ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ
Σνπ Αζηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κε ηελ Δπσλπκία
«ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ ΠΡΟΓΝΧΖ —
ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ»

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
ΔΠΧΝΤΜΗΑ – ΚΟΠΟ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΤΣΑΖ – ΔΠΧΝΤΜΗΑ – ΔΓΡΑ-ΓΗΑΡΚΔΗΑ
1. πληζηάηαη αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν. 1667/1986 κε ηελ επσλπκία «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ
ΠΡΟΓΝΧΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» κε δηαθξηηηθφ
ηίηιν «ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ
ΠΡΟΓΝΧΖ» θαη κε ηα αξρηθά «..Δ.Π.Π.Π.» Ζ επσλπκία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζηελ
αγγιηθή γιψζζα είλαη “Hellenic Cooperative of Professional Lotteries’ Agents Ltd” κε
δηαθξηηηθφ ηίηιν “Hellenic Cooperative of Lotteries’ Agents” θαη αξρηθά “H.C.L.A.”
2. Έδξα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ νξίδεηαη ν Γήκνο Αζελαίσλ.
3. Ο ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα, αληηπξνζσπείεο ή γξαθεία ζην
εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ θαζψο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ
κε εκπνξηθφ ή κε ζθνπφ, πνπ έρνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ απαγνξεχνληαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ.
4. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη απεξηφξηζηε.

ΑΡΘΡΟ 2
ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΜΔΑ
1. Ο ζπλεηαηξηζκφο έρεη θπξίσο νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο θαη απνβιέπεη ζηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ησλ κειψλ ηνπ.
2. Ζ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ επηδηψθεηαη θαη επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ
ζπλφινπ ησλ κειψλ θαη κε ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηνπο λφκνπο 1667/86 θαη ζπγθεθξηκέλα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νη ζθνπνί ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ είλαη:
2.1. Ζ παξνρή ζηα κέιε ηνπ ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο βνήζεηαο γηα ηελ αχμεζε ή
βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ θαζψο θαη γηα ηελ
ηερλνινγηθά άξηζηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.
2.2. Ζ εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ φξσλ πξνκήζεηαο ηερλνινγηθνχ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ ησλ
θαηαζηεκάησλ ησλ κειψλ ηνπ.
2.3. Ζ δηάζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ κέζσ ησλ
θαηαζηεκάησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ησλ κειψλ ηνπ.
2.4. Ζ ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ ζηo ρψξν ησλ παηρληδηψλ
πξφγλσζεο.
2.5. Ζ ελ γέλεη εθπξνζψπεζε ησλ κειψλ ηνπ θαη θπξίσο γηα ηελ θαιχηεξε δηαπξαγκάηεπζε φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε θξαηηθνχο θαη κε θνξείο, ππεξεζίεο,
εηαηξίεο θαη άιια λνκηθά πξφζσπα.
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2.6. Ζ εηζήγεζε, πξνο θάζε αξκφδην θνξέα, φξγαλν ή νξγαληζκφ, πξνηάζεσλ κε ζθνπφ
ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηεμαγσγήο ησλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο.
3. Οη ζθνπνί ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ επηδηψθνληαη θαη εθπιεξψληαη, γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ
θεξδψλ ησλ κειψλ ηνπ ή/θαη γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, κε ηα εμήο ελδεηθηηθά
θαη φρη πεξηνξηζηηθά κέζα:
3.1 Με ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ θαη ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ
ηνπ, φπσο ελδεηθηηθά γηα ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξηψλ,
νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο, θαζψο θαη ζπκβάζεηο κε πξνκεζεπηέο ηερλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ (δέθηεο ηειεφξαζεο, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαζψο θαη πεξηθεξεηαθά
θαη αλαιψζηκα απηψλ θηι), κε εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ (επξπδσληθά δίθηπα,
παξνρείο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, εηαηξίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, θηι) αζθαιηζηηθέο
εηαηξίεο, εηαηξίεο κεηαθνξάο εγγξάθσλ, δεκνζθνπήζεσλ, εηαηξίεο δηάζεζεο απηφκαησλ πσιεηψλ, κε ρνξεγνχο, δηαθεκηδφκελνπο κέζα απφ ηα έληππα, ηνλ δηθηπαθφ ηφπν
θαη ηα ελ γέλεη δηαζέζηκα θαη πξφζθνξα κέζα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ησλ κειψλ
ηνπ.Με ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ αζθάιηζεο θαη ελ γέλεη εγγπεηηθψλ ηακείσλ ή
ηακείσλ αιιεινβνεζείαο ησλ κειψλ ηνπ θαη δηαρείξηζε απηψλ.
3.2 Με ηελ ίδξπζε θέληξσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη
δηαιέμεσλ, ηελ έθδνζε βηβιίσλ θαη ινηπψλ πεξηνδηθψλ ή κε εληχπσλ, κε ηε δεκηνπξγία θαη θπθινθνξία θάζε κέζνπ εγγξαθήο πιεξνθνξηψλ, ήρνπ θαη εηθφλαο θαζψο θαη
ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο θαη ελεκέξσζεο.
3.3 Με ηε ζπκκεηνρή ζε εζληθά θαη επξσπατθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πξνο φθεινο
ησλ κειψλ ηνπ.
3.4 Με ηε ζπιινγηθή δηαρείξηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θάζε είδνπο πξντφλησλ θη ππεξεζηψλ
πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηα κέιε απφ ηα θαηαζηήκαηα ηνπο.
3.5 Με ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν θαη κέζν εθκεηάιιεπζε ηεο επσλπκίαο, ηνπ ζήκαηνο
θαη θάζε άιινπ πεξηνπζηαθνχ αγαζνχ ή δηθαηψκαηνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
3.6 Με ηελ έθδνζε θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
3.7 Με ηελ έθδνζε θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηε δηνξγάλσζε ησλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο,
κε ηε ξεηή επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ., φπσο
απηέο νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
3.8 Με ηε ξχζκηζε θάζε δεηήκαηνο αλαγθαίνπ γηα ηελ πξναγσγή θαη αλάπηπμε ησλ
παηρληδηψλ πξφγλσζεο.
3.9 Με ηελ αλάπηπμε θάζε ζπλαθνχο κε ηα αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηαο θαη πξσηνβνπιίαο
γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
3.10 Με ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
(software) θαη ηε δηάζεζε απηψλ.
3.11 Με ηελ έθδνζε εθεκεξίδαο, πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ ή άιισλ εληχπσλ θαζψο θαη ηελ
παξαγσγή, δηαλνκή θαη δηάζεζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ αλαπαξαγσγήο ήρνπ θη εηθφλαο
(dvd, cd, θηι).
3.12 Με ηε δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο.
3.13 Με ηε δηαρείξηζε πσιήζεσλ θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ.
3.14 Με ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θη ππεξεζηψλ θαη κε ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη πξντφλησλ
ζε επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο.
3.15 Καη κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
ΜΔΛΖ – ΔΗΟΓΟ ΚΑΗ ΔΞΟΓΟ ΜΔΛΧΝ – ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ,
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΛΧΝ – ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΜΔΡΗΓΑ

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΔΛΖ
1. Μέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κπνξνχλ λα γίλνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη
θάηνρνη άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαθηνξείσλ ησλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο ηεο Ο.Π.Α.Π. Α.Δ.
ή/θαη άιισλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο θξαηηθήο επνπηείαο (Κξαηηθά Λαρεία, Ο.Γ.Η.Δ. θηι).
2. Σα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεηαηξηζκνχο κε παξφκνηα
αληηθείκελα θαη ζθνπνχο κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΓΓΡΑΦΖ ΜΔΛΧΝ
1. Σα ηδξπηηθά κέιε απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε ηελ ππνγξαθή
ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.
2. Πέξαλ ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ, κέιε κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα
πνπ ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο κε έγγξαθε αίηεζε
ηνπο πξνο ην Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ην νπνίν θαη απνθαζίδεη κε ηε δηαδηθαζία πνπ
νξίδεη ην παξφλ Καηαζηαηηθφ.
3. Ζ αίηεζε εγγξαθήο ζην ζπλεηαηξηζκφ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ έγγξαθα
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή, πξνο εμέηαζε, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην:
3.1 Νφκηκα πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαθηνξείνπ.
3.2 Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ζπκκεηνρή ζηνλ
ζπλεηαηξηζκφ.
3.3 Αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
3.4 Αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηάζεζεο ηνπ πνζνχ εγγξαθήο, πνπ έρεη νξίζεη κε
απφθαζε ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Με ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ν ζπλεηαίξνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ην θαηαζηαηηθφ
ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηνπο θαλνληζκνχο θαζψο θαη
ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
4. Γηα ηελ θαηαξράο απνδνρή ή κε θάζε αηηήκαηνο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζηελ
πξψηε κεηά απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο, ζπλεδξίαζε ηνπ. Μεηά ηελ θαηαθαηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε πξνζεζκία κέρξη ηξηάληα εκεξψλ, νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα εμνθιήζνπλ ηελ αμία ηεο κεξίδαο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ
ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο, νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Μφλν κεηά ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ (κεξίδα, εηζθνξά θιπ) ιακβάλεηαη νξηζηηθή απφθαζε απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ εγγξαθή θαη απνθηά ν ελδηαθεξφκελνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ
κέινπο γηα φιεο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ ζπλεηαηξηζκφ εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο
Γεληθέο πλειεχζεηο.
5. Ζ εγγξαθή λέσλ κειψλ εγθξίλεηαη απφ ηελ επφκελε, κεηά ηελ νξηζηηθή απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Γεληθή πλέιεπζε. Σα λέα κέιε ζπκκεηέρνπλ, κε πιήξε
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δηθαηψκαηα, ζηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηελ εγγξαθή ηνπο
εθφζνλ ε έγθξηζε πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ππνινίπσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο. Ζ ίδηα Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη θαη γηα ηηο αηηήζεηο πνπ δελ έγηλαλ δεθηέο
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.

ΑΡΘΡΟ 5
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΜΔΛΧΝ
1. Σν κέινο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, λα ιακβάλεη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ θαζψο θη αληίγξαθα ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ Λνγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ
θαη ηεο έθζεζεο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ.
2. Σν κέινο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηηο Γ.. θαη λα ιακβάλεη κέξνο ζηηο ςεθνθνξίεο θαη ζηηο εθινγέο.
3. Σν κέινο έρεη δηθαίσκα ζηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο θαη ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο
αλάινγα κε ηε ζπλεηαηξηζηηθή ηνπ κεξίδα θαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21 θαη 23. Δπίζεο ην
κέινο έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ιακβάλεη ακνηβή αλάινγε κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζε απηά.
4. Σν κέινο έρεη δηθαίσκα λα κελ εθκεηαιιεχεηαη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, νη νπνίεο δελ θξίλνληαη αλαγθαίεο ή ζπκθέξνπζεο απφ ην κέινο απηφ. Ζ ηδηφηεηα
ηνπ κέινπο δελ ζπλαξηάηαη θαη δελ ράλεηαη απφ ηελ άξλεζε ηνπ κέινπο λα εθκεηαιιεπηεί
ηηο ππεξεζίεο απηέο.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΛΧΝ
Σα κέιε (ηδξπηηθά θαη λέα) έρνπλ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο :
1. Να ζπκκεηέρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη λα κελ
πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο πνπ βιάπηνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ην θχξνο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ
κειψλ ηνπ.
2. Να θαηαβάινπλ κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ηα νθεηιφκελα ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ
πνζά γηα δηθαίσκα εγγξαθήο, αμία ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο, ππεξαμία, εηζθνξέο, θιπ..
3. Να εθαξκφδνπλ κε αθξίβεηα ην θαηαζηαηηθφ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα πξνζηαηεχνπλ κε θάζε λφκηκν ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
4. Να θαηαβάινπλ εκπξφζεζκα ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ ηφζν ηα πξαγκαηηθά έμνδα πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ζηνπο ίδηνπο ππεξεζίεο ή αγαζά, φζν θαη ηηο
ηπρφλ πξνκήζεηεο θιπ, πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα.
5. Να ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηνλ ζπλεηαηξηζκφ γηα θάζε κεηαβνιή ζηελ ηδηφηεηα ηνπο σο
επαγγεικαηηψλ πξαθηφξσλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο (αιιαγή επσλπκίαο, επηπιένλ
δξαζηεξφηεηεο, θηι).
6. Έλαληη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηα κέιε έρνπλ θαηεμνρήλ ππνρξέσζε πίζηεο, εηδηθά δε
νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ φηαλ θαηά ηε ιήςε
απφθαζεο πθίζηαηαη άκεζε, έκκεζε, βέβαηε ή πηζαλή ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ
ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηνπ κέινπο.
7. Δπζχλνληαη απέλαληη ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ θαη ησλ πηζησηψλ απηνχ αιιειεγγχσο θαη κφλν
κέρξη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ηνπο. Ζ επζχλε ηνπ κέινπο
πθίζηαηαη θαη γηα ρξέε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ γίλεη κέινο θαη δελ πεξηιακβάλεη ηα
ρξέε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ έμνδφ ηνπ.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΑΠΧΛΔΗΑ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΜΔΛΟΤ
1. Σν κέινο κπνξεί λα απνρσξήζεη απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ νπνηεδήπνηε, κε γξαπηή δήισζή
ηνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γ.., ηξεηο κήλεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο
ρξήζεο.
2. Μέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ράλνπλ απηνδίθαηα ηελ ηδηφηεηά ηνπο εάλ θεξπρζνχλ ζε
θαηάζηαζε πηψρεπζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, επηηξνπείαο.
3. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθιείεηαη απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ θαη δελ κπνξεί
λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλεη θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο ππεξεζίεο
πνπ παξέρεη ν ζπλεηαηξηζκφο, ην κέινο πνπ:
i.

Απφ παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.

ii. Παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ
πλεηαηξηζκνχ ή δελ εθπιεξεί ηηο νηθνλνκηθέο, πξνο ηνλ ζπλεηαηξηζκφ, ππνρξεψζεηο
ηνπ.
iii. Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξί απνθιεηζκνχ θνηλνπνηείηαη κέζα ζε πέληε
(5) εκέξεο, απφ ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο, ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Καηά ηεο απφθαζεο
επηηξέπεηαη πξνζθπγή ζην εηξελνδηθείν, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ εδξεχεη ν ζπλεηαηξηζκφο, κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. Σν εηξελνδηθείν δηθάδεη θαηά
ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Ζ απφθαζε ηνπ εηξελνδηθείνπ ππφθεηηαη
ζε έθεζε πνπ αζθείηαη ζην κνλνκειέο πξσηνδηθείν πνπ εδξεχεη ν ζπλεηαηξηζκφο
κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο θαη εθδηθάδεηαη κε ηελ ίδηα
δηαδηθαζία. Ζ απφθαζε ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθα κέζα.
Ζ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο επέξρεηαη απφ ηελ εκέξα πνπ δεκνζηεχεηαη ε
ηειεζίδηθε απφθαζε πνπ απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή ή απφ ηελ εκέξα πνπ έιεμε
άπξαθηε ε πξνζεζκία.
4. Δμεξρφκελν κέινο δελ κπνξεί λα κεηέρεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη δελ κπνξεί λα έρεη απαίηεζε ζηελ πεξηνπζία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηνπ
ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ. Γηθαηνχηαη κφλν λα δεηήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο κεξίδαο ηνπ
κέζα ζε 6 κήλεο απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία έγηλε ε
απνρψξεζε ή ν απνθιεηζκφο.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΜΔΡΗΓΑ
1. Κάζε κέινο εγγξάθεηαη γηα κία ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα, ε νλνκαζηηθή αμία
ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) επξψ, ε εηζθνξά ηεο νπνίαο γίλεηαη
ζε κεηξεηά κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο απφ ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζην κεηξψν
ζπλεηαηξηζκψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ ή απφ ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο.
2. Ζ ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα είλαη αδηαίξεηε θαη ίζε γηα φινπο αλεμάξηεηα ηνπο ζπλεηαίξνπο.
3. Κάζε κέινο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ έρεη δηθαίσκα λα απνθηήζεη κέρξη πέληε (5) πξναηξεηηθέο
κεξίδεο.
4. Κάζε εγγξαθφκελνο ζπλεηαίξνο κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ηνπ, επηπιένλ απφ ηελ αμία
ηεο κεξίδαο θαη ησλ πξναηξεηηθψλ κεξίδσλ πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη, θαηαβάιιεη θαη:
α) ην δηθαίσκα εγγξαθήο πνπ αλέξρεηαη ζε δεθαπέληε (15) επξψ θαη ην νπνίν κπνξεί λα
κεηαβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
β) ηπρφλ έθηαθηε εηζθνξά πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ή άιιν φξγαλν
γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ ή άιισλ έθηαθησλ αλαγθψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
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5. ε πεξίπησζε ιχζεο, εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο κέινπο, εθαξκφδνληαη γηα ηε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
6. Οη ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο είλαη αθαηάζρεηεο γηα ηα ρξέε ηνπ ζπλεηαίξνπ πξνο ηξίηνπο,
δελ εθρσξνχληαη θαη δελ παξαρσξνχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα αζθάιεηα ή εγγχεζε
νθεηιψλ πξνο ηξίηνπο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ
ΑΡΘΡΟ 9
ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ
Όξγαλα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ην
Δπνπηηθφ πκβνχιην.

ΑΡΘΡΟ 10
ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην θπξίαξρν φξγαλν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε απαξηίδεηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Κάζε κέινο
κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε κία κφλν ςήθν θαη κε ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο
ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.
3. Σα θπζηθά πξφζσπα κέιε ζπκκεηέρνπλ απηνπξνζψπσο ηα δε λνκηθά πξφζσπα δηα λνκίκσο νξηζζέληνο εθπξνζψπνπ ηνπο. Ζ λνκηκνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζπλεπηθνπξνχκελνπ απφ ηνλ
Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα επηθπξψλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ
Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
4. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ ε πιεξσκή ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηνπο κεξίδαο θαη ησλ πξναηξεηηθψλ κεξίδσλ ή ηεο εηζθνξάο ηνπο (ηαθηηθήο ή
έθηαθηεο) έρεη γίλεη ιεμηπξφζεζκε θαη δελ ηελ έρνπλ εμνθιήζεη.

ΑΡΘΡΟ 11
ΤΓΚΛΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζηελ έδξα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ή φπνπ αιινχ απνθαζίζεη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν θαη εληφο ηεζζάξσλ κελψλ, κεηά
ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο.
2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη έθηαθηα φπνηε ην απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ή φηαλ ην δεηήζεη, νξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε, ηνπιάρηζηνλ ην
1/10 ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
3. Αλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιεπζε κεηά ηελ ππνβνιή
αηηήζεσο ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηε ζχγθιεζε δηαηάζζεη ην εηξελνδηθείν χζηεξα
απφ αίηεζή ηνπο, εθηφο αλ θξίλεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο.
4. Ζ πξφζθιεζε αλαγξάθεη ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα πνπ ζα ζπλέιζεη ε Γεληθή
πλέιεπζε θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ζ πξφζθιεζε θνηλνπνηείηαη ζηνπο
ζπλεηαίξνπο δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail), πξνζσπηθέο επηζηνιέο ή κε άιιν πξφζθνξν κέζν,
ηδίσο δε κε ηειενκνηνηππία.
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ΑΡΘΡΟ 12
ΤΝΔΓΡΗΑΖ - ΑΠΑΡΣΗΑ - ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
1. ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ν Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο
πλέιεπζεο. Ωο ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ, ηα θαζήθνληά ηνπ αζθεί ν Πξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή αλ απηφο απνπζηάδεη ν αληηπξφεδξνο ή έλα κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αλ δελ παξίζηαηαη θαλέλαο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηφηε έλα κέινο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηε πλέιεπζε. Ο Πξφεδξνο
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο πλέιεπζεο. Σφζν ν Πξφεδξνο φζν
θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο
επηηξνπήο, δελ κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηηο αξραηξεζίεο πνπ δηελεξγνχληαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε Γεληθή πλέιεπζε.
2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλεδξηάδεη έγθπξα εθφζνλ θαηά ηεn έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη
παξφληα ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
3. Αλ δελ ππάξρεη απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ επηά εκέξεο ρσξίο
άιιε πξφζθιεζε ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα ηεο
αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο παξίζηαηαη ην 1/3
ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ. Αλ θαη πάιη δελ ππάξμεη απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε
ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ επηά εκέξεο, ρσξίο άιιε πξφζθιεζε ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα
ψξα θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε φζα κέιε θαη
αλ παξίζηαληαη, ηα νπνία φκσο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηάληα (30).
4. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε (αξρηθή ή επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε)
πνπ αθνξνχλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηελ παξάηαζε, ζπγρψλεπζε, δηάιπζε
θαη αλαβίσζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ή ηεο έδξαο ηνπ, ηε κεηαβνιή
ηνπ πνζνχ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ή ηεο επζχλεο ησλ ζπλεηαίξσλ ή ηελ κεηαβνιή
ηνπ ηξφπνπ δηαλνκήο ησλ θεξδψλ, ηνλ ηξφπν εθινγήο ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο, ηνλ
απνθιεηζκφ ηνπ ζπλεηαίξνπ θαη ηελ, γηα ζπνπδαίν ιφγν, αλάθιεζε κέινπο ηνπ Γ.., ε
ζπλέιεπζε είλαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ζε απηήλ ηα 2/3 ησλ κειψλ ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ. ε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο πλέιεπζεο γηα ηα ίδηα ζέκαηα, απαηηείηαη
ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ησλ κηζψλ ζπλ ελφο απφ ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. ηε
δεχηεξε επαλαιεπηηθή πλέιεπζε γηα ηα ζέκαηα απηά ην 1/3 ησλ κειψλ εθηφο αλ ηα κέιε
είλαη πάλσ απφ 1000 νπφηε πξέπεη λα είλαη παξφληα γηα ηελ απαξηία ηνπιάρηζηνλ 400
κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
5. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
αξηζκνχ ησλ ςεθηζάλησλ κειψλ. Γηα ηηο απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο
απαηηείηαη απφιπηε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ 2/3 ησλ κειψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ
απαξηία ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
6. Αλ παξίζηαηαη ην ζχλνιν ησλ κειψλ, ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίδεη θαη γηα
ζέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφζθιεζε, εθηφο θη αλ δεηήζνπλ αλαβνιή ηεο
ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ απηψλ ηνπιάρηζηνλ ην 1/20 ησλ κειψλ θαη φρη ιηγφηεξα απφ 3
κέιε.
7. Οη ςεθνθνξίεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε είλαη πάληνηε αλνηθηέο θαη γίλνληαη κε αλάηαζε
ηεο ρεηξφο ή κε νλνκαζηηθή θιήζε. Μφλν γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αξραηξεζίεο, παξνρή
εκπηζηνζχλεο, απαιιαγή απφ επζχλε, θαζψο θαη γηα πξνζσπηθά ζέκαηα ή ςεθνθνξία
είλαη κπζηηθή.
8. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηα ζέκαηα απαιιαγήο
απφ ηελ επζχλε ηνπο. Δπίζεο δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ν ζπλεηαίξνο, ζηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηνλ ζπλεηαηξηζκφ ή θαηάξηηζε ζχκβαζεο
ηνπ κε ηνλ ζπλεηαηξηζκφ.
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9. Σηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ησλ Οξγάλσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δηελεξγεί
ηξηκειήο εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σα
δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ εθινγψλ ιχνληαη απφ ηελ εθνξεπηηθή
επηηξνπή, ε νπνία απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία. Ζ εθινγή ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ γίλεηαη πάληνηε κε εληαίν ςεθνδέιηην. Σν ςεθνδέιηην θαηαξηίδεηαη κε
βάζε ηηο αηνκηθέο αηηήζεηο, πνπ έρνπλ θαηαηεζεί πέληε εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ζχγθιεζεο
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο νπνίαο ππάξρεη ζέκα εθινγήο κειψλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιισλ νξγάλσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Ο πλεηαίξνο κπνξεί
λα ςεθίζεη κέρξη δχν (3) ππνςεθίνπο ζέηνληαο ζηαπξφ πξνηίκεζεο δίπια ζην φλνκα ηνπ
ππνςεθίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη πάλσ απφ 500 ηφηε ζηελ
δηαδηθαζία ησλ εθινγψλ παξίζηαηαη θαη δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο, δηνξηδφκελνο απφ ηνλ
πξντζηάκελν ηεο πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ..
10. Σα πξαθηηθά ηεο Γ.. καγλεηνθσλνχληαη ή/θαη ζηελνγξαθνχληαη, ππνγξάθνληαη δε απφ
ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα ηεο ζπλέιεπζεο θαη δηαλέκνληαη ζηα κέιε ηνπ Γ.. κε
θάζε πξφζθνξν κέζν.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Γ..
ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γ.. ππάγνληαη νη απνθάζεηο ζηα αθφινπζα ζέκαηα:
1. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
2. Ζ ζπγρψλεπζε, δηάιπζε θαη αλαβίσζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
3. Ζ κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ή ηεο έδξαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ε κεηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο
ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ή ηεο επζχλεο ησλ ζπλεηαίξσλ, ε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ ηεο
δηαλνκήο ησλ θεξδψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
4. Ζ ζπκκεηνρή ζε εηαηξία θαη ε απνρψξεζε απφ απηή.
5. Ζ γηα ζπνπδαίν ιφγν αλάθιεζε κέινπο ηνπ Γ...
6. Ζ εγγξαθή θαη ε δηαγξαθή ζπλεηαίξνπ.
7. Ζ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ θαη ηζνινγηζκνχ.
8. Ζ απαιιαγή απφ θάζε επζχλε ηνπ Γ..
9. Ζ ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ππνρξεσηηθφ γηα φια ηα κέιε.
10. Ζ επηβνιή εθηάθησλ εηζθνξψλ ζηα κέιε.
11. Οη γεληθνί φξνη δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ.
Ζ αξκνδηφηεηα απηή κπνξεί λα εθρσξεζεί ζην Γ.. κε απφθαζε ηεο Γ...
12. Ζ εθινγή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε άιιεο νξγαλψζεηο.
13. Ζ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ
14. Ζ επηινγή ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε.
15. Οπνηνδήπνηε άιιν ζέκα αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γ.. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηνπ παξφληνο.

ΑΡΘΡΟ 14
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
1. Ζ δηνίθεζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αζθείηαη απφ ην επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπιινγηθά. Με απφθαζε ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθρσξήζεη κία ή πεξηζζφηεξεο
απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή απφ θνηλνχ ζηνλ Πξφεδξν θαη ζηνλ
Γεληθφ Γηεπζπληή.
2. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο. Αξρίδεη απφ ηελ εκέξα
εθινγήο ηνπο θαη δηαξθεί κέρξη λα εθιεγεί ην επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Δηδηθά, ε
ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ πξψηνπ εθιεγκέλνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αξρίδεη απφ ηελ
εθινγή ηνπ κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ιήγεη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ 2011.
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3. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
4. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη επαλεθιέμηκα απεξηνξίζησο, πξέπεη λα είλαη
ζπλεηαίξνη θαη δχλαληαη λα έρνπλ θαη άιιε, εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηνλ πλεηαηξηζκφ.
5. Σα επηά (7) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ηα ηξία (3) αλαπιεξσκαηηθά
κέιε (ηα νπνία θαινχληαη λα πάξνπλ ηε ζέζε κέινπο πνπ παξαηηήζεθε, απεβίσζε ή
εμέπεζε ηνπ αμηψκαηνο ηνπ, κε ζεηξά αλάινγε κε ηνπο αξηζκνχο ζηαπξψλ πξνηίκεζεο
πνπ έιαβαλ) εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε κπζηηθή ςεθνθνξία ε νπνία
δηελεξγείηαη απφ έλα θνηλφ ςεθνδέιηην, κε ηα νλφκαηα φισλ ησλ ππνςεθίσλ θαη ζην
νπνίν ν θάζε ςεθνθφξνο κπνξεί λα επηιέμεη κέρξη ηξεηο (3) εθ ησλ ππνςεθίσλ.
6. Ζ εθινγή ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γίλεηαη απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε, ηελ νπνία ζα πξνζθαιέζεη ε πξνζσξηλή δηνηθνχζα επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 27
ηνπ παξφληνο.
7. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πξφζσπν
ην νπνίν εκπίπηεη ζηα θσιχκαηα ηνπ λφκνπ. Ηδηαίηεξα δελ επηηξέπεηαη, λα είλαη κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πξφζσπν ην νπνίν θαηέρεη δηθαηψκαηα
δηνίθεζεο (σο κέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιισο) εθπξνζψπεζεο ή δηεχζπλζεο
δεπηεξνβάζκηνπ επαγγεικαηηθνχ ζσκαηείνπ-έλσζεο. Ζ δηάηαμε ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη κφλν γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ εθινγή ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (απφ ηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ)
θαη κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε, νπφηε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, πνπ θσιχνληαη, ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζνπλ είηε ηελ
παξαίηεζε ηνπο απφ ηηο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δεκηνπξγείηαη θψιπκα είηε λα δψζνπλ ηελ
παξαίηεζε ηνπο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, έλαλ κήλα πξηλ ηελ
δηεμαγσγή ηεο πξψηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.
8. Ζ ζεηεία ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο πνπ θαηέιαβε ζέζε κέινπο πνπ -γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν- απνρψξεζε, είλαη ε ίδηα κε απηή ησλ ππνινίπσλ κειψλ, δειαδή εθιέγεηαη γηα ην
ππνιεηπφκελν δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ρσξίο λα γίλεη εθ λένπ
ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθηφο αλ ην κέινο πνπ παξαηηήζεθε
ή απνρψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είρε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ, νπφηε γίλεηαη εθ
λένπ ζπγθξφηεζε φινπ ηνπ ψκαηνο. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο κφλν ηνπ Αληηπξνέδξνπ,
γίλεηαη εθ λένπ εθινγή κφλν γηα ηελ ζέζε απηή, απφ ηα κέιε ηνπ Γ.
9. ε πεξίπησζε πνπ παξαηηεζνχλ, απνρσξήζνπλ ή απσιέζνπλ ηε ζέζε ηνπ κέινπο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηέζζεξα εθ ησλ επηά κειψλ, ηφηε εληφο 45 εκεξψλ απφ ηελ
εκέξα θαηά ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθε ζην ζπλεηαηξηζκφ ε παξαίηεζε, παχζε, ή γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν νξηζηηθή απνρψξεζε ηνπ ηέηαξηνπ, ζε ρξνληθή ζεηξά, κέινπο, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα θαιέζεη έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ αλάδεημε
λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν απεξρφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξαδίδεη ηελ
δηνίθεζε ηελ επφκελε ηεο εθινγήο ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
10. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη, εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εθινγή ηνπ, λα ππνβάιεη
ζην εηξελνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ καδί κε ην αμίσκα ηνπ θαζελφο θαη κε ηηο ππνγξαθέο
φισλ ησλ κειψλ.
11. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ
δχλαληαη λα θαινχλ ηνπο ππαιιήινπο θαη ζπκβνχινπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαζψο θαη
νπνηνλδήπνηε ηξίην, ε παξνπζία ηνπ νπνίνπ θξίλεηαη αλαγθαία ή ρξήζηκε, λα κεηέρνπλ
ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. (γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ζεκάησλ
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο).
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12. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη δελ έρεη δηθαίσκα
ςήθνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ίδην ην κέινο, ζχδπγν ή ζπγγελή
πξψηνπ βαζκνχ απηνχ.
13. Σν αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηηκεηηθφ θη άκηζζν, κε εμαίξεζε
ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ν νπνίνο ππνγξάθεη ζχκβαζε εξγαζίαο κε ηνλ ζπλεηαηξηζκφ κεηά
απφ ηελ εθινγή ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Καη’ εμαίξεζε κπνξεί, κε απφθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο, λα παξέρεηαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνδεκίσζε
αλάινγε κε ην ρξφλν απαζρφιεζεο ηνπο θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο. Ζ απνδεκίσζε απηή
δελ απνηειεί κηζζφ, νχηε δεκηνπξγεί δηθαηψκαηα θαη αμηψζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
εξγαηηθήο ή αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ Γ..
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνηθεί, εθπξνζσπεί (ζπιινγηθά ή δηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ) ηνλ
ζπλεηαηξηζκφ θαη απνθαζίδεη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ
ιεηηνπξγίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ ζεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή
αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε εηδηθή απφθαζή ηνπ κπνξεί λα εθρσξήζεη ηελ άζθεζε κίαο
ή πεξηζζνηέξσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή ζηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν, επί
λνκηθψλ ζεκάησλ, ή ζε άιινλ εξγαδφκελν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη λα θαζνξίδεη ηα
πξφζσπα πνπ κε ηηο ππνγξαθέο ηνπο δεζκεχνπλ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ.
3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
3.1. Σελ πξφζιεςε, απφιπζε θη ελ γέλεη αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
3.2. Σελ επηκέιεηα θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ ππνζέζεσλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ.
3.3. Σελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ηδηψηεο θαη λνκηθά πξφζσπα, ηελ αγνξά, αληαιιαγή,
πψιεζε ή ππνζήθεπζε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
3.4. Σελ ιήςε δαλείσλ απφ Σξάπεδεο θαη θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο απηψλ θαη ηνπο
ππφινηπνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ.
3.5. Σελ ζχγθιεζε ηεο εηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο θαζψο θαη θάζε άιιεο έθηαθηεο.
3.6. Σελ εγγξαθή θαη δηαγξαθή κειψλ ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ.
3.7. Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ εγγξαθήο ή ησλ έθηαθησλ εηζθνξψλ απφ ηα κέιε ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ δεκηψλ ή εμαηξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ.
3.8. Σελ ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη
ηελ εηζήγεζε επ΄ απηψλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαζψο θαη ηελ έγθξηζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο ησλ αλαγθαίσλ πξνζαξκνγψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
3.9. Σελ αγνξά κεραλεκάησλ, επίπισλ θαη ινηπψλ θηλεηψλ θη αθηλήησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη παληφο αλαισζίκνπ ή φρη αγαζνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ
ή ησλ ζπλεηαίξσλ.
3.10. Ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ, κεηά απφ κειέηε βησζηκφηεηαο.
3.11. Σελ πηνζέηεζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.
3.12. Σελ ίδξπζε ηακείσλ αιιεινβνεζείαο θαη δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ αζθάιηζεο
ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή θαη ηξίησλ.
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3.13. Καζψο θαη θάζε άιιε αξκνδηφηεηα ε νπνία δελ αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή
αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
4. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νθείινπλ
λα θαηαβάινπλ ηελ επηκέιεηα πνπ θαηαβάινπλ ζηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ λφκν, ην παξφλ θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
5. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ εθ ηνπ
λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ βηβιίσλ.
6. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ ππνρξενχηαη λα αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή κεξίζκαηνο πξνο
κέινο ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο εθ κέξνπο ηνπ κέινπο κε ζπκκφξθσζεο ή παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη
ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη κέρξη ζπκκφξθσζεο ηνπ κέινπο ή ζεξαπείαο
ηεο παξάβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 16
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
ΤΓΚΡΟΣΖΖ – ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ – ΑΠΑΡΣΗΑ – ΑΠΟΦΑΔΗ
1. Με πξφζθιεζε ηνπ κέινπο πνπ πιεηνςήθεζε, ζπλέξρνληαη, εληφο κίαο εβδνκάδαο απφ
ηελ εθινγή ηνπο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζπγθξνηνχληαη ζε ζψκα,
εθιέγνληαο κεηαμχ ηνπο, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν.
2. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ γίλεη ε ζχγθιεζε εληφο ηεο νξηζζείζεο πξνζεζκίαο ζηελ
παξ. 1 ηνπ παξφληνο, ηφηε νπνηνδήπνηε κέινο κπνξεί λα ζπγθαιέζεη ηα κέιε γηα
ζπγθξφηεζε ζε ζψκα.
3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε ηξίκελν θαη έθηαθηα φπνηε ην
απνθαζίζεη ν Πξφεδξνο ή ην δεηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν κέιε. Ζ πξφζθιεζε αλαγξάθεη
ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα πνπ ζα ζπλέιζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηα
ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Ζ πξφζθιεζε θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπλεηαίξνπο ηξεηο (3)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε πξνζσπηθέο
επηζηνιέο ή κε άιιν πξφζθνξν κέζν ηδίσο δε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) θαη
ηειενκνηνηππία.
4. Σηο ζπλεδξηάζεηο δηεπζχλεη ν Πξφεδξνο θαη, ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ ν
Αληηπξφεδξνο.
5. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ ηα
ηέζζεξα (4) απφ ηα επηά κέιε ηνπ.
6. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ κειψλ.
7. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ.
8. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελνγξαθνχληαη ή/θαη καγλεηνθσλνχληαη
θαη νη απνθάζεηο θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
9. Οη ςεθνθνξίεο ζην Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πάληνηε θαλεξέο θαη γίλνληαη κε
αλάηαζε ηεο ρεηξφο ή κε νλνκαζηηθή θιήζε εθηφο απφ ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή
ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία γίλεηαη
πάληνηε κπζηηθή, κε ηε ρξήζε ςεθνδειηίσλ.
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ΑΡΘΡΟ 17
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΑΗ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟΤ
1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηκειείηαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ λνκίκσλ
δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε θαη πινπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ
απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ. πγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεδξηάζεηο
θαη πξνεδξεχεη απηψλ θαη θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ησλ πξνζθιήζεσλ κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ο Πξφεδξνο
εθπξνζσπεί ηνλ ζπλεηαηξηζκφ δηθαζηηθά θαη εμψδηθα. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ κπνξεί ε εθπξνζψπεζε (δηθαζηηθή ή εμψδηθε), ε πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ σο θαη θάζε άιιν ζέκα, λα αλαηεζεί
ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή. Ο Πξφεδξνο ππνγξάθεη φια ηα έγγξαθα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη
δηελεξγεί, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, καδί κε ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή
ηηο πιεξσκέο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
2. Ο Πξφεδξνο επηκειείηαη ηεο ζσζηήο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε ηεο
αιιεινγξαθίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
3. Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε
απφθαζε ηνπ νξίδεη ζαθψο ην δηθαίσκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηελ νπνία δχλαηαη λα
δηελεξγεί ν Πξφεδξνο ή ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ή θαη ε δχν απφ θνηλνχ.
4. Ο Αληηπξφεδξνο αληηθαζηζηά ηνλ Πξφεδξν ζε πεξίπησζε κφλν πξνζσξηλνχ θσιχκαηνο
ζε φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 18
ΔΠΟΠΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
1. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην είλαη φξγαλν ειέγρνπ θη επνπηείαο θαη δελ αζθεί δηνίθεζε, απνηειείηαη δε απφ ηξία (3) κέιε θαη ελεξγεί πάληνηε ζπιινγηθά.
2. Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ γίλνληαη ηαπηφρξνλα
θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 9 άξζξν 12 ηνπ παξφληνο, θαη έρνπλ ηελ ίδηα κε απηά ζεηεία.
3.Μεηά ηελ εθινγή ηνπο ην πιεηνςεθφλ κέινο πξνζθαιεί ηα ππφινηπα κέιε θαη γίλεηαη ε
ζπγθξφηεζε ζε ζψκα θαηά ηελ νπνία κε κπζηηθή ςεθνθνξία εθιέγεηαη ν Πξφεδξνο ηνπ
Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ.
4. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά θάζε ηξεηο κήλεο θαη έθηαθηα φπνηε
ην θξίλεη ν Πξφεδξνο ή αλ ην δεηήζνπλ εγγξάθσο ην 1/20 ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ δηεπζχλεη ν Πξφεδξνο ηνπ. Σα πξαθηηθά ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηεξνχληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξφεδξν ππνβνεζνχκελνπ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ.
5. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
5.1. Πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνχο νξθσηνχο ειεγθηέο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ
γηα ηελ επφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε.
5.2. Δθπξνζσπεί ην πλεηαηξηζκφ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηα
κέιε ηνπ είλαη δηάδηθνη έλαληη ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
5.3. Διέγρεη ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ.
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5.4. Γηελεξγεί ειέγρνπο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο φηαλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ είλαη απαξαίηεην. Οη έιεγρνη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηνξίδνληαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη
νπδέπνηε ζε έιεγρν ζθνπηκφηεηαο.

ΑΡΘΡΟ 19
ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
1. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο εθιέγεηαη θαη παχεηαη απφ ηε Γ. . κε κπζηηθή ςεθνθνξία.
2. Γηα ηελ εθινγή Γεληθνχ Γηεπζπληή ππνβάιινληαη αηηήζεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,
ην νπνίν ζπλέξρεηαη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε θαη ηηο αμηνινγεί, αλ θαη θαηά πφζν πιεξνχλ
ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη ηηο ππνβιεζείζεο ππνςεθηφηεηεο ζηελ ακέζσο επφκελε
Γεληθή πλέιεπζε ή, αλ δελ πξφθεηηαη λα γίλεη, ηε ζπγθαιεί εηδηθά γηα απηφλ ηνλ
ιφγν, ην αξγφηεξν εληφο 45 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ θελψζεθε ε ζέζε ή απφ ηελ
εκέξα πνπ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο έρεη ππνβάιιεη ηελ παξαίηεζε ηνπ.
3. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνο αλψηαηεο ζρνιήο θαη επηζπκεηά
θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, λα γλσξίδεη ηνπιάρηζηνλ κία μέλε γιψζζα,
λα κελ έρεη θαηαδηθαζζεί ζε πνηλή θπιάθηζεο κε εμαγνξάζηκε θαη λα κελ έρεη
πησρεχζεη. Πξνο πηζηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ νη ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ
Γηεπζπληή πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηελ αίηεζε ηνπο:
α) βηνγξαθηθφ ζεκείσκα,
β) αληίγξαθν πηπρίνπ ζπνπδψλ,
γ) βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπ θνξέα φηη είλαη αζθαιηζκέλνο,
δ) αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ θαη
ε) πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πησρεχζεσο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ή άιιν έγγξαθν
πνπ λα πξνθχπηεη ε ελεξγφο νηθνλνκηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα.
Όια ηα παξαπάλσ έγγξαθα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζην πξσηφηππν ή λφκηκα
ζεσξεκέλα αληίγξαθα. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα δελ
επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ή δελ ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε
αίηεζε ηνπ απνξξίπηεηαη θαη δελ ηίζεηαη ππφςε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
4. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε,
επηκέιεηα θαη ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
5. Ζ ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή είλαη έκκηζζε θαη ν εθιεγκέλνο Γεληθφο Γηεπζπληήο
ππνγξάθεη ζχκβαζε κε ηνλ ζπλεηαηξηζκφ ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νη φξνη εξγαζίαο
θαη ε ακνηβή ηνπ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Γ..
6. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο εηζεγείηαη επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηφζν ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φζν θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη επηκειείηαη ηε ζχλλνκε
θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ – ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΧΝ
ΑΡΘΡΟ 20
ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΒΗΒΛΗΑ

1. Ζ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε είλαη εηήζηα, αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ. Δηδηθά ε πξψηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο αξρίδεη απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ
θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2008.
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2. Ο ζπλεηαηξηζκφο ηεξεί θνξνινγηθά βηβιία θαη ζηνηρεία Γ’ θαηεγνξίαο.
3. Ο ζπλεηαηξηζκφο ηεξεί ηα εμήο βηβιία πνπ ζεσξνχληαη πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο απφ ηνλ
Δηξελνδίθε Αζελψλ:
(α) βηβιίν κεηξψνπ κειψλ, φπνπ θαηαρσξνχληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, ε εκεξνκελία
εγγξαθήο ησλ ζπλεηαίξσλ, ε επσλπκία ηνπ ζπλεηαίξνπ θαη ε έδξα ηνπ, ν αξηζκφο ησλ
ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ, ε ρξνλνινγία θαηαβνιήο απηψλ θαη ε ρξνλνινγία
απνρψξεζεο ή απνθιεηζκνχ κέινπο,
(β) βηβιίν πξαθηηθψλ Γ.. θαη
(γ) βηβιίν πξαθηηθψλ Γ..
(δ) βηβιίν θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο
(ε) βηβιίν εθζέζεσλ νξθσηψλ ειεγθηψλ
4. Σν Γ.. κπνξεί λα νξίζεη ηελ ηήξεζε θαη άιισλ βηβιίσλ.

ΑΡΘΡΟ 21
ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
1. ην ηέινο θάζε ρξήζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο κε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, φπσο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ειιεληθφ δίθαην, νη νπνίεο πξέπεη λα εκθαλίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα ηελ
πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζέζεηο θαη
ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεηο. Δηδηθφηεξα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπληάζζεη εγθαίξσο:
i. Ηζνινγηζκφ
ii. Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο
iii. Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ
iv. Πξνζάξηεκα
v. Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ.
2. Οη ελέξγεηεο πιεξσκψλ θαζψο θαη νη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ έρνπλ
θαηαξηηζζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνγξάθνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Πξφεδξν
ηνπ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή θαη ηνλ Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ ή ηνλ Λνγηζηή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ππνβάιινληαη πξνο έιεγρν ζην Δπνπηηθφ
πκβνχιην, ή ζηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε πεξίπησζε πνπ ην εηήζην
αθαζάξηζην εηζφδεκα ηνπ πλεηαηξηζκνχ μεπεξλά ην πνζφ ησλ 500.000 επξψ,
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχγθιεζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο, νη νπνίνη ζπληάζζνπλ ζρεηηθή έθζεζε.
3. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε
ζπλνδεπφκελεο απφ ηελ έθζεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ ζε
πεξίπησζε πνπ ην εηήζην αθαζάξηζην εηζφδεκα ηνπ πλεηαηξηζκνχ μεπεξλά ην πνζφ ησλ
500.000 επξψ.
4. Ο ηζνινγηζκφο, ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ν πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ καδί κε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ δεκνζηεχνληαη κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε δχν ηνπιάρηζηνλ νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο,
πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζή ηνπο
απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.
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ΑΡΘΡΟ 22
ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ
1. Ο ζπλεηαίξνο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θαζαξά θέξδε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο. Καζαξά θέξδε είλαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηα
πξαγκαηνπνηεζέληα αθαζάξηζηα θέξδε φισλ ησλ εμφδσλ θαη ησλ δεκηψλ παξειζνπζψλ
ρξήζεσλ.
2. Ο ρξφλνο θαηαβνιήο ησλ κεξηζκάησλ απφ ηα θαζαξά θέξδε θαζνξίδεηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Γελ κπνξεί φκσο λα ππεξβαίλεη ηνπο δχν κήλεο απφ ηελ έγθξηζε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.
3. Απφ ηα θαζαξά θέξδε ηνπ πλεηαηξηζκνχ αθαηξνχληαη ηα πνζνζηά γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ
ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ απνζεκαηηθνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ παξφληνο, θαη ην
ππφινηπν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ δηαηίζεηαη πξνο ηα κέιε σο αθνινχζσο α) ην 2%
ηζνκεξψο θαη’ αλαινγία ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ θαη β) ην 98% αλαινγηθά κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ θάζε κέινπο ζηα έζνδα ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ κε ηε ιήμε
θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ησλ Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ ή ην Λνγηζηήξην εθηφο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21 παξ. 2 θαη ε
θαηάζηαζε ζπλεηζθνξάο ηνπ θάζε κέινπο ζηα έζνδα ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηφζν ζε επξψ
φζν θαη ζε πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ. Βάζεη ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο θαη κε ηελ
έγθξηζε απηήο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαηά ζην άξζξν 21 παξ. 3 νξηδφκελα γίλεηαη ε
δηαλνκή ησλ θεξδψλ ζηα κέιε.
4. Πξνυπφζεζε γηα ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνπο ζπλεηαίξνπο είλαη
α) ε εθ κέξνπο απηψλ εμφθιεζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηνπο κεξίδαο θαη
β) ε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ πεγάδνπλ απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηε θείκελε λνκνζεζία. Σπρφλ
ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο κέινπο πξνο ην ζπλεηαηξηζκφ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ζπκςεθίδνληαη κε ην δηθαίσκα ηνπ ζηε δηαλνκή κεξίζκαηνο. Γηα ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο
θαη ην ζπκςεθηζκφ θαηά ηα αλσηέξσ, αξκφδην είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
5. Αθνχ ιεθζεί ππφςε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, επηηξέπεηαη ε δηαλνκή
πξνκεξίζκαηνο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ
1. Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη κε ηελ παξαθξάηεζε πνζνζηνχ ηνπιάρηζηνλ δέθα
ηνηο εθαηφ (10%) ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε ρξήζεο. Ζ παξαθξάηεζε δελ είλαη
ππνρξεσηηθή φηαλ ην χςνο ηνπ απνζεκαηηθνχ έρεη εμηζσζεί κε ηε ζπλνιηθή αμία ησλ
ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ.
2. Έθηαθηα θαη εηδηθά απνζεκαηηθά κπνξνχλ λα ζρεκαηίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο, γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ εηδηθά δε γηα ηελ θάιπςε
δεκηψλ.

ΑΡΘΡΟ 24
ΚΑΛΤΦΖ ΕΖΜΗΧΝ
1. Αλ ν ζπλεηαηξηζκφο αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο, ή αλ θαηά ηε
ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ δηαπηζησζεί φηη ην παζεηηθφ ππεξβαίλεη ην ελεξγεηηθφ θαηά ην
1/3 ηνπ πνζνχ ηεο ζπλνιηθήο επζχλεο φισλ ησλ ζπλεηαίξσλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ακειιεηί ηε Γεληθή πλέιεπζε κε ζέκα ηελ επηβνιή
έθηαθηεο εηζθνξάο. ηε Γεληθή πλέιεπζε ππνβάιιεηαη ηζνινγηζκφο θαη έθζεζε ηνπ
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Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηελ
πξνηεηλφκελε έθηαθηε εηζθνξά. Ζ έθηαθηε εηζθνξά επηβάιιεηαη ζηα κέιε κε απφθαζε
ηεο Γεληθή πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηε ζπλήζε απαξηία θαη πιεηνςεθία ησλ 2/3
παξηζηακέλσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κειψλ.
2. Πίλαθαο ησλ εθηάθησλ εηζθνξψλ πνπ επηβιήζεθαλ ππνβάιιεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ζην Δηξελνδηθείν γηα λα θεξπρζεί εθηειεζηφ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄
ΛΤΖ – ΠΣΧΥΔΤΖ
ΑΡΘΡΟ 25
ΓΗΑΛΤΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΚΑΗ ΠΣΧΥΔΤΖ
1. Ο ζπλεηαηξηζκφο δηαιχεηαη:
α) αλ ηα κέιε ηνπ κεησζνχλ θάησ ησλ 10,
β) φηαλ ιήμεη ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηνπ πνπ νξίδεη ην θαηαζηαηηθφ θαη δελ απνθαζίζηεθε ε
παξάηαζή ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε,
γ) κε απφθαζε ηεο Γ..,
δ) αλ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε.
Ζ δηάιπζε θαηαρσξίδεηαη ζην κεηξψν ζπλεηαηξηζκψλ ηνπ εηξελνδηθείνπ ζηελ πεξηθέξεηα
ηνπ νπνίνπ εδξεχεη ν ζπλεηαηξηζκφο.
2. Σε δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε πνπ δηελεξγείηαη απφ εηδηθνχο
εθθαζαξηζηέο πνπ δηνξίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε.. Καηά ηελ εθθαζάξηζε δηεθπεξαηψλνληαη
νη εθθξεκείο ππνζέζεηο, εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο, ξεπζηνπνηείηαη ε πεξηνπζία θαη
πιεξψλνληαη ηα ρξέε. Σν ππφινηπν δηαλέκεηