηθνχο ζθνπνχο.
ε) Η έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δζφδσλ θαη Δμφδσλ.
ζ) Η απαιιαγή απφ θάζε επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
η) Η ςήθηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ Καλνληζκνχ
Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο Πξνζσπηθνχ.
ηα) Η απφθαζε γηα ηελ αγνξά, ηελ αλέγεξζε, ηελ ππνζήθεπζε, ηελ
αληαιιαγή θαη ηελ πψιεζε αθηλήησλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ε έγθξηζε
ίδξπζεο, επέθηαζεο, εθζπγρξνληζκνχ

θαη κίζζσζεο βηνηερλίαο ή

βηνκεραλίαο θαζψο θαη ή έγθξηζε γηα ηε ζχλαςε δαλείνπ γηα ηνπο
ζθνπνχο απηνχο.
ηβ) Η απφθαζε γηα ηελ επηδίσμε αλαγλψξηζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ σο
Οκάδαο Παξαγσγψλ, γηα ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία απφ ηα κέιε ηνπ
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πλεηαηξηζκνχ

Κιαδηθψλ

Οξγαλψζεσλ

Παξαγσγήο

Αγξνηηθνχ

πλεηαηξηζκνχ (Κ.Ο.Π.Α..), πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο θιάδνπο παξαγσγήο
θαη ζηα βαζηθά πξντφληα ή δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη γηα
Οκάδεο Κνηλήο Δθκεηάιιεπζεο (Ο.Κ.Δ.).
ηγ ) Ο νξηζκφο ησλ ειεγθηψλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2810/2000 γηα
ηελ επφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε θαη ν θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο ηνπο,
φπσο ε δηάηαμε απηή ηξνπνπνηεκέλε ηζρχεη θάζε θνξά.

ηδ) Ο θαζνξηζκφο ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ θαη ησλ φξσλ γηα ηα δάλεηα πνπ
κπνξεί λα ζπλάςεη ν πλεηαηξηζκφο ή λα ρνξεγήζεη ζηα κέιε ηνπ.
ηε) Η απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζε θνηλέο
επηρεηξήζεηο, ζε λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα,
ζε

θνηλσθειείο

Οξγαληζκνχο,

ζε

Δπηρεηξήζεηο

Οξγαληζκψλ

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζε Αγξνηηθέο Δηαηξηθέο πκπξάμεηο, θαζψο
θαη ζε άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ κεηέρεη ν πλεηαηξηζκφο θαη ε
απνρψξεζή ηνπ απφ απηέο.

ηζη) Η απφθαζε γηα θάζε άιιν ζέκα, πνπ εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή
ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ νξίδνπλ αξκφδηα ηε Γεληθή πλέιεπζε.
3. Η Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί κε απφθαζή ηεο λα κεηαβηβάδεη ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηελ άζθεζε ησλ κε ζηνηρεία (η) θαη (ηα) ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ αξκνδηνηήησλ.

Άξζξν 20
χγθιεζε
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1. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε κηα θνξά θάζε ρξφλν. Η πλέιεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ
έδξα ηνπ πλεηαηξηζκνχ κέζα ζε έμη ην πνιχ κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο
ρξήζεο
Η πξφζθιεζε πεξηέρεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηνλ ηφπν θαη
ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο θαη ηελ ψξα έλαξμεο ηεο ζπλεδξίαζεο
θαη γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε ηελ απνζηνιή
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Η ηνηρνθφιιεζε ηεο πξφζθιεζεο ζην γξαθείν ηνπ πλεηαηξηζκνχ
αληηθαζηζηά ηελ παξαπάλσ γλσζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ζηα κέιε. Γηα
ηελ ηνηρνθφιιεζε ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ
Πξφεδξν

θαη

ην

Γξακκαηέα

ηνπ

Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ. Η εκέξα ηεο απνζηνιήο ή ηνηρνθφιιεζεο ηεο πξφζθιεζεο
θαη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δελ πξνζκεηξνχληαη ζηελ
παξαπάλσ πξνζεζκία ησλ 10 εκεξψλ.
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε
ηνπ πλεηαηξηζκνχ, φηαλ ζπληξέρεη ζέκα εηδηθά πξνβιεπφκελν απφ ην
θαηαζηαηηθφ ή φηαλ ε έθηαθηε ζχγθιεζε επηβάιιεηαη απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ
πλεηαηξηζκνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ.
3. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη επίζεο ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε κεηά απφ
αίηεζε ηνπ 1/5 ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζ’ απηήλ αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηεο έθηαθηεο
ζχγθιεζεο θαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Αλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
αξλεζεί ή αδξαλήζεη λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε
είθνζη κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ηα παξαπάλσ κέιε ζπγθαινχλ
απ’ επζείαο κφλα ηνπο ηε Γεληθή πλέιεπζε.
4. Οη πξνζθιήζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππνγξάθνληαη:
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α) Απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φηαλ
ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
β) Απφ φινπο ηνπο ζπλεηαίξνπο, πνπ ππέγξαςαλ ηελ αίηεζε έθηαθηεο
ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ απηνχ.

Άξζξν 21
Απαξηία
1. Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία, εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο είλαη παξφληα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε δηθαίσκα ςήθνπ,
ηα νπνία εθπξνζσπνχλ πιένλ ηνπ κηζνχ (1/2) ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ
ςήθσλ. Η χπαξμε ηεο απαξηίαο βεβαηψλεηαη κε ηελ αλάγλσζε ηνπ
θαηαιφγνπ ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πνπ είλαη γξακκέλα ζην
Μεηξψν ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Αλ δελ επηηεπρζεί απαξηία θαηά ηελ έλαξμε
ηεο ζπλεδξίαζεο επαλαιακβάλεηαη ε αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ, χζηεξα
απφ κηα ψξα θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί απαξηία, ε ζπλέιεπζε εηζέξρεηαη
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη έγθπξα παίξλεη απνθάζεηο Πάλσ ζηα ζέκαηά
ηεο κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζ’ απηήλ εθπξνζσπνχκελσλ ςήθσλ, πνπ
πξνβιέπεηαη γηα θάζε πεξίπησζε ζην άξζξν 23.
2. Αλ ζηελ πξψηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δελ ππάξμεη απαξηία
ηφηε

ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ρσξίο λέα πξφζθιεζε ζηνλ ίδην

ηφπν, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο θαη κε ηα ίδηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. ηελ επαλαιεπηηθή απηή ζπλεδξίαζε
ππάξρεη

απαξηία

νπνηνζδήπνηε

θαη

αλ

είλαη

ν

αξηζκφο

ησλ

εθπξνζσπνπκέλσλ ζε απηή ςήθσλ.
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3. Καη’ εμαίξεζε αλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ :
 κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ,
 ζπγρψλεπζε κε άιιν πλεηαηξηζκφ
 κεηαηξνπή ηνπ πλεηαηξηζκνχ
 δηάιπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη
 ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ,
ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο,
εθφζνλ

ζηελ

έλαξμε

ηεο

ζπλεδξίαζεο

είλαη

παξφληα

ή

αληηπξνζσπεχνληαη κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ
θαη εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ
ςήθσλ. Δάλ δελ ζπληειεζηεί ε απαξηία απηή ε Γεληθή πλέιεπζε
ζπλέξρεηαη ζε επαλαιεπηηθή πλέιεπζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία, πνπ
νξίδεηαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νπφηε βξίζθεηαη ζε απαξηία,
εθφζνλ

ζηελ

έλαξμε

ηεο

ζπλεδξίαζεο

είλαη

παξφληα

ή

αληηπξνζσπεχνληαη κέιε, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη εθπξνζσπνχλ
ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ (1/2) ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ ςήθσλ.

Άξζξν 22
πλεδξίαζε – πδήηεζε – Φεθνθνξία
1. ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ε πλέιεπζε εθιέγεη απφ ηα κέιε ηεο
Πξφεδξν θαη Γξακκαηέα, σο θαη Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη
απφ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε. Μέρξη ηελ εθινγή ηνπ, θαζήθνληα
Πξνέδξνπ ηεο πλέιεπζεο αζθεί ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ή αλ απηφο απνπζηάδεη ν Αληηπξφεδξνο ή ην κεγαιχηεξεο ειηθίαο κέινο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ παξίζηαηαη ή αλ δελ παξίζηαηαη θαλέλα,
έλαο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ζπλεηαίξνπο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ.
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2. Γηα ηε ζπδήηεζε θαη ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη θξαηνχληαη πξαθηηθά
απφ ην Γξακκαηέα, ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ην Γξακκαηέα θαη ηα
κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο.
3. Η πλέιεπζε κπνξεί λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο κφλν πάλσ
ζηα ζέκαηα, πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη πεξηέρνληαη
ζηελ πξφζθιεζε. Δηδηθά ηα ζέκαηα αλαβνιήο ή δηαθνπήο ηεο πλέιεπζεο,
ζχγθιεζεο λέαο, εθινγήο πξνεδξείνπ, κεηαβνιήο ηεο ζεηξάο ησλ ζεκάησλ
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δελ είλαη αλαγθαίν λα αλαγξάθνληαη ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε.
4. Οη ςεθνθνξίεο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο δηαθξίλνληαη ζε θαλεξέο θαη
κπζηηθέο. Οη θαλεξέο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε έγεξζε ησλ κειψλ ή κε
αλχςσζε ησλ ρεξηψλ ή κε νλνκαζηηθή θιήζε, πνηέ φκσο κε βνή. Οη
κπζηηθέο ςεθνθνξίεο γίλνληαη πάληνηε κε ςεθνδέιηηα ππφ ηελ επνπηεία
θαη ηνλ έιεγρν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. Σα ςεθνδέιηηα ζεσξνχληαη
έγθπξα εθφζνλ είλαη νκνηφκνξθα θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ζεκεία ή θξάζεηο
άζρεηεο κε ην ζέκα, πνπ παξαβηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δθνξεπηηθήο
Δπηηξνπήο ηε κπζηηθφηεηα ηεο ςεθνθνξίαο.
5. Φεθνθνξία, πνπ αθνξά ζε εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
πλεηαηξηζκνχ, ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ αληηπξνζψπσλ ηνπ
πλεηαηξηζκνχ ζε Αγξνηηθέο Δηαηξηθέο πκπξάμεηο, ζηηο νπνίεο
ζπκκεηέρεη ή ζε ζέκαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηε δηνίθεζε ή απαιιαγή
απφ επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε έγθξηζε
ηζνινγηζκνχ θαη Απνινγηζκνχ θαη ηνπ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ
Υξήζεο θαζψο θαη ζε πξνζσπηθά ζέκαηα είλαη κπζηηθή θαη γίλεηαη
πάληνηε κε ςεθνδέιηην. Η ςεθνθνξία πάλσ ζηα άιια ζέκαηα είλαη
θαλεξή.
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Η

Δθνξεπηηθή

Δπηηξνπή

θξνληίδεη

θαηά

ηηο

ςεθνθνξίεο

λα

απνκαθξχλνληαη απφ ηελ αίζνπζα ηεο ςεθνθνξίαο πξφζσπα πνπ δελ
έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. Δηδηθά ηξίηα πξφζσπα απαγνξεχεηαη λα
παξεπξίζθνληαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο απνζθξάγηζεο ησλ ςεθνδειηίσλ θαη
θαηακέηξεζεο κέρξη θαη ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ.

Άξζξν 23
Απφθαζε
1. Η απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο

παίξλεηαη

κε

ηελ

απφιπηε

πιεηνςεθία

ησλ

ζε

απηήλ

εθπξνζσπνχκελσλ ςήθσλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε ςεθνθνξία
επαλαιακβάλεηαη θαη εάλ ππάξρεη θαη λέα ηζνςεθία ε πξφηαζε
απνξξίπηεηαη. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ππνρξεσηηθέο
γηα φια ηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, έζησ θαη αλ δηαθσλνχλ ή είλαη απφληα.
2. Η Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ
(2/3) ησλ ςήθσλ, πνπ εθπξνζσπνχληαη ζ’ απηήλ, γηα ηε δηάιπζε ηνπ
πλεηαηξηζκνχ, γηα ηε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ηνπ, γηα ηε ζπγρψλεπζή ηνπ
κε άιιν πλεηαηξηζκφ, γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
Καηαζηαηηθνχ θαη γηα θάζε άιιν ζέκα, φπνπ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ή ν
λφκνο απαηηεί απμεκέλε πιεηνςεθία.
3. Αλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ απαιιαγνχλ απφ ηελ επζχλε ή
δελ εγθξηζεί ν Ιζνινγηζκφο, ν Απνινγηζκφο θαη ν Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ
Υξήζεο, ε Γεληθή πλέιεπζε ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, κεηά ηελ αλάγλσζε
ηεο έθζεζεο ησλ ειεγθηψλ, απνθαζίδεη γηα ηελ αλάθιεζε ή κε ησλ κειψλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Αλ
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαθιεζνχλ, ε Γεληθή πλέιεπζε ζηελ
ίδηα ζπλεδξίαζε εθιέγεη πξνζσξηλφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν
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ππνρξενχηαη κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ λα ζπγθαιέζεη
πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε ζέκα ηελ εθινγή ηνπ λένπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
4. Απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ιήθζεθε θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ππφθεηηαη ζε αθχξσζε. Γηα ηελ
θήξπμε ηεο αθπξφηεηαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2810/2000.

I.

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

Άξζξν 24
πγθξφηεζε - Λεηηνπξγία
1. Η

Γηνίθεζε

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ

αζθείηαη

απφ

ην

Γηνηθεηηθφ

πκβνχιην, πνπ απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε. Σα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
πλεηαηξηζκνχ. Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
είλαη ηέζζεξα (4) ρξφληα. Η ζεηεία φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ είλαη ρξνληθά εληαία.
2. ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπκκεηέρεη σο επηπιένλ κέινο ηνπ εθπξφζσπνο
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, αλ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηηο
εθινγέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν αξηζκφο ηνπ ηαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη κεγαιχηεξνο απφ είθνζη (20) άηνκα.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ
ιακβάλνληαη ππφςε νη επνρηαθνί εξγάηεο ή νη ζπλδεφκελνη κε ζχκβαζε
έξγνπ ή εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ην πλεηαηξηζκφ, πνπ θαιχπηνπλ
εηδηθέο, έθηαθηεο, επνρηθέο ή πξφζθαηξεο αλάγθεο ηεο Οξγάλσζεο. Ο
εθπξφζσπνο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκκεηέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε
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δηθαίσκα

ςήθνπ

κφλν

ζπκπεξηιακβάλνληαη

νη

ζε

ζέκαηα

πξνζσπηθνχ

κε

νπνηνλδήπνηε

ζηα

ηξφπν

νπνία

δελ

πξνζιήςεηο

θαη

απνιχζεηο πξνζσπηθνχ θαη ηα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηνλ Γεληθφ
Γηεπζπληή.
3. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, δηεμάγνληαη κε άκεζε, θαζνιηθή θαη
κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Οη χκβνπινη
εθιέγνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ παξφληνο
Καηαζηαηηθνχ.
4. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά ηελ εθινγή ηνπ ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε
(5) εκέξεο ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα εθιέγνληαο ζηελ πξψηε
κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπλεδξίαζε απφ ηα κέιε ηνπ, θαη’ απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ ζπγθξνηνχλησλ ηελ απαξηία κειψλ ηνπ, ηνλ Πξφεδξν, ηνλ
Αληηπξφεδξν,

ηνλ

Γξακκαηέα

θαη

ηνλ

Σακία.

Σελ

πξσηνβνπιία

ζπγθιήζεσο έρεη ν χκβνπινο, πνπ πιεηνςήθεζε. ε πεξίπησζε
αδηθαηνιφγεηεο παξαιείςεσο ή ζχγθιεζε γίλεηαη απφ ηνλ ακέζσο
επφκελν. Η θαηαλνκή αμησκάησλ γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Σα
αλσηέξσ αμηψκαηα δελ ζπκπίπηνπλ ζην ίδην πξφζσπν.
5. χκβνπινη πνπ ιφγσ δηαξθνχο θσιχκαηφο ηνπο απέρνπλ απφ ηηο
ζπλεδξηάζεηο

ηνπ

Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ

γηα

ρξνληθφ

δηάζηεκα

κεγαιχηεξν απφ πέληε (5) κήλεο ή πνπ αδηθαηνιφγεηα δελ πξνζήιζαλ ζε
πέληε ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζεσξνχληαη φηη
παξαηηήζεθαλ απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πκβνχινπ.
6. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα νξίζεη ηαθηέο εκέξεο
ζπλεδξίαζεο. Σφηε δελ ρξεηάδεηαη πξνεγνχκελε πξφζθιεζε ησλ κειψλ
ηνπ ζπγθαιείηαη επίζεο ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Αληηπξφεδξν
φηαλ ην δεηήζνπλ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
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πκβνπιίνπ κε έγγξαθε αίηεζε, ε νπνία πεξηέρεη ην ζθνπφ θαη ηνπο
ιφγνπο ζχγθιεζεο σο θαη πξνηεηλφκελε εκεξνκελία ζχγθιεζεο. ε
πεξίπησζε άξλεζεο ή παξάιεηςεο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ λα
ζπγθαιέζνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηελ αίηεζε, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη κε πξφζθιεζε, πνπ ππνγξάθνπλ ηξία
(3) κέιε.
7. ηηο

ζπλεδξηάζεηο

ηνπ

Γηνηθεηηθνχ

ζπκβνπιίνπ

δελ

κπνξνχλ

λα

παξαβξίζθνληαη άιια κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ εθηφο απφ:


Τπεξεζηαθά

ζηειέρε,

ζπλέηαηξνη

ή

εκπεηξνγλψκνλεο

ή

εηδηθνί

ζχκβνπινη πνπ πξνζθαινχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.


Αλ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα νξηζκέλε
ζπλεδξίαζή ηνπ.

8. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ ηα παξφληα ή
αληηπξνζσπεπφκελα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα. Κάζε
ζχκβνπινο κπνξεί λα είλαη αληηπξφζσπνο ελφο κφλν ζπκβνχινπ.
9. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παίξλνληαη κε απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Απφιπηε πιεηνςεθία ππάξρεη
φηαλ ν αξηζκφο ησλ ςήθσλ, πνπ έιαβε ε πξφηαζε είλαη κεγαιχηεξνο
ηνπ κηζνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ ςήθσλ ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

Άξζξν 25
Αξκνδηφηεηεο
1. Σν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εθπξνζσπεί ην πλεηαηξηζκφ δηθαζηηθά θαη
εμψδηθα. Σελ εθπξνζψπεζή ηνπ απηή κπνξεί λα ηελ

αλαζέζεη ζηνλ
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Πξφεδξν ή ζε άιιν κέινο ηνπ ή ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή (Μάλαηδεξ).
Απνθαζίδεη πάλσ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δηνίθεζε, ηε
δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ ππνζέζεσλ ηνπ θαη γεληθά ηε ιεηηνπξγία
ηνπ πλεηαηξηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, κέζα ζην πιαίζην ηνπ
λφκνπ,

ηνπ

παξφληνο θαηαζηαηηθνχ,

ηνπ

Δζσηεξηθνχ

Καλνληζκνχ

Λεηηνπξγίαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο ζπλέιεπζεο ησλ
Κ.Ο.Π.Α.. θαη ηεο Οκάδαο Παξαγσγψλ (Ο.Π.).
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην:
α) Θέηεη ζε εθαξκνγή ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη θξνληίδεη
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ Κ.Ο.Π.Α.,

ησλ Ο.Π., ησλ

απνθάζεσλ ηεο Γηεπαγγεικαηηθήο Οξγάλσζεο, ζηελ νπνία αλήθεη θαη
επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηα ινηπά Όξγαλα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ
πλεηαηξηζκνχ.
β) πγθαιεί ηηο ηαθηηθέο θαη ηηο έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη θαζνξίδεη
ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ ζ’ απηέο.
γ) Καηαξηίδεη ηνλ Ιζνινγηζκφ θαη ηνλ Απνινγηζκφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη
ζπληάζζεη πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ επφκελνπ έηνπο.
δ) Απνθαζίδεη γηα ηελ εγγξαθή λέσλ κειψλ θαη ηε δηαγξαθή κειψλ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
ε) Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή θαηαζέζεσλ ησλ κειψλ θαη ηελ παξνρή
δαλείσλ ζ’ απηά κέζα ζηα φξηα ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο.
ζη) Απνθαζίδεη γηα ηα ηξέρνληα έμνδα ηεο Γηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
πλεηαηξηζκνχ θαη νξίδεη ην αλψηαην ρξεκαηηθφ πνζφ, πνπ ν ηακίαο
κπνξεί λα θξαηάεη ζην ηακείν ηνπ γηα ηα έμνδα απηά.
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δ) Απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, ζθεπψλ θαη
ινηπψλ θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη παληφο αγαζνχ αλαιψζηκνπ
ή φρη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ησλ κειψλ ηνπ.
ε) Δπεμεξγάδεηαη θαη ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνλ
Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ σο θαη ηνλ
Καλνληζκφ Καηαζηάζεσο Πξνζσπηθνχ.
ζ) Πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ην ππαιιειηθφ, ππεξεηηθφ, εξγαηηθφ θαη
εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
η) Αζθεί ηελ πεηζαξρηθή εμνπζία ζην πξνζσπηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαηά
ηνπο φξνπο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ λφκνπ.
ηα) Πξνζιακβάλεη ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή. Η πξφζιεςε γίλεηαη κεηά απφ
πξνθήξπμε, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηνλ εκεξήζην Σχπν.
3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα κεηαβηβάδεη κε εηδηθή απφθαζή ηνπ
ηελ

άζθεζε

αξκνδηνηήησλ

ηνπ

ζε

ζηέιερνο

ή

ππάιιειν

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ. Δηδηθφηεξα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή
ηνπ λα νξίδεη Γεληθφ Γηεπζπληή (Μάλαηδεξ), ζηνλ νπνίν λα αλαζέηεη κε
ζχκβαζε ηελ κεξηθή ή νιηθή άζθεζε εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ,
πιελ εθείλσλ πνπ θαηά ην λφκν ή ην παξφλ θαηαζηαηηθφ απαηηνχλ
ζπιινγηθή ελέξγεηα, θαζψο θαη ηε γεληθή δηεχζπλζε θαη δηαρείξηζε ησλ
ππνζέζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
θαζνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα, νη ππνρξεψζεηο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ
Γεληθνχ Γηεπζπληή.
4. Αλ ν Πξφεδξνο ή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη αληίδηθνη ηνπ
πλεηαηξηζκνχ, ηνλ πλεηαηξηζκφ εθπξνζσπεί ην, εηδηθψο απφ απηφ,
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εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ, εθηφο αλ ε γεληθή ζπλέιεπζε δηνξίζεη εηδηθνχο
εθπξνζψπνπο.
5. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο γλσκνδνηηθέο ή
λα

πξνζιακβάλεη

εηδηθνχο

επηζηεκνληθνχο

ζπκβνχινπο

γηα

ηελ

επηβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.

Άξζξν 26
Αξκνδηφηεηεο Πξνέδξνπ
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
α) Φξνληίδεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
β) Πξνσζεί ή πξαγκαηνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη θξνληίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ζχκθσλα
κε ην θαηαζηαηηθφ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη επζχλεηαη
γηα ηελ αθξηβή ηήξεζή ηνπο.
γ) Φξνληίδεη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
δ)

Δλεκεξψλεηαη

αξκνδίσο

γηα

ηελ

επηρεηξεκαηηθή

πνξεία

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ.
ε) Φξνληίδεη καδί κε ηνλ Σακία λα ζπληαρζνχλ νη κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηνπ
Σακείνπ θαζψο θαη ν Ιζνινγηζκφο, ν Λνγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ ηνπ
έηνπο θαη λα ππνβιεζνχλ ζηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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ζη) πγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο
ζπλεδξηάζεηο θαη θξνληίδεη γηα ηελ απνζηνιή ησλ πξνζθιήζεσλ γηα ηηο
Γεληθέο πλειεχζεηο κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
παξφληνο.
δ) Καηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε) Δθζέηεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ηε δξάζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε.
ζ) Γίλεη πξνο ηελ Δπνπηηθή Αξρή θαη ηνπο Διεγθηέο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο,
πνπ δεηνχληαη απ’ απηνχο.
η) Τπνγξάθεη ηα έγγξαθα θαη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ,
εθφζνλ δελ πξφθεηηαη πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ θαη θξαηάεη ηε
ζθξαγίδα ηνπ πλεηαηξηζκνχ.

Άξζξν 27
Σακίαο
1. Ο Σακίαο ελεξγεί ηελ ηακεηαθή εξγαζία ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, ηνλ
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Δηδηθφηεξα έρεη ηα εμήο θαζήθνληα:
α) Δλεξγεί θάζε είζπξαμε θαη πιεξσκή κε βάζε ηελ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ
ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ απ’ απηφλ πξνζψπνπ θαη θάλεη ηηο απαξαίηεηεο
εμνθιήζεηο

θαηά

ηνλ

Δζσηεξηθφ

Καλνληζκφ

Λεηηνπξγίαο

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ.
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β) Δθηειεί θάζε ζρεηηθή πξνο ηελ ππεξεζία ηνπ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
γ) Φπιάζζεη ην πεξηερφκελν ηνπ Σακείνπ, ηα ρξεκαηφγξαθα θαη ηα
απνδεηθηηθά έγγξαθα.
δ) πληάζζεη ηηο κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηνπ Σακείνπ θαη θαηαξηίδεη κε ην
Λνγηζηή ή ην Γξακκαηέα ηνλ εηήζην Ιζνινγηζκφ.
ε) Γίλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο εμεγήζεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
ζη) Καηαζέηεη ζε ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θάζε πνζφ
πνπ

ππεξβαίλεη

ηηο

ηξέρνπζεο

αλάγθεο

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ

ζην

Τπνθαηάζηεκα Σξάπεδαο, κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζεηαη ν πλεηαηξηζκφο.

2.

Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί ηα θαζήθνληα ηνπ Σακία
λα αλαηεζνχλ ζε ππάιιειν ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ζηνλ

Γηεπζπληή.

