ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία
Η επωνυμία του υφιστάμενου και νοµίµως συσταθέντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
602/1915 και προσαρμοσμένου στις διατάξεις του Ν.1667/1986, όπως ισχύει σήµερα,
Αστικού Συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης, είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΗΣΑΠ - ΤΡΑΜ ΑΜΕΛ) ΣΥΝ. Π.Ε.».
Άρθρο 2
Έδρα, Διάρκεια, Ιδιότητα, Ευθύνη Μελών
Ο Συνεταιρισµός έχει έδρα τον Πειραιά και η χρονική διάρκειά του είναι απεριόριστη.
Ο Συνεταιρισµός έχει εµπορική ιδιότητα, οι δε σχέσεις του µετά των Συνεταίρων διέπονται
από τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού και των σχετικών Νόµων.
Για τα χρέη του Συνεταιρισμού δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση κατά των
Συνεταίρων.
Άρθρο 3
Σκοπός
Ο Συνεταιρισµός έχει ως σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων των Συνεταίρων και την
εξυπηρέτηση κάποιων βιοτικών αναγκών αυτών, για την πραγματοποίηση των οποίων :
1. Προμηθεύεται χονδρικώς τρόφιµα και άλλα είδη καταναλώσεως του καθημερινού βίου
τα οποία πωλεί στα µέλη του, σε ποσότητα ανάλογη προς τις κάθε φορά οικογενειακές ή
ατομικές τους ανάγκες, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, και εκδίδει διατακτικές προς αγορά
διαφόρων ειδών (είδη ενδύσεως, ηλεκτρικές συσκευές κλπ.) για καταστήματα µε τα οποία
έχει ειδική προς τούτο συμφωνία.

α) Προκειμένου περί εκδόσεως διατακτικών το πιστωτικό όριο ορίζεται στο τετραπλάσιο
της συνεταιριστικής μερίδας, δηλ. στο ποσό των 868,68 ευρώ κατά ανώτατο όριο. Με
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το

πιστωτικό όριο δύναται να µμειωθεί η να αυξηθεί ανάλογα µε την κάθε φορά καθαρή
περιουσία του Συνεταιρισμού. Προς εξόφληση του πιστωμένου ποσού οι Συνεταίροι
καταβάλουν κάθε 18 του μήνα το 1/10 αυτού του ποσοστού δυνάμενου τούτου να αυξηθεί
µε απόφαση της Γ.Σ. µετά από εισήγηση του Δ.Σ.
β) Το πιστωτικό όριο από έκδοση διατακτικών για τα µέλη του Συνεταιρισμού που είναι
Συνταξιούχοι ορίζεται στο ποσό τον 220,10 ευρώ, του ποσού τούτου δυναμένου να αυξηθεί
η να µμειωθεί µε απόφαση της Γ.Σ. κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. Προς εξόφληση του
πιστούμενου ποσού, οι Συνταξιούχοι µέλη του Συνεταιρισμού καταβάλουν κάθε 30 του
μήνα το 1/10 αυτού, του ποσοστού αυτού δυνάμενου να αυξηθεί µε απόφαση της Γ.Σ. µετά
από εισήγηση του Δ.Σ.
γ) Προκειμένου περί αγοράς τροφίµων από το πρατήριο του Συνεταιρισμού, άπαντες οι
Συνεταίροι (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι), δύνανται να προμηθευτούν µε πίστωση
τρόφιµα αξίας μέχρι 146,74 ευρώ καταβάλλοντας κατά την ημέρα της αγοράς το 1/10 της
αξίας των αγορασθέντων τροφίµων.
Ο χρόνος πίστωσης λήγει την 18 του επόμενου μήνα από την αγορά των τροφίµων, κατά
την οποία ο Συνεταίρος πρέπει να εξοφλήσει ολοσχερώς το πιστωθέν υπόλοιπο. Το ύψος
του πιστούµενου ποσού για την αγορά τροφίµων και το ποσοστό της προκαταβολής
δύναται να αυξηθεί η µειωθεί µε απόφαση της Γ.Σ. κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ.
2. Συμβάλλεται, και συνεργάζεται µε άλλους Συνεταιρισμούς, μετέχει µετά από ομόφωνη
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Συνεταιριστικές Ενώσεις στην αντίστοιχη
Ομοσπονδία Συνεταιρισμών και σε κάθε είδους Συνεταιριστικές Εταιρείες, αναπτύσσει µ'
αυτούς προμηθευτικές εργασίες και συναλλακτικές γενικά σχέσεις, προς καλύτερη ευόδωση
των Συνεταιριστικών σκοπών.
3. Συνάπτει δάνεια κάθε είδους από πιστωτικό: ιδρύματα η άλλα φυσικά η νομικά πρόσωπα
η οργανισμούς, για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των συμφερόντων του
Συνεταιρισμού.
4. Διενεργεί κάθε άλλη συναφή προς τους σκοπούς του Συνεταιρισμού εργασία που δεν
απαγορεύεται από το νόμο.

