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Σελiδα 1 απ644

KATAΣTATIKo
Aγρoτι κoιi Συvεταlρ|σμ9ιi

ιατ6ξειg τoυ N, 281o/200O, 6πωg τρoπoπorηΘηκε με τov v. 4015t2a{)

KEΦAΛAlo ΠPΩTo
, ΓEΝ|KEΣ ΔlATAΞEtΣ

AρΘρo 1
Σ0oταoη . Eπωvυμiα .,Eδρα

Συvεταιρισμ6ζ με Tηv επωvυμiα αAΓPoTΙKoΣ.
MEΛlΣΣoKoM|KoΣ ΣYNΕTAIP|ΣMoΣ .',ΠEP|oxFΙΣ

KYM}|Σ,AΛ|BEPI.. . . . . l . l i t . , . : . . . . .  ! . . t . . . . l

με tδρα ...KγM}|Σ
Νομo0 EYBolAΣ ..., 6πoU εivαl εγκατεατημivη κα| η Δlo[κηoη τou.

Γ*α τlE oυvαλλαγig τoυ Συvεταlριoμo0 με Τo εξωτερlκ6 θα pηglμoηoJ1Ιg1j|^
επωvυμiα 

'o, 
:,,i'αιρlομoι3 oiηv.αγγλlκη ω9 εξηg << οRGAtιΙΙc ΡRoDUcTs

TRADiΤiοΝAL AREA Κ|M|.EvlA>>

Aρθρo 2
Περlφ6ρεtα

O Συvεταιρloμ6g ixεl περlφ6ρεlα Tη γεωγραφlκη περloχη, η oπoiα oρiζεταl απ6

Tα δlolκητtκd 6ρrα ToU Δημoυ KYMF|Σ.AΛ|BEP|QY 6πou Kα1

δραoτηρloπoιεiταt.

AρΘρo 3
Σκoπ69 . Δραoτηρl6τητεE

I

1. o Συvεταlρισμδζ απooκoπεi, με Tηv loδτlμη συvεργασ!α καt. Tηv 
|Ηοι9αΙα

βoηθεrα τωv σUvεταΙρωv μελιbv ΤoU σTηv o]Kovoμ|Kη' κolvωvlκη καl π0λlτ|στιΚη

αv6πτυξη καl πρoαγωγη ToUζ, μ6oω μlαζ oυvlδtoκτητηζ κα*,..δημoφατκft.

δlor κo0μεvηζ επlΧεiρηαηζ.
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Σελiδα 2 αττ6 44

2. Γlα τηv επiτευξη Tωv σκoπιilv τou o Συvεταlρ|σμoζ αvαπTιiσσεl oTTolεσδηποτε

δραατηρlδTηTεζ, με T|ζ oποiεg καλ0πτεl oλδκληρo τo φ0oμα Tηζ παραγωγηζ,

μεταπo[ηoη6 Kαl εμπoρiαζ Tωv αγροτlκΦv. προiδvτωv, καταvαλωτlκΦv

πρoT6vτωv, KTηvoTρoφlκΦv καl πρoT6vTων, πρoμηθεlαζ Kαl εμπoρiαg γεωργlκΦv
εφoδiωv, καθΦg κα| Tηζ καταοκευηg, προμflθεlαg Kα| εμπoρΙαg μtoωv
αγρoτlκηg παραγωγηg καl Tηζ τTαρoxηg υπηρεolιi lv.

0l δραoτηρ16τητε9 αuτ6g εvδεlκτlκd εivαι ol εξηg :
r |{ επεξεργαoiα, μεταπoiηoη Kα| εμπoρiα αγρoτlκιilv καl κτηvoτρoφlκιilv Kα|

μελloooκoμlκΦv πρoΤδvτωv, μ6oω τηg oμ0δαg παραγωγΦv
. H πρακτ6pεUση σTηv περlφf ρεtα ToU Τωv ασφαλloτlκΦv εταlρlιi lv, τωv οπoiωv η

πλεlov6τηTα Tωv μετο1Φv αvξκεl oε Συvεταιρloτlκiq oργαvΦoειg.
ι o F| πρακτiρευoη σTηv TΤερlφfρεlα τou, oργαvloμΦv αoφ0λloηg η αγρoτlκηq

παραγωγηg καl κεφαλαΙoυ
ο || παρoxη τεxvlκηg βοηΘεlαg oτα μiλη.
o |{ δημroυργΙα σUvεTα|ρtoτlκΦv επlxεlρηoεωv, γlc l  τηv προμηθεlα oτα μiλη
. KαTαvαλωτtκιilvαγαθΦv
ο |{ εκτtλεoη εγγεloβελτlωτlκΦv iργωv κbι 6ργωv αγρoτlκηg oδoπol[αg,
ο |{ παρtμβαoη Kαι η ληψη κ0θε μtτρoυ πρooταoiαg Tωv αγρoτlκΦv

πρoΤ6vτωv Tωv μελΦv Tou κα| τρΙτωv. /
o |{ παρo1η σUvεTα|ρloτlκηg εκπαiδευoηE'
. |l iδpυoη κα| λεlτoυργΙα αγροτoToUρloτlκΦv μovαδωv, η αvαπτυξη Tου

oIKoToUρloμo0, Toυ KolvωvlκoU τoυρloμo0 κα| αγρoToτouρtστ|κΦv εργαolΦv,
. Kiθε δραoτηρl6τητα γ|α Tη βελτiωoη Tηζ κolvωvlκηζ Kα| πoλιτloτικηg

κατ6oτααηζ τωv μελΦv τoU Kα| τoυ βlοτlκo0 τoυg επtπεδοu.

3. . Γlα τηv εκπληρωoη Tωv oκoπΦv τoU o Συvεταlρlσμ6ζ μπoρεi:
α) Nα lδp0εl UπoKαTαστξματα, παραρτηματα η γραφεiα στo εσωTερrκ6 Kα| τo

εξωτερlκδ.

β) Nα oυvloτ0 voμlκσ πρ6oωπα, Vσ oυμπρ6ττε| σε κolvig επlxεrρηoεlE με
καταvαλωτtκo0g η dλλoυE σUvεTαlρ|oμo0g, voμlκd πρδoωπα τoυ δημ6oloυ η
lδlωτtκo0 τομθα, με Ko|vωφελεiE oργαvlαμo0g, με επlXε!ρξoεlE oργαvloμΦv
Toπlκξg Aυτoδloiκησηζ (o. Τ. A.), με σUvεTαlρloτlκfg oργαvΦoεrg dλλωv
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Σελiδα 4 απo 44

β) Tελεi Uπ6 δlκαoτlκη συμπαρασταση η t1εl KαTαδ|KασTεΙ αμεTαKληTα γ|α

καKοUργημα εκ δ6λoυ η πλημμθλημα, σε β&ρog Tηζ περloυoΙαE Aγροτlκo0

Συvεταlρloμo0. .;

Aρθρo 6
Oρol εloδo1ηg

Tα πρδoωπα, τToU αuγκεvτρΦvouv TIζ πρotiπoΘioεlE TοU πρoηγo0μεvou

σρθρου, γlα vα εγγραφoOv στo Σuvεταιρloμl πρtπει vα υπoβ6λoυv θγγpαφη

αiτηαη στo Δlolκητlκδ Συμβo0λιo τoU Συvεταlριoμof. l-| αiτηoη πρθπεl vα

περlλαμβαvεl το ovομαTεΤτΦvυμo, η τηv επωvυμΙα, τo πατριilvυμo, τo επ0γγελμα

η τη δραoτηρ16τητα Kαt Tηv κατolκiα, η τηv 6δρα καθΦg καl δdλωoη Toυ

uπoψηφloυ μθλoυg 6τl απoδiχεTαι αvεπlφ0λαKTα Toυζ δρoug Toυ καTαστατtκo0,

6τι θxεl τιg πρoUπoθioεlg τοU KαTαστατlκo0 vα γΙvεl μiλog τou Συvεταιρloμο0

καl 6τl δεv αυvτρ6xoυv σTo πρ6oωπo ΤoU κωλ0ματα, απ6 αυτd πoU

πρoβλθποvται απ6 τo v6μo Kαl Tα oπoiα απoκλεioυv Tηv εγγpαφη ToU στo
.r.r /

Συvεταιριoμ6.

To Δlolκητικ6 Συμβo0λlo του Συvεταlρloμo0 απoφαgiζεi γlα τηv απoδo1η η
δxl τηg αΙτηoηg μioα σε Xρov|κδ δldoτημα εv6g (1) μηv6g απ6 τηv υπoβoλη τηg.

Aπoδoxη τηg αiτηoηg μετd απ6 Tη ληψη απ6φαoηζ γ|α o0γκληoη Γεvlκηg

Συv6λευoηq καl μθχρι τηv 6vαρξη Kα| To τθλog Tωv εργαolΦv Tηζ δεγ

επιτρfπεταl.

Σε περΙπτωoη πoU To Δtotκητlκδ Συμβο0λlo απoρρΙψεl Tηv αiτηoη- η

παραλεiψεl vα π6ρεl απδφαoη, τo υπoψηφlo μθλog μπoρεi vα πρooφ0γεl

εγγρdφωg oτηv πρΦτη τακτlκη Γεvlκη Συviλεuoη, η oπoiα επlλαμβdvεταl τoυ

αlτηματog Kαl ατΤoφαoiζεl oρroτlκ0.

AρΘρo 7
Aπoκτηoη τηE lδl6τηταE τoυ μ6λoυ9

2.

3.
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Σελiδα 3 απδ 44

X1,'}ριbV Kαl με φιJσtKd η voμlκΟ πρ6oωπα σTo πλαΙoto Tηζ δlαKραT|κηζ Καl

δ l  επαγγελμαTt κηζ σuγεργασiαζ.

Γ{α αυγtατft ξ μετtxεl σε εταlριεζ Toυ Eμπoρlκo0.N6μoυ η τoυ Aατlκo0 KΦδlκα,
.ΓΓΟU εXθUV αvT1ΚεΙμεv6 Toυζ δραατηρl6TηTα, πoU εμπΙπτεl σToUζ σKoπofζ τoυ

Σuvεταtρισμο0.
Να αvαγvωρΙζεταl ωg oμdδα ΠαραγωγΦv.

s Συγgταιρrαμεlq gκπpoσωπεiταl oτlg Δrεπαγγελματlκθg OργαvΦoεlg.

Aoθρo 4
Xροvlκη δl&ρκεlα τoυ Συγεταlρloμo0

Fl 1ρovικη δι*pκεrα τoυ Συvεταlρloμo0 εivαι απερ16ριoτη .

KEΦAΛAIQ ΔEYTEPo
MEΛ}| ToY ΣYNΕTA|P|ΣMoY ΔIKA!ΩMATA KAl YπoxPEΩΣE|Σ

Aρθρo 5
Πρotiπoθioεlg καl κωλ0μαTα εγγραφη6

t, MIiλη ΤοU αγpoτlκo0 σUvεTα|ρ!ομo0 μπoρεΙ vα γΙvoυv φυolκ0 πρ6oωπα, π0U

*γ*υιl πληpη tκαvδτητα για δtκαloπραξiα, απααxoλo0vταt σε oπolovδηπoτε

κλαδo η δραoτηρι6τητα Tηζ αγρoτικη6 olκovoμΙαζ ττοU εξυπηρετεΙταl απδ τlg

δραατηρliTηTεζ ToU σUvεταlρtoμo0, πληρoOv τoυg 6ρoυζ Toυ KαTασTατικo0 τoυ

καt αποδ6χovTα| vα χρησtμoπolo0v T|ζ υπηρεoiεg τoυ. Eπioηg, μθλog AΣ μπορεi

vα γivει καl 0λλog AΣ, o oπoΙog Θα μπoρεi vα κατixεl μ6vo μΙα ouvεταlρlκη

μεpiδα, To ogvoλo Tωv σUvεTαlp|κΦv μερiδωv TTοU μπoρεi vα κατθxovτql απo

ΑΣ δεv μπoρεi vα uπερβαivεl τo 3% τoυ oυv6λoυ Tωv KαTεχoμtvωv απδ μθλη -

φuαικ6 πρ6oωπα σUvεTα]ρlκΦv μερiδωv.
.

2. Δεv μπορεi vα γivεl μiλoζ ToU Συvεταtρtoμo0 δποlog :

α) Avτιoτρατε6εταt με oTTο|ovδηπoτε τρ6πo τα oυμφiρovTα τoU Συvεταlριoμo0.

Iffi
i

t#
ffi
ffi
Η

{l

' ι



2.

3.

Σελiδα 5 απl 44

*+-"".,,Η σUvετα|ρloτrκη lδt6τητα απoκτdταl απ6 Tηv ημερoμηvΙα τηg απ6φασηζ ToU

Δlotκητlκo0 ΣυμβoυλΙou η τηg Γεvlκηg Συviλευσηζ, πoυ δixεταl τηv αiτηoη, τToU

διατftooεt Tηv εγγραφη Kαt με Tηv πρoUπ6θε'oη δτl o εvδιαφερ6μεvοg 6xεl

καταβ&λεl Tη συvεTαlρlατlκη μερΙδα ι\ τo πoo6 που αvτ|σTοlxεi oτηv πρΦτη

δ6οη, o0μφωvα με τo 0ρθρo 14 τoυ καTασΤατ|κo0 αυτo0.

Tα lδ,ρυτtκ0 μθλη απoκτoOv τηv lδlδτηΤα τoU μθλoυg απ6 τηv καταxιilρηση τ0U

Kαταoτατlκο0 σTo BlβλΙo MητρΦoυ AγρoτlκΦv ΣυvεταιρlαμΦv, πoυ τηρεΙταl

στo αρμ6δlo ElρηvoδικεΙo κα| με Tηv πρoι}π6θεαη 6τl κατfβαλαv Tη

σUvεTα|ρ|oτlκη μερΙδα, o0μφωvα με Tο iρθρo 14 τoυ καταoτατtκof.

Mε Tηv απδκτηoη τηζ σuvεTα|ριατlκηg lδ16τηταg τo μtλog εγγρ0φετα| σTo

Blβλiο MητρΦoυ τωv Mελιilv. 
..!,

Aρ0ρo 8

, ΔlκαlΦματα MελΦv

Tα μtλη τoυ ΣυvεταlρIαμo0 δlκαlotvταt:
Nα oυμμετθxoυv καl ψηφiζouv σTlζ Γεvlκ6g Συvελε0oε|ζ ToU.

Nα εκλtγovταl στo Δlolκητlκ6 Συμβο0λlo Kαl αvτtπρδoωTΤo| σε 0λλε6

oυλλoγl κ6ζ αγρoTI Kθg oργαvιilσε1ζ.

Nα oυvloτo0v καl vα σUμμετθxoυv oτlg oμdδεE ΠαραγωγΦv τoυ Aγρoτlκo0

Συvεταtριoμo0 καl λoιπ6g μoρφεζ oυλλoγικηg δρdαηg τoυ ΣuvεταIρlαμoιi.
Nα oυμμετixoυv σT|ζ σUγKαλo0μεvεg αυoκiψεlζ, γ1α θiματα τoυ Συvεταlρlαμo0

η τωv μελΦv τoυ.

Nα oυμμετ6xoυv oε oυoκ6ψεlζ, oεμlvdρtα Kαl oυvθδρlα στο εσωTερlκδ κα|

εξωτερrκ6, πoU υloθετεi o ΣυvεταιpIoμδg,

Να ζητoOv με αΙτηoη τoυg oτo Διolκητlκ6 Συμβo0λlo πληρoφoρiεg oxετlκd με
τηv πoρεiα Tωv υπoθθoεωv τoU Συvεταlρloμoιi. To Δlolκητlκ6 Σuμβo0λιo

1.

2.
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4.
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tl.1ΤΩΧprs*Ταl γα ΤΤαpfxει Tlζ σχεT]κεζ πληρoφoρΙεg στηγ πρΦτη

ljiΙΦβΦλη Tηζ αiTr}σηζ Γεvικη Συψθλευαη Tωv μελΦv.

Να ζητοιiv μg αiτηση τoυζ σTo Δtolκητlκ6 Συμβo0λιo Kα| vα παiρvoυv

ιlντiγpαφα Tωv ΤΤραKτlκΦιl Τηζ ΓεvlKηg Συvtλεuσηζ, Toυ |σoλoγloμo0 Kαl Τou

,Ρ,ι:γαριααμου κεpδΦv Kαl ζημlΦv. Tα αvτiγραφα αUτα χoρηγo0vταl σTo μiλοg

μ$,,tτιl ss ΤTp*Φεαμiα εviq μηv6ζ το αργ6τερo απ6 Tηv Uπoβoλη τηg αiτηoηg καl

*ιpδοov ο εvδlαφερ6μεvοq Kαταβαλε| Tηv σχεTΙKη δαπ6vη.

Να λαμβ&voυv, με αiτηoη ToUζ σTo Δlοlκητlκ6 Σuμβo0λlo, γvΦoη τ0υ

περlεxoμivou Tωv ατoμικΦv τCIuζ λoγαρια.oμΦv Kαl τωv απoφloεωv τ0

Συvεταιplαμοι i l"

Το AlοικητικΦ Συμβοuλlο μποpεi με αlTloλoγημεvη απδφααη τoU vα αρvηθεi τη

,1vωατoποiηαη ΤοιJ ΤTερiεχομεvou Tωv απoφασεωv, γtα T|ζ εμπoρlκθg

δpαατηρr6TηTεζ TοU Συvεταtρloμo0, , σV απδ τη γvωoτoπoiηoη T0υζ

πiθαγολογεΙταi βλ(1βη T{sr σuμφερδvτΦv του Συvεταlρloμo0. Στηv περiπτωoη

αuTη TΦ Δlοικητ:κδ Συμβοι3λrο Uποχρεo6Tαl vα φiρει τo θiμα γlα τηv ληψη

οprατικηg αττδιrαrηζ σTηΨ τi.pΦτη Γεvrκη Συvtλευoη τωv μελΦv.

Να αuμμετiμουr,ε trTη διαvομη τωv πλεovαoμστωv τηg δIαxεlρlατlκηg Xρησηζ

Kαl ατo πpοΤδv τηg εκκαθ6ρlαη9, oOμφωvα με Tlζ δlατσξεlg τoυ παρ6vτog

KαTασTαΤΙκο0 κα; τιg αποφασε|ζ Tηζ Γεvlκηg Συv6λευoηζ.

lιlα αυμμετigοuv ατlq δραατηρ16τητεζ KαI σTlζ σUvαλλαγθg τoυ Συvεταιρloμo0,

1lα χpησ,ιμοποlοuγ T1ζ UτTηpεαiεg καt Tlζ εγKαταoτdoεtg τoυ.

L| εΦελοvτlκη εργαoΙα πoU τTαρθxoυv τα μθλη τoυ Aγρoτlκo0 ΣUvετq|ρ|αμo0

ΤrρOζ Tο ΣUvεTαlρloμδ ToUζ, αvfiλoγα με τ|ζ αv0γκε6 τoυ, δεv θεωρεiται 6τl
,mαρi1ετα| στα πλαiolα σχiσηζ εξαρτημivηg εργααiαζ. o Συvεταlρlσμδζ εκδΙδεl

απoδεiξεrg δαπdvηζ γlα τηv καταβαλλ6μεvη αμolβη τηζ ΤTρoσωπlκηg εργαoiαg

τιου .rταρθΧεΤαl απi τα μfλη τoυ, α0μφωvα με τα oριζ6μεvα απ6 τlg δlατ0ξεlg

τoυ dρθρoυ 15 του KΦδlκα BιβλΙωv καl ΣτolxεΙωv (KBΣ), αvεξΟρτητα απ6 τo
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Σελiδα 7 crπ6 44

0ψot ToU τTοσo0 τTοU καταβdλλεταl κα| εφ6σov o δlκαlo01oE δεv εivαl
επlτηδευματΙαg απ6 0λλη αlτiα.

Aρθoo 9
Yπo1ρεΦoεl5 MελΦv

1. ol αυvεταΙρol Uπoχρεo0vταl vα παραμεivoυv μfλη Tou Σuvεταlρloμo0
τουλdxloτov γlα τρiα (3) xρδvlα καl αvαλαμβdvoυv Tηv Uπoχρtωoη εγγραφηζ
oτηv oμlδα Παραγωγιilv τou Συvεταlρlαμo0 γ|α Tηv ελd1loτη ;4ρovlκη, περΙoδo,
πoU απαlτo0v o| κolvoτlκoΙ καvovloμoi. Kαθε μiλog Toυ Συvεταlρloμo0
KolvoτTotεΙ τηv τux6v απo1Φρηαη τou γραπτιilg 6ξl (6) μηvεζ πρlv Tηv
απoxΦρηαη τoυ. AπoxΦρηαη εΙvαl δυvατη πρlv Tη ληξη τηg τρlετiαg μ6vo θvεκα
oπouδαΙoυ λ6γoυ κατ6πlv απoφdoεωζ ToU ΔIolκητlκo0 Σuμβoυλiou.

2. Τα μiλη τoυ Συvεταlριoμo0 uπoxρεo0vταl:
α) Nα oυμμoρφΦvovTα| με T|ζ δlατiξεlg Tοu καταoτατικo0, ToU Εoωτερlκo0

Kαvovlαμo0 ΛεlτoυργΙαE TοU Συvεταlρloμo0 Τηζ 0μ6δα9 ΠαραγωγΦv, T|ζ
αποφαoεlg Tηζ Γεvlκηg Σuviλευoηg Kα| τ|ζ απoφαoεlg ToU Δlolκητtκo0
ΣυμβoυλΙοU ΤoU ΣυvεταlρloμoO. /

β) Να oυμμετ6xouv εvεργd Kαl vb αυvεργαζovTα| σTη λεlτουργ[α Kα| σT|ζ
δραoτηρl6TηTεζ τou Συvεταlρloμo0, vα uTΤεραoπiζovταl Kα1 vα εξuπηρετo6v τα
αuμφθρovTα τoU ΣυvεταιρloμoO Kαl vα μη προβαivoυv oε πρdξεlζ πoU μπoρo6v
vα βλOψoυv Τα oυμφiρovτ6 τoυ η τα oυμφiρovTα Tωv αυvεταΙρωv, ωζ μελΦv
τou Συvεταlρloμo0.

γ) Nα εκπληρΦvoυv 6λε9 Tlζ υπoxρεΦoεlg πoυ oρiζovταl απδ τo vδμo, T|ζ.
δtατΟξεlg τoU KαTαστατlκo0 αuτoΟ κα| τοUζ' καvovtσμo0g του Σuvεταtρloμo0 -
0μdδαg ΠαραγωγΦv,

δ) Να μη αvταγωvΙζovTαl τo Συvεταlρloμ6, oτov oπoΙo ε[vαl μiλη.
ε) Nα παραδΙδoυγ oτo Σuvεταlρlαμδ, o0μφωvα με T|ζ εlδlκoτερεE πρoβλθψε1ζ ToU

Εoωτερlκo0 Kαvovloμo0 Λεlτouργiαζ, Tηv παραγωγη τoυg, πoU τTροoρiζεταl γlα
τo εμπδρlo, Tωv πρoΤδvτωv, γtα τα oπoΙα η Γεvlκd Συvθλευoη απoφ&otσε Tηv
κolvη εμπoρΙα 0ατερα απδ μεταπoiηoη η 6xl.

f
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a

a

ζtT} Nα δηλΦvουv σTo Συvεταιρloμ6 μtoα σε πρoθεoμΙεE, πoU καθoρiζεl Tο
Διι;lκητικο Συμβo0λlo με απ6φαoη τoυ, Tηv παραγωγη πoU πρooρiζεταl γlα
ττιi:ληο,η τιι,lv πρoΤδVτωv, τηg oπoiαζ Tη σUγK6vτρωαη txεl απoφαoΙoει η Γεvlκη
Σuvf"λευαη,

ζi hlα εφαρμδζουv τoυg καv6vεζ παραγωγηζ καl πol6τηΤαζ, πoυ θεoπΙζovταl γlα
κ*θε πρoΤ6v, με απδφαoη τηg Γεvlκξg Συvtλευoηg.

η} Να δixovταl Kα| vα δrεuκoλ0vouv Tα ,oργαvα 
τoυ ΣυvεταlρloμoO, πoυ εivαI

αBμοδlα γ{* Τ*\l fλεγxo τη6 τflρηoηζ τωv καv6vωv παραγωγηE καl πo16τητα9.
.3; Να τnρουv iλε6 Τ|ζ υπoxρεΦoεtg, πoυ επlβθλλovταl απ6 τo Συvεταlρlσμ6-

Gμαδα ΠαpαγωγΦv (π.1. Eαωτερlκ69 Kαvovloμ6g Λεlτoυργiαg Συvεταlρloμo0.
Ομαδαg ΠαραγωγΦv).

t} hiα εμπopευοvταl τηv παραγωγη τoυg μfαω τou Συvεταlρlαμo0,

Mε απδφαtrη Τηζ Γεvlκηg Συvfλεuoηg, τα μ6λη μπoρo0v vα απαλλdooovταl
μεplκ* η ολtκα απδ τηv υπoxρθωoη γlα παρ6δooη Tηζ παραγωγηg τouE oτo
Συvεταlρlαμδ, εφ6oov :
Exoυv αvT|KεlμεVlκη αδυvαμiα ri Ολλoυg ooβαρo0g λδγoug.
Πplv απδ τηv ivταξη ToUζ σTo Συvεταlρloμδ εixαv oυv6ψεl αποδεδεlγμθvα
oυμβΟοεlg πιilληoηζ τωv πρolδvτωv τoυζ oε τρiτoυE, εφooοv ο Συvεταlρloμ6g
θxεl εvημερωθεi fγκαlρα γ]α Tη δldρκεlα, τοv 6γκo παραγωYηζ Kα] Tlζ λolπtE
λε:ττοuiρε]ε{ Τηζ α0μβαoηg.
Ο ΣυvεταιρlαμΟq αδuvατεi vα απορρoφηoεl TηV πρoσφερδμεvη παραγωγη.

Συvεταiροζ, ποU αδrκαtoλδγητα δεv δηλιilvεl Tηv τΤαραγωγη τoυ θγκαlρα σΤo
Συvεταlρloμδ με Tηv επlφ0λαξη Tηζ παραγραφou 2 τoυ εδαφΙoυ στ' ΤoU
παρiιiτοq η κivεl αvακρlβη δηλωαη καl δεv πρooκoμiζεl τηv παραγωγfl τoυ
{ΞTlζ εγl(αταοτftαεlg τoυ Συvεταlploμo0 η ατo ΧΦρo, πoU o Συvεταlρlσμδζ oρiζεl
ξ δlαθfτεl Tηv παραγωγη τoυ μερικ0 η oλlκα oε dλλoυg φoρεiE xωρig τηv
*γγpαφη oυγκατdθεση ToU Συvεταlρloμo0 :
Υτγ*κεIταl σTηV πληρωμη πolvlκηg ρηΤραζ πoυ απoφααiζεταl απδ To ΔΣ,
υlτoλoγlζ6μεvη επΙ τηg αξiαg καθε κlλo0 πρoi6vτoζ, τToU δεv παραδiδεταl. To
ακplβfg πoo6 Tηζ πo|vlκη6 ρf1τραg πρooδlορΙζεταl απ6 τη Γεvlκη Συvθλευoη

4.

1t l
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Kατd Tη ληψη Tηζ σχεTtκη6 απ6φασηζ γ|α Tηv κolvd εμτTορiα ToU oxετlκοιfi

πρoΙ6vτog.

β) Mπoρεi vα δlαγραφεi με απ6φαση τηg Γεvlκηg ξυv6λευσηζ, η οπoΙα επlβiλλεl

ταυτδ1ρovα κα| πolvlκη ρητρα.

Aρθρo 10
Aπo1Φpηoη MελΦv

1. Tα μtλη του Σuvεταlριαμo0 δεv μπoρο0v vα απoxωρηooυv απ6 αυτ6v πρlv
περdoει To χρoVlKδ δt0oτημα πoU αvαφθρετα| σTo 0ρθρo 9 παρ. 1, εκτδg εαv
oυvτρfxεl oπoυδαΙoE λ6γog, κατd τα αvωτiρω.

Γtα Tηv αποxΦρηoη απαlτεiταl iγγραφη αΙτηαη ToU μθλoυg πρoζ Τo
Συvεταlρloμδ πριv απ6 tξι (6} τoυλdχ[σΤov μηvεζ. Mtxρt Τη χρovολoγΙα τηg
απoxιilρηoηg εξακoλoυθεΙ τo μiλog, πoυ ζητησε vα απoxωρηoε|, Vα ixει τα
δlκαlΦματα Kαι T|ζ UπoχρεΦoεtg τωv 0λλωv μελΦv καt γα μετtxεl oτlg ΓεvlκθE
Συvελε0oεlE. ,oμωζ, απ6 Tηv ημερα υπoβoληg Tηζ αiτηoηg θεωρεiταt 6τl
παραrτηθηκε απ6 τυx6v αξlΦματα, πou κατεiχε σε 6ργαvα τoυ Συvεταlρlαμo0 η
oε iλλη ouλλoγlκη αγροτlκη oργdvωoη, σTηv oπoiα μετixεl o Συvεταlρlαμδ6.

To μiλog πoυ ζητηoε τηv απoxΦρηoη απ6 τo Συvεταlρloμδ μπoρεΙ vα τηv
αvακαλ6αεl με tγγραφη δηλωoη ToU πρoζ τo Συvεταιploμ6 μtxρl τη ληξη τηg
πα'ραπαvω πρoθεoμιαζ, πoυ η απoxιilρηοη τoυ γivεταl oρloτlκη. Eπαv0κτηoη
τωv αξιωμΟτωv πoυ κατεΙxε απoκλεΙεταl.

Aρθρo 11
Δlαγραφη M6λoυg

1. Mε αlτloλoγημivη απ6φαoη τoυ Δlοlκητlκo0 Σuμβoυλioυ δlαγρ6φεταl μθλog τou
Σuvεταlρtoμo0, 6ταv :
Δεv ixεl πλfov τlg πρoιjπoθioεl6 εYγραφηζ,
Tεθεi υπ6 δlκαατlκη oυμπαρ0oταoη.

2.

3.

I
I
I
I

Ι

α)

β)

' !
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A*γεiταl Χωpiζ λ6γo Tηv εκπλQρωoη Tων υπoxρεΦαεΦv TοU απtvαvτl σTo
λι;,,ιlεΤfill}iαι;ο xι.l: εtrι'; ειpαβLic.:ζε,r ιlι; διι.:ιτιiξειE τοu τrαροVτoζ KαTαoταTtκo0, τoυ
,'.δμ*,.ι1. .j,t}t} li?{:.}ΤιΓllrε:u Kαι1*'fE*μ*ν λεtτοupγi*g "Καl Τ|ζ απoφdoεtζ Tηζ Γεvtκηg

Σι lγiλ*uι:,ηe;,
iλrlταγι;viζεΤα} Τφ Σuvεταlρloμο, ατov oπoΙο εivαt μtλog .

*λαπτει απi πpδθεο.η τα ουμφfρΟγTα TΦιJ Συvεταtρlαμo0 Kα| lδiωE με Tηv

αοκηαl.1 καθε δpαοτηρl6τηταζ, η nποiα ατpfιpεταl εvαvτiov TωV oIKovoμtκΦv η
. 1 * ; i<iυ ν ι.Τ' }.J t|i.{ 1.i ι.l ljTi'l; τ i.* ιj Σ ιt vε;ι: i p i ο 1; ο υ

t , i

](,)  , l ,e ,r i l . i rκΟ Συμβουλιο . lTpl ιJ  απ*

tΤu',,εΤαΙροU, Tζισn"εl σ, αυτδv δεκαημερη
j,p$ξ ταu λδγοu διαγοαφηζ, αV ουvτρtxεl

Tηv. απδφαoη ToU περΙ δlαγραφξg
προθεoμΙα για παρoxη εξηγηoεωv Kαι
τ8τοtα περiπτωoη.

;lιfj ii.-i Τηζ $,]Ti?{ρi.tc.ηζ δ:αγρesιpf1q επιτρf.-τiε1.flr ΤΓpοL-φuγη τoυ δlαγραφfvτoE ατη

: .  ,  l : .ξ }.  ι , .v ι :Λr ι lσt '
.t.η 

δΙαγpαφη ατη i,-εvtκξ Σuγελευαη ειcrηγεiTαi το Δlolκητlκ6 Συμβo0λlo, πoυ
ι;lτοxpεοιiταt 6πωq Kαι η Γεvlκξ Σuviλεuoη vα ακo0σε| πρoηγoυμfvωg τo υπ6
διαγpαφξ μθλοE,

1] ατ:ι i lλ;;;α Ιηζ :r lοτηταg Τ$ιj μελοug nοι, i  δlαγρ0φεται, επiρxεταl με Tηv
j{i}jγoT,οiηση Τn{ ι .rποφαοηζ Τl]{-; . '  tοtκητικου ΣυμβoυλΙου η τηg Γεvlκηg
J ' i ' i i l i :λευαηζ"

,.]. Στα μiλη, π,r:υ διαγpdtιpογται για 'rθι",ζ λ6γουg TTοU αvαφθρoV1αl oτα εδiφlα γ' δ,
Γ'Ct! to Tηζ TΤαραγpαφου 1 τoυ παρ6vτoE, δεv επloτρiφovTαΙ o| υπoxρεωτtκig
.;,:ι:iδεζ"

Αpθpo {2

1. Σ"ε .l.rεBiπτωαη sαv&του μiλοug ToU Συvεταtρtoμo0, o κληρov6μog η δταv
uπαρyουv περloα6τεροl κληρovδμot, αυτ69 τΤοU υπoδεixθηκε με 6γγραφη
αυμφ*rlviα TΟt}ζ, εψiοοv θγεl τlq πρoUπoθθσε|ζ TοU vδμoυ Kαl ToU καταoτατlκo0
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vα γivε! μiλog, Uπε|σiρχεταΙ σε δλα τα δικαlΦματα κα| τ|ζ υTToχρεΦoεl6 τoυ

μiλoυg πoυ τΤεθαvε.
|.| δηλωoη.αiτηoη ToU κληρovδμoυ γ|α Tη oυγt'xloη στo πρiσωπo Toυ τηζ

συvετα|ρlατlκηg lδ16τητα9 τoυ μθλoυζ πoU π6θαvε, υπoβ0λλεΤαl στo Δlolκητtκ6

Σuμβo0λro τoυ Συvεταιρloμo0 μfαα oε πρoθεoμiα τεooθρωv (4) μηvΦv απδ τηv

ημερομηviα τoυ θαv6τoυ τoυ μ6λου9,

2. Av δεv υπoδειxθεi, η ovoμαoτlκη αξΙα Tηζ μερiδαg, 6πωg τυx6v txει

προoαuξηθεi η μεlωθεΙ αvOλoγα, 6ταv υπdρxει ζημΙα, απoδiδετα| σToUζ

κληρov6μouζ στo τiλog τηζ χρησηζ.

Aρθρo 13
ΔlκαlΦματα εξερ16μεvωv MελΦv

o ouvεταΙρog, πoυ εξiρxεταl απ6 τo Συvεταlρloμ6, δεv μπoρεi vα ζητηoε| τηv

εκκαθdριofl τoυ, oιiτε ixεl καμl6-απαiτηoη η αξiωοη πdvω σTηv ττερloυoiα τoυ.

Δlκαιo0ταl μδvο στηv επ]σTρoφη στ1ζ UπoXρεωτικηg σUvεTαlρ|κηg τoυ μερiδαg η

μερiδωv, πoU KαΤαβληθηκαv απ, αυτ6v, σT|ζ θxouv δlαμoρφωθεΙ, καθΦζ Kα| To

μiρoζ απδ τo καθαρ6 πλε6vαομα σTιζ ετηolαg δlαxεiρloηζ, αv υπθρxεt, πoυ

δlκαlo0τα1 σTο τθλoq oτ16 xρηoηζ τTou εξηλθε, αφo0 αφαlρεθofv καt oτlg δ0o

περITTTωσε|ζ o] ζημlig Tωv πρoηγo0μεvωv χρηoεωv Kαl o| κρατηoεlg γlα Tα

αποθεματlκd κεφαλα|α, TΤou πρoβλtπovταl απδ τo v6μo Kα| Tο καταoτατlκδ.

|.| απ6δooη Tηζ σUvεTα]ρ|κηg μερiδαζ KαI τoυ δlκαtΦμαToζ απδ τo πλε6vααμα

Tηζ Xρησηg γΙvεταl μ6oα α' θvα xρδvo απδ τηv ημερoμηvΙα πoυ τo μtλog,

o0μφωvα με To v6μo, θxαoε Tη συvεταιρtoτlκη τoυ ιδlδτητα 6xl 6μωζ vωρΙτερα

απδ tξι μηvεζ απ.αυτξ.
Av μtxρr Tηv oρ|σTικη tξoδo τoυ μθλoυζ απoφασloθεΙ η επlβολη ειoφoρiE oτα

μiλη, η απ6φαoη εφαρμδζεται Kαl σε εκεivoυ6, πoυ i11ουv ζητdαει \fiΙ

απoxωρηooυv.

To Δlotκητικ6 Σuμβο0λlo πdvτoτε παΙρvει Tα κατσλληλα μθτρα γ|α Tηv

εξαoφdλloη Tωv απαlτηαεωv ToU ΣυvεταιριoμoO θvαvτl Tωv σuvεταiρωv, που

2.

3.

4.



,u,*,,:"*o: dατTοXurpοCIv η δrαγpiφovTαl καθιilg και γtα Tηv εκπληρωoη δλωv 
',u\

υπο,1ρειilαειbv τουg απivαvτι ατo Συvεταlρtαμδ. 

I

,;

KEΦAΛA|o TP|To
χYΝEΤA|,,ffi.EYΘYNH 

l
Συvεταlρlκη μερiδα 

|
,i" Kσθε μελoc crυμμετθyεl σTo Συvεταrρlαμ6 υπoxρεωτtκd με μiα υπoxρεωτlκη 

|
σUvεTα|pικη μεμiδα κιll ixεl μlα ψηφo. 

I
2' Το oυvεταrρικ6 κεφdλαlo εivαl κατ, ελhxlοτo 30,0ο0.Οo ευρω.(ogμφωvα με To 

I
vδμo 4Ο151201 1) |
Η υπομ.pεωτικξ σuι/εTαlρlκη μερΙδα oρiζεταl oε ..,500,00. EυρΦ.. I
i{ εsυγεταιpικι] μεpiδα καταβ0λλεταl oε ..10... δ6oεtζ , 

I
I

3' i .{ αυιyεταιpiκn μlερiδα εivαl αδlαΙρετη, ovoμαστlκη, αμεταβiβαoτη καl ioη για |
ολου6 Τουζ i]υl/εταipουg. I

A. .Γα 
μfλη μποpοιjv vα απoKTηooυv πρδoθετεζ UτΤoχρεωτικ69 μερiδεg με καταβoλη 1

"'ηζ αξiα6 καθε μΙαζ, αv0λογα με To 0ψoζ Tωv oυvαλλαγΦv Toυζ με τov 
l

Σuvεταlριoμδ, Elδlκ6τερα, σTo τθλog καθε λoγιoτrκηζ Xρησηζ καταρτiζεταt 
]

πivακαq τωv μελιilv σToV oπoio αvαγρσφετα| Tο 0ψoζ Tωv σUvαλλαγΦv κ0θε 
]

μfλουq με Tοv Σuvεταlριομ6 καt υπoλoγiζεTαI o μioog 6ρoζ. o πivακαg αυτ69 
]

αvαρτ*ταl ffTα γραφεiα τoυ Συvεταιρloμo0 τoυλαxloτov tvα μηvα πριv απ6 τηv 
lI

ετξei ια τακτικη Γεvlκη Συvθλευoη. l

4, Κ0θε τρiα 1p6vrα αθρoΙζovταr Tα πooi τωv ουvαλλαγιilγ κ0θε utl'o|s *o, =j
υπολογiζεTαl ο οuvoλικ69 μ6oo9 δρoζ τρlετiαg γ|α To o0voλo τωv μελΦv ToU l

, ' f

Σuvεταlpιαμου,
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Τα μfλη ποU πραγματoπoiηoαv oυvαλλαγθg (δlπλdolεg) ToU μεσoU 6ρoυ
μπoρο(lv vα απoκTηooυv 2 (δ0o) πρ6oθετεζ υπoχρεωτlκθg μερΙδεE καl (1) μiα
πρ6αθετη ψηφο.
Τα μiλη τToU πραγματoπoiηααv αυvαλλαγθ9 (πεvταπλ6olεE) καl 0vω, μπoρogv
vα απoκτr]ooυv (5) π6vτε πρ6oθετεζ Uπoχρεωτlκfg μερΙδεg Kα| (2) δ0o
πρδoθετεζ ψηφoUζ.
l.l αξΙα τωv πρ6oΘετωv UτToχρεωTlκΦv μερiδωv καταβdλλεταl εvτ6g 6τoυ9.
Σε περΙπτωση τToU .μiα επ6μεvη τρlετiα δlκαloλoγεi μlκρδτερo αρlθμ6 μερΙδωv
Kαl ψηφωv απ6 TηV πρoηγoOμεvη, η αξiα Tωv πρ6oθετωv υπoxρεωτlκΦv
μερiδωv, πoυ εΙxαv απoκτηθεi δεv επloτρ6φεταl ατo μ6λog αλλd δlατηρεΙτα| σTo
δvoμα τoυ μθλoυg.
Toug 6ρoυ9 καθoρloμo0 τωv πρ6oθετωv υπoxρεωτlκΦv μεpΙδωv μπoρεΙ vα
Tρoπoπolεi η αvακαθoρΙζεl με απδφαoη τηζ η Γεvlκη Σuvtλεuoη τωv μελΦv.

5. ol υπoxρεωτlκθg μερΙδεg εivαl tvτoκεg. o τ6κoE επΙ τηg αξiαg τηE μερiδαE θα
υπoλογΙζεταl με επlτ6κto τo oπoio θα καΘoρΙζεl κατ, fτo6 η Γεvlκη Συvθλευoη
τωv μελΦv, o0μφωvα με τlg δlατ0ξεtζ Tηζ κεΙμεvηg voμoθεoΙαg. o τδκoE θα
καταβσλλεταl απ6 τov Συvεταιριoμ6 oτα μiλη αv0 6τo9, απ6 τo ταμεΙo τoυ
ΣuvεταlρlαμoO ι] θα πloτΦvεταl oτα μθλη.

Τα μ6λη, ol εργαζ6μεvo| ατo Σuvεταlρloμ6 καl τρiτol μπoρεi vα απoκTηooυv
TTρoα l ρεTl κf E μερiδεg.
Tο 0ψo6 Τηζ προα1ρετlκηg μερiδα6 oρiζεταr oε ...500,00.. Euριi l .
Ol πρoαlpετlκig μερΙδεE επIoτpfφovTα| στoUg δlκαlo0xoυE .ε[τε με πρωToβouλiα
TοU Σuvεταlρloμo0, εiτε με αΙτηαη Tωv κατ6xωv εvτ6g εξαμηvou απ6 τηζ
uπoβoλη6 τηg αiτηoηq.
0t πρoαlρετlκθg μερΙδεE ixouv τα εξηg πρov6μlα :
Σuμμετoxξ κατd πρoτεραlδτητα σΤα πλεovdoματα, με Τη δlαvoμξ σT|ζ
πρoαlρετtκfg μερiδεg πoooατo0 Tωv πλεovαoματωv αvdλoγου με τηv
πoσoστ|α[α αυμμετoxη τωv πρoαlρεT!κΦv μερΙδωv στo αθρoloμα υπoxρεωτlκΦv
Kαl πρoαlρετlκΦv μερiδωv.
Kαταβoλ{ τ6κoυ, τo 0ψog τoυ oπoioυ καθoρiζεταt απδ τηv Γεvlκη Συvθλευαη.

6.

α)

β)

f
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γ}ΣaΤTεpiτΤτωσηλ0oηgκα|εKκαθαρlσηζτoUΣυvεταlρlσμou,otττρoαlρεTl
μεpiδεζ εξοφλοilvτα| πριv απ6 τ|ζ υTToχρεωTtΚt'ζ.

7. Σε πεpiπτωοη δliλUσηζ τoυ Συvεταιρloμot τα μθλη τou θεωρo0vταl πlσTωTε(

για TΟ ποo6 Τωv UπoΧρεωτrκΦv συvεTαlρικιilv μερΙδωv τToυ i1ουv καταβ0λει
.^.,^cr| ι rτc, . ι \ ,  τnl

λ;; un]."uu,,o, μετ0 τηv εξ6φληoη δλωv τωv dλλωv υπo1ρειiloεωv

Συvεταlρισμοtι,

Η, i.1 ι:ι)ξηαη ξ n μεiωoη ToU 0ψoυg Tηζ συvεTαlρικηg μερiδαg γΙvεταl με απ6φαo

τq6 Γεvικηq Συv8λευoηE.

με ατT6φαση τ

Συvεταlρtσμo6
5 τoυ παρ6vτ

1Ο. Aπαγoρει3εTα1 σTΘ Συvεταtρtoμ6 :

α)i ,{ααγο**ζε:ξ,;αδixεταloαvεvi ,1υρoτlζμερΙδεgτωvμελΦvτoυ.
i .1}Ναετr lατρθφεlτηoυvεταlplκημερiδασTαμiλητου,αvαυτiδεvE

απoxωpηοει,

Aρθρo 15

Eυθ0vητoυΣυγεταiρoυγtαυπoxρεΦoεlgτoυΣυvεTα|ρισμoυ

l..i ευθ0vη, τωv μελΦv TοU Συvεταtρtoμo(, γlα T|ζ υπoxpεΦoε|ζ Toυ Trρoζ τρiτ0

*{vαi ε;':τικ*υpικη,

$,ΗμεταβiβασηT{$vσυvεταlρlκΦvμερiδωvεivαtδυvατημ6vo
&loικητlκοι} ΣUμβsUλ!ου τoυ Συvεταιρlαμo0' αε 0λλα μθλη τ0υ

σεπpοαωπ*,]Toυi1εlTtζπρo0πoθθoεrζToυiρθρoυ
Καταατατικου,

l.l θκταrτη τηq ευθΟvηζ τηζ oρΙζεταl περιoρ|σμtvα μtxρl

ποοoιi Tηζ uπo1ρεωτlκηg μερiδαq.
, , .1,: ,- , .

Κ&θε vio μ6λo9 ευθ0vεταl 6πω9 oρiζouv ol

Tiζ uΤΤΟΧρεΦoειE τoυ Συvεταιρloμo0, πoυ

ΤΦU ζi, αuτiγ.

2"

ξ

τoυ δεκαπλdαιoυ τ

πρoηγo0μεvεζ τTαραγραφ0t Kαl

ι,

I

αναληφθηκαv πρ|v απ6 τηv
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4' |-| επ1KoUρ|κη ευθ0vη Tωv σUvεTαΙρωv αTTεvαvT] σToUζ δαvεloτ69 ToU
ΣυvεταlρlσμoO γεvvdταt μδvo εφ6σov o] δαvεlατiE δεv lκαvoπotηΘo0v απδ τα
περlouσ|ακd oτol1εiα τou Συvεταlρloμo0 η τωv εγγυητιilv.

5. ol oυvεταiρol ευθ0vοvτα| με Tov Ιδlo παραπdvω τρ6πo καl μετ& τηv tξoδ6 τoυg
απ6 τov Συvεταlρloμ6 γlα υπoxρεΦoεlζ, ποU δημloυργηθηκαv, 6ταv ηταv μθλη
η γlα πρoηγo0μεvεζ UπoΧρειiloεlE, τlg oπoiεE απoδi1θηκαv κατd τηv εγγραφη
τ0Uζ.

6. 0l αξlΦoεIg τρΙτωv απ6 τηv εuθιivη τωv μελΦv ToU Συvεταlρloμo0 κατd τtg
-προ.ηγo0μεvεg παραγρdφouζ Toυ παρ6vτog καTασTατ| κo0,. παραγρΟφovταl μετ&
παρtλευoη τTεvTαεTiαE απδ τη ληξη τou tτoug μtoα oτo οπoio γεvvηθηκαv.

|.| ευθ0vη Τωv συvεταiρωv πα0εl 0πωoδηπoτε, δταv περdoει tvα6 1ρ6vog απ6
To πθρα6 τηq πτιilxεUσηζ η τηs εκκαθ&ρtoηζ τoυ Σuvεταtριoμoιi, εκτδg αv
αoκηθηκε εvαvτiov Toυζ αγωγη μioα oτo θτog.

Δεv απαγγiλλεταl πρoσωπ|κη κρατηαη κατd τωv μελΦv κα| τωv μελΦv τωv
opγdvωv ΤoU ΣυvεταlρloμοO γ|α uπoxρεΦoεlg ToU ΣuvεταlρlαμoO πρoζ
τρiτoυE Kαl τTρoζ τo Δημ6olo καΘΦE Kαl γlα υπoxρεΦoεlE μεταξ0 μελΦv καl
Συvεταlριoμo0.

Aρθoo 16
Yπo1ρεΦoεl6 τωv Συvετα[ρωv πρoζ Tρiτoυ6

1. ol δαvεloτtg μfλoυζ Toυ Συvεταlρloμo0 δεv θxouv καv6vα δlκαΙωμα επi τη6
περloυoiαζ τoυ Συvεταlρloμo0 { τωv πλεοvαoμOτωv xρdoεωv η Tω\,
σUVεTα!ρlκΦv μερΙδωv UτToXρεωτlκιilγ η πρoαlρετlκΦv γlα oφεlλ69 του.μθλoυg
πρoζ αυτo0g.

Δεv υπ6κεtvTαl oε <ατ6oχεση η oτη ληψη αoφαλloτικΦv μtτρωv γtα oφεlλig
Tωv σUvεTαiρωv 1Tρoζ τρiτουq :



t
'Ξ
j

I
I

I

i Ι l

Π

Π

βi
Fηιj
ξ.
Φ

E
Π

Π

Σελiδα 16 απδ 44

g g1l1τfrλλαγμΓi }lι i 1,η μ4:ηαn Tιdl,f περtοl.lαιακιi lv ατotxεiωv, TToU f xoυv
t[Ο1);. i1 l . i , ι ln i l i ; :  t  . .  , ι ,  }. ι . . ' ,τ i l l+ .: l i j t i

Τel  l iμ l* i*Vt{J :: i ι '  l i{ ,( l . ' i ι /{,1 l , i ι ,  i . , ; ι  1:ε.\t . . tv,  jτΩι j  ΓTc1ραδ6θηκαv σTo ΣυvεTαιρlαμδ

γif..] ι.;;ilΛl"i$:l η δ:ai:ltl ι;ti ,J,Τηγ *γιg;α αυrοu.s:α ξ μετα απo μεταπoiηoη η
:.: t:ι;ξι:ργ':ry iι"i xα :

i.ι τ i ιl ιi μ,; Tfu }v l ι {"i {}{Jττα γω ττpοΤf:vτωv.

i . i ; . l , l  l i . i . .{.:]1Τ*.Ιf  ι1 : , i  ,J1:{.: i{.r] i f1. j1j  , ' : t l . i  Υf ι] . ie i  i "{] ιJ .  ΣUγεΤαιptαμo0 ωg τρΙτoυ :

i1;:1oj ι l ! l l lY,  l t i i .J  ι1 ' , ;1. ι . ; i ; ,  ;1;1;1;Ι}ε"1 ι] . fΤι i  π ιοτωτικd |δρ0ματα ωζ δdvεlo γ lα
l , ι )Y i lβ i f i t lμ6 μi:λουg tοu ξ ττροορiζοVTαl γ iα δαvεto πρoζ αuτ6, 6oτω Kα| α\ l  τα

μ

I
Π

i

I
ff:
ff,
i

Η
:''

ffii

re
i
lfi
i

li
i ,

re
l '

μ
:'.-
Π}

l

τμ1;{JaΤt i  αυτα i l iρ ι ,*νrα; ι j l .$ ι l ζ  λογαρiαerμo0ζ τoυ Συvεταtρlαμo0 επ'  οvδματl
T*ιi μi i ι ι)Ljζ Kai

1l l . ι11i11η4.r:g(*)\f Ψ:tj j. i ,ζ if}(,Xgii,. i i .  si1|i1}{,'τι: ι: }-υγεταrρloμο0 πρoζ τα μfλη τoυ.

ΚEΦAΛA!Ο TtTAPTo
ζ}PΓAΝA ΤοY ΣYΝETAIPlΣMoY

Αρ-Φ-g-φ..1l

, ι i.i # Τι,} ι,j Σ υ vε, ;ι.ι l !: l #,}i i:: ιi l. i llr'ι ;

i  j  Γi, ι; lκn }*ι ivεs;ι; i: l  ι1

Γa -&l,": i:ιητι κ* Συ μβοtλ; ο
{.ο f; πa rιτl ;ιil aυμβr:ιi;\r ι-i

i  Γ&,ΝΙ${ΗΣYΝEΛEYΣH

t i  Γ"sγiKΦ Σιtvf λεuαη
11l1111l. i  i ζ ι l .* l  . l l ι ( l  δ. l \ 'α

*:ι;τ:. iροι l iv τηv ιδιδτητα

Συψκp6τηση - Ψξφol

αποτελεΙ τo
τα μ*λη τoυ,
'rου μελoυg.

αvΦτατo ,oργαvo Toυ ΣuvεταlρlσμoO Kα|
πoυ ixouv εγγραφεi oτo μηΤρωo ToU καl

Στη Γεvlκη Συvfλεuoη μετfxoυv 6λα Tα μελη,
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πoυ ixouv εκπληριiloεl Trρoζ πρoζ ληξlπρ6θεσμεζ

υπoxρειilαεtζ προζ τov Σuvεταlρloμδ.
':

2. Τα μθλη μετixoυv oτη Γεvlκη Συvfλευoη καl εvαoκo0v
ixoυv ωζ σUvεTαiρol γlα τlg υποθiσεlζ τoU Σuvεταlρloμo0.

Σελiδα 17 απo 44

olκovoμlκlg πρoζ

τα δlκαl ι i lμαTα, τTοU

3. Στη Γεvlκη Συviλευoη κdθε μ6λo9 θxεl μlα ψηφo. Συvεταiρog πoU ixεl

πρδoθετεζ UτToxρεωτlκig μερiδεg μπoρεi vα δlαθθτεl περισσ6τερε9 τηζ μIαζ

ψηφoυE και μθχρι Tρεlζ.

4' Tα μελη Toυ Δlolκητlκo0 Συμβουλioυ δtκαlo0vταl vα μετdoxoυv στηv

ψηφoφορΙα γrα τα θiματα τηg απαλλαγηE απ6 τηv ευθ0vη ToUζ, μ6vo με .Tlζ

ψηφoυζ πoυ δlαθiτoυv τα iδlα.

5 Tα voμrκ& πρ6oωπα oυμμετixouv στηv Γεvικη Συv6λευoη τoU Συvεταlρlαμo0
δια ToU vομΙμoυ εκπρooΦπoυ Touζ η απ6 εlδlκd γ|α τo oκoπ6 αυτδ
εξoυotοδoτη μivo πρδoωπo.

AρΘρo t9
Aρμoδl6τητεE

1. l.| Γενlκη Συviλευοη ατΤoφασiζεl για κ0θε θθμα, γ|α To oπoio δεv πρoβλtπεταt
αλλo αρμ6δlο,oργαvo.

2, Στηv απoκλεloτlκη αρμoδ16τηTα Tηζ Γεvlκηg Συvθλευoηg αvηκouv :
α) Fl τρoποπoiηoη τoυ KαTαστατlκo0.

β) l-| ουγxιilvευoη η μετατρoπη η παρdταση Triζ δl0ρκεlαg καl η δr0λυoη τoυ
.Συvεταlρloμo0.

γ) l.| εκλoγη κclt η αv0κληση Tωv μελιilv τoυ Δloικητlκo0 ΣυμβouλΙoυ Kα| τωv

αVTιπρoσΦπωv αε Συvεταlρloτικθ6 Oργαvιiloεlg αvΦτερoυ βαθμo0,
δ) |-| θγκρloη τoυ |oολoγloμo0 κα1 Tου Λoγαρlαoμo0 <Aπoτελioματα Xρηoηg>, καl

o καθoριoμ6g τoυ τρ6πoυ διdθεoηE τωv πλεovαoματωv χρησηζ.
ε) " l.t μεταβολη τoυ 0ψoυg τωv σUvεTαlρlκΦv μερiδωv.
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$,ΤJ Η επιβολη εlαφοpαq ατα μ6λη του Συvεταlρtσμο0. l-| επlβαρUvση Τωv μελΦv

l:ττο τυxοv ζημiεq'

ζj i.i θ,γκρlerη TΦxJ π"pογρf,μματοq ι:TrΙX*lpηματικflg'δρ0αηg κα| αvθτπυξηζ ToU

Σuvεταlpiαμου και Φ αιlτΙατοlxog ττρο*πολογιo,μδE.

It
It
t:
rffi
IE
lΠ
:Π

:Π

ηi

j l

.Υττ 
ii ;:εα l α κξ q i{.ατi:α,ταα η q Π ροαωπ l κο il.

r.::{,i r.i αποφααη για τηv αγορfi, τηv αv6γεpση, τηv uποθηκευoη, τηv αvταλλαγη και

Τηv πωληoη ακlvητωv ΤoU Συvεταιρloμo0, (η iγκρlαη iδρυoηg, επθκταoηg,

εKσuγΧρΦvloμοιi και μiοθωαηg βιοτε1viαg η βιoμη1αviαg καθΦζ KαI η tγκρloη

γtα τηv αιjvαψη δαvεioυ γiα τoυζ oκοπo06 αυτo0g).

iβi i.j α,lτ*ιpααη γlα TηV επlδ1ωξη αvαγvιilplσηζ ToU Σuvεταlρloμo$ ωζ oμ0δαg

ΠιiρογωγεJ.*v .:υμφωγ* x.jε τηv lα1ι,;ου'sfi vομοθεαΙα για τ|ζ oμdδεg παραγωγΦv.

}i fγκpιαn τ*ιt ετηαlοu ΠρoiiπολoγιαμοΦ Eoiδωv και Eξ6δωv.

id απ.αλλαγξ απΦ κΟθε ευθ0vη Tωv μελιfuv του Δlotκητlκo0 ΣυμβoυλΙoυ.

ij ψnφlαr: ffierιιlτερικοιi KαvοvloμoΦ Λεlτοupγiαg καl ToU Kαvovloμo0

ii *ριαμiζ TuJr ελεγκτΦv για Tηv επομεvη oιKovoμικr1 xρηoη Kαι o καθoρloμ69
. ' ' ' , "o,t)λe τaι ι rι Ι ι i$ ipηζ Τουζ '

Ο καθoprαμοq τoυ αvιilτατoυ πooo0 καl τωv 6ρωv γ!α τα δdvεια πoU μπoρεΙ vα

oιlvdιψει ο Σuvεταlpιομig η vα yoρηγηαεl ατα μθλη του.

1-{ ατlδφα η για αuμμεTaχη TοU Σuvεταιptoμo0 σε κotvθg επlxεlρηoεlg, σε

vομικft πpiαωπα ΤοξJ δημsαlοιl η tδlωτικo0 τoμθα, σε κolvωφελεΙE

Opγαvlαμουq, οξ Ε:lt ι1εlρηοειe Οpγαvιαμιi lv Tοπlκηg AυτoδloΙκησηζ, σε

Συλλογlκtq Aγpοτικεq ΟpγαvΦσεiζ, Κα! η αποxιi,lpηoη τoυ απδ αυτig.

ht απδφαoη Υ|α κ&θε fλλο θ6μα, που εlδlκθg δlατ&ξεrg του v6μoυ η ToU

παpδvτοg ΚαΤασTαTlκο* οpiζoυv αρμδδlα τη Γεvlκη Σuvθλευoη .

iγ j

Τilζ

:δ}

it:)

iσΤi

'1, ι-i Γεvικη Σuvθλευαη μπορεi με
Συμβοι3λlο Tηv θακηαη Tωv

τrαpαγρ&φoυ αpμoδιοτητωv.

απδφαof1 τηζ vα μεταβιβ6ζεt σTo Δtolκητlκ6

με ατοtxεiα (ι) KαI (iα) Tηζ πρoηγoOμεvηq

t,

Σ0γκληoη
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H Γεvlκι] Συvtλευoη oυγκαλεΙταl απδ τo Δloικητtκδ Συμβo0λlo σε τακτlκ1]

oυvεδρΙαoη μlα φoρα κ&θε 1ρδvo. l-l Συvθλευoη πραγματoπolεiταl πftvτoτε σTηv

6δρα του Συvεταtρloμο0 μθoα oε 6ξl (6) τo μoλ0 μηvεζ απ6 τηv ληξη τηg

Χρησηζ.

H πρδακληoη περliχε| Tα θ6ματα ,τηζ ημερdolαg δ16ταξη9, τov τ6πo Kα| Tηv

ημερoμηviα πραγμαToπoΙηαηg Kα| τηv Φρα ivαρξηg τηζ oυvεδρiαoηg καl

γvωσToτTolεΙταl oτα μiλη τoυ Συvεταlρloμo0 με Tηv απooτoλξ τηg τoυλdχlσTov

δ6κα (10) ημθρεg πρlv απ6 τηv tvαρξη Τηζ oυvεδρiαoηg.

H τolxoκ6λληοη Tηζ πρ6oκληoη6 στo γραφεio τoυ ΣυvεταlρlομοΦ η ToU

Kolvoτlκo0 η Δημoτrκo0 Kαταoτηματoq αvτlκαΘιoτd Tηv παραπdvω

γγωσToπoiηαη τηg πρ6oκληoηζ στα μελη. Γlα τηv τo11oκ6λληση σUvTdooεται

πρακτlκ6; τΙoU υτToγρi.φεταl απ6-τov Πρ6εδρo Kαl To Γραμματθα Toυ Διolκητlκo0

Συμβoυλiou ToU Συvεταlρloμo0. }.| ημθρα τηζ αποστoληg ξ τol1οκ6λληoη9 τηg

πρ6oκληoηζ κα| τηg oυvεδρiαoηg τηg Γεvlκηg Συvθλευoηg δεv τTρoσμεΤρofvταl

σTηv παραπ6vω πρoθεoμiα τωv 10 ημερtilv.

To Δlolκητlκl Συμβo0λlo μπoρεi vα;. συγκαλ6oεl θκτακτη Γεvlκη Συviλευoη

Toυ Συvεταlρloμο0, 6ταv oυvτρθxει θθμα ειδtκd πρoβλεπδμεvo απ6 To

KαTασTαT|κ6 η 6ταv η fκτακτη α0γκληoη επιβdλλεταr απ6 τo oυμφiρov τoυ

Συvεταlρloμo0 κατ6 τηv κρΙοη τoυ Συμβouλiou.

3. l-| Γεvtκη Σuvtλεuoη αυγκαλεΙταl τoυζ σε θκτακτη oυvεδρiαoη μετ0 απδ

αiτηoη τoυ 1l5 τωv μελιilv ToU Συvεταlρloμo0. l.| αiτηoη υπoβ0λλεταt στo

Διolκητlκ6 Συμβo0λlo Kα| σ' αuτηv αvαφiρovταl ot λδγοt Toυζ iκτακτηg

o0γκληoηζ Kαl τα τoυg oυζι]Tηση θθματα. Av τo Δtolκητικ6 Συμβo0λιo αρvηθεi η

αδραvdαεl vα σUγKαλθαεl tκτακτη Γεvlκfl Συviλευoη μθoα oε εiκool (20) ημθρεe

απδ τηv υπoβoλξ τoυg αiτησηζ, τα παραπ&vω μiλη oυγκαλo0v απ, ευθεiαg

μδvα Touζ Tη Γεvlκη Συvtλευoη.

4.OtπρooκληoεlgτηgΓεvlκηgΣuviλευoηgυπογρdφοvταl:
j:.:.:::1ι:j:iΞ α):". Aπ6. Tov Πρδεδρo η τov Avτlπρδεδρo Toυ ΔloIκητlκo0 Συμβουλioυ δταv
. ' oυγκαλεΙταl απδ τo Δlolκητlκδ Σuμβο0λro.
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β)Aπ66λoυζτoυζoυvεταiρouζ,πoυuπθγραψαvTηvαiτηoηfκτακτηEo0γκληoηg
τηgΓενrκηgΣυvθλεuσηζστηvπερΙπτωoητηζπαραγρ0φoυ3τoυ&ρθρoυ..αυτo0.

Aρθρo21
Aπαρτiα

1. l .|γεvlκηoυviλευoηoυvεδρldζεrεγκ0ρωg,εφ6oοvκατdTηvθναρξητηζ
oυvεδρΙαoηgεivαlπαρδvταμtλητouσuvεTα|ριομo0μεδlκαiωμαψηφoυτα
oπoiα εKτTρoσωτTofv πλθov τoυ μlοo0 (1/2) τoυ 6λoυ αριθuo0 

1ωv 
ψηφωv.

2.AvδιαπtοτωθεiθλλεlψηαπαρτiαgκατiτηvtvαρξητηgoυvεδρΙαoηg,ηΓεvtκη
Συviλευoηoυv6ρ1εται ,χωρigvθαπρδoκληοη,σTογiδloτ6πo,τηvΙδtαημερα
καιΦρατηgεπδμεvηgεβδoμαοogκαlμεταΙδlαθtματατηζαρχ|Kηgημερηoιαg
δIσταξηg.Στηvεπαvαληπτικf1αυτηoυvεδρiαoη,απαρτΙαυπdρxεt
oπoιoαδηπoτε KαI αv εivαl o αριθμδg τωv εKτΤρoοωπo0μεvωv σε αυτηv ψηφωv,

3.Kατ,εξαiρεσηαvπρ6κειταI,γ ιααπoφOoεlEπoυαφορoovατηv:
. μεταβoλι] τoυ ακoπo0 τoυ Σuvεταtρtσμου,

. σUγχΦvευαη με dλλo Συvεiαrρroμ6

. μετατρoπη τoυ Συvεταlρloμo0

. δtσλυση τoυ Σuvεταιριoμo0 καl

. τρoπoπoiηoη τoυ Kαταoτατικo0,

η Γεvlκη Συvθλευoη βρΙoκετα| σε απαρτiα καl oυvεδριftζει εγκ0ρωg, εφδoov

oτηvivαρξητηgoυvεδρΙααηgεivαtπαρ6vταηαvτlπρooωπε0ovταrμθλητoυ
Συvεταιρloμo0,που6xoυvδrκαiωμαψηφoυκαlεKπρooωπo0vτoυλ6xlατ0vτα
δ0oτρiτα(2/3)τoυδλoυαριθμofτωvψηφωv.Eθvδεvoυvτελεoτεiηαπαρτiα
αυτηηΓεvικηΣυvtλευoηουvfρ1εταtσεεπαvαληπτικηΣυviΨon,o(,μφωvαμε
τη δlαδtκασiα, πoυ oρΙζεταl σTην πρoηγo0μεvη παρσγραφo, oπδτε βρΙoκεταt oε

απαρτiα, εφioov στην ivαpξη Tηζ oυvεδρiαoηg εivαι παρ6vτα η

αvτ|πρoσωπε0ovται μ€,λη, TΤου t1oυν δrκαiωμα ψftφoυ Kαι εκπρooωπo0v

]l...1..1.|;:τoυλαxroτοv Τo μιαδ (1/2) του 6λου αριθμo0 τωv ψηφωv.

Aρθρo 22

Συvεδρiαoη . Συζητηση - ΨηφoφoρΙα
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Στηv 6vαρξη τηg σUvεδρiασηζ η ΣUvtλευoη εκλtγεl ατT6 Tα μiλη τηg Πρδεδρo

Kαl Γραμματ6α, ωζ Kαl Eφoρεuτlκη Eπlτρoπη πoυ απoTελεΙταl απδ τρiα (3)

μθλη. M6pl τηv εκλoγη τou, καθηκovτα Πρoiδρoυ τηg Σuv6λευσηζ αoκεΙ o
Πρδεδρo6 τoυ Δlolκητlκo0 ΣυμβoυλΙoυ η αv αuτig απouol0ζεl o Avτtπρδεδρog t]
τo μεγαλ0Tερηζ ηλlκiαg μtλοg τoυ Δlolκητlκο0 Συμβoυλiou, πoU παρΙoταταl η αv
δεv παρΙoταταl καvθvα, ivαE απ6 τous παλαl6τερoυg oυvεταipουg πoU
υπoδεlκv0εταl απ6 τηv πλεtoψηφiα τωv παρδvTωv.
Γlα τη oυζξτηoη Kαl τ|ζ απoφdoεtζ πoU παiρvovταl κρατο0vτα| πρακτικd απδ
τo Γραμματiα, uπoγραφovταl απ6 τov Πρ6εδρo, τo Γραμματiα καt τα μθλη τηE
Eφoρ9υτ1ηηg Eητρoπηg.

|.| Συvfλευση μπoρεi vα oυζητηoε| καl vα πdρεl αποφdoεlg μ6vo πdvω oτα
θiματα τΤoU αvαγρ0φovταl σTηv ημερηolα δliταξη Kα1 περl6xovταl σTηv
πρ6oκληoη. Erδlκd τα θ6ματα αvαβoληg η δlακoπηg Tηζ ΣυvtλευοηE,
o0γκληoηg viα6, εκλογηg πρoεδρεΙoυ, μεταβoληg τηs oεlρ0g τωv θεμθTωv Tηζ .

ημερηolα6 δldταξηg δεv εivαl iivαγκαΙo vα αvαγρdφovταl σTηV ημερηolα
δtdταξη. , i i

ol ψηφoφορΙε6 oτlg ΓεvlκfE Συvελε0oεlg δlακρivοvταl σε φαvερiE καl μυoτlκig.
ol φαvερθg μπορεΙ vα γivouv με iγερoη τωv μελΦv η με αvOψωoη τωv ;trερlΦv η
με οvoμαστlκη κληoη, πoτ6 6μωζ με βoη.
Ol.μυοτlκ6g ψηφoφoρiεg γΙvovταl πOvτoτε με ψηφoδθλτlα υπδ τηv επoπτεiα καl
τov θλεγxo Tηζ Eφoρευτtκηg Eπlτρoπη6,
Tα ψηφoδθλτlα θεωρo0vταl θγκuρα εφδoov εivαl oμol6μορφα κα| δεv
περlλαμβ&vouv oημεΙα η φρdoεlζ Ooxετεg με" Τo θiμα, πoU παραβl0ζουv κατ0
τηv κpΙoη τηg Eφορευτlκηg Eπlτρoπflζ Tη μUστlκδτητα Tηζ ψηφoφoρΙαg.

Ψηφoφoρiα, πoU αφoρd σε εκλoγη ToU Δlotκητlκo0 Συμβoυλiou τoU
Συvεταlρloμo0 η αvτlπρooιilπωv Toυ Σuvεταlρloμo0 σε 0λλεg Συλλoγlκθg
Aγρoτlκθg Oργαvιi,lαεlζ, σTtζ oπoΙεE ouμμετt1εl η oε θθματα εμπlσToσ0vηg προg
τη δloΙκηoη η απαλλαγη απ6 ευθ0vη τωv μελιilv ToU Δlolκητlκo0 Σuμβoυλioυ oε
iγκριoη |αολογlομo0 κα| Aπoλoγιoμo0 κα| τoU Πivακα Aπoτελεαμdτωv

5.
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Xρηoηg καθΦg κα| σε τΤρoσωπ|K0 θ6ματα εΙvαl μυoτlκη καl γivεταt πdvτoτε με

ψηφoδελTlo. !-| ψηφoφoρΙα π0vω ατα dλλα θθματα εΙvαl φαvερt].

H Eφopευτlκη Eπlτρoπη φρovτiζεr κατΟ Tιζ ψηφoφoρiεE vα απoμακρfvovται απ6

τηv αTθoυσα Tηζ ψηφoφoρΙαg πρδoωπα πoυ δεv t;troυv δlκαΙωμα ψηφoυ. Elδlκ0

τρiτα πρ6oωπα απαγoρε0εταt γα παρευρio1ovταt κατd τov xρδvo τηζ

απooφρdγIσηζ Tωv ψηφoδελτiωv Kαl καταμiτρηoηg μεχρi Kαt τηv Tωv

απoτελεoμdτωv.

AοΘqo 23
Aπ6φαoη

H απ6φαοη τηζ Γεvrκflg Σuvtλευαηg πσνω oτα θtματα Tηζ ημερηαIαg δliταξηE

λαμβαvεταl με TηV απ6λυτη πλεloψηφiα Tωv σε αυτηv εKπρoσωπoψμfvωv

ψηφωv. Σε περiπτωαη |σoψηφiαζ η ψηφoφoρiα επαvαλαμβαvεταl κα| εftv

uπdρxεt και vtα ιooψηφΙα η πρ6ταoη απορρΙπTεTαι.

ol απoφdσεtζ Tηζ Γεvrκηg Συvθλευοηg'εΙvαl UπoχρεωTrκig γlα 6λα τα μθλη τoυ

Σuvεταlpιoμo0, iοτω Kα] αv δlαφωvo0v η εΙvαι απδvτα.

l-| Γεvlκη Συνtλευoη απoφασiζεl με αυξημ,ivη πλεloψηφΙα τωγ δ0o τρiτωv(2/3)

τωv ψξφωv, πoU εKπρoσωπo0vταl oε αυτηv, γlα τη δι0λυοη τoυ Συvεταlρlαμo0,

γ1α Tη μεταβoλη τoU σKoπo! τoυ, "γ|α τη ουγ1Φvευof1 τoυ με αλλο Συvεταtριoμ6,

γlα τη\, μετατρoπη τoU, Tηv τρoπoποiηση Toυ Kαταoτατlκo0 καl γlα κdθε dλλ0

θiμα, δπoυ τo παρδv KατασταT|κ6 ξ o vδμog απαtτεi αυξημθvη πλεloψηφiα.

Av τα μθλη τoυ Δloικητlκo0 Συμβoυλioυ δεv απαλλαγo0v απ6 τηv ευθ0vη η δεv

εγκplθεi o looλoγlσμ6ζ, o Aπoλoγιoμδg Kα| o Πivακαg Aπoτελεoμθτωv Xρηoηζ,

η Γεvrκη Συvfλευoη σTηv iδια oυvεδρiαoη, μετd τηv αvdγvωoη τηg θκθεoηζ τωv

ελεγκτΦv, αποφαoiζεl γlα τηv αviκληση η μη Tωv μελΦv τoυ Δlolκητtκof

Συμβoυλioυ Kα1 εκλoγη .vtoυ Δloικητlκo0 Σuμβoυλiou.

Av τα μfλη τoυ Δtotκητικo$ ΣυμβoυλΙoυ ανακληθofv, η Γεvικf1 Συvθλεudt oτηv

Ιδlα αυvεδρiαoη εκλiγεr πρooωρlνδ Δloικητlκ6 Συμβo0λlο, To 
.oπoio

υπoxρεo0ταl μtoα oε πρoθεoμiα εΙκool (20) ημεριilv vα σUγKαλθoεt Γεvlκη

Συvtλεuoη Tωv μελΦv τou Συvεταιρlαμo0 με θiμα τηv εκλoγfl vfou Δlolκητlκo0

Συμβoυλioυ.
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α)

β)

γ)

Ι.| Γεvlκη Συv6λευoη απoφαofζεl
αφoρo0v:
Aρ1αlρεoΙεg.

Σελiδα 23 ατ16 tM

με μυστtκη ψηφoφoρiα γlα τα ΘEματα πoυ

Aπαλλαγη απ6 τηv ευθ0vη τωv μελιfuv τoυ δlolκητlκo0 oυμβoυλΙoυ.
Eγκρloη τoυ looλoγloμo0, τoυ απoλoγlαμo0 κα! ToU πivακα απoτελεoμ6τωv
Χρησηζ,

Πρooωπlκd θtματα

Aπ6φααη τηE Γεvlκηg Συviλευσηζ, πoU λr]φθηκε κατ0 παρdβαoη τωv δlατ0ξεωv
ToU Ν6μου η τoυ Kαταoτατlκo0 uπ6κεlταl oε ακιiρωoη. Γlα τηv κriρυξη τηE
ακυρ6τηταE εφαρμδζovταl o| δlατ0ξεlE ToU v6μoυ 2810t200a 6πωE
μεταγεvθoτερα τροπoπolηθηκε κα| !σχ!E,l'

Il' ΔlolKHT|κo ΣγMBoγΛlo

.hρθ6o 24
Συγκρ6τηση - Λεlτoυργiα

H ΔloΙκηoη ToU Σuvεταlρloμo0 δoκεiτα. l  απ6 τo Δlolκητlκ6 Συμβoυλlo, πoU
απoτελεiταl απδ πθvτε μελη. Tα μ6λη τoυ Δtolκητlκo0 ΣuμβουλΙoυ εκλθγovTαl με
Ομεαη, καθoλlκη καl μUσT|κη ψηφoφoρiα απ6 τα φuolκd πρ6αωπα πoυ εΙvαl
μθλη τoυ AΣ' F| δl0ρκεlα τηE θητεiαζ ToU Δlolκητlκo0 Συμβouλioυ εΙvαl τtoαερα
(4) xρ6vlα . l.| θητεiα 6λωv Tωv μελΦv τoυ ΔΣ εΙvαι xρovlκ6 εvlαiα. Ol
o0μβoυλol εivαl επαvεκλ6ξlμol κα| αvακαλo0vταl ελευθtρωg απ6 Tη γεvlκη
ouv6λευoη.

Av τρεlg (3) μr]vεE πρlv απδ τηv εκλογη τωv μελΦv τoυ ΔΣ o αρlθμδζ τωv
εργαζoμivωv με ouμβθoεlg εξαρτημθvηg εργαoiα6 αoρΙoτou xρ6voυ Toυ
συvεTα|ρloμo0 εivαl μεγαλ0τερoE απδ εΙκool (20), ατo ΔΣ μετi1εl, ωζ επlπλiov
μ6λo6 ΤoU, εκπρ6oωπoE ToU παραπdvω πρoσωπ|κo0. o εκπρ6oωπο9 αυτ69
oυμμετixεl με δlκαiωμα ψηφoυ μδvo oε θθματα πρooωπlκo0.

1.
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Τ* Διοικητlκ6 Σuμβoljλιo μετσ τηv εκλoγξ ToU, To αργ6τερo μioα oε π6vτε (5)

ημipεζ αuvθpγετα| Kαl r,ιJγKροτεΙταl oε oΦμα εκλiγovταζ σTηv πριilτη μετα τηv

εκλ*vη TΦU αυvεδρiααη απ6 Tα μfλη TCIU, κατ, απ6λυτη πλεlοψηφΙα Tωv

$υγΚi]οVΤοι3γτωγ Tηv α1ΤαρτΙα μελΦv ToU, Tοv Πρ6εδρo, τov Avτlπρδεδρo, τov

Γραμι:ατfα ΚαΙ τov Tαμiα. Τηv πρωτoβoυλiα oυγκληoεωg 6xεl o Σ0μβoυλog,
που πλεtoψξφηoε. Σε περiπTωση αδlκαloλ6γηTηζ παραλεiψεωζ η o0γκληoη
ι"Ιr;1γg; απ* τοv *μ*rιυζ επiμεvo. H καταvoμι] αξlωμOτωv γivετα| με μuoτlκη
ιj,it{}Φφ*piι:l' Τα cιvt::τfρω αξlιilματα δεv oυμπiπτουv oτo Ιδlo πρδoωπo.

Σ0μβουλοI TToU λ6γω δlαρκo06 κωλ0ματ6ζ Tlζ απfxoυv απδ τlE oυvεδρlΟoεlg
τoυ Δlοlκητlκo0 ΣυμβουλΙoU γ|α xρovlκ6 δl0oτημα μεγαλ0τερo απ6 πivτε (5)

μηvgζ ξ που αδlκαloλ6γητα δεv προor]λθαv oε πtvτε oυvεxεiE oυvεδρldσε]ζ ToU
Δloικητtκοu Συμβοι:λioυ, θεωρoOvταl δτl παραlτηθηKαv απδ τηv lδ16τητα τoυ
Συμβο*λnυ,
Τω Διοικητlκδ Συμβo0λlo oυvεδρl6ζεl 0oτερα απδ πρ6oκληoη του Πρoiδρoυ.
T* Δlοlκητlκ6 Σuμβο0λιο μπoρεi vα oρΙoεl τακτθg ημερεζ oυvεδρiαoηg. T6τε
δεv ypεl*ζεται πρoηγo0μεvη πρ6oκληoη Tωv μελΦv τoυ. ΣυγκαλεΙταl επΙoηg
ιJΙΤθXρε{i]Τικ* απft του Πp6εδρo η τοv Avτlπρ6εδρo 6ταv τo ζητηooυv δ0o (2)
τοuλ*γιατοv ατ16 τα μtλη τoυ Δlolκnτlκo0 Συμβoυλioυ με iγγραφη αΙτηoη, η
οποiα πεptfxεl τ* gκοπ6 Kα| TοUζ λ6γoυ9 o0γκληoηζ ωζ Kαl προτεlv6μεvη

ηl"jgpομηvΙα α0γκληαη6, Σε περ[πτωoη ΟρvηoηE η παρdλε|ψηζ τoυ ΠροθδρoU η
ΤoU Avτlπρoθδρου vα oυγκαλfαoυv Δlolκητικδ Συμβο0λto, α0μφωvα με TηV
αiτηoη, τo Δlolκητlκ6 Συμβo0λιo oυγκαλεiτα| με πρδoκληoη, πoU υπoγρ&φoυv
δ0o (2) μtλη'

}.τtq αιlvεδpi*αεl6 τou Δlolκητlκo0 ΣυμβoυλΙoυ δεv μπoρo0v vα παραβρiοκovταl
αλλι: μθλr'i του Συvεταtploμo0 εκτ69 απδ :
},τrιlρεrylακ& ατελfxη,
οιlvεταiροl η εμπεlρoγvΦμovεg η εlδlκoi o0μβoυλo1 πoυ πρooκαλoOvταl απδ τo
Διοtκητiκδ Συμβo0λIo

7 " Τι: ΔΣ βρiοκεταl σε απαρT[α 6ταv τα παρ6vτα μ6λη εΙvαl περloαδτερα απ6 τα
αrrivτα, σε κeaμtα 6μωζ περiπτωoη δεv μπoρεΙ τα παρδvτα μθλη vα εivαl
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μελΦν.
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πλεloψηφΙα τωv παρδvτωv

8. Miλog τoυ ΔΣ δεv μπoρεi vα ψηφΙζεl σT1ζ σuvεδριdoεlg ToU γ|α θtματα πoυ

αφoρo0v oτov Ιδιo, oτη o0ζυγo η oε oυγγεvεig τoυ εξ αiματog η εξ αγ1ιoτεiαE

μθχρ| Kαl Tου δευτθρou βαθμo0.

1: Τo Δlolκητlκ6 Συμβo0λιo εKπρoσωτTεi τo Συvεταlρloμ6 δlκαoτικd καl εξΦδlκα.

Tηv εκπρooιilπηαη τoυ αυτrj μπoρεΙ vα Tηv αvαθtτεt σTov Πρ6εδρo η oε &λλο

μtλog τoυ η σTov Γεvtκδ Δlευθυvτη (M6vατζεp). To AΣ μπoρεΙ επioηζ vα

αvαθ6τεt Tηv doκηoη αρμoδroτηTωvJ. ToU σε μ6λο9 αυτo0 η υπdλληλo Toυ

συvεTαlρ|oμo0.
2' To ΔΣ εivαl αρμ6δto vα απoφαoiζεl γlα κ0θε θθμα πoU αφoρΟ τη διoiκηση

Tου σUvεTαιριoμo0, τη δlα1εiριση τηζ περιoυoiαζ Kα| τωv υπoθθαεΦv ToU κα|

τηv επtδiωξη τou oκοπo0 τoυ.

To Δloικητlκ6 Συμβo0λlo :

α) Θtτεl σε εφαρμoγη τlg απoφdoεlζ τηζ Γεvlκflq Συvθλευoηζ Kαl φρovτiζει γlα τηv

εκτθλεof1 Toυζ.

β) ΣυγκαλεΙ Tlζ ταKT1K6ζ καl τlE θκτακτεg Γεvlκ66 Συvελεooεlg καl καθoρΙζεl τα

θθματα πoυ Θα oυζητηΘoOv σ' αυτig.

γ) KαταρτΙζεl Tov looλoγloμ6 Kα| τov Aπoλoγloμ6 τoυ

ouvτdooεlπρ6γpαμμαεργασlΦvτουεπ6μεvoυtτoυg.
δ)Aπoφαoiζε lγ lατηvεγγραφr]vθωvμελΦvKαιτηδlαγραφr]

τlg δlατσξεlζ Toυ παρ6vτoE

μελΦv oOμφωvα με

Συvεταιρlαμo0 καl
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A.rcοφααiζεl γιt] τηv απoδoγξ καταθiσεων τωv μελΦv Kα| Tηv παpoxη δαvεiωv o,

ι:ι;τα μfαα trΤιτ *plα Τοιj καταα,τατικo0 Kα| ],u απoφ0oεωv τηζ Γεvtκηg

ΣυlψθλευαΠζ.

ψτi Aποφιlαiζεi γlα τα τpεyοvτα iξοδα τηζ Δloiκηoηg Kαι λεlτoυργΙαg ToU

Συvεταιρtαμοι3 και ορiζεl τo αvιbταTo XρημαTικδ πoo6, πoυ o ταμiαg μπoρεΙ vα

κρατθεt ατo ταμεiο Tου για τα θξoδα αuτ0.

Arrι:φααiζg1 i.itG Τη.d αγορ6 μη1αvημ6τωv, εργαλεiωv, oκευΦv καl λοlπΦv

κιvι,1τωv Trεp1Φιjr-Ει(.1κιi.lγ ιττοιχεiωv και παvτ6g αγαθo0 αvαλΦorμou f1 61l γlα τlζ

αv&γκεq τοu Σuγεταιprαμοri Kαι T{ΙJv μελΦv τoυ.

η) Eπεξεργσζεταl καl υπoβαλλεl για θγκplon oτη Γεvlκη Συviλεuση τov Eoωτερtκ6

Καvοvloμ6 Λεlτουργiαg τoυ Συvεταtριoμo0 ωζ Kαl τov Kαvovιoμ6 Kαταoτdαεωg

Πpοοωπlκo0,
Γtr*οαλαμβαvει Κα{ απολ(ιε:l To υπαλληλlκ6, υπηρετlκ6, εργατικδ καl

t"pγsTΦΤεXV| KΟ TΤpΦΦ ι*l.rι t κi του Συvετα r ρl oμo0.

Aφκεi τnγ πεlθαρΧlKη εξουoiα σTο πρ0σωπικ6 τoυ Συvεταlρloμo0 κατi τoυg

,:pου6τουKαγovloμoι iToUΤτρθσωπlκo0καlτoυvδμoυ.

ΓΙpοαλαμβαγgι τοv Γεψlκ6 Δrευθυvτιj. |-| πp6oληψη γivεταl μετσ απ6 προκηρυξη,

. ιtοιl δημοοιευεταl tΤΤΦV ημεpηαιο Τ0πο:

|βj Τ* Δtοικητικ* Συμβο*λιo οpiζει ToUζ εKπpooΦπoυg oτrg EταlρΙεg. /

3" Τt, Διolκητlκδ Σuμβοι]lλlο μπορεi με απ6φαοfi τoυ vα oρiζεl Γεvlκδ Δlευθυvτη

iλ/l&vατζεp}, ατοv οποiο vα αvαθ6Tεt με o0μβαoη τηv μερlKη η oλικη loκηαη

εξουοlιilv και αρμοδιοτητωv τou, πληv εκεΙvωv πoυ κατ0 τov vδμo η τo παρ6v

KαTασTαTικο απαιτo0v ο,υλλoγlκη εviργεiα, καθΦg καl τη γεvικfl δlε0θυvoη καl

διαyεiρlοη TbJΨ υποθiαεωv ToU Συvεταtρloμo0, Mε απ6φαση Toυ ΔloIκητlκo0

Συμβοuλiοu καθορiζοvΤαι τα δlκαtιilμαTα, o| 'υτToχρεΦoεrg Kα| o| αρμoδt6τητεg

l.οu Γεvtκοιi Alευθυvτξ.
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4' Av ο Πρ6εδρo9
Συvεταιρloμo0,
εξουαιοδοτημfvo
εκπροαιi:ποιlq"

η μθλog Tou Διolκητlκo0 ΣυμβoυλΙoυ εivαt αvτiδlκοt Tou

Tov Συvεταlρloμδ εκπρooωπεi To, εlδIκΦg απ6. αυτ6,

μθλog τoυ, εκτδg αv η γεvlκη oυv6λευoη δIoρΙοει εlδlκoυE



To Δloικητlκ6
πρooλαμβ0vεl
tργoυ τoυ.

Aρθρo 26
Aρμoδl6τητεE Πρo6δρoυ

o Πρ6εδροζ ToU Δtolκητtκo0 Συμβouλiou ixεl T|ζ παραKdτω αρμoδ16τητε9 :

QρovτΙζεl γ|α Tηv καλη λεlτoυργiα τωv Uπηρεolιilv τou Σuvεταlρloμo0,

ΠρoωΘεi η πραγμαToπolεi τlζ απoφioεtζ TοU Δlotκητlκo0 Συμβoυλiου Kαl

φρovτiζεl για τηv εκτθλεoη Tωv εργαolΦv τoυ Σuvεταlριoμo0, oOμφωvα με T0

καταστατlκ6 καl τtg απoφσσεlζ τηζ Γεvικηg Συviλευoηζ καl ευθ0vεταl γlα Tηv

ακρtβη Tηρηση ToUζ.

Φρovτiζεl γ|α Tηv εκπληρωoη Tωv υπoxρεΦoεωv Toυ Δlotκητlκo0 Συμβoυλioυ.

EvημερΦvεταl αρμoδΙωg γlα τηv ετTlχε|ρηματlκη πopεΙα τou Σuvεταlρloμο0.

ΦρoγτΙζεI μαζi με ToV Ταμiα vα oυvταxθo0v ot μηvlαiεg καταoτ0αε16 ToU

Tαμεioυ καθιbg Kαl o lοoλoγlαμ6ζ, o Λογαρlαoμ69 AπoτελεoμOτωv ToU θτoυg

Kα| vα υπoβληθο0v oτηv κρΙoη τoυ Δlotκητlκο0 Σuμβoυλioυ,

Συγκαλεi τo Δloικητrκ6 Συμβo0λlο σε TαKTlKθg καl θκτακτεg oυvεδρlασε|ζ Kα|

φρovτΙζεr γlα Tηv απooτoλη Tωv πρoσκληoεωv γlα τ]ζ ΓεvIκ6E Συvελε(loεtζ με

τηv επlφ0λαξη τηg παρ. 7 τoυ 0ρθρoυ 24 τoυ παρ6vτοg,

Kαταρτiζε] Tηv ημερηolα δrdταξη κα| πρoεδρε0ει σTlζ αυvεδρtdoεtg TοU

Δlotκητlκo0 Συμβouλioυ.

Σελiδα 27 απ6 44

Συμβo0λlο μπoρεΙ vα σUγKροτεI επlτρoπ69 γvωμoδoτlκf6 fl vα

εlδrκo0g επ|στημovlκofg oυμβo0λoυζ γlα τηv επιβoηθηoη τoυ

α)

β)

γ)

δ)

ε)

σT)

η) Eκθtτεl Tηv κατdαταoη τoU Συvεταlρtoμo0 Kαl Tη δρ0oη Τoυ Δlolκητlκο0

Συμβoυλiou σTηv τακτlκη Γεvtκη, Συvθλευoη.

θ) Δivεl πρoζ τηv Eπoπτειiουαα Aρxη Kα| Toυζ Eλεγκτθg 6λε9 τlg πληρoφoρΙεg, πoυ

ζητo0vται απ, αuτo0g.
AoΘρo 27
TαμΙαg

1. o TαμΙαq εvεργεΙ τηv ταμειακη εργαoiα o0μφωvα με τo καταoτατlκδ, Tov

καvovloμ6 λεlτουργiαζ Kα| Tlζ απoφ0oεlζ Toυ Διolκητlκo0 Συμβoυλiοu*

Erδlκ6τερα ixεl τα εξηg καθηκοvτα :
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Σελiδα 28 απo 'l4

α)

β)

aj,!, :

Evεργεi κfiθε εΙαπραξη καl πληρωμη με βloη τηv εvτoλη τou Πρo6δρoυ ι1 τoυ .;i.
-  

l ,  
' ) :

εξouoloδoτημtvoυ απ, αυτ6v πρooΦπou KαI κ&vει Tlζ ατTαραiτητεE εξoφληαεlg

κατd τοv EoωτερIκ6 Kαvοvloμ6 Λεlτoυργiαq'τoυ Σ.υvεταlρlαμo0.

Eκτελεi κdθε oxετrκη πρoζ Tηv υπηρεoiα Toυ απ6φαoη τou ΔlolκητlκoU

Συμβoυλioυ.

γ) Φυλαooεl To TTερlεX6μεvo τoυ TαμεΙoυ; τα 1ρηματ6γραφα Kαl Tα απoδεlκτlκ6

tγγραφα.
δ)Συvτθααε|τlζμηvlαiε6καταoτ0αειgτoυTαμεioυKαl

τo Γραμματθα τov ετηolo |αολoγlαμδ.

καταρτiζε| με τo Λογtoτη η

ε)

στ)

Δivεl δλεq τlg αvαγκαiε6 εξηγηoεlg oτo Δlolκητικ6 Συμβo0λlo.

Kαταθθτεl σε λoγαρlαoμ6 καταθfoεωv Tοu Συvεταtρlομοf κ0θε πoo6 TτoU

υτερβαΙvεl Tiζ τρixoυoεE αv6γκεg Tou Σuvεταιρloμo0 σTo Yπoκατdoτημα

Tρ0πεζαg, με Tηv oπoiα ouvαλλ6oσεTαι o Συvεταlρtoμδg.

Mε απOφαση τoU Δlotκητlκο0 Συμβoυλioυ μπoρεi τα καθηκovτα τoυ TαμΙα vα

αvατεθofv oε uπδλληλo τoυ Σι,tvεταlρloμof η oτov Δrευθυvτη.

Aρθρo 28

Eυθ6vη.Aπoζημiωoη β,λ9., Δlolκητtκo6 Συμβoυλiou

Τα μθλη τηg διoiκησηζ ToU αγρoτlκo0 συvεταtρ|oμo0 δεv δlκαlo0vταt μtoθδ η

αμolβξ γ1α Tlζ uπηρεoiεg τTοU πρoσφtρουv. Δlκαlo0γταl, 6μω9, iξoδα κivηoηζ

καl παρασTασηζ απoκλεlατικ0 γlα τoUζ σKoπo0g τωv AΣ. Mε απδφαση τηζ

γεvικηg oυviλευoηg, 0oτερα απ6 εloηγηoη τoυ ΔΣ, καθoρiζεταl τo 0ψog τωv

εξ6δωv κivηoηg καl παρdoτασηζ.

Tα μiλη τoυ ΔΣ ευθfvovταl κατ0 τιg δlατdξεlζ Tωv 0ρθρωv 9,l4 επ. τoυ Aoτlκo0

KΦδlκα για κ&θε ζημiα πoυ πρoKσλεοαv με υπαlτtδτητα τoυg στo συvεTαlρloμ6

κατ0 Tηv αακηoη Tωv καθηκ6vτωv Toυζ. oι αξlΦoεlg ToU σUvεταlρloμo0

παραγραφovτα|μετ0απδτρiα(3)6τηαπδτηvτtλεoηTηζπρ6ξηζ,εκτ69αv
. πρ6κεtταl γrα ζημiα απδ δδλo, oπ6τε παραγρdφοvΤαt μετd απδ δtκα (10) θτη.
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2.
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|||. Eπoπτlκ6 Συμβoιiλlo
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Σελiδα 29 απ6 'M

Aρθρo 29

Σ0μφωvα με Tlζ δtατdξεlg γlα Tηv εKλoγη δlolκητ, lκo0 oυμβoυλΙoυ εκλθγεTαl Kα|
Τρ|μελεζ επoπτtκ6 σUμβo0λlo ToU AΣ, To oπo[o απαρτiζεταl απ6 φUσ|Kα
πρ6oωπα μfλη τoυ AΣ πoυ ixoυv ιo6xροvη θητεΙα με Tα μiλη τou δlolκητlκo0
oυμβoυλioυ.

To Eπoπτlκ6 Συμβo0λlo μετd τηv εκλoγη τoυ, τo αργδτερo μ6oα oε π6vτε (5)

ημiρεζ ouvtρxεταl Kα| σUγκρoτεiταl oε oΦμα εκλfγovταζ σTηv πρΦτη μετ0 τηv
εκλoγξ Tou ouvεδρΙααη απ6 Tα μtλη τoU, καT. απδλuτη πλεroψηφΙα τωv
σUγKροτo0vτωv τηv απαρτΙα μελΦv ToU, τov Πρ6εδρo, Kαl ToV Γραμματtα. Tηv
πρωτoβoυλiα'oυγκληoεωg- δμ t "o' Σ0 μβoυλog, πou πλε l oψ ηφη oε. Σε περΙπτωοη
αδlκαtoλ6γητηζ παραλεiψεωζ η o0γκληoη γivεταl απ6 τοv αμfαωg επ6μεvo. F|
καταvoμη αξlωμστωv γΙvεταl με μUσT|Kη ψηφoφoρiα. Τα αvωτ6ρω αξlΦματα δεv
oυμπ[πτouv σTo Ιδlo πρδoωπο.
Σ0μβoυλοl TToU λδγω δlαρκo0g κωλ0ματ6ζ Touζ απtxοuv απ6 τlE oυvεδρtioεlg
τoυ Eπoπτlκo0 Συμβoυλiou γ1α xρovlκ6 δldoτημα μεγαλ0τερo απδ π6vτε (5)
μηvεζ η που αδlκαloλδγητα δεv προαηλθαv oε πivτε oυvεxεig oυvεδρlfroε|ζ ΤoU
Eποπτtκo0 ΣυμβoυλΙoυ, θεωρo0vταt 6τt παραιτηθηKαv απo τηv lδlδτητα τoυ
Συμβo0λου.
Τo Eπoπτικδ Συμβo0λlo αυvεδρl6ζεl 0oτερα απ6 πρ6oκληoη τoυ Πρofδρou.
To επoπτlκ6 αυμβo0λlo ελθγXεl Tιζ πρdξεlg τoυ δtοtκητlκo0 oυμβουλΙou Kclι
υπoβαλεl oxετlκξ ετηolα θκθεoη πρoζ Tη γεvικη oυv6λευoη, Tηv oπoiα
Ko|voπo|εΙ πρo6 τηv Eπoπτlκη Aρxξ.

Aρθρo3Q,
Aρ1αlρεoiεg

1. ol εκλoγθζ γ|α τηv αvdδεlξη τωv μελΦv τoυ ΔΣ κα| τωV αVT|πρoσΦπωv oτη
γεvlκη ουvfλεuoη κα| oτo αυv6δρlo τηg ΠAΣEΓEΣ δlεvεργo0vταl απδ τρlμελη
εφoρεUTικη επlτρoπη πou εκλiγεταl απ6 τη οuvθλευoη. Στlg εκλoγ69 τωv AΣ γlα
τηv αv0δεlξη τωv μελΦv του δlolκητtκo0 ουμβoυλiou, τωv αvT]ΤTρoσΦπωv oτη

. γεvlκη oυviλεuoη καl oτo ouviδρlo Τηζ ΠAΣEΓEΣ πρoεδρε0εl τηζ εφoρευτlκηg

3.
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Σελiδα 30 απ6 44

επlTρoπηζ αρμoδloζ δlκαoτlκ69 λεlτουργ6g, o oπoioζ δloρiζετα] απο Tov

Πρδεδρo Πρωτoδlκιilv τηg θδραg Toυζ.

|.| εκλoγη δlεvεργεΙταl με μυoτικrj ψηφoφoρΙα καl με εv|αio ψηφoδtλτlo. Στo

ψηφoδελTIo αvαγρdφovταl με αλφαβητlκη αεlρ0 Tα ovoμαTεπιilvυμα Τωv

Uπoψηφiωv.
l.| δηλωoη υπoψηφlδτηTαζ κατατiθεταl εγγρdφωg σTα γραφεiα Toυ

Συvεταtρισμo0 Tρεlζ (3) ημθρεs πρ|v Tηv ημερα τωv εκλoγιilv

o αριθμδζ Tωv oταυρΦv πρoτiμηoηζ δεv μπoρεi vα oρiζεταl απδ To KαTασTατIκδ

μεγαλgτερCIζ Tου μloo0 (1/2) τoυ 6λoυ αρlθμo0 Tωv μελΦv τou δlotκητlκoO

ouμβουλioυ. Av πρoκ0πτεl κλ0oμα - lσ10εI o αμθoωg επδμεvog ακiραlog

αρlθμ69. Ψηφoδ6λτlα πoυ περli1oυv αρlθμ6 oταυρΦv μεγαλ0τερo απ6 Tov

oρlζ6μεvo απ6 τo KαTασTαTIκ6 η 1ωρig oταuρδ εivαl 0κυρα.

Eκλεγθvτεg θεωρo0vTαl αUTοi πoυ oυγκθvτρωσαv T|ζ περιαo6τερεζ ψηφoυg. Av

υπdρxεl lαoψηφiα γΙvεταt κληρωoη. ,,oοol δεv εκλεγoOv θεωρoOvταl επlλαx6vτεg

κατi τη oεlρd τoυ αρlθμo0 τωv ψηφωv πou iλαβαv.

ol επlλαxδvτεg καταλαμβdvουv κεvo0μεvεE θθoεlg τακτlκιilv μελΦv μtχρl Tη ληξη

τηg θητεiαζ ToUζ.
Av κεvωθεi η θioη μiλoug τou ΔΣ καl δεv υπdpxουv επtλα16vτα μiλη, τo ΔΣ, με

απ6φαoη τωv λolπιilv μελΦv ToU, σUμπληρΦvεl τηv κεvd θioη εκλθγovταg oε

αυτηv μiλog τou συvεTαlρ|oμo0. Tα ωg dvω oρrζ6μεvα μiλη δlατηρo0v τηv

lδι6τητi τoυg αυτη μθχρl τη o0γκληση Tηζ πρΦτηg τακτlκηg η θκτακτηg γεvlκflg

ouγiλευoηζ, η oπoiα επικυρΦvεl τηv εκλoγη τoυg η, oε αvτiθετη περΙπτΦση,

εκλ6γεl vθα μθλη. Av παραlτηθεi η πλεroψηφΙα τωv μελΦv τoυ ΔΣ δlεvεργoUvταt

αρxαιρεoiεg.

Δεv μπoρεi vα εκλεγεi μ6λog oτα 6ργαvα δloΙκηoηg AΣ η τηg ΠAΣEΓEΣ φυolκ6

πρ6oωπo, τo oπoio καταδlκθαθηκε με τελεoiδlκη απ6φαση σε oπο|αδηπoτε

πotvη γlα: κλoπη, απdτη, υπεξαiρεoη (κolvξ η oτηv υπηρεoiα), εκβiααη,

πλαατoγραφiα, ψευδορκiα, απlστiα, δωρoδoκΙα, παραβαoη καθηκovτog,
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Uφαρπαγη ψεUδo0ζ βεβαiωoηE, υπεξαγωγη εγγρdφoυ, λαθρεμπoρΙα καl
εμTToρΙα vαρκωτΙKΦv. Av κατd τη δl0ρκεtα τηζ θητεΙαE ToU oργαvou δIαπtoτωθεi

για μiλog τCIU η 0παρξη oπolουδηποτε απ6 τα κωλ0μαTα TToU πρoαvαφ6ρθηκαv,
Tο μθλog αυτ6 εκπiπτεl αuτoδlκαΙωE απo μ6λoE τoU oργdvoυ, oπδτε
εφαρμ6ζovταl οl δlατθξεlg Tωv παραγρ6φωv 5 Κα| 8. |.| διαπioτωoη Tωv
κωλuμdτωv λαμβdvεl χωρα με εuθ0vη τηζ εφoρευτlκηg επlτρoπηE Tηζ
παραγρOφou 1 τoυ 0ρθρoυ αυτoU.

8. Τα μ6λη τηg Eφoρευτlκηg Eπlτρoπηg κωλ0ovTαt vα εκθiαoυv υπoψηφ16ΤηTα γ|α
τo αξiωμα μ6λoυ9 Διolκητlκo0 Συμβoυλioυ η αvτtτTρoσιilπου. F| Eφoρευτlκη
Eπlτρoπη μεριμv0 γIα Τηv δlεξαγωγt] τωv εκλoγΦv. To iργo τηg αρxΙζεl απδ τηv
αvαKηρUξη Tωv uπoψηφiωv γlα τα δldφoρα αξlιilματα μετα τηv πρoηγo0μεvη
δlαπioτωoη τωv αxετlκιilv πρoiiπoθθσεωv, πoυ πρoβλiπεl τo καΤασTατlκ6 Kαl o
v6μog. 8αolκ6 iργo Tηζ Eφoρευτlκηg EπlτρoπηE εΙvαl η δlαπioTωση σTo
πρ6oωπo Τωv ψηφoφδρωv τou δlκαlΦμαToζ τou εκλθγεlv'
|-| Eφορευτlκfl Eπιτρoπd φpovτΙζεl γ|α Tηv 6vαρξη Tωv εκλογΦv σToV
πρoγραμματlαμ6vo Xωρo καl xρ6vo, γlα Tηv αδlftβλητη Kα| ασφαλr] δlεξαγωγξ
ToUζ, τη δlαπΙoTωση ToU αποTελ6oματog τηζ ψηφoφορΙα6 Kαl σTo τ6λo9 την
αvακηρuξη Tωv εκλεγθvτωv.
Kατd τηv πoρεiα τωv εκλoγΦv κρivεl τlg τυx6v uπoβαλλδμεvεζ εvoτθoεlg ξ
dλλεg δlαφωvΙε6, πoU αvακOπτoυv.
Στo τθλog τηg δlαδlκαoΙαg oυvτdooεl πρακτικδ, τo oπoΙο uπογρdφεταl απ6 δλα
τα μ6λη. To oUvoλo ToU εκλoγlκο0 υλlκo0 η Eφoρευτlκη Eπlτρoπη παραδiδεl με
πρακτικ6 oτo Δlolκητlκ6 Συμβo0λlo, τo oπoio εκλiγεταl,

9. Avdκληoη κα| αvακαταvομη αξlωμστωV Tωv μελΦv τoυ Δ. Σ. γivεταr κατδπιv
απoφαoεωζ τωv 2l3 τoυ oυv6λoυ τωv μελΦv τoυ. ,Oταv πρoκUπτεl κλσoμα
loxOεl o αμtoωE επ6μεvοE ακ6ραlog αρlθμ69.

10. Eσv κατd τη δldρκεlα Tηζ Θητεiαg τou oργdvoυ δlαπloτωθεΙ γlα μfλo6 ToU, η
0παρξη oπoloυδηπoτε απ6 τα κωλ0ματα, πoυ πρoαvαφtρθηκαv, τo μ6λo9 αυτδ
εκπΙπτεl αuτoδlκαΙωg απ6 μiλοg τoυ oργdvou, oπ6τε εφαρμ6ζovTαl oI δlατiξεr6

" Tωv παραγρ0φωv 5 καl 6 του παρδvτog &ρΘρoυ.
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Aρθρo 31
*,ιsaκfq .$ιατftξειg γ!α Tα opγαvα ΔloΙκηoηg

tr ι*ηγητη6 Tι i l\ l  Φεμ&τωv σTο Διοlκητlκδ Συμβo0λlo εivαt o Πρ6εδροg τoυ

Συvεταtριαμοu η ο vδμιμoq αvαπληρωTηζ τoυ η dλλog o0μβouλoq η o Γεvlκδg

,^';;ι;{}ιJVΤΠg ξ uπαλλr]λl-lζ ,rοιl Σuvεταlριoμo0, πoυ oρΙζεται απ6 τοv Πρ6εδρo η

, ,η. i  Γ ' j .1 ι1ηη l\ iF i t i j l  tVr{ i .

Χpiη ιJTTηpεσιακo0 γραμματiα ο. δλα τα oυλλoγlκ6 δργαvα Διoiκηoηg εκτελεi

ι:.ιταλλnλοζ 1i}U Σuvι:ταιρtoμof, πoυ oρiζεταt απ6 τo Δtotκητlκ6 Συμβofλto.

*r αυζητησεiζ r$i Φt ιΙ iΙ*{pdffε|ζ, πoU παiρvovταl απ6 τo Δlotκητικ6 Συμβo0λιo

KαTαχωρθΦvι,;, ,;ε ε;slκι: i}lβλiα πρακτlκωv oυvεδρl0σεωv, πou TηρoOvταl γlα

το καθθvα xωρlατft, 1.α πpακτικιi κdθε oυvεδρΙασηζ Uπoγραφovται απ6 τα μiλη

που ηoαv ΤΤflpQιrΤσ υ' ι]UTη,

Οι οfμβouλοl δεγ μποpο(v vα αρyηθoOv τηv υTΤoγραφη τωv πραKτlκΦv τηg

ιτωvεδρiαα,ηg σTllV ιl ' ιrοiα fλαβαv 
..μiροζ, 

μπoροfv 6μωζ vα ζητηoouv vα

lJveιΥ{}iJΨεi η yvω1;η TΦUζ {JTα πpακtlκi δταv δlαφωvo0v με τη ληψη απ6φαoη9.

i-i fι1:vrlιτξ κ,iποιου αυμβουλοu vα υπoγραψεl Tα πρακTlκσ, αφo0 γivεl o, αυτd

l,χεTιΚξ μvεiα, ιαοδι;γαμεi με παραΙτηoη, πoυ λoγiζεταl δτι 6xεl oυvτελεoτεi απ6

Τη μθρα μου To ΔtοlKητικδ Συμβotλlo θα απoφαoioεl oxετtκξ. Aκoλo0θωg,

ι:φαρμδζovται ol δrατσξεrg Τωv παραγρdφωv 5 Kα| 6 ToU iρθρoυ 3ο τoυ

παρ6vτoq"

"1,α 
βlβλiα Τ{l}V 'ΤΤβflKTtκιfuv, πρoτοt vα χρηqlμoπoιηθο0v, θεωρο0vταl απ6 τo

#;μηι lg$16;εiο . ι i . ig irpαe Tου σUvεTαιρloμot.

;ξ,.l.ι iγptlψα ξ αποαπdoματα πρακτtκΦv ToU ΔlotκητIκo0 Σuμβouλioυ

επικυριilvοrΤαt ατrδ τοv κατ0 τo xρ6vο τηg tκδooηζ τoUζ απ6 τov Πρ6εδρo τ0u

Δlοικητικ** Συμβοuλiου η τo vδμlμo αvαπληρωτη τoυ.
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KEΦAΛA|o tIEMΠTo
ΛEITοYPΓ|A ΤoY ΣYNETA!P|ΣMoY

,:.

Aρθρo32
Εργαοiεg Συvεταl ρ|σμo0

1. o Σuvεταlρlσμ6ζ γlα Tηv TτραγμαToπoiηoη τoU σKoπo0 Tου αvαπT0σσεl

oπolαδηπoTε δρασTηρ16τητα, πou πρoβλfπεταl αTΤl To παρ6v καTασTαT|κ6 καl

κ0θε αλλη, πoU θα αποφαoioεl η ΓεvIκη Συv6λευoη, o0μφωvα με τo

Kαταατατlκ6 και μ6oα oτα 6ρlα τoυ v6μoυ.

2. H Γεvlκη Συvfλευoη εκδiδεl εoωτερlκδ Kαvovloμδ Λεlτoυργiαζ ToU

Συvεταlρloμo0, o oπoio5 καθoρiζεl εvδεlκτlκ6 :
α) Toυg 6ρoυ6 λεlτouργiαζ Toυ Συvεταlρloμo0.

β) Tα δlκαlΦμαTα καt Tlζ υποχρεΦαε16 Tωv σUvεταΙρωv ωζ προζ τη xρdoη τωv

εγκα1αατdσεωv μη1αvημdτωv Kα| τωv UπηρεolΦv τoυ Σuvεταlρloμo0.

γ) 
,oτl κdθε μiλog θα uπoβ0λλεl δηλωοη καλλ16ργεlα9 α11ετlκi με τηv

καλλlεργo0μεvη θκταoη καt Tov πρoβλεπδμεvο 6γκo παραγωγηE κατ0 ποlκlλ[α,

δ) Tov τρ6πo δl0θεoηg Tωv πρoΙ6vτωv, Tlζ πolκlλlεg πoU πρδκεlταl vα

καλλlεργηθo0v η vα απομακρυvθo0v καΘιil5 κα| T|ζ μεθ6δoυg καλλItργειαg,
ε) Kρrτηρlα πo16τητα6 και μεγtθoυg αvdλoγα με τov πρoop|σμδ τωv πρoiδvτωv.
oτ) ΤlE κuρΦoεlg γrα αθ6τηση τωv υπoxρεΦoεωv τωv αυvεταiρωv καl τη διαδlκαo[α

επlβoληg τoUζ, κα|

ζ) Tlg λεπτoμθρεlεg τηE τηρηoηζ τωv λoγαρlααμΦv oτηv ,,,ρi,,',oη αvαγvΦρlσηζ
τoυ Συvεταlριαμo0, ω6 oμdδαg ΠαραγωγΦv'

3. or παραπ0vω Kαvov|σμoi μπoρεi vα . περlλdβoυv δlατdξεlg, τToυ vα

υπoxρεΦvouv τα μiλη oτηv εφαρμoγη κolvΦv καv6vωv σTηv παραγωγη Kαl σTηv
εμπορfα Tωv πρoiδvτωv Τoυζ, στηv τoπoθθτηoη στηv αγoρd ολδκληρηg η
μfρoυg Tηζ παραγωγηζ τoUζ καl κ6θε 0λλη δldταξη πoυ θα 1ρεllζεταt, γlα τηv
αvαγvΦριoη τoυ Συvεταlρloμo0 ωg oμdδαg ΠαραγωγΦv Kαι γεv|κd γlα τηv

..... 
εφαρμoγι] τωv καvovloμΦv Tηζ f . ξ.....:::l...;.l:..1'..1l . ..1 . :'

' !
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4. O Συvεταlρloμ$g δlεξdγεI T|ζ εργασΙεE τoυ με δlκtg ToU UπηρεοΙεE. MπoρεΙ δμωζ

vα Xρησ|μoπolηoεr τIζ uπηρεoiεg 6λλωv AγρoτlκΦv ΣuvεταlρloμΦv η καl

τρΙτωv, To Δlοlκητrκδ Συμβο0λlo σT|ζ περ|τΤτΦαειg αυτiq ορiζεl τηv απoζημiωoη

η τηv αμoιβri γ|α Tη χρησ|μoπoiηoη τoug αυτη oτη δrεξαγωγη Tωv εργασlΦv τoυ

Συvεταlρloμo0.

5. o Συvεταlρtoμ6ζ μπoρεΙ με απ6φαoη τoυ Δlolκητlκo0 Συμβoυλiou vα

επεκτεivεl Tlζ εργασiεg του καl γεvlκd vα παρθxει αγαθd Kα| Uπηρεoiεg πoυ

παρtxovταl στα μfλη Toυ Kα| προs πρδoωπα πoυ δεv εivαt μiλη τoυ

Συvεταlριoμo6, με ToUζ δρoυg πoU. Tο Ιδιo To Δlolκητlκ6 Συμβo0λlo θα

καθoρΙζεl. Σε καμl0 δμωζ περiπτωoη o| δρol αυτoi δεv μπoρεi vα εΙvαl

εuvoi.κ6τερol απ6 τoυg 6ρoυζ πoU loxooυv γtα τα μ6λη τoυ.

6. .TρΙτol, πoυ Xρησlμoπotouv τlζ uπηρεαiεg τoυ Συvεταlρloμo0 δεv ixoυv καvθvα

δlκαiωμα πdvω σΤα απoTελfoματα τηg xρηoηg.

7. O Σuvεταιρloμδg αvεξσρτητα προζ Tη\, παρoxη τωv uπηρεαtιilv Tου πρoζ μη

μiλη, που πρoβλθπεl η πρoηγο0μεvη διαταξQ Tηζ παρ. 5 τoυ παρ6vτo6 6ρΘρου,

μπoρεΙ με απ6φαoη ToU Δlolκητtκο0 Συμβoυλioυ vα παρtxεl γεvlκ0 Τlζ

υπηρεoiε6 ToU Kαl γα αvαλαμβdvεl τηv εv6ργε|α εργασlΦv γlα λoγαρlαoμ6 τou

Δημooiou, η καt κiθε dλλου vομlκo0 προoΦπoυ δημοοioυ η ιδrωτlκο0 δlκαΙoυ,

oυμπερlλαμβαvoμivωv Kα| τωv AγρoτικΦv ΣυvεταlρloτlκΦv OpγαvΦoεωv Κα|

EταlρειΦv τoug κθθε μoρφηζ, με αμolβη.

Eπiοηg, με απδφαoη Toυ Δloικητlκo0

oρloμivεg δραoτηρl6TηTεζ oxετιζ6μεvεg

κolvωvικηg πολlτtκηζ ToU κρ&τουg η καl

εφooov r]θελαv αvατεθεΙ α.αυτδv.

|.| δlαxεiρloη πρoiflvTωv η υπηρεαιιilv εκ μtρoυ6 τoυ Συvεταlρloμof μπoρεi vα

γΙvεταl εiτε εξ οvδματoE KαI γ|α λoγαρlαoμ6 Tου Συvεταlρloμo0 με

πρoκαΘoρroμtvoυg 6ρoυg γ|α τα μ6λη.

Ξ
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ΣυμβoυλΙou μπορεi vα αvαπτ0oαεl

με Tηv εφαρμογξ τηζ γεωργlκηg καl

τωv KαvovιoμΦv Tηζ E, E, με αμoιβη,
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Καvδvεg παραγωγηg καr εμπopiα{

ol παραγωγoΙ, μiλη τoυ Συvεταlριoμo0 υπoβ6λλoυv δηλΦoε16 o11ετlκi με Tηv

καλλlεργo0μεvη θκταoη, τοv πρoβλεπ6μεvo δγκο παραγωγηζ καθΦg καt T|ζ

πoo6τητεζ πoυ θ1oυv πρ0γματl oυγκoμιαθεi.

o Συvεταtρroμoq παραλαμβiγει τα πρoi6vτα, πoU πρoσκoμΙζovταl απ6 τα μtλη,

αφo0πρoηγηθεΙ iλεψogαπδτααρμ6δlαδpγαvατoυTηζπolδτηταg,τηEκαλη6
κατσoταoηζ κτλ. τωv πpoTδvτωv, Φoτε αυτd vα εΙvαl κατdλληλα γlα τηv κατd

τTρooρ|σμ6 xρηoηg Toυζ.

o Συvεταlρrσμοζ θεoπiζεl ελi1loτα .--κρlτηρrα πoιlτητα6, μεγ6θoυ9,

σUσKεuασΙαg, παρoυοiαoηE καl ot]μαvσηζ, αv0λoγα με Tov πρooρlσμδ τωv

πρoΤ6vτωv.

o ΣυvεταlρroμOE βoηθ0 τα μθλη τοU με oκοπδ τηv oρθη εφαρμoγη τωv καv6vωv

πουεπlβdλεl .  

noο,qs+
Eδl κoΙ oρoloρloμ€vωv εργαοlΦv

1. Πρoμ{θεlεζαvαγκαlo0vτωvεlδΦv.
α) o Συvεταlρlομδg πρoμηθε0εTα| καl δlαθfτει οτα μtλη τoυ 

11ιiiτεg 
fλεE, ζΦα και

κ0θε εΙδoυg παραγωγlκ0 εφ6δlα η καταvαλωτlκα αγαθft, χριiolμα γlα T!ζ

αvαγκεgTωvεκμεταλλε0αεωvητηζolκ lακηEοlκοvομiαζToUζ.

β) Tα εiδη αυτd μπορεi o Συvεταιρloμ6g uo 
]o' 

δlαθiτεl Kαι πρoζ πρδoωπα, που

δεv εivαt μθλη τoυ Συvεταtρloμoo, με 6ρου6 πoυ καθορiζεl To Δlotκητικ6

Συμβo0λl0
2. Δftvεlα πρ06 τo Συvεταlρloμ6.

Tα δdvεtα, πoυ 1troρηγο0vταl ατo Συνεταιρloμ6, για δrαφoρoυζ γεωργlκo0g
'::. 

oκoπo0g, oυvαπτοvται απ6 τo Δtolκητrκδ Συμβo0λlo μfoα oτα 6ρlα, πou θxει

θθoει η Γεvlκη Συvtλευoη, αvfλoγα με Tιζ αv6γκεg τoυ Συvεταlρroμο(l. Τα

- δ&vεtα αυτi παρακoλoυθoovται oε εlδικo0q λoγαρrααμo0q καl δεv μπoρo0v vα

3.

4.
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dλλoυg σκoτToι|ζ
χρησιμoτTolηθo0v γ|α την lrεviοv1lα j}::: εργασιωvbv η για

,λog εκεivωv για TοUζ oπoioυζ xopηγoovταt.

:: K.λ.π.
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κEΦAΛAlo EKTo

EΛEΓxoΣ -οllκοNoMιι(}l ΔlAXElPlΣtι

,Aρβρo 35
,Eλεγ1og

1.οδιαxεtρloτtκ6g,λoγιoτlκ6ζKαιolκovομικ69tλεγxoζτoυαγρoτtκo0
συγεTαιplομot δlεvεργεiτo, on6 δ0o τoυλdxισTov οpκωτo,g ελεγκτig . λoγroτ6g

o0μφωvαμεTα0ρθρα36επ.Toυv.2190/1920,δπωζτρoτΤoπorηθηκαvκαl
ιo10oυv με τα αρθρα 45 επ. τοU ν. 360412007.

2,ΔεvμπoρεΙvαoριατo0vελεγκτiqμtληκαιυπf iλληλo|τoυσuvεταlρtoμo0E

3.Oιελεγκτθqκαlroftρlθμorαvαπληρωτiqτoυqορiζovταlαπ6τηvπρoηγo0μεvη
τακτlκηγεvlκηoυvθλευαηToυσυvεTα|ρ|,μoi, ,πληvτωvελεγκτι i lvτηgπρΦτηg
εταrρlκηgxρtjoεωq,otoπoioιoρiζovταιαπ6τoκαταoτατlκ6. l .Ιαμoιβητωv
ελεγκτΦvoρiζεταlμεTηvαπ6φαoηoρloμo0τoυgf lαπδτoKαTαστατtκδ.ot
ελεγκτθgμπoρεivαεπαναδloρiζovται,δ;1ιu|, 'γ.on,ρ,ooδτερεgαπ6πivτε(5)
oυvεxεi6 1ρηοειg Kαt υπoxρεo0vταl vα υπoβf,λλoυv τo π6ριoμα Toυ ελtγ1ου oτo

ΔΣ τoυ συvεTα|ρ|oμogg και oτηv Eπoπτικη Aρχη, τo αργ6τεpo εiκooι (20)

ημθρεζ πρlv απ6 τη γεvlκη oυvθλευoη.

4, oι ελεγκτtq υποβσλλoυv το π6ριoμα τoυ ελθψoυ oτo δloικητικδ oυμβo0λι0 ToU

συvετα|ρloμoιi, τo oπoΙo υπoxρεo0Tαl vα To αvακolvΦoει oτηv πρΦτη μετd τοv

θλεγ1oγεvtκηoυviλευoητω\,μελΦvτoυ.AvτiγραφoToυπoρioματog
;.;.'.1:.:'..- υπoβθλλoυv oι ελεγκτθg oτηv Eπoπτικη Aρxη,

:.:..l..::.'...Το ΔΣ υπoxρεo0ταt uo :1λ1 
,]:r,::jo'o, ελεγκτη π0vτε (5) τoυλiχlσTov

ημεpεζπριναπ6τηoυvεδρiααητηgγεvικηgoυvtλευoηζ,γ lαvαπαρioTατα|σε
αυτην.
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o ελεγκτι]ζ Uπoχρεo0ταl vα τTαρiσTατα! στη γεvlKη αυvfλευση κα| vα παρεχεl

oτTo|αδηπoTε τTληρoφορΙα η δrευκpiv|ση Tου ζητηθεi. Av απ6 τo π6ρ|σμα T0υ

ελiγxoυ Uπ&ρχoUv εvδεiξεlE 6τι ixoυv τελεoτεΙ πρ6ξει9, ποu T|μωρoιjvTαl απ6

τlg δlατθξε|ζ τoυ Πolvlκo$ KΦδlκα f1 τωv dλλωv εtδlκΦv πo|vlκΦv v6μωv, ol

ελεγκτ69 υπoχρεo0vTαl μεσα σε δεκα (10) ημερεζ vα υπoβfiλoυv τo π6ploμσ

Toυζ η τη oxετlκfl tκθεoη τoυζ στηv αρμδδlα Eloαγγελlκη Aρxfι Kα| vα

αvαφ6ρoυγ σTov Yπoυργ6 Aγpoτικηg Avdπτuξηζ καI Tρoφiμωv τlg παραβdoεlg

τoυ v6μoυ η τoυ καTασTατ|κo0, or ελεγx6μεvol t1oυv υπoxρiωoη vα θθτoυv σTη

διfrθεoη Tωv ελεγKτΦv κατlλληλo XΦρo, δλα τα βlβλΙα κα| Tα oτolxεΙα Kα| vα

παρθxουv κ0θε πληpoφoρΙα πoυ 1ρεl0ζεταl o ελεγκτηg γ|α Tηv εκτiλεoη τoυ

iργoυ τoυ, Ol ελεγκτθg δtκαlofvταl κατd τηv σoκηση τωv καθηκ6vτωv Tουζ vα

ελθγxouv τα βlβλΙα, ToUζ λoγαρlαoμo0ζ Kαt κ0θε .σλλo. oτol1εio Tηζ

σuvεTα1ρloτlκηg oργσvωoηζ πoυ κρivεται x.ρι]olμo για τηv πληpη και επlτυxη

εκτiλεoη τoυ θργoυ τoUζ.
or ελεγκτfg ελθγ1oυv ιδΙωg:

α) Tη voμιμ6τητα Tωv απoφloεωvκαι τu}v πρ&ξεωv τωv θεoμlκΦv oργlvωv του

αφoρα στη voμlμδτητα καl στηv ουοlαoτtκf1

καt απoοκοπεi κυρΙωg σTη δlαπioτωoη

0λλωγ παραβΦαεωv καl Tov εvτoπloμ6 Tωv

πρoζ τo ΔΣ, μπoρεi vα ζητηoouv Tη α0γκληoη

αvαφθρovTαζ σε αυτηv τα πρoζ oυζητηoη θθματα.

σUvεTα|ρ|σμοU.

β) Tη λoγloτικη τ&ξη καl lδiωg αv τηρηθηκαv,o| αρXiζ και καv6γεξ τηζ λoγlοτlκηg

επιoτημηg /

γ) Τηv otκovoμlκη κατdαταoη τοU συvεταIρ|αμοo, πoυ πρoK0πτεl απδ τov iλεγχο

τωv ετξolωv olκovoμlκΦv καταoτααεωv, Tα ατol1εΙα Tου looλoγloμo0, Tou

λoγαρlαoμo0 αAπoτελioματα Xρηoηglt κα| Tωv πρoσαρTημ0τωv. Στo πδριoμα

πρθπει vα πρooδlopiζεταI η πoρεiα τηζ οtκovoμIκιjg κατ0oτααηg Τ0U

σιJvεTαιρtoμoo oτo πλαiοlo τωv καTασTατlκΦv τoυ oκoπΦv καt τωv ετηoιωv

πρoγραμμ0τωv δρfioηg τoυ.
δ) Tη δrα1εlρloτlκη τσξη, δoov

oκoπlμ6τητα Tωv δαπαvΦv
αταoθαλlιitv, καταxρηαεωv η
υπευθ0vωv.

5. ol ελεγκτiζ, με αiτηoη τoυg
θκτακτηg γεvlκηg ouviλευoηg,

' ι
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Τ* AΣ ι:υγκαλεi υπoχρεωTlκi τη γεvlκη oυviλευoη μθαα oε θvα (1) μηvα' απδ

τηv υποβ*λη τηg αiτηαηg, με θ6ματα τα αvαφερiμεvα oτηv αiτηoη.

οBvαvωαηζ, ΤΤοu κpivεταl χρξαlμo γlα Tηv π.}nPn κα| επlτυxη εκτθλεαη τoυ

εργοι;  TΟιJζ '

Αρ.θρo 36
Alα1εlριoτlκfl Xρηoη

*.i ιrιι:yειp1φ"fiKη xpηοη δεv μπορεi vα περtλαμβαvεl περloooτερouζ απδ δΦδεκα

1i2} μξvεg. HξαlpετrκΦ6 η πρΦτη δlαxεlριoτlκη Xpηoη μπορεΙ vα oρiζεταl γlα

xpοvlκδ διlατημα μixρl ε!κool τiooερrg (24) μηvε6.

Κι;τ& τη ληξη Tηζ XρησηE κλεivovTαt Tα βrβλΙα τoυ Συvεταlρtομo$, εvεργεiταl η

ατrι.lγpαφη Τηζ πεpιouolαζ Toυ καl καταρτiζovταt o |ooλoγtoμδg Καl 0

/\ογαριααμδg αAτrοτελioματα Xρηoηζ>, πoυ υπoβdλλovταl απ6 τo Δlolκητlκδ

Συμβο0λιo οτην rτpιbτη μετd τo τfλog Τ'Πζ xρηoηg τακτlκη Γεvlκη Συvtλευoη μαζi

μθ T!ζ αvαγκαiεq επεξηγηματικtg εκθfαεlg Kα| Tιζ εκθθoεtg λογoδooiαζ γ|α τα

πεπραγμθvα τoυ tτou6, που θληξε καl εvτδg τωv πρoθεoμlΦv που καΘoρΙζovταl

απ6 τοv KΦδικα Βrβλiωv καl Στol1εiωv. /

,Ιο Aιοtκητικ* Σ-υμβοΦλlο oυvταοοει πp6γραμμα δρdoηζ καl αvατπuξηζ Toυ

Συvεταlplαμου γlα Tηv επδμεvη χρηση, τo oπoio ouvoδεtεταl απ6

Πpουπολoγιαμδ Δαπαvιilv Kαt το υπoβ6λλει γ|α θγκρloη στη Γεvlκη

Συvtλεuοη,

i"{ ττpδταιrη για μη θγκploη απ6 τη Γεvlκη Συviλευoη ToU |αoλoγιoμo0, τoυ

Λογαριααμoi; Αποτελεoμστωv Χρηoηg καl τoil πρoγρ&μματog δροoηE, πρtπεt

vα εΙvαl ειδlκi αιτloλoγημivη.

Ο loολoγιoμ6g Καl ol ετηαrεg olκovoμlκθg

iτοq, οε μια ημερησ|α εφημερiδα η oπgiα

σt}ΨεΤαtp1σμ6ζ, μioα oε πρoθεoμΙα εiκoαl
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ημερoμηvΙα o0γκλlσηζ τηζ ετησlαζ τακτlκηg ΓεvlκηE Συvθλευoηζ, η oπoiα τα

εγκρivεl.

Aoθρo 37
Δlα1εlρloτlκ6 υπ6λ0lπo - Πλε6vασμα . K €ρδη

1. Av απi τα ακαθθρ|στα foοδα τlg A. Σ. o. αφαlρεΘoOv ol κdθε εΙδουg δαπdvεg,

oι ζημiεE, οl απooβ6αεlg κα! o] τδκot Tωv υπoχρεωτlκιilv κα| Tωv πρoαlρετικΦv

μερΙδωv, το υπδλo|TTo τTου απoμtvεl απoτελεΙ τo δlα1εlρloτlκδ υπ6λοlπo τlg

Χρησηζ. Τo δlα1εlρloτlκδ υπ6λolπο περIλαμβθvεl πλεov6oματα καl κiρδη. Τα

πλεovdoματα πρo6ρχovTα| απ6 τlg αυvαλλαγθg τoυ Συvεταlρloμo0 με τα μiλη
TοU, To πfραv τoυ πλεovθoματoE υπ6λolπo λoγiζεται 6τt πρotρχεTα] απδ τιg

σUvαλλαγfg με τρΙτoυE Kα| σUv|στd κ6ρδη.

2, Aπδ τα πλεov0οματα, πρlv απ6 τηv αφαiρεση ποσo0 γlα τlζ πρoαlρετlκθg

μερiδεg, κρατεΙταl πooooτ6 δiκα τoιg εκατ6 (10%) γ|α To σχημαT|σμ6 τακτlκο0

απoθεματlκo0. H κρ0τηoη αυτη πα0ε| γα εivαl υπoxρεωτlκη δταv τo τακτlκδ

απoθεματlκ6 φθdoεl σTo 0ψoζ τoU, σιJvoλlκo0 πooo0 Tωv υπo11ρεωτικΦv

μερΙδωv Tωv μελΦv Tου Συvεταlρtoμo0 καl επαvαφ6ρεταl εdv τo τακτlκδ

απoθεματlκ6 υoτερξoεt tvαvτl Tou oυvολικo0 πooo0 τωv υποxρεωτικΦv

μερΙδωv τωv μελιilv. Τo μερoζ τωv πλεovαoμ0τωv, πoυ μεTαφθρεταl oτo τακτlκ6

αποθεματικδ λoγΙζεTα| ωζ loδποoη ειoφoρd τωv μελΦv.

Tο υπδλolπo Tωv πλεovαoμdτωv, τToυ απoμtvεl μετd Tηv κρ&τηoη Tηζ
πpοηγo0μεvηζ παραγρdφoυ, δlατΙθεταt γtα Tηv :
Avdπτυξη τou Συvεταιρlαμo0
Aπδδοοη ατα μtλη αvσλoγα με τ|ζ oυvαλλαγfg τoυg με Τo Συvεταlριoμ6,
Yπooτηρlξη &λλωv δpαατηρloτητωv πou εγκρivovTαl απο τα μ6λη.

α)

β)

γ)

4. Tα πooα τηg περΙπTωσηζ β' τηζ..πρoηγο0μεγηζ.,παραγρ6φoυ μπoρεi, με
. απδφααη Tηζ Γεvlκdg Σuv6,λευαΓlζ,..Vσ..lαραμεivουv σTo Συvεταlριoμ6 ωζ

εξατoμlκευμivεg ivτoκεq καταθtoεlg πρoθεoμiα6 τωv μελΦv. To επlτ6κ|o ποU

. καταβθλλεταl σTηv περiπτωoη αυτη καθορΙζεταl με απ6φαoη Tηζ Γεvlκξg
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5.
α)

β)

γ)

δ)

s.

Σελiδα40 απo&

ΣυvθλευoηE κα| δεv μπoρεΙ vα υπερβαivεl To επlτδκlo δαvεloμ0υ

σUvεTα|ρloμo0 απδ τtg τρdπεζεg.

: '

Στo τακτικδ απoθεματlκ6 περlθρχovTαl :

Tα κθρδη, 6πω9 ορiζovταl σTηv παραγραφο 1, μετ6 τη φoρoλiγηση τaυζ.

H κρdτηoη τηζ παραγρdφou 2,

TαiooδαπoυπεριθρΧovTα|οτoΣυvεταrρroμ6απδxαριoτlκηαlτ iα,
Kθθε ftλλo tooοo, γtα To oπoio δεv oρΙζεταI δlαφoρετικ& απ6 τo παρ6v.

Στo θκτακτo απoθεματtκδ καl εlδtκfi απoθεματlκfr περliρχovτα| πλεoviαματα

1ρdαεωEεκτ69ToυτακτlKo( lαπoθεματlκo0,oOμφωvαμεαπ6φασηTηζΓεvlκηg
Συvtλευoηq. 

Aρθρo 38
Eιδικθ Aπoθεματικ6 Kεφ&λαlα

1. l.| Γεvlκη Συvθλευoη TοU Συvεταιρloμo$ με απ6φαση Tηζ, που λαμβdvεταl με Tηv

αυξημθvηαπαρτiακαιπλεtoψηφiατωv0ρθρωv21παρ.3καl23παρ.2τoυ
παρovτog καταoτατlκo0 μπoρεi, μετ0 τlg κρατr]oειg γlα TαKTIK6 καl tκτακτo

απoθεματlκδ καl γlα Tηζ Tτρoα|ρεTlκθq μερiδε6, vα δlαθθτει απδ τo καθαρ6

πλε6vαoμα Tηζ δια;qεtριoτrκηg χρησηζ ποοoατ6 γlα Tο σχηματ|σμ6 fκτακτoυ η

και εtδικωv απoθεματtκΦv κεφαλ-αΙωv, ποU προορiζovTαι γtα τηv εξυπηpiτηoη

εlδtκιilv ακoπΦv.

$
.

$
Η
i

Π

re
2. Στα εtδικ& απoθεματlκd κεφ0λαrα περliρ11εταt

oυνεταΙρωv, τTου επlβiλλεται με απ6φααη

oρloμivο ακoπδ.

H Γεvlκη Συviλευοη μπoρεΙ με απ6φαση τηζ,'πoυ λαμβ6vεταl δπωg σTηv παρ.1,

να μεταβlλεl το oκοπ6 Tηζ χρησrμoπoiηαηζ τωv εlδtκΦv απoθεματlκΦv η vα

απoφαoiοεl Tηv καταργηοη Toυζ. Στηv τελευταΙα περΙπTωση. oρiζεται Kα| η

.  L , .

Aρθρo 39
Eκτακτη Eloφoρft

καl κdθε 6κτακτη εlοφoρ0 τωv

τηζ ΓεvIκηg Συvθλευoηζ γlα

$i
i

F
μ

' t
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1. Edv o Συvεταlρlσμ6ζ δεv μπoρεΙ vα πληρΦoει τηg oφεlλθg πoυ ixoυv ληξει η

εdγ δtαπloτωθεΙ κατ6 τη ofvταξη τoυ |ooλογloμq0 δτl τo ΠαΘητlκ6 υπερβαivεl

τo Evεργητικ6 κατ0 τo θvα τρiτο ToU σUvoλlκο0 πooo0, τηg ευΘ0vηg 6λωv τωv

μελΦv, τo Δlotκητrκ6 Συμβo0λlο εivαl υπoxρεωμivo vα συγKαλθoεl αμfoω6 τη

Γεvlκf, Συviλευoη με θθμα τηv επlβoλξ tκτακτηζ εtσφoρ6g oτα μθλη τou.

2. To Δloικητlκ6 Συμβo0λlo στηv παραπ0vω περΙπτωoη uπoβdλλεl ατη Γεvtκη

Συv6λεuoη looλoγιoμδ καI iκθεoη γIα Tηv περloυαlακη κατdoταoη Tου

Συvεταlρloμο0 Kα| τΤρoτεivει τo πoα6 τηE θκτακTηζ ε|σφορ0g, πoυ πρiπεl vα

καταβ0λouv Tα μiλη.
Γlα vα επlβληθεi η fκτακτη εloφορ0 oτα μiλη, πpfπει .η Γεvlκf Σuvfλευoη v.

απoφαoΙoεl μδvo με Tηγ αυξημivη απαρτΙα καl πλεloψηφΙα των dpθρων 21

παρ. 3 καl 23 παp.2.

Aρθρo 40
Tηρo0μεvα Blβλiα

1, o Συvεταιρloμδg τηρεi τα βlβλiα, τToU hρoβλ6ποvταl απ6 τov KΦδlκα Blβλiωv

κα! ΣτοI1εiωv, καθΦg κα| τα παρακθτω, θεωρημfvα απ6 To ElρηvoδlκεΙo Tηζ

θδραg τoUζ:
α) BlβλΙo μητρΦou μελΦv.
β) Blβλiο πρακτlκΦv Tωv ΓεvlκΦv ΣυvελεOoεωv κα| τou Δtotκητlκo0 Συμβoυλiου.

γ) Blβλio απογραφηg καl |ooλoγιαμo0

σT) Brβλio περloυoiαζ Toυ Συvεταιρloμo0, oτo oπoio αvαγρdφovται Tα περloυolακ0

oτolxεΙα τΤoυ απoKTd και κατt1εl o Συvεταlρloμ6g,

KEΦAΛA|o EBΔoMΩ
EιΔIKEΣ KAl TEΛIKEΣ ΔlATAΞElΣ

._ .

Tρoπoπoiηοη Kαταoτατlκo0
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Σελiδα 42 απo M

1. H τροπoπoiηαη τoυ παρ6vτog Kαταoτατlκo0 γivεtαl με απ6φαση Tηζ Γεvικdg

Συvθλεuoηg. t.| απ6φαoη γ|α Tηv τρoποπoiηση Toυ KαταoτατIκo0 λαμβdvεταl με

τηv αυξημfvη απαρτiα καl πλεloψηφiα τωv $οθρωv 21 παρ.3 καl 23 παρ. 2 τoυ

παρ6vτog.

2. Kdθε τρoπoπoΙηση ToU παρδvτog κατασTατ|κo0 lox0εl απ6 Tηv ημερομηviα πoυ

KαTαχωρεiταl η εγκριτrκη αυτo0 απδφαoη τoυ αρμ6δloυ ΔlκαoτηρΙoυ oτο Elδlκδ

MητρΦo Tωv AγρoτlκΦv ΣuvεταtρloμΦv κ0θε βαθμo0, πoυ τηρεiταl σT0

Erρηvoδlκεio τηg περιφθρεlαζ Toυ Συvεταtρlαμo0.

Ξlc
ε\
\,

Π

Π
:

Π

Π

il]
Αoθoo 42

Λfoη
. 1. o ΣυvεταtρloμOg λf εταl :

α) Mε απδφαoη Tηζ Γεvlκf1g Συvi}ευoη6, πoυ

απαρτiα καl πλεloψηφΙα τωv παραγρ0φωv 21
λαμβdvεται με τηv εξαlρετlκη

παρ. 3 καI 23 παρ. 2 αvτioτolxα

τoυ παρ6vτοζ.

β) Av κηρυxθεi oε κατioταoη πτωxε0oεωg.

γ) Mε απ6φαση Tou Πoλuμελoog Πpωτoδlκεioυ τηg iδραg τoυ Συvεταrρloμo0 μετfr

απ6 αiτηoη τoU Δlolκητlκοf Συμβoυλiou η τωv 2/3 Toυ σUvoλrκo0 αρlθμο0 τωv

μελιbν τoυ η Tηζ εTΤoπτε0oυoαg αρXηζ.

2. |.| αiτηoη γ|α Tη λ0oη στηv περiπτωoη γ' υπoβdλλεται απ6 τηv επoπτε0oυoα

αρχη,αvηλεlτoυργiατoυΣuvεταlρlομo0απiβηπαρivoμηηαvαδρσvησεγlα
δ0o (2) τoυλσxIoτov oυvεxεig δlαxεlρloτlκθg 1ρηoε.ιg η αv oυvαγεταl

εγκατ0λεlψη Toυ oκoπo0 Toυζ, λ6γω μεlωμθvηg δραατηριδτητdq του. l.|

απlφαoη τoυ Πoλυμελο0g Πρωτοδtκεioυ υπ6κε1Tαl σε iφεοη.

Aρθoo 43
Eκκαθ6ploη

1. Mε εξαiρεση Tηv περiπτωoη τηζ λΟoηg τoυ Συvεταlρloμo0, πoυ επθρ1ετα,l απ6

τηv κηρυξη τoυ oε καταoTαση πτωxε0oεω6 κατl τηv oπoΙα ακoλουθεiται η



Σελiδα 43 απ6 44

δlαδlκαoiα τoU Eμπoρlκo0 N6μoυ, η λ0oη ακoλouθεi oε κiθε dλλη περiπτωοη,
το σTαδlo τηg εκκαθdρloηE. 

'.
H εκκαθ0ρloη δlεvεργεiταl απ6 θvαv η περloαδτερου6 εlδlκo0g εκκαθαρloτθE,
που oρΙζovταl απ6 Tηv ΓεvlKtj Συvθλευoη. Το voμικδ πρδoωπo τoυ λυθtvτog
Συvεταlρloμo0 εξακoλoυθεi vα υπfρ14εl Kα| vα λεlτouργεΙ γlα τlE αv&γκεζ Tηζ
εκκαθdρloηg.

Σε περΙπτωoη θαv0τou, παραiτηqηζ η αδρ0vεtα Tωv εκκαθαρloτΦv, μετd απδ
αiτηαη μtλουg η πloτωτη τoυ Συvεταlρloμo8, τo MovoμελθE ΠρωτoδlκεΙo τηE
fδραg τou Συvεταlρloμo0 δloρΙζεl 6λλoυE εκκαθαρloτθE δlκdζovταg κατΟ τη
δrαδrκαoΙα τηζ εκoυolαE δlκαloδooiαE.

Aρθqg 44
Eviργεtεg E κκαθαρtoτΦv

0l εκκαθαριοτtg fxoυv υποxρ6ωoη, μ6λ19 αvαλdβoυv τα καθηκovTα τoUζ, vα
κOvouv απoγραφr] Tηζ περ|oυoiαE του εκκαθαρlζδμεvoι, συvεTα|ρloμοt καl vα
oυvτdξoυv |οoλoγloμ6, αvτiγραφo ToU oπoΙoυ uπoβdλλouv στηv Eπoπτε0oυoα
Aρxη.
Av η εκκαθ6ρlοη παρατεivεταl, o |ooλoγloμδE oυvτ6σσεTαl ατo τθλog κdθε
θτoυg. o τελlκδE looλογloμδg καταρτiζεταl σTo τtλo6 τηg εκκαθdρlαηE. or
εκκαΘαρlατig γvωoτοπolo0v τη λ0oη τoU σUvεταlρloμo0 με Tη δημooiευo{ τηg
σε μ]α ημερηolα εφημερiδα κ| αv δεv εκδiδεταl τfτolα oε περloδlκη εφημερΙδα,
ToU Νoμo0 τηζ 6δραE τoυ καl καλoOv TοUζ πloτωτ69 vα αvαγγεiλoυv τιζ
απαlτι]oεtζ Toυζ.

Aπαlτηoεlζ ΤΤ|σTωTΦv κατΟ τηg υπδ εK παραγρdφovταl μετ& τηv πftρoδο τρlΦv
(3) ετΦv απδ τηv ημερoμηviα τηg δημooiευoηζ Tηζ λ0oειilg τoυ,

Aπδ To πρol6v Tηζ εκκαθΦρloηg εξοφλoUvταl τα ληξlπρδθεoμα χρεη τoU
εκκαθαρlζδμεvoυ συvεTαlρ|oμo0 με Tηv ακδλoυθη oεlρ0: πρoηγεiταl η εξ6φληoη
τωv oφεlλΦv πρog Tουζ εργαζδμεvoυg καl ακoλoυθεΙ η εξ6φληoη τωv λolπΦv
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fiαψειι*tιfur' Χτη rt:v{t,{:l* εξ*ζs,λ*ιiψγιτl *} προαιρετtκiq μερirε6. Tο υπδλοlΤΤΟ".T,Φ'U
a1JF$}i.allΥ'iii*il ;τ,*ιl rτπ.aμ*v*ι. llctγisaτ*l trT{I μfλη Tοu.

&ρθρq 4Ξ

j.*,: H*τ€sτεl:'lκft *ιJΤ*, απε*γeλεiτα| *?Τ* 45 θpθρα, δπβfrοτηκε, ουζητf1θηκε και
t!Jηφi#Tηl{ξ ιι*τ,r}Φsp* ξ#'l #ΤΦ.αψιlφi* τομ απΦ τηv Ηαταοτατlκd Γεvlκd

..+ιε{λq-**ft j"Φg,4 .*γ:ρι'3ΥEf{*ι,} 3*&.&*κγ*εοp:κοli Συvετα:ρlαμοil πεBlο1dg Κ0μηg η
Ιι;llti;φφn τl,** l-iρffi}.μ*τ*ττ*tηθηκε sTηγ,. l{γhi|| στtζ
?:e φguu*Υ&Fg*Υ ?*tq κ*: *α ;αg*ει απδ τηv ημ*pα τηg tγκplσηζ ΤοU απl το
Ξ;iτ.'. ir.r.}1yιi* .'.-i, ,.:ffΤαΧ,;Jpησηζ sΤο 9lβλiο lJlητρΦου AγροτlκΦv ΣυvεταlρlαμΦv, που
i i.i}'," ; Γffi i *' ;}ι,,lt{i'

Κuμη 23l0tΙl013
Δlg τgυ *γpοτtxο* fgλεxτοκομlxοιi Σuvεταtρtομοιi

τοu FilK.
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