Άξζξν 28
Δπζχλε – Απνδεκίσζε κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
1. Σα κέιε ηνπ Γ επζχλνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 914 επ. ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθα γηα θάζε δεκία πνπ πξνθάιεζαλ κε ππαηηηφηεηά
ηνπο ζηνλ πλεηαηξηζκφ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οη
αμηψζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ παξαγξάθνληαη κεηά απφ ηξία (3) έηε
απφ ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα δεκία απφ δφιν,
νπφηε παξαγξάθνληαη κεηά απφ δέθα (10) έηε.
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2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3213/2003 (Α’ 309) «Γήισζε θαη έιεγρνο
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο Βνπιεπηψλ, Γεκνζίσλ Λεηηνπξγψλ θαη
ππαιιήισλ, ηδηνθηεηψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη άιισλ
θαηεγνξηψλ πξνζψπσλ» εθαξκφδνληαη

θαη γηα ηνλ Πξφεδξν θαη

ηνλ Γηεπζπληή ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εηήζηνο
θχθινο

εξγαζηψλ

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ

είλαη

άλσ

ησλ

δχν

εθαηνκκπξίσλ (2.000.000) επξψ.
3. Σα κέιε ηεο δηνίθεζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ δελ δηθαηνχληαη κηζζφ ή
ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Γηθαηνχληαη, φκσο,
έμνδα θίλεζεο θαη παξάζηαζεο απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
πλεηαηξηζκνχ. Με απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζνξίδεηαη ην χςνο ησλ
εμφδσλ θίλεζεο θαη παξάζηαζεο.

Άξζξν 29
Αξραηξεζίεο
1. Σηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ
αληηπξνζψπσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηελεξγεί ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε
νπνία εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ θαη απνηειείηαη απφ
ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε.
Η παξ. 1 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
1. Σηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ δηελεξγεί Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε
νπνία εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ θαη απνηειείηαη
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απφ

ηξία

(3)

κέιε.

Σεο

Δθνξεπηηθήο

Δπηηξνπήο

πξνεδξεχεη

δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο, πνπ δηνξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ
ηεο έδξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
2. Οη εθινγέο δηεμάγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε εληαίν ςεθνδέιηην.
ην ςεθνδέιηην αλαγξάθνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηα νλνκαηεπψλπκα
ησλ ππνςεθίσλ γηα ην Γηνηθεηηθφ θαη ησλ ππνςεθίσλ γηα ηνπο
αληηπξνζψπνπο. Η δήισζε ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεηαη εγγξάθσο ζηα
γξαθεία ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ.
3. Ο αξηζκφο ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ
κηζνχ (1/2) ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη θιάζκα, ηζρχεη ν ακέζσο επφκελνο
αθέξαηνο

αξηζκφο.

Φεθνδέιηηα,

πνπ

πεξηέρνπλ

αξηζκφ

ζηαπξψλ

πξνηίκεζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ νξηδφκελν απφ ην θαηαζηαηηθφ ή ρσξίο
ζηαπξφ είλαη άθπξα.
4. Δθιεγέληεο ζεσξνχληαη απηνί, πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο
ςήθνπο. Αλ ππάξρεη ηζνςεθία γίλεηαη θιήξσζε. Όζνη δελ εθιεγνχλ
ζεσξνχληαη επηιαρφληεο θαηά ηε ζεηξά ηνπ αξηζκνχ ησλ ςήθσλ πνπ
έιαβαλ. Οη επηιαρφληεο θαηαιακβάλνπλ θελνχκελεο ζέζεηο ηαθηηθψλ
κειψλ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο.

5. Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θσιχνληαη λα εθζέζνπλ
ππνςεθηφηεηα γηα ην αμίσκα κέινπο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ή εθπξνζψπσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε άιιν
λνκηθφ πξφζσπν. Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηε δηεμαγσγή
ησλ εθινγψλ. Σν έξγν ηεο αξρίδεη απφ ηελ αλαθήξπμε ησλ
ππνςεθίσλ γηα ηα δηάθνξα αμηψκαηα κεηά ηελ πξνεγνχκελε
δηαπίζησζε ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ πξνβιέπεη ην
θαηαζηαηηθφ θαη ν λφκνο. Βαζηθφ έξγν ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο
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είλαη ε δηαπίζησζε ζην πξφζσπν ησλ ςεθνθφξσλ ηνπ δηθαηψκαηνο
ηνπ εθιέγεηλ.
Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θξνληίδεη γηα ηελ έλαξμε ησλ εθινγψλ ζηνλ
πξνγξακκαηηζκέλν ρψξν θαη ρξφλν, γηα ηελ αδηάβιεηε θαη αζθαιή
δηεμαγσγή ηνπο, ηε δηαπίζησζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ςεθνθνξίαο
θαη ζην ηέινο ηελ αλαθήξπμε ησλ εθιεγέλησλ.
Καηά ηελ πνξεία ησλ εθινγψλ θξίλεη ηηο ηπρφλ ππνβαιιφκελεο
ελζηάζεηο ή άιιεο δηαθσλίεο, πνπ αλαθχπηνπλ.
ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε. Σν ζχλνιν ηνπ εθινγηθνχ πιηθνχ ε
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή παξαδίδεη κε πξαθηηθφ ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, ην νπνίν εθιέγεηαη.
6. Αλάθιεζε θαη αλαθαηαλνκή αμησκάησλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. γίλεηαη
θαηφπηλ απνθάζεσο ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ.
7. Αλ θελσζεί ε ζέζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δελ ππάξρνπλ
επηιαρφληα κέιε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε απφθαζε ησλ ινηπψλ
κειψλ ηνπ, ζπκπιεξψλεη ηελ θελή ζέζε εθιέγνληαο ζε απηήλ κέινο ηνπ
πλεηαηξηζκνχ.
Σα σο άλσ νξηδφκελα κέιε δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή κέρξη ηε
ζχγθιεζε ηεο πξψηεο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία
επηθπξψλεη ηελ εθινγή ηνπο, ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε, εθιέγεη λέα κέιε.
ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηεο πιεηνςεθίαο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηελεξγνχληαη αξραηξεζίεο.
8. Γελ κπνξεί λα εθιεγεί κέινο ζηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο
νξγάλσζεο

φπνηνο

θαηαδηθάζζεθε

κε

ηειεζίδηθε

απφθαζε

ζε

νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, απάηε, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ
Τπεξεζία), εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, απηζηία, δσξνδνθία,
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παξάβαζε θαζήθνληνο, πθαξπαγή ςεπδνχο βεβαίσζεο, ππεμαγσγήο
εγγξάθνπ, ιαζξεκπνξία θαη εκπνξία λαξθσηηθψλ.
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ νξγάλνπ δηαπηζησζεί γηα κέινο ηνπ ε
χπαξμε νπνηνπδήπνηε απφ ηα θσιχκαηα, πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ην κέινο
απηφ εθπίπηεη απηνδηθαίσο απφ κέινο ηνπ νξγάλνπ, νπφηε εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 εδάθην β θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
9. Ο ρξφλνο θηήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ επξίζθεηαη ζηελ θξίζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο.
Άξζξν 30

Δπνπηηθφ πκβνχιην

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εθινγή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
δηνηθεηηθνχ

ζπκβνπιίνπ

εθιέγεηαη

θαη

Δπνπηηθφ

πκβνχιην

ηνπ

ζπλεηαηξηζκνχ ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ θπζηθά πξφζσπα κέιε ηνπ,
πνπ έρνπλ ηζφρξνλε ζεηεία κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο
αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδεηαη ζε ηξία (3), έλα
απφ ηα νπνία εθιέγεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ σο Πξφεδξνο.
Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηνπο δχν
κήλεο ζηελ έδξα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ. Αλ ν Πξφεδξνο δελ ζπγθαιέζεη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην,
δηθαηνχληαη λα ην ζπγθαιέζνπλ ηα κέιε ηνπ.
Σν ίδην πξφζσπν δελ κπνξεί λα είλαη ζπγρξφλσο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ.
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ αζθνχληαη ζπιινγηθά.
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Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ειέγρεη ηελ λνκηκφηεηα θαη ηελ ζθνπηκφηεηα
ησλ πξάμεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη
ηελ θαλνληθή θαη κέζα ζηα φξηα ηνπ λφκνπ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ
ησλ απνθάζεσλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
θαη ππνβάιιεη ζρεηηθή εηήζηα έθζεζε πξνο ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ηελ
νπνία θνηλνπνηεί θαη πξνο ηελ Δπνπηηθή Αξρή.
Άξζξν 31
Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηα Όξγαλα ηεο Γηνίθεζεο
1. Δηζεγεηήο ησλ ζεκάησλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ
πλεηαηξηζκνχ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ ή άιινο ζχκβνπινο ή ν
Γεληθφο Γηεπζπληήο ή ππάιιεινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ
Πξφεδξν ή ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή.
2. Υξέε ππεξεζηαθνχ γξακκαηέα ζ’ φια ηα ζπιινγηθά φξγαλα Γηνίθεζεο
εθηειεί ππάιιεινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην.
3. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο, πνπ παίξλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθά
βηβιία πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ, πνπ ηεξνχληαη γηα ην θαζέλα
ρσξηζηά. Σα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξίαζεο ππνγξάθνληαη απφ ηα κέιε
πνπ ήηαλ παξφληα ζ’ απηή.
4. Σα βηβιία ησλ πξαθηηθψλ, πξνηνχ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζεσξνχληαη
ζηελ ηειεπηαία ηνπο ζειίδα απφ ην Δηξελνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ
πλεηαηξηζκνχ.

5. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ θαηά ηνλ
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ρξφλν ηεο έθδνζήο ηνπο Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ
λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.

6. Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ παίξλνπλ ηε ζέζε ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ζε
πεξίπησζε ζαλάηνπ, αλάθιεζεο, παξαίηεζεο, απνρήο ησλ ηαθηηθψλ
κειψλ απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή έθπησζεο ηνπο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.
ε θάζε πεξίπησζε ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζπλερίδνπλ ηε ζεηεία
ησλ κειψλ πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ
Άξζξν 32
Δξγαζίεο πλεηαηξηζκνχ
1. Ο πλεηαηξηζκφο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ αλαπηχζζεη
νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ
θαη θάζε άιιε, πνπ ζα απνθαζίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε, ζχκθσλα κε ην
Καηαζηαηηθφ θαη κέζα ζηα φξηα ηνπ λφκνπ.
2. Η Γεληθή πλέιεπζε εθδίδεη εζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ
πλεηαηξηζκνχ ν νπνίνο θαζνξίδεη:
α) Σνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
β) Σα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπλεηαίξσλ σο πξνο ηε ρξήζε
ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεραλεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
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γ) Σηο θπξψζεηο γηα αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπλεηαίξσλ θαη ηε
δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο.
δ) Σηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ηήξεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ζηελ πεξίπησζε
αλαγλψξηζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, σο Οκάδαο Παξαγσγψλ.
3. Οη παξαπάλσ θαλνληζκνί κπνξεί λα πεξηιάβνπλ δηαηάμεηο, πνπ λα
ππνρξεψλνπλ ηα κέιε ζηελ εθαξκνγή θνηλψλ θαλφλσλ ζηελ παξαγσγή
θαη ζηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηνπο, ζηελ ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά
νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο παξαγσγήο ηνπο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα
ρξεηάδεηαη,

γηα

ηελ

αλαγλψξηζε

ηνπ

πλεηαηξηζκνχ

σο

Οκάδαο

Παξαγσγψλ ή ησλ Κ.Ο.Π.Α.. σο Οκάδσλ Παξαγσγψλ θαη γεληθά γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ.
4. Ο πλεηαηξηζκφο δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο ηνπ κε δηθέο ηνπ ππεξεζίεο. Μπνξεί
φκσο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο άιισλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ
Οξγαλψζεσλ ή θαη Σξίησλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο πεξηπηψζεηο
απηέο νξίδεη ηελ απνδεκίσζε ή ηελ ακνηβή γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο
απηή ζηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
5. Ο πλεηαηξηζκφο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα
επεθηείλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη γεληθά λα παξέρεη αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη ζηα κέιε ηνπ θαη πξνο πξφζσπα πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ
πλεηαηξηζκνχ, κε ηνπο φξνπο πνπ ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα
θαζνξίδεη. ε θακία φκσο πεξίπησζε νη φξνη απηνί δελ κπνξεί λα είλαη
επλντθφηεξνη απφ ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα κέιε ηνπ.
6. Σξίηνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ δελ έρνπλ
θαλέλα δηθαίσκα πάλσ ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
7. Ο πλεηαηξηζκφο αλεμάξηεηα πξνο ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο
κε κέιε, πνπ πξνβιέπεη ε πξνεγνχκελε δηάηαμε ηεο παξ.5 ηνπ παξφληνο
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άξζξνπ, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα παξέρεη
γεληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα αλαιακβάλεη ηελ ελέξγεηα εξγαζηψλ γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ ή θαη θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ
ή

ηδησηηθνχ

δηθαίνπ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

θαη

ησλ

Αγξνηηθψλ

πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Δηαηξεηψλ ηνπο θάζε κνξθήο, κε
ακνηβή.
Δπίζεο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαπηχζζεη
νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ εθαξκνγή ηεο γεσξγηθήο
θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο ή θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ. κε
ακνηβή, εθφζνλ ήζειαλ αλαηεζεί ζ’ απηφλ.
8. Η δηαρείξηζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ κπνξεί
λα γίλεηαη είηε εμ νλφκαηνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε
πξνθαζνξηζκέλνπο φξνπο γηα ηα κέιε.

Άξζξν 33
Καλφλεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο
1. Ο πλεηαηξηζκφο παξαιακβάλεη ηα πξντφληα, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηα
κέιε, αθνχ πξνεγεζεί έιεγρνο απφ ηα αξκφδηα φξγαλά ηνπ ηεο πνηφηεηαο,
ηεο θαιήο θαηάζηαζεο θ.η.ι. ησλ πξντφλησλ, ψζηε απηά λα είλαη
θαηάιιεια γηα ηελ θαηά πξννξηζκφ ρξήζεο ηνπο.
2. Ο πλεηαηξηζκφο ζεζπίδεη ειάρηζηα θξηηήξηα πνηφηεηαο, κεγέζνπο,
ζπζθεπαζίαο, παξνπζίαζεο θαη ζήκαλζεο, αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ
ησλ πξντφλησλ.
3. Ο πλεηαηξηζκφο βνεζά ηα κέιε ηνπ κε ζθνπφ ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ
θαλφλσλ πνπ επηβάιιεη.
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Άξζξν 34
Δηδηθνί φξνη νξηζκέλσλ εξγαζηψλ
1. Πξνκήζεηεο αλαγθαηνχλησλ εηδψλ.
α) Ο πλεηαηξηζκφο πξνκεζεχεηαη θαη δηαζέηεη ζηα κέιε ηνπ πξψηεο χιεο,
δψα θαη θάζε είδνπο παξαγσγηθά εθφδηα ή θαηαλαισηηθά αγαζά, ρξήζηκα
γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ή ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο ηνπο.
β) Σα είδε απηά κπνξεί ν πλεηαηξηζκφο λα ηα δηαζέηεη θαη πξνο
πξφζσπα, πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, κε φξνπο πνπ θαζνξίδεη
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.

2. Γάλεηα πξνο ην πλεηαηξηζκφ.
Σα δάλεηα, πνπ ρνξεγνχληαη ζην πλεηαηξηζκφ, γηα δηάθνξνπο γεσξγηθνχο
ζθνπνχο, ζπλάπηνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζηα φξηα, πνπ
έρεη ζέζεη ε Γεληθή πλέιεπζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
Σα δάλεηα απηά παξαθνινπζνχληαη ζε εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη δελ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηελέξγεηα άιισλ εξγαζηψλ ή γηα
άιινπο ζθνπνχο εθηφο εθείλσλ γηα ηνπο νπνίνπο ρνξεγνχληαη.
3. Γάλεηα πξνο ζπλεηαίξνπο.
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α) Γάλεηα ρνξεγνχληαη κφλν ζε ζπλεηαίξνπο θαη κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ θαζνξίδεη θαη ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηνπ
δαλείνπ.
β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Πξφεδξν απηνχ
λα εγθξίλεη ηε ρνξήγεζε δαλείσλ, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ νξηζκέλν πνζφ
γηα θάζε ζπλέηαηξν, κε ηελ επηθχιαμε ηεο κεηαγελέζηεξεο έγθξηζεο απ’
απηφ.
γ) Ο ηφθνο ησλ δαλείσλ πνπ κπνξεί λα ζπλάςεη ν πλεηαηξηζκφο ή λα
ρνξεγήζεη ζηα κέιε ηνπ, νξίδεηαη πάληνηε κέζα ζηα φξηα πνπ απνθαζίδεη
ε Γεληθή πλέιεπζε. Οη εγγπεηέο φπνπ ρξεηάδνληαη, πξέπεη λα είλαη
ζπλέηαηξνη. Ο ηφθνο ησλ δαλείσλ πξνο ηα κέιε δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξνο ηνπ ηφθνπ ησλ δαλείσλ ηεο ΑΣΔ.
δ) Σα δάλεηα ρνξεγνχληαη θαηά θαλφλα γηα παξαγσγηθνχο ζθνπνχο θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη
δαλεηνδνηνχκελνπ

ζηελ
ζπλεηαίξνπ.

πηελνηξνθηθή
Γάλεηα

γηα

εθκεηάιιεπζε
θαηαλαισηηθέο

ηνπ
αλάγθεο

ρνξεγνχληαη κφλν κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία θάζε
ρξφλν νξίδεη γεληθά ην χςνο πνπ κπνξνχλ λα θζάζνπλ ηα δάλεηα απηά.
Δπίζεο, κπνξεί λα ρνξεγείηαη ζηα κέιε πίζησζε γηα εθνδηαζκφ ηνπο κε
θαηαλαισηηθά θαη ινηπά αγαζά απφ ηα πξαηήξηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ηεο
Έλσζεο πλεηαηξηζκψλ, ζηελ νπνία αλήθεη ν πλεηαηξηζκφο.
4. Καηαζέζεηο.
α) Ο πλεηαηξηζκφο δέρεηαη θαηαζέζεηο απφ ζπλεηαίξνπο. Σν αλψηαην θαη
θαηψηαην φξην θαηαζέζεσλ γεληθά θαη γηα θάζε κέινο ρσξηζηά, ε
πξνζεζκία αλάιεςήο ηνπο θαη ν ηφθνο θαζνξίδνληαη απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε.

49

β) Ο ηνθηζκφο ησλ θαηαζέζεσλ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο
θαηάζεζεο, ν δε ππνινγηζκφο ηνπ ηφθνπ γίλεηαη ζην ηέινο ηνπ ινγηζηηθνχ
έηνπο, εθηφο αλ ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίζεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
ηφθνπ θάζε εμάκελν.
γ) Η αλάιεςε ησλ θαηαζέζεσλ γίλεηαη χζηεξα απφ πξνεηδνπνίεζε ησλ
θαηαζεηψλ πξν νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πνπ νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε, αλάινγα κε ην πνζφ ησλ απνζπξφκελσλ ρξεκάησλ. Πξηλ
απφ ηελ πξνζεζκία απηή έρεη δηθαίσκα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα
εηδνπνηήζεη ηνπο θαηαζέηεο λα απνζχξνπλ ηηο θαηαζέζεηο ηνπο. Η
πξφζθιεζε γίλεηαη πξνζσπηθά ζηνλ θαζέλα. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο
πξνζεζκίαο, νη θαηαζέζεηο απηέο παχνπλ λα ηνθίδνληαη.
δ) ε θάζε θαηαζέηε δίλεηαη απφ ην πλεηαηξηζκφ παξαζηαηηθφ
θαηαζέζεσλ νλνκαζηηθά, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο πξάμεηο
θαηαζέζεσλ ή αλαιήςεσλ.
ε) Οη θαηαζέζεηο ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζηνλ πλεηαηξηζκφ, νη
αλαιήςεηο θαηαζέζεσλ θαη νη ρνξεγήζεηο δαλείσλ απφ ηνλ
πλεηαηξηζκφ ζηα κέιε ηνπ απαιιάζζνληαη απφ ηέιε ραξηνζήκνπ ή
άιιν ηέινο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη απφ θάζε εηζθνξά ε δηθαίσκα
ππέξ ηξίηνπ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ
ΔΛΔΓΥΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
Άξζξν 35
Έιεγρνο
1. Ο

δηαρεηξηζηηθφο, ινγηζηηθφο θαη

πλεηαηξηζκνχ

νηθνλνκηθφο έιεγρνο ηνπ

δηελεξγείηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ νξθσηνχο
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ειεγθηέο - ινγηζηέο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 36 επ. ηνπ λ. 2190/1920
(Α` 37), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηα άξζξα 45 επ.
ηνπ λ. 3604/2007 (Α’ 189),ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ
λ.4015/2011,φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
2. Γελ κπνξεί λα νξηζηνχλ ειεγθηέο κέιε θαη ππάιιεινη ηεο
ειεγρφκελεο νξγάλσζεο.
3. Οη ειεγθηέο θαη ηζάξηζκνη αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη απφ ηελ
πξνεγνχκελε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ Α, πιελ ησλ
ειεγθηψλ ηεο πξψηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ
ην θαηαζηαηηθφ. Η ακνηβή ησλ ειεγθηψλ νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε
Οξηζκνχ ηνπο ή απφ ην θαηαζηαηηθφ. Οη ειεγθηέο κπνξεί λα
επαλαδηνξίδνληαη, φρη φκσο γηα πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5)
ζπλερείο ρξήζεηο θαη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ην πφξηζκα
ηνπ ειέγρνπ ζην Γ ηεο ειεγρφκελεο νξγάλσζεο θαη ζηελ
Δπνπηηθή Αξρή, ην αξγφηεξν είθνζη (20) εκέξεο πξηλ απφ ηε
γεληθή ζπλέιεπζε.
4. Οη ειεγθηέο ππνβάιινπλ ην πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ ζην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην ηνπ πλεηαηξηζκνχ , ην νπνίν ππνρξενχηαη λα ην
αλαθνηλψζεη ζηελ πξψηε κεηά ηνλ έιεγρν γεληθή ζπλέιεπζε ησλ
κειψλ ηνπο. Αληίγξαθν ηνπ πνξίζκαηνο ππνβάιινπλ νη ειεγθηέο
ζηελ Δπνπηηθή Αξρή.
Σν Γ ππνρξενχηαη λα θαιεί εγγξάθσο ηνλ ειεγθηή πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο,
γηα λα παξίζηαηαη ζε απηήλ. Ο ειεγθηήο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζηε
γεληθή ζπλέιεπζε θαη

λα παξέρεη

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή

δηεπθξίληζε ηνπ δεηεζεί. Αλ απφ ην πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ ππάξρνπλ
ελδείμεηο φηη έρνπλ ηειεζηεί πξάμεηο, πνπ ηηκσξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ή ησλ άιισλ εηδηθψλ πνηληθψλ λφκσλ, νη ειεγθηέο
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ππνρξενχληαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο λα ππνβάινπλ ην πφξηζκα ηνπο
ή ηε ζρεηηθή έθζεζε ηνπο ζηελ αξκφδηα Δηζαγγειηθή Αξρή θαη λα
αλαθέξνπλ ζηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ηηο
παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Οη ειεγρφκελνη έρνπλ
ππνρξέσζε λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηψλ θαηάιιειν ρψξν, φια
ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία θαη λα παξέρνπλ θάζε πιεξνθνξία πνπ
ρξεηάδεηαη ν ειεγθηήο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Οη ειεγθηέο
δηθαηνχληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο λα ειέγρνπλ ηα
βηβιία, ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο
νξγάλσζεο, πνπ θξίλεηαη ρξήζηκν γηα ηελ πιήξε θαη επηηπρή εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ ηνπο.
Οη ειεγθηέο ειέγρνπλ ηδίσο:
α) Σε λνκηκφηεηα ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ πξάμεσλ ησλ ζεζκηθψλ
νξγάλσλ ησλ πλεηαηξηζκνχ.
β) Σε ινγηζηηθή ηάμε θαη ηδίσο αλ ηεξήζεθαλ νη αξρέο θαη θαλφλεο ηεο
ινγηζηηθήο επηζηήκεο.
γ) Σελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πνπ πξνθχπηεη απφ
ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα ζηνηρεία
ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηνπ ινγαξηαζκνχ «Απνηειέζκαηα Υξήζεο» θαη
ησλ πξνζαξηεκάησλ. ην πφξηζκα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε
πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζην
πιαίζην

ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπ

ζθνπψλ θαη

ησλ εηήζησλ

πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ.
δ) Σε δηαρεηξηζηηθή ηάμε, φζνλ αθνξά ζηε λνκηκφηεηα θαη ζηελ
νπζηαζηηθή ζθνπηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαη απνζθνπεί θπξίσο ζηε
δηαπίζησζε αηαζζαιηψλ, θαηαρξήζεσλ ή άιισλ παξαβάζεσλ θαη
ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππεπζχλσλ.
5. Ο Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κπνξεί λα
δεηήζεη απφ ηνπο ειεγθηέο έθηαθην έιεγρν ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
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6. Οη ειεγθηέο, κε αίηεζε ηνπο πξνο ην Γ, κπνξεί λα δεηήζνπλ ηε
ζχγθιεζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, αλαθέξνληαο ζε απηήλ
ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Σν Γ ζπγθαιεί ππνρξεσηηθά ηε
γεληθή ζπλέιεπζε κέζα ζε έλα (1) κήλα, απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο, κε ζέκαηα ηα αλαθεξφκελα ζηελ αίηεζε.

Άξζξν 36
Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε
1. Η δηαρεηξηζηηθή ρξήζε δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο απφ
δψδεθα (12) κήλεο. Δμαηξεηηθψο ε πξψηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε κπνξεί λα
νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο.
2. Καηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο θιείλνληαη ηα βηβιία ηνπ πλεηαηξηζκνχ,
ελεξγείηαη ε απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη θαηαξηίδνληαη ν
Ιζνινγηζκφο

θαη

ν

ινγαξηαζκφο

«Απνηειέζκαηα

Υξήζεο»,

πνπ

ππνβάιινληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ πξψηε κεηά ην ηέινο ηεο
ρξήζεο ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε καδί κε ηηο αλαγθαίεο επεμεγεκαηηθέο
εθζέζεηο θαη ηηο εθζέζεηο ινγνδνζίαο γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ έηνπο, πνπ
έιεμε.
3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπληάζζεη πξφγξακκα δξάζεο θαη αλάπηπμεο
ηνπ πλεηαηξηζκνχ γηα ηελ επφκελε ρξήζε, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ
Πξνυπνινγηζκφ Γαπαλψλ θαη ην ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή
πλέιεπζε.
4. Η πξφηαζε γηα κε έγθξηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Ιζνινγηζκνχ, ηνπ
ινγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο,
πξέπεη λα είλαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε.
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5. Ο πλεηαηξηζκφο, εθφζνλ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ
36 επ. ηνπ Ν.2190/1920, φπσο ηζρχεη, ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχεη θαη’
έηνο ηνλ Ιζνινγηζκφ ηνπ θαη ηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζε
κία εθεκεξίδα ε νπνία εθδίδεηαη ζηνλ Ννκφ ηεο έδξαο ηνπ κέζα ζε
πξνζεζκία

είθνζη

(20)

ηνπιάρηζηνλ

εκεξψλ

πξηλ

απφ

ηελ

εκεξνκελία ζχγθιεζεο ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε
νπνία ηα εγθξίλεη.

Άξζξν 37
Γηαρεηξηζηηθφ ππφινηπν – Πιεφλαζκα – Κέξδε
1. Αλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ πλεηαηξηζκνχ αθαηξεζνχλ νη θάζε
είδνπο δαπάλεο, νη δεκίεο, νη απνζβέζεηο θαη νη ηφθνη ησλ ππνρξεσηηθψλ
θαη ησλ πξναηξεηηθψλ κεξίδσλ, ην ππφινηπν πνπ απνκέλεη απνηειεί ην
δηαρεηξηζηηθφ

ππφινηπν

ηεο

ρξήζεο.

Σν

δηαρεηξηζηηθφ

ππφινηπν

πεξηιακβάλεη πιενλάζκαηα θαη θέξδε. Σα πιενλάζκαηα πξνέξρνληαη απφ
ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε ηα κέιε ηνπ. Σν πέξαλ ηνπ
πιενλάζκαηνο ππφινηπν ινγίδεηαη φηη πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε
ηξίηνπο θαη ζπληζηά θέξδε.
2. Απφ ηα πιενλάζκαηα, πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε πνζνχ γηα ηηο πξναηξεηηθέο
κεξίδεο, θξαηείηαη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) γηα ην ζρεκαηηζκφ
ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Η θξάηεζε απηή παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ
ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ θζάζεη ζην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ
ππνρξεσηηθψλ κεξίδσλ ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη επαλαθέξεηαη
εάλ ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ πζηεξήζεη έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ
ππνρξεσηηθψλ κεξίδσλ ησλ κειψλ. Σν κέξνο ησλ πιενλαζκάησλ πνπ
κεηαθέξεηαη ζην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ινγίδεηαη σο ηζφπνζε εηζθνξά ησλ
κειψλ.
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3. Σν ππφινηπν ησλ πιενλαζκάησλ, πνπ απνκέλεη κεηά ηελ θξάηεζε ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δηαηίζεηαη γηα ηελ :
α) Αλάπηπμε ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
β) Απφδνζε ζηα κέιε αλάινγα κε ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην
πλεηαηξηζκφ.
γ) Τπνζηήξημε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εγθξίλνληαη απφ ηα κέιε.
4. Σα πνζά ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξεί, κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, λα παξακείλνπλ ζην πλεηαηξηζκφ σο
εμαηνκηθεπκέλεο έληνθεο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο ησλ κειψλ. Σν επηηφθην
πνπ θαηαβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην επηηφθην δαλεηζκνχ
ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απφ ηηο ηξάπεδεο.
5. ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ πεξηέξρνληαη:
α) Σα θέξδε, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 1, κεηά ηε θνξνιφγεζή ηνπο.
β) Η θξάηεζε ηεο παξ. 2.
γ) Σα έζνδα πνπ πεξηέξρνληαη ζην πλεηαηξηζκφ απφ ραξηζηηθή αηηία.
δ) Κάζε άιιν έζνδν, γηα ην νπνίν δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην παξφλ.
6. ην

έθηαθην

απνζεκαηηθφ

θαη

εηδηθά

απνζεκαηηθά

πεξηέξρνληαη

πιενλάζκαηα ρξήζεσο εθηφο ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, ζχκθσλα κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
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Έθηαθην απνζεκαηηθφ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ παξαθξάηεζε 10% απφ ηα
θαζαξά θέξδε θάζε ρξήζεο θαη κέρξη απηφ λα θηάζεη ζην χςνο ηνπ
ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ.



Η Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίδεη κε απμεκέλε απαξηία θαη
πιεηνςεθία, ηελ θξάηεζε πνζνζηνχ απφ ην εηήζην θαζαξφ πιεφλαζκα,
κεηά ηελ αθαίξεζε πνζνζηνχ 10% πνπ πεξηέξρεηαη ζην ηαθηηθφ
απνζεκαηηθφ, γηα ην ζρεκαηηζκφ απμεκέλνπ έθηαθηνπ απνζεκαηηθνχ.



Σν έθηαθην απνζεκαηηθφ θεθάιαην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ
ζηελ παξαγσγή θαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ησλ
κειψλ ηνπ. Οη δεκίεο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πλεηαηξηζκνχ
θαιχπηνληαη κφλν φηαλ έρεη παξαρσξεζεί ζην πλεηαηξηζκφ ε ρξήζε ηνπο.

Άξζξν 38
Δηδηθά Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα
1. Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε εηδηθή απφθαζή ηεο, πνπ
ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ 21 παξ.
3 θαη 23 παξ. 2 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ κπνξεί, κεηά ηηο θξαηήζεηο γηα
ηαθηηθφ θαη έθηαθην απνζεκαηηθφ θαη γηα ηηο πξναηξεηηθέο κεξίδεο, λα
δηαζέηεη απφ ην θαζαξφ πιεφλαζκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πνζνζηφ
γηα ην ζρεκαηηζκφ έθηαθηνπ ή θαη εηδηθψλ απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζθνπψλ.
2. ηα εηδηθά απνζεκαηηθά θεθάιαηα πεξηέξρεηαη θαη θάζε έθηαθηε εηζθνξά
ησλ ζπλεηαίξσλ, πνπ επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα
νξηζκέλν ζθνπφ.
3. Η Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί κε απφθαζή ηεο, πνπ ιακβάλεηαη φπσο ζηελ
παξ. 1, λα κεηαβάιεη ην ζθνπφ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εηδηθψλ
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απνζεκαηηθψλ ή λα απνθαζίζεη ηελ θαηάξγεζή ηνπο. ηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε νξίδεηαη θαη ε ηχρε ηνπ πθηζηάκελνπ θεθαιαίνπ.

Άξζξν 39
Έθηαθηε Δηζθνξά
1. Δάλ ν πλεηαηξηζκφο δελ κπνξεί λα πιεξψζεη ηηο νθεηιέο πνπ έρνπλ ιήμεη
ή εάλ δηαπηζησζεί θαηά ηε ζχληαμή ηνπ Ιζνινγηζκνχ φηη ην Παζεηηθφ
ππεξβαίλεη ην Δλεξγεηηθφ θαηά ην έλα ηξίην ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ, ηεο
επζχλεο φισλ ησλ κειψλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα
ζπγθαιέζεη ακέζσο ηε Γεληθή πλέιεπζε κε ζέκα ηελ επηβνιή έθηαθηεο
εηζθνξάο ζηα κέιε ηνπ.
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ππνβάιιεη ζηε
Γεληθή πλέιεπζε Ιζνινγηζκφ θαη έθζεζε γηα ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε
ηνπ

πλεηαηξηζκνχ θαη πξνηείλεη ην πνζφ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο, πνπ

πξέπεη λα θαηαβάιινπλ ηα κέιε.
Γηα λα επηβιεζεί ή έθηαθηε εηζθνξά ζηα κέιε, πξέπεη ε Γεληθή πλέιεπζε
λ’ απνθαζίζεη κφλν κε ηελ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ησλ
άξζξσλ 21 παξ. 3 θαη 23 παξ. 2.

Άξζξν 40
Σεξνχκελα Βηβιία
1. Ο πλεηαηξηζκφο ηεξεί ηα βηβιία, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα
Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, θαζψο θαη ηα παξαθάησ, ζεσξεκέλα απφ ην
Δηξελνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ:
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α) Βηβιίν Μεηξψνπ Μειψλ.
β) Βηβιίν πξαθηηθψλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ.
γ) Βηβιίν απνγξαθήο θαη Ιζνινγηζκνχ.
δ) Βηβιίν Μεηξψνπ κειψλ Κιαδηθήο Οξγάλσζεο Παξαγσγήο (Κ.Ο.Π.Α..)
ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα πην πάλσ ζηνηρεία.
ε) Βηβιίσλ πξαθηηθψλ Κιαδηθήο Οξγάλσζεο Παξαγσγήο.
ζη) Βηβιίν πεξηνπζίαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηά θαη θαηέρεη ν πλεηαηξηζκφο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ
ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Άξζξν 41
Πξνζσπηθφ πλεηαηξηζκνχ
Σν πξνζσπηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ηαθηηθφ, έθηαθην δηέπεηαη απφ ην άξζξν 38
ηνπ Ν. 2810/2000 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ηξνπνπνηεκέλν απφ ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο
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Άξζξν 42
Γεκνζηφηεηα
Με ηε θξνληίδα θαη επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνζηέιινληαη ζηελ
Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, ζηελ ΠΑΔΓΔ θαη ζηελ Δπνπηεχνπζα
Αξρή θαη ηίζεληαη ζηνλ ηεξνχκελν απ’ απηέο εηδηθφ θάθειν: αληίγξαθν ηεο
εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαζψο θαη θάζε
ηξνπνπνίεζε απηνχ.
Σν άξζξν 42 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
Με ηε θξνληίδα θαη επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνζηέιινληαη
ζηελ ΠΑΔΓΔ θαη ζηελ Δπνπηηθή Αξρή θαη ηίζεληαη ζηνλ ηεξνχκελν
απ’ απηέο εηδηθφ θάθειν: Αληίγξαθν ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ
Δηξελνδηθείνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαζψο θαη θάζε ηξνπνπνίεζε
απηνχ.
Άξζξν 43
Σξνπνπνίεζε Καηαζηαηηθνχ
1. Η ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο κε νλνκαζηηθή θαλεξή ςεθνθνξία, εθηφο αλ ε Γεληθή
πλέιεπζε ζα απνθαζίδεη δηαθνξεηηθά. Η απφθαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία
ησλ άξζξσλ 21 παξ. 3 θαη 23 παξ. 2 ηνπ παξφληνο.
2. Κάζε

ηξνπνπνίεζε

ηνπ

παξφληνο

θαηαζηαηηθνχ

ηζρχεη

απφ

ηελ

εκεξνκελία πνπ θαηαρσξείηαη ε εγθξηηηθή απηνχ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
Γηθαζηεξίνπ ζην Δηδηθφ Μεηξψν ησλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, πνπ
ηεξείηαη ζην Δηξελνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
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Άξζξν 44
Λχζε
O πλεηαηξηζκφο ιχεηαη:
α) Με απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ
απαξηία θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 2 ησλ άξζξσλ
11 θαη 12 αληίζηνηρα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.
β) Αλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πησρεχζεσο.

Άξζξν 45
Δθθαζάξηζε
1. Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο ιχζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πνπ επέξρεηαη
απφ ηελ θήξπμή ηνπ ζε θαηάζηαζεο πησρεχζεσο θαηά ηελ νπνία
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ, ε ιχζε αθνινπζεί ζε
θάζε άιιε πεξίπησζε, ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο.
2. Η

εθθαζάξηζε

δηελεξγείηαη

απφ

έλαλ

ή

πεξηζζφηεξνπο

εηδηθνχο

εθθαζαξηζηέο, πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σν λνκηθφ
πξφζσπν ηνπ ιπζέληνο πλεηαηξηζκνχ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη λα
ιεηηνπξγεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο.
3. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή αδξάλεηα ησλ εθθαζαξηζηψλ, κεηά
απφ αίηεζε κέινπο ή πηζησηή ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ην Μνλνκειέο
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Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηνξίδεη άιινπο εθθαζαξηζηέο,
δηθάδνληαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο.

Άξζξν 46
Δλέξγεηεο Δθθαζαξηζηψλ
1. Οη εθθαζαξηζηέο έρνπλ ππνρξέσζε, κφιηο αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο,
λα θάλνπλ απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηεο εθθαζαξηδφκελεο νξγάλσζεο θαη
λα ζπληάμνπλ Ιζνινγηζκφ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ππνβάιινπλ ζηελ
Δπνπηεχνπζα Αξρή.
Αλ ε εθθαζάξηζε παξαηείλεηαη, ν Ιζνινγηζκφο ζπληάζζεηαη ζην ηέινο θάζε
έηνπο. Ο ηειηθφο Ιζνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη ζην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο. Οη
εθθαζαξηζηέο γλσζηνπνηνχλ ηε ιχζε ηεο Οξγάλσζεο κε ηε δεκνζίεπζή
ηεο ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα θη αλ δελ εθδίδεηαη ηέηνηα ζε πεξηνδηθή
εθεκεξίδα, ηνπ Ννκνχ ηεο έδξαο ηεο θαη θαινχλ ηνπο πηζησηέο λα
αλαγγείινπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο.
2. Απαηηήζεηο

πηζησηψλ

θαηά

ηεο

ππφ

εθθαζάξηζε

νξγάλσζεο

παξαγξάθνληαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
δεκνζίεπζεο ηεο ιχζεψο ηεο.
3. Απφ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο εμνθινχληαη ηα ιεμηπξφζεζκα ρξέε ηεο
εθθαζαξηδφκελεο Οξγάλσζεο κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: πξνεγείηαη ε
εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη αθνινπζεί ε
εμφθιεζε ησλ ινηπψλ δαλεηζηψλ. Σν ππφινηπν ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ
απνκέλεη, δηαηίζεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα
γεληθφηεξνπο ζπλεηαηξηζηηθνχο ζθνπνχο.
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Άξζξν 47

Πνηληθέο Γηαηάμεηο

1. Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε απφ ηξεηο (3) κήλεο έσο έλα (1) έηνο,
εθφζνλ απφ άιιεο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή,
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή
ππάιιεινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, αλ:
α) Δλ γλψζεη ηνπ παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ή ζε εθείλνλ πνπ
αζθεί ηελ επνπηεία ή ηνλ έιεγρν ςεπδή ζηνηρεία ή αξλείηαη ή
απνθξχπηεη αιεζή ζηνηρεία, γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά, πνπ
αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
β) Δλ γλψζεη ηνπ πξνβαίλεη ζε ςεπδείο ή εηθνληθέο εγγξαθέο ζηα
βηβιία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή ζπληάζζεη ςεπδείο ή εηθνληθνχο
ηζνινγηζκνχο.
γ) Αξλείηαη λα παξαδψζεη ή απνθξχπηεη απφ εθείλνλ πνπ αζθεί
έιεγρν ή επνπηεία ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία ή βηβιία ή παξεκπνδίδεη κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ άζθεζε ειέγρνπ ή επνπηείαο.
2. Με θπιάθηζε απφ έλα (1) κήλα έσο έλα (1) έηνο, εθφζνλ απφ
άιιεο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή, ηηκσξείηαη
φπνηνο δηελεξγεί έιεγρν ή επνπηεία ζηνλ πλεηαηξηζκφ , αλ θαηά
ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ παξέρεη ελ γλψζεη ηνπ ςεπδή
ζηνηρεία ή απνθξχπηεη ή αξλείηαη αιεζή γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά,
πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ή ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ
πλεηαηξηζκνχ θαη πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ απφ ηνλ έιεγρν ή ηελ
επνπηεία, πνπ δηελήξγεζε ζε απηφλ.

62

3. Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε απφ έλα (1) κήλα έσο έλα (1) έηνο ή κε
ρξεκαηηθή πνηλή ή θαη κε ηηο δχν πνηλέο, εθφζνλ απφ άιιεο
δηαηάμεηο δελ πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή, φπνηνο παξεκπνδίδεη
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο γεληθήο
ζπλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, κε ρξήζε ζσκαηηθήο
βίαο ή απεηιήο ζσκαηηθήο βίαο ή άιιεο παξάλνκεο πξάμεο ή
παξάιεηςεο.
4. Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε απφ έλα (1) κήλα έσο έλα (1) έηνο,
εθφζνλ απφ άιιεο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή,
φπνηνο:
α) Δλεξγεί πξάμεηο δηνίθεζεο ή δηαρείξηζεο ή ειέγρνπ κεηά ηε
ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ.
β) Φεθίδεη ρσξίο δηθαίσκα ή ςεθίδεη πνιιέο θνξέο ή κε
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ
παξαγσγή κε γλήζηνπ απνηειέζκαηνο εθινγήο γηα ηελ
αλάδεημε

δηνηθεηηθψλ

ζπκβνπιίσλ,

νξγάλσλ

θαη

αληηπξνζψπσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ζηελ ΠΑΔΓΔ.
5. Με ηηο πνηλέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηηκσξνχληαη ηα
κέιε ηνπ, νη εθθαζαξηζηέο θαη νη ππάιιεινη ηνπ πλεηαηξηζκνχ,
ζηνπο νπνίνπο κεηαβίβαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ άζθεζε
νξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή γηα ελέξγεηεο πνπ αληίθεηληαη ζηηο
απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή γηα κε εθηέιεζε ζχκθσλα
κε ηνλ λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θαζψο θαη
γηα ηελ παξάιεηςε ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ.
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Αξζξν 48
Σν Καηαζηαηηθφ απηφ απνηειείηαη απφ 48 άξζξα, δηαβάζηεθε,
ζπδεηήζεθε θαη ςεθίζηεθε θαη’ άξζξν θαη ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ηελ
Καηαζηαηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Μέγαξα
Αηηηθήο ζηηο 31-3-2013 θαη ζα ηζρχεη απφ ηελ εκέξα ηεο έγθξηζήο ηνπ
απφ ην Δηξελνδηθείν θαη θαηαρψξεζεο ζην Βηβιίν Μεηξψνπ Αγξνηηθψλ
πλεηαηξηζκψλ, πνπ ηεξείηαη ζ’ απηφ.
Σν παξφλ Καηαζηαηηθφ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ
Δπνπηηθή Αξρή θαη ζηελ ΠΑΔΓΔ, φπσο ν λφκνο νξίδεη.
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