Άρθρο 4

Μητρώο Μελών

Ο Συνεταιρισµός τηρεί βιβλίο µμητρώου των µελών του, στο οποίο καταχωρούνται µε
χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η
διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των µερίδων και η αξία τους και η χρονολογία τυχόν
διαγραφής των µελών του. Το βιβλίο αυτό πριν από τη χρήση του θεωρείται από τον
Ειρηνοδίκη Πειραιώς.
Άρθρο 5
Μέλη του Συνεταιρισμού και Διαδικασία Εγγραφής τους
1. Μέλη του Συνεταιρισμού µμπορούν να γίνουν:
α) όλοι οι εργαζόμενοι στην ανώνυμη εταιρεία µε την επωνυμία
«ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.)» µε σύμβαση εργασίας αορίστου η
ορισμένου χρόνου,
β) οι συνταξιοδοτούμενοι υπάλληλοι της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, καθώς και οι ήδη
συνταξιοδοτηθέντες υπάλληλοι της πρώην ΗΣΑΠ ΑΕ, οι οποίοι ήταν µέλη του
Συνεταιρισμού ως εργαζόμενοι και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να είναι µέλη του
Συνεταιρισμού µε τους ειδικούς όρους του παρόντος καταστατικού περί συνταξιούχων.
γ) οι υπάλληλοι φορέων που πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, µε παρεμφερή σκοπό και
έργο µε αυτό της ΣΤΑΣΥΑΕ, αφού προηγουμένως ληφθεί σχετική απόφαση του Δ.Σ. και
της Γ.Σ.
2. Για να γίνει κάποιος µέλος του Συνεταιρισμού απαιτείται να υποβάλει προς το
Διοικητικό Συμβούλιο γραπτή αίτηση που θα συνοδεύεται από δήλωση του:
α) ότι ανήκει σε µια από τις ανωτέρω κατηγορίες του άρθρου 5 παράγραφος 1, εδάφ. β' και
γ',
β) ότι διαχειρίζεται ελεύθερα την περιουσία του,
γ) ότι δεν είναι µέλος άλλου Συνεταιρισμού µε την ίδια έδρα, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό,
δ) ότι δεν έχει αποκλειστεί από άλλον συνεταιρισµό για οποιονδήποτε λόγο και
ε) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού.
3. Για την αποδοχή η µη της αίτησης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη
µετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του, η δε έγκριση της εγγραφής των νέων µελών
γίνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει
και για τις αιτήσεις εγγραφής που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το
Διοικητικό Συμβούλιο, η συμμετοχή όµως των νέων µελών στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξης τους σε όργανα που προβλέπει ο νόμος 1667/1986

επιτρέπεται µετά την έγκριση της εγγραφής τους από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο µέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη
λήξη των εργασιών της. Κατά της αυτής αποφάσεως επιτρέπεται προσφυγή στο
Ειρηνοδικείο Πειραιώς, η απόφαση του οποίου υπόκειται µόνο σε έφεση ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Άρθρο 6
Δικαιώματα Συνεταίρων
Οι Συνεταίροι έχουν δικαίωμα :
α) Να συμμετέχουν σε όλα γενικά τα από τον Συνεταιρισµό λαμβανόμενα µμέτρα υπέρ των
Συνεταίρων σύµφωνα µε το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
β) Να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση µε µόνο µια ψήφο. ανεξάρτητα από τον αριθμό των
συνεταιριστικών µερίδων που διαθέτουν.

γ) Να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να παίρνουν
αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού
Κερδών - Ζηµιών.
δ) Να µμετέχουν στη διανοµή των καθαρών κερδών σύµφωνα µε το άρθρο 25 του
Καταστατικού αυτού, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης ανάλογα µε τις συνεταιριστικές
τους µμερίδες.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις Συνεταίρων
1. Οι Συνέταιροι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις
α) Ευθύνονται εις ολόκληρον για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι τρίτων για ποσό ίσο µε
τις συνεταιριστικές τους µμερίδες. Η ευθύνη των Συνεταίρων υφίσταται και για χρέη που
είχαν δημιουργηθεί πριν γίνουν µέλη.
β) Να καταβάλουν στο Ταμείο του Συνεταιρισμού τις συνδρομές, εισφορές και δικαιώματα
εγγραφής που ορίζονται µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καθώς και να εξοφλούν
εκπρόθεσμα τις δόσεις για την αποπληρωμή των συνεταιριστικών τους µερίδων.
γ) Να καταβάλουν στο Ταμείο του Συνεταιρισμού χρηματικό ποσό για την κάλυψη των
ζηµιών του Συνεταιρισμού που θα ορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Να συμμετέχουν και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να µη
προβαίνουν σε ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.
ε) Να προμηθεύονται από το Πρατήριο του Συνεταιρισμού όλα γενικά τα απαραίτητα σε

αυτούς τρόφιµα και τα άλλα αναγκαία για τη διαβίωση τους είδη που αυτός διαθέτει,
συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη διεύρυνση του κύκλου εργασιών του Συνεταιρισμού.
στ) Να γνωστοποιούν στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε πραγματική η νοµική µμεταβολή που
τους αποστερεί την ιδιότητα του µέλους, όπως ανωτέρω αυτή ορίζεται.
2. Οι αξιώσεις κατά των Συνεταίρων παραγράφονται µετά παρέλευση έτους από την έξοδό
του από το Συνεταιρισµό η από την περάτωση της πτώχευσης η της εκκαθάρισης αυτού.
Άρθρο 8
Αποχώρηση - Θάνατος και Αποκλεισμός Συνεταίρου
1. Κανένας Συνεταίρος δεν µμπορεί να αποχωρήσει από το Συνεταιρισµό πριν από την
παρέλευση τριών (3) ετών από την εγγραφή του, εκτός εάν ο εν λόγω Συνεταίρος παύσει να
έχει την ιδιότητα του µέλους. Προκειμένου να αποχωρήσει ο Συνεταίρος από τον
Συνεταιρισµό πρέπει να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο γραπτή δήλωσή του, τρεις (3)
µμήνες πριν από
το τέλος της οικονομικής χρήσης.
2. Ο Συνεταίρος που πέθανε διαγράφεται στο τέλος της χρήσης. Έως τότε οι κληρονόμοι του
υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Στο τέλος της χρήσης, τους
αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που είχε εισφέρει ο κληρονομούμενος υπολογιζόμενης
της αξίας σε πραγματικούς όρους.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ'
αυτήν τα 2/3 των µελών του Συνεταιρισμού και λαμβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών του Συνεταιρισμού, ο Συνεταίρος μπορεί να αποκλειστεί από το
Συνεταιρισµό στις παρακάτω περιπτώσεις.
α) Αν, από παράβαση των αναφερομένων στο άρθρο 7 του Καταστατικού αυτού
υποχρεώσεών του, βλάπτονται τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.
β) Αν έχασε τις από το Καταστατικό και από το Νόμο απαιτούμενες ιδιότητες για την
εγγραφή του ως µέλος του Συνεταιρισμού.
γ) Αν καταδικάσθηκε για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου 1667/1986.
δ) Αν καταδικάσθηκε για κακούργημα η πλημμέλημα που συνεπάγονται τις ποινές των
άρθρων 52 και 53 του Π.Κ
4. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται στο Συνεταίρο µε κοινοποίηση προς αυτόν αποσπάσματος
της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει και τους λόγους του αποκλεισμού. Μέσα
σε δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ο Συνεταίρος μπορεί να
προσφύγει στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς. Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους επέρχεται από
την ημέρα που δημοσιεύεται η τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή η από την

ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία.
5. Στον Συνεταίρο που αποχωρεί η αποκλείεται από τον Συνεταιρισµό αποδίδεται η
συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε υπολογιζόµενης της αξιας της σε πραγµατικούς όρους,
σε τρεις (3) µηνες από την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης στην οποία έγινε η
αποχώρηση η ο αποκλεισμός.
6. Η απόδοση της συνεταιριστικής µερίδος σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και 5 του παρόντος
άρθρου γίνεται, αφού προηγουμένως συμψηφιστούν τα τυχόν χρέη του αποθανόντος η
αποχωρούντος αντίστοιχα έναντι του Συνεταιρισμού.
Άρθρο 9
Όργανα του Συνεταιρισμού
1. Όργανα του Συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το
Εποπτικό Συμβούλιο.
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Εποπτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.), που πρέπει
να είναι απαραίτητα και Μέλη του Συνεταιρισμού, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
(Γ.Σ.) µε μυστική ψηφοφορία, µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται µε αλφαβητική
σειρά οι υποψήφιοι χωριστά για κάθε όργανο και µε το σύστημα της απλής αναλογικής.
3. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετάσχει και στο Δ.Σ. και στο Ε.Σ. Τα Μέλη του Δ.Σ. και
του Ε.Σ. δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια µέχρι δεύτερου βαθµού.
4. Τα εξερχόµενα από το Δ.Σ. µέλη δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του Ε.Σ. πριν από την
εκκαθάριση της διαχείρισης αυτών.
5. Τα αξιώµατα των µελών του Δ.Σ. και του Ε.Σ. είναι τιµητικά και άµισθα.
Τα µέλη του Δ.Σ. και του Ε.Σ. δεν µπορούν να είναι συγχρόνως και έμμισθου υπάλληλοι του
Συνεταιρισμού.
Κατ' εξαίρεση στα µέλη του Δ.Σ. μπορεί να παρέχεται ημερησία αποζημίωση για απασχόληση
εκτός έδρας, καθώς και έξοδα κινήσεως βάσει παραστατικών. Το ύψος της παραπάνω
αποζημιώσεως καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης η Γ.Σ. μπορεί να ορίσει ετήσιο
ποσό για έξοδα Δ.Σ., η κατανοµή του οποίου µεταξύ των µελών του θα γίνεται µε ευθύνη
του Δ.Σ.
Η µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παρεχόµενη στα µέλη του Δ.Σ. ηµερήσια
αποζημίωση δεν αποτελεί μισθό ούτε δηµιουργεί δικαιώµατα η αξιώσεις από τις διατάξεις
της εργατικής η ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Άρθρο 10
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Ο Συνεταιρισµός διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από εννέα

(9) µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των µελών. Κατά την εκλογή
των εννέα (9) τακτικών µελών εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωµατικά µέλη. Η θητεία του
Δ.Σ. είναι τριετής και µπορεί να παραταθεί για έξι (6) µηνες έως την εκλογή νέου Δ.Σ.
2. Μέσα σε δέκα (10) µέρες από τις αρχαιρεσίες, µε πρόσκληση του συµβούλου που
πλειοψήφησε το Δ.Σ. συνέρχεται σε Σώµα και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία και κατά
πλειοψηφία των παριστάμενων, που δεν µπορεί να είναι λιγότερη από τα 2/3 των εκλεγέντων,
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταµία. Σε περίπτωση
αδρανείας του συμβούλου που πλειοψήφησε το Δ.Σ. συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση για την
εκλογή του Προεδρείου µετά από πρόσκληση οποιουδήποτε συμβούλου. Το Δ.Σ. µέσα σε ένα
(1) µήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώρηση στο αρµόδιο Μητρώο
Συνεταιρισµών του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
3. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον µια φορά το µήνα και σε έκτακτη
όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος η το ζητήσει το 1/3 των µελών.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παρόντα µέλη του είναι
περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση µέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η
ψήφος του Προέδρου.
Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφονται από τα
παριστάμενα στη συνεδρίαση µέλη.
4. Μέλος του Δ.Σ. δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωµα ψήφου, όταν
πρόκειται για θέµατα που αφορούν άµεσα αυτό, σύζυγο η συγγενή πρώτου βαθµού.
5. Το Δ.Σ. διοικεί και εκπροσωπεί τον Συνεταιρισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου
και του Καταστατικού.
Ειδικότερα:
Το Δ.Σ. επιβλέπει και εφαρμόζει τα από τον Νόµο, τις διατάξεις του Καταστατικού και τις
αποφάσεις των Γ.Σ. διατασσόμενα.
Διερμηνεύει τη θέληση του Συνεταιρισμού, διαχειρίζεται την περιουσία του και γενικά
επιμελείται για τα συμφέροντα του πάντοτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, του
Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ.
Αποφασίζει για τις συνεταιριστικές εργασίες, ενεργεί τις αφορώσες τον Συνεταιρισµό
συµβάσεις αγορών και πωλήσεων εμπορευμάτων μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και
ακίνητα, για τις ανάγκες του Συνεταιρισµού, εκπροσωπεί τον Συνεταιρισµό σε όλα γενικά τα
Δικαστήρια, κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας, καθώς και σε κάθε άλλη δηµόσια, δηµοτική η
κοινοτική Αρχή, φυσικά η νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου η ιδιωτικού δικαίου, στο Εσωτερικό η

στο Εξωτερικό.
Το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση των Γ.Σ. και καθορίζει τα θέµατα της ημερήσιας διάταξης.
Το Δ.Σ. µπορεί να μεταβιβάζει µέρος των αρµοδιοτήτων του σε ένα η περισσότερα µέλη του.
6. Δεν µπορεί κανείς συνεταίρος να εκλεγεί για τέταρτη συνεχή θητεία µέλος του προεδρείου
του Δ.Σ. του Συνεταιρισµού (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραµµατέας, Ταµίας). Το
κώλυµα αυτό παύει να υπάρχει αν µεσολαβήσει θητεία χωρίς τη συμμετοχή του κωλυομένου
στις ανωτέρω θέσεις του προεδρείου.
Άρθρο 11
Καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γ. Γραμματέα και Ταµία
1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί αυτό σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, εισηγείται για
κάθε θέµα που αφορά τον Συνεταιρισµό, διευθύνει τις συνεδριάσεις του και εκθέτει στη Γ.Σ.
τα πεπραγμένα της διοικήσεως.
2. Επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., υπογράφει µαζί µε τον
Γ.Γραµµατέα τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ, τα έγγραφα και τις Ανακοινώσεις Γνωστοποιήσεις του Συνεταιρισµού.
3. Τον Πρόεδρο απόντα η κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα του τα καθήκοντα
και τις υποχρεώσεις.
4. Ο Γ. Γραμματέας επιμελείται για την τήρηση των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
διεξάγει την αλληλογραφία του Συνεταιρισμού, φυλάσσει τη σφραγίδα και συνυπογράφει όλα
τα έγγραφα µε τους έχοντες δικαίωµα υπογραφής. Επιμελείται για την τήρηση όλων των
Βιβλίων του Συνεταιρισμού, πλην των λογιστικών.
5. Τον Γ. Γραμματέα απόντα η κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο µέλος του Δ.Σ. που ορίζεται απ'
αυτό.
6. Ο Ταµίας του Συνεταιρισμού επιβλέπει και ελέγχει την όλη ταµειακή διαχείριση και είναι
υπεύθυνος για τη λειτουργία της από τον εντεταμένο προς αυτό υπάλληλο, σύµφωνα προς το
Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και τις εντολές του Δ.Σ.
Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι που συμμετέχουν στην οικονομική διαχείριση είναι συνυπεύθυνοι
και συνυπόλογοι µε τον Ταµία για κάθε τυχόν ταµειακή ανωμαλία.
Ο Ταμίας επιβλέπει την τήρηση των βιβλίων του Ταµείου, τη διαφύλαξη των δικαιολογητικών
εισπράξεων - πληρωµών και τη σύνταξη των μηνιαίων καταστάσεων του Ταµείου και παρέχει
προς το Δ.Σ. και Ε.Σ. κάθε πληροφορία που θα του ζητηθεί για την οικονομική λειτουργία του
Συνεταιρισµού.
7. Απαγορεύεται να µένουν στο Ταµείο του Συνεταιρισµού µετρητά περισσότερα από 293,47
ευρώ κατά το κλείσιµο αυτού.

Τα επιπλέον µετρητά κατατίθενται µε µέριµνα του Ταµία η του συµµετέχοντος στην
οικονοµική διαχείριση εντεταλμένου υπαλλήλου, επ' ονόµατι του Συνεταιρισµού σε µια η
περισσότερες Τράπεζες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αποφάσεις του Δ.Σ.
Η ανάληψη από Τράπεζες των καταθέσεων του Συνεταιρισµού γίνεται µε έκδοση επιταγών,
σε διαταγή οποιουδήποτε, υπογραφομένων υπό του Προέδρου, του Γ. Γραμματέα και του
Ταµία.
Για την ανάληψη χρημάτων εκ χορηγουμένων δανείων απαιτείται απόφαση του Δ.Σ., στην
οποία θα καθορίζεται το ποσό που θα αναληφθεί και θα εξουσιοδοτούνται οι εκπρόσωποι του
Συνεταιρισµού, Πρόεδρος, Γ. Γραµµατέας, και Ταµίας, για την ανάληψη και υπογραφή.
Η είσπραξη των επ ονόµατι του Συνεταιρισµού εµβασµάτων, εντολών, ταχυδροµικών
επιταγών και εν γένει αξιόγραφων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού γίνεται δια της
υπογραφής του Προέδρου, του Γ. Γραµµατέα και του Ταµία η µε υπογραφή του
συµµετέχοντος στην οικονοµική διαχείριση εντεταλµένου υπαλλήλου κατόπιν
εξουσιοδοτήσεων του από το Δ.Σ.
Άρθρο 12
Εποπτικό Συμβούλιο
1. Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δυο (2)
αναπληρωματικά µέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση µαζί µε το Δ.Σ. από τα
µέλη του Συνεταιρισμού.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων Ι, 2 και 3 του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού
εφαρμόζονται αναλόγως. Του Ε.Σ. προΐσταται ο Προϊστάμενος αυτού, εκλεγόμενος μεταζύ
των µελών του.
3. Το Ε.Σ. κατά την ενάσκηοη των καθηκόντων του ενεργεί ως Σώµα και όχι κάθε σύμβουλος
ατοµικά. Κάθε διοικητικός η διαχειριστικός έλεγχος γίνεται µετά από απόφαση του Ε.Σ. από
τα εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό µέλη του.
4. Το Ε.Σ. ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και την τήρηση των διατάξεων του Νόµου, του
Καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. Το Ε.Σ. έχει δικαίωµα και καθήκον να λαµβάνει
γνώση οποιουδήποτε βιβλίου. εγγράφου η στοιχείων του Συνεταιρισµού, να διενεργεί
λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του
Συνεταιρισµού.
Για τη διενέργεια του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου µπορεί να διορίσει έως τρεις (3)
ειδικούς συμβούλους η εμπειρογνώμονες. Το Ε.Σ., αν διαπιστώσει παραβιάσεις του Νόµου, του
Καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. η παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο
Δ.Σ. την επανόρθωση τους και συγκαλεί τη Γ.Σ., όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις

που µπορούν να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισµού.
5. Τα µέλη του Ε.Σ. ευθύνονται για κάθε πταίσμα.

Άρθρο 13
Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισµού. Η Γ.Σ.
του Συνεταιρισµού απαρτίζεται από όλα τα µέλη του Συνεταιρισµού που συνέρχονται σε
τακτική η έκτακτη συνεδρίαση.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µια φορά το έτος ύστερα από
πρόσκληση του Δ.Σ. και µέσα σε τέσσερις µηνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα οπότε τη συγκαλέσει το Δ.Σ., η όταν το ζητήσει το
Ε.Σ. η το 1/10 των µελών του Συνεταιρισµού, ορίζοντας συγχρόνως και τα θέµατα της

ημερήσιας διάταξης.
Αν το Δ.Σ. δεν συγκαλέσει τη Γ.Σ. µέσα σε 15 µέρες από την υποβολή της αίτησης του Ε.Σ. η
των Συνεταίρων, τη σύγκλιση διατάσσει το Ειρηνοδικείο Πειραιώς ύστερα από αίτησή τους,
εκτός αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος.
4. Η Πρόσκληση αναγράφει τον τόπο. την ηµέρα και την ώρα, που θα συνέλθει η Γ.Σ., καθώς
επίσης και τα θέµατα που θα συζητηθούν. Η Πρόσκληση γνωστοποιείται στους Συνεταίρους
επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της Γ.Σ. µε προσωπικές επιστολές η µε
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο (ανακοινώσεις στους χώρους εργασίας κλπ.).
5. Τα µέλη του Συνεταιρισµού μετέχουν και ψηφίζουν στη Γ.Σ. αυτοπρο σώπως, αποκλεισμένης
της εξουσιοδοτήσεως προς τρίτον γι' αυτό.
6. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης
παρίστανται τα µισά τουλάχιστον µέλη του Συνεταιρισµού. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ.
συνέρχεται µετά από επτά (7) ηµέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και χρόνο και
αποφασίζει για τα ίδια θέµατα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Η δεύτερη αυτή επαναληπτική
Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης

παρίστανται τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) των µελών του Συνεταιρισµού.
Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ηµέρες χωρίς άλλη
πρόσκληση στον ίδιο τόπο και χρόνο για όλα τα θέµατα της αρχικής ημερήσιας διάταξης
µε όσα µέλη και αν παρίστανται, ο αριθµός των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν
επιτρέπεται να είναι κατώτερος από εφτά (7).
7. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του Σκοπού ή της Έδρας του

Συνεταιρισµού, τη µεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής µερίδας, ή της ευθύνης των
Συνεταίρων. τον αποκλεισµό Συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη
συγχώνευση του Συνεταιρισµού, ή τη μεταβολή του τρόπου διανοµής των κερδών και την
ανάκληση και αντικατάσταση των µελών του Δ.Σ. ή του Ε.Σ., και των κατά το άρθρο 12
του Ν. 1667/1986 αντιπροσώπων του Συνεταιρισµού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία
όταν παρίστανται σε αυτήν τα 2/3 των µελών.
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας για λήψη αποφάσεων της παραγράφου αυτής, η
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα µισά τουλάχιστον µέλη.
8. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα µέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της
Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή µέλος του Δ.Σ. ή αν δεν
παρευρίσκεται κανένα µέλος του Δ.Σ., ένα µέλος του Συνεταιρισµού που υποδεικνύεται
από τη Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. και ο Γραμματέας
τηρεί
τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
Στη Συνέλευση µπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος της συνεταιριστικής οργάνωσης
ανωτέρου βαθµού, εφόσον ο Συνεταιρισµός συμμετέχει σε δευτεροβάθμια συνεταιριστική
οργάνωση, προς επιδίωξη των σκοπών του. Η Γ.Σ. συζητεί και αποφασίζει για τα θέµατα που
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των Συνεταίρων. η Γ.Σ.
µπορεί να αποφασίσει και για θέµατα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.
Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέµατα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά, αν το ζητήσει
το 1/20 των µελών. Η ψηφοφορία γίνεται φανερά, µε ανάταση του χεριού, εκτός αν το 1/4 των
παρισταμένων κατά τη στιγµή της ψηφοφορίας µελών ζητήσει να γίνει δι' ονομαστικής
κλήσεως ή δια ψηφοδελτίων. οπότε εφαρμόζεται ο ζητηθείς τρόπος. Ειδικά για αρχαιρεσίες,
παροχή εμπιστοσύνης απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού και για
προσωπικά θέµατα η ψηφοφορία είναι µυστική.
Τα µέλη του Δ.Σ. και του Ε.Σ. δεν έχουν δικαίωµα να ψηφίζουν για θέµατα απαλλαγής από της
ευθύνης τους.
9. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των ψηφισάντων
µελών.
Στα θέµατα της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των µελών του Συνεταιρισµού.
10. Απόφαση της Γ.Σ. αντίθετη στο Νόµο ή στο Καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα

κηρύσσει το Δικαστήριο. αν εγείρει σχετική αγωγή ένα µέλος που δεν συμφώνησε, ή
οποιοδήποτε έχει έννοµο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται. αν περάσει ένας μήνας από τότε που
πάρθηκε η απόφαση. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.
Άρθρο 14
Αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο Όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέµατα του Συνεταιρισμού.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. υπάγονται ιδίως:
α) Η τροποποίηση του Καταστατικού,
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του
Συνεταιρισμού.
γ) Η συμμετοχή σε άλλο Συνεταιρισµό και η αποχώρηση από αυτόν.
δ) Ο Καθορισμός των ειδικών καθηκόντων των εντεταμένων µε τη διαχείριση υπάλληλων
του Συνεταιρισμού.
ε) Η έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης.
στ) Η εκλογή και απαλλαγή κάθε ευθύνης του Δ.Σ. και Ε.Σ., καθώς, και των αντιπροσώπων
του Συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές Οργανώσεις που τυχόν πρόκειται
να συμμετάσχει στο μέλλον.
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα µέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζηµιών, ή άλλων
εξαιρετικών καταστάσεων.

Άρθρο 15
Αρχαιρεσίες
1. Η εκλογή των µελών του Δ.Σ. και του Ε.Σ., καθώς και των αντιπροσώπων για την
Ένωση Συνεταιρισμών και την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών γίνεται κάθε τρία (3) έτη στα
γραφεία του Συνεταιρισμού ή σε άλλη αίθουσα και σε ημερομηνία που γνωστοποιείται
κατάλληλα, από τη Γ.Σ. µε µυστική ψηφοφορία και µε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία
διαρκεί από
την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου, Η ηµέρα διακοπής των αρχαιρεσιών θεωρείται ως
συνέχεια της Γ.Σ. που διακόπηκε.
2. Τις αρχαιρεσίες των µελών του Δ.Σ. και Ε.Σ., καθώς; και των αντιπροσώπων, διενεργεί
τριµελής Εφορευτική Επιτροπή µε δυο αναπληρωματικά µέλη, που εκλέγονται από τη Γ.Σ.
µε ανάταση του χεριού.

3. Οι υποψήφιοι υποχρεώνονται να υποβάλουν προς το Δ.Σ. έγγραφη αίτηση πριν επτά (7)
τουλάχιστον μέρες από την ηµέρα αρχαιρεσιών. Η Γ.Σ. έχει δικαίωµα να προτείνει, µε
απόφαση που λαμβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, υποψηφίους
σύμβουλους για το Διοικητικό ή Εποπτικό Συμβούλιο και υποψηφίους αντιπροσώπους για
την Ένωση και την Ομοσπονδία των Συνεταιρισμών, τα ονόματα των οποίων
συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο, εφόσον αυτοί δεν αποποιηθούν την πρόταση.
4. Δεν µπορεί να καταστεί υποψήφιος αυτός που είναι υπερήμερος στις υποχρεώσεις του
απέναντι στο Συνεταιρισµό.
Τα ονόµατα όλων των υποψηφίων συμπεριλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο
αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά χωριστά για το Δ.Σ. και το Ε.Σ. και για τους
Αντιπροσώπους για την Ένωση και για την Ομοσπονδία. Το ψηφοδέλτιο συντάσσεται
έγκαιρα από το Δ.Σ. και έντυπα του χορηγούνται στους υποψηφίους πριν από την ηµέρα
των αρχαιρεσιών. Ψηφοδέλτια χορηγούνται, στα µέλη του Συνεταιρισµού υποχρεωτικά
από
την Εφορευτική Επιτροπή κατά την ηµέρα των αρχαιρεσιών.
5. Κάθε µέλος του Συνεταιρισμού ψηφίζει όσους υποψηφίους της προτίμησής του επιθυμεί
µέχρι τη συμπλήρωση του αριθµού των µελών του εκλεγόμενου, µε σταυρό που
σημειώνεται δίπλα στο όνοµα κάθε υποψηφίου. Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο, αν δεν έχει
κανένα σταυρό προτίμησης ή όταν έχει σταυρούς περισσότερους από τον αριθµό των
συμβούλων που θα εκλεγούν για κάθε όργανο.
Εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, µέχρι τη
συμπλήρωση του αριθµού των µελών του κάθε οργάνου. Επίσης, µε τον ίδιο τρόπο
εκλέγεται και ο αριθµός των προβλεπόμενων για κάθε όργανο αναπληρωματικών µελών.
6. Τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδονται στο Δ.Σ. και αναγράφονται στο
τέλος του πρακτικού που συντάσσεται για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16
Κεφάλαια Συνεταιρισµού - Κατάρτιση Κεφαλαίων
Τ α Κεφάλαια του Συνεταιρισµού καταρτίζονται:
Από τις συνεταιριστικές µερίδα;
Από το τακτικό αποθεµατικό κεφάλαιο.
Από τα έκτακτα και ειδικά αποθεµατικά κεφάλαια.
Από τις εισφορές, συνδρομές, δικαιώματα εγγραφής, των οποίων το ύψος καθορίζετε από

τη Γενική Συνέλευση.
Από την κινητή και ακίνητη περιουσία του.
Από κληροδοτήματα, δωρεές και από άλλες χαριστικές αιτίες, καθώς και από κάθε άλλο
νόµιµο έσοδο.
7. Από προμήθειες, τόκους δανείων και κάθε µορφής κέρδη που µπορούν να προκύψουν
από τη διάθεση των εμπορευμάτων.
8. Από κάθε άλλη πρόσοδο από οποιαδήποτε εργασία που ενεργείται από το
Συνεταιρισµό.
Άρθρο 17
Συνεταιριστικές Μερίδες - Ευθύνη
1. Η συνεταιριστική µερίδα είναι αδιαίρετη, καθορίζεται σε 217,17 ευρώ.
Κάθε Συνεταίρος µπορεί να αποκτήσει, εκτός από την υποχρεωτική µερίδα, και µέχρι
πέντε (5) προαιρετικές µερίδες. Η αξία κάθε προαιρετικής µερίδας είναι ίση µε την αξία
της υποχρεωτικής.
Κατά την υποβολή της αίτησης για την είσοδο στον Συνεταιρισµό δηλώνεται υποχρεωτικά
η εγγραφή για µία υποχρεωτική µερίδα και ο αριθµός των προαιρετικών µερίδων, ο οποίος
δεν µπορεί να αυξηθεί μελλοντικά.
Εάν ο Συνεταίρος εγγραφεί µόνο για την υποχρεωτική µερίδα, πρέπει να εισφέρει την αξία
του 1/10 αυτής, 21,71 ευρώ, µέσα σε ένα (1) µήνα από την εγγραφή του, το δε υπόλοιπο σε
10 ισόποσες δόσεις εκτός εάν άλλως αποφασίσει το Δ.Σ.
Εάν ο Συνεταίρος εγγραφεί και για προαιρετικές µερίδες πρέπει να εισφέρει ολόκληρη την
αξία της υποχρεωτικής µερίδας, δηλαδη 217,17 ευρώ, µέσα σε ένα µήνα από την εγγραφή
του, τη δε αξία των προαιρετικών µερίδων σε δυο µηνιαίες δόσεις, εκτός αν άλλως
αποφασίσει το Δ.Σ.
Κανένας Συνεταίρος δεν µπορεί να αποκτήσει νέες προαιρετικές µερίδες µετά την εγγραφή
του.
Κάθε νέος Συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλει. εκτός από το ποσό της µερίδας η των
µερίδων του και το δικαίωµα εγγραφής, και ανάλογη εισφορά προς την καθαρή περιουσία
του Συνεταιρισµού, όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισµό της τελευταίας χρήσης.
Η εισφορά αυτή καταβάλλεται και για κάθε µία από τις προαιρετικές µερίδες και φέρεται
σε ειδικό αποθεµατικό.
2. Απαγορεύεται στο Συνεταιρισµό να αγοράζει η να δέχεται ως ενέχυρο τις µερίδες των
Συνεταίρων.

Η συνεταιριστική µερίδα δεν µεταβιβάζεται.
Η συνεταιριστική µερίδα δεν κληρονοµείται ούτε κληροδοτείται.
Η συνεταιριστική µερίδα δεν υπόκειται σε κατάσχεση για χρέη των Συνεταίρων προς
τρίτους.
Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισµού ως τρίτου:
α) Χρηµάτων, που έχουν ληφθεί από Πιστωτικά Ιδρύµατα ως δάνειο για λογαριασµό
µέλους του και
β) Απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισµού προς τα µέλη του.
5. Ο Συνεταίρος ευθύνεται εις ολόκληρον για χρέη του Συνεταιρισµού µέχρι του ποσού
των συνεταιριστικών του µερίδων.
Η ευθύνη του Συνεταίρου υφίσταται και για χρέη που είχαν δηµιουργηθεί πριν γίνει µέλος
και δεν περιλαµβάνει τα χρέη που δηµιουργήθηκαν µετά την έξοδό του.
Η σχετική αξίωση παραγράφεται µετά παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του
Συνεταίρου, η από την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης.
6. Τυχόν καθυστερούμενες εισφορές και οποιεσδήποτε άλλες ληξιπρόθεσµες οφειλές των
Συνεταίρων µπορούν να συµψηφίζονται µε οποιεσδήποτε απαιτήσεις του Συνεταίρου προς
το Συνεταιρισµό.

Άρθρο 18
Τακτικό Αποθεµατικό Κεφάλαιο
Το Τακτικό Αποθεµατικό Κεφάλαιο αποτελείται από το 10% των ετησίων καθαρών
κερδών του Συνεταιρισμού μέχρι να εξισωθεί µε τη συνολική αξία των συνεταιριστικών
µερίδων. Στο τακτικό αποθεµατικό κεφάλαιο περιέχονται επίσης τα δικαιώµατα έγγραφης,
τα από χαριστική αιτία του Συνεταιρισµού περιεχόµενα και τα τυχόν πρόστιµα.
Τα 3/4 του ετήσιου τακτικού αποθεµατικού παραµένουν µε τα ήδη υπάρχοντα
αποθεματικά αδιάθετα και κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδας, είτε σε χρεόγραφα,
είτε σε µετρητά, χρησιµοποιούνται δε για κάλυψη ζηµιών του Συνεταιρισµού και
διανέµονται µόνο κατά τη διάλυση, µεταξύ των υπαρχόντων και των πριν από ένα έτος
αποχωρησάντων κατ' αναλογία τον µερίδων τους.
Άρθρο 19
Έκτακτο Αποθεματικό Κεφάλαιο
Το έκτακτο αποθεµατικό κεφάλαιο σχηματίζεται από το 10% των ετήσιων καθαρών
κερδών του Συνεταιρισµού μέχρι να εξισωθεί µε τη συνολική αξία των συνεταιριστικών

µερίδων και χρησιμοποιείται για την πραγμάτωση των ειδικότερων σκοπών του
Συνεταιρισµού, όπως πχ για αγορά οικοπέδου ή ίδρυση υποκαταστημάτων κλπ.
Στο έκτακτο αποθεµατικό κεφάλαιο περιέρχονται και τα από χαριστική η άλλη αιτία
κτώμενα έσοδα για τους ειδικότερους σκοπούς του Συνεταιρισµού.
Το έκτακτο αποθεµατικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται στις εργασίες του Συνεταιρισµού, οι
δε Συνεταίροι δεν έχουν καµία αξίωση από αυτό. Σε περίπτωση διάλυσης του
Συνεταιρισµού, το έκτακτο αποθεµατικό που έχει απονείμει µπορεί να διανεμηθεί µετά
από απόφαση της Γ.Σ. µεταξύ των υπαρχόντων και των πριν από ένα χρόνο
αποχωρησάντων Συνεταίρων κατ' αναλογία των µερίδων τους.

Άρθρο 20
Δικαίωµα Εγγραφής - Εισφορές
Το δικαίωµα εγγραφής κάθε Συνεταίρου ορίζεται σε 14,67 ευρώ. Το δικαίωµα μπορεί να
αυξομειώνεται µέχρι το διπλάσιο ή το µισό µε απόφαση της Γ.Σ.
Με απόφαση επίσης της Γ.Σ. µπορεί, να καθορίζεται η καταβολή από κάθε Συνεταίρο
µηνιαίας ή ετήσιας εισφοράς υπέρ του Συνεταιρισμού ή υπέρ των ειδικότερων του σκοπών.
Άρθρο 21
Προσωπικό και Υπηρεσίες του Συνεταιρισμού
1. Για την κανονική λειτουργία των εργασιών του Συνεταιρισμού και ανάλογα µε τις
εκάστοτε ανάγκες του, µε απόφαση και εισήγηση του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού προς την
«ΣΤΑΣΥ ΑΕ» διατίθεται από το προσωπικό αυτής το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό.
Οι ως άνω διατεθέντες υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση να υλοποιούν τις αποφάσεις του
Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.
2. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία αυτού, δύναται
να προσλάβει υπάλληλο εντεταλμένο στην οικονομική διαχείριση. Οι όροι αμοιβής και
απασχόλησης αυτού καθορίζονται µε αποφάσεις του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.
Άρθρο 22
Διαχειριστική Χρήση
Η Διαχειριστική χρήση είναι ετήσια, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λίγη την 31η
Δεκεμβρίου.
Άρθρο 23
Ισολογισμός

1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Δ.Σ. συντάσσει τον Ισολογισμό και το
Λογαριασμό αποτελεσμάτων Χρήσης και τους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για
έγκριση. Στη Γ.Σ. υποβάλλεται και η έκθεση του Ε. Σ.
2. Το Δ.Σ. υποβάλλει τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό των Αποτελεσμάτων χρήσης στο
Ε.Σ. για έλεγχο τριάντα (30) μέρες πριν από τη μέρα σύγκλησης της Γ.Σ.
3. Το Ε.Σ. συντάσσει έκθεση µέσα σε 15 μέρες από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων.
Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και η έκθεση του Ε.Σ. πρέπει να
είναι στη διάθεση των Συνεταίρων 15 µέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ.
4. Ο Ισολογισμός και ο Λογαριασµός Αποτελεσμάτων χρήσης δημοσιεύονται µέσα σε
ένα µήνα από την έγκριση τους από τη Γ.Σ. σε εφημερίδα που εκδίδεται στον Πειραιά.
Άρθρο 24
Βιβλία του Συνεταιρισµού
Ο Συνεταιρισµός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η Φορολογική Νομοθεσία και επί πλέον:
α) Βιβλίο Μητρώου των Μελών, στο οποίο καταχωρούνται µε χρονολογική σειρά η
ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο
αριθµός των µερίδων και η αξία τους, και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των µελών.
β) Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του διοικητικού Συµβουλίου.
δ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Εποπτικού Συµβουλίου.
Τα Βιβλία υπό στοιχεία α' έως δ' θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από τον Ειρηνοδίκη
του Ειρηνοδικείου Πειραιώς.
Άρθρο 25
Διανοµή Κερδών
Τα κατά τον ετήσιο Ισολογισμό προκύπτοντα καθαρά κέρδη διανέµονται ως εξής:
α) 10% για τακτικό αποθεματικό.
β) 10% για έκτακτο αποθεματικό.
γ) 80% για διανοµή στα µέλη.
Το Δ.Σ. µε απόφαση του δύναται να συμψηφίσει τις τυχόν υποχρεώσεις των Συνεταίρων
έναντι του Συνεταιρισµού κατά τη διανοµή των καθαρών κερδών.
Άρθρο 26
Διάλυση και Εκκαθάριση
1. Ο Συνεταιρισµός διαλύεται:
α) Αν τα µέλη του µειωθούν κάτω από 10

β) Αν το αποφασίσει η Γ.Σ. µε την ειδική προς τούτο πλειοψηφία
γ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
Η διάλυση καταχωρείται στο Μητρώο Συνεταιρισµών του Ειρηνοδικείου Πειραιώς.
2. Τη διάλυση του Συνεταιρισµού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο Συνεταιρισµός κηρυχθεί
σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του Εµπορικού Νόµου.
Την εκκαθάριση διενεργεί το Εποπτικό Συμβούλιο. Ο Συνεταιρισµός λογίζεται ότι
εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη διάλυσή του εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση.
Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι
απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Το
υπόλοιπο διανέμεται στους Συνεταίρους ανάλογα µε τη μερίδα τους.

Άρθρο 27
Τροποποίηση του Καταστατικού
Η τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού γίνεται µετά από πρόταση του
Δ.Σ., η του Ε.Σ., η του 1/30 των Συνεταίρων.
Η προς τούτο συγκαλούµενη Γ. Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία των 3/4 των παρουσών
ψήφων εφ' όσον δεν τροποποιούνται τα άρθρα για τα οποία προβλέπεται η αυξημένη
απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 13 παρ. 7 και 9 του Καταστατικού αυτού.
Άρθρο 28
Γενικές Διατάξεις
Ο Συνεταιρισµός έχει σφραγίδα που φέρει την επωνυμία του.
Για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Νόµου 1667/1986, του Εµπορικού Νόµου και του Αστικού Κώδικα.
Τ ο Καταστατικό αυτό προσαρμόστηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του
Ν. 1667/1986 και η παρούσα Τροποποίηση, Εναρμόνιση και Κωδικοποίησή του εγκρίθηκε
κατά τη Γενική Συνέλευση των µελών του Συνεταιρισμού της 9ης Φεβρουαρίου 2012, το
δε κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού θα υποβληθεί στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς
για καταχώρησή του στο οικείο Μητρώο Συνεταιρισμών.
Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την κατά τα ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ.
για όλα τα θέµατα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι σχετικά µε τις τροποποιήσεις του
Καταστατικού, την μετατροπή των δραχµών σε ευρώ και την Κωδικοποίηση του
Καταστατικού, µετά από διαλογική συζήτηση για το κάθε ένα εκ των ανωτέρω θεμάτων
αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου εν συνόλω και αποφασίζει και εγκρίνει

παμψηφεί τα ανωτέρω αναφερόμενα θέµατα, ένα προς ένα και εν συνόλω.
Μετά ταύτα µη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση.

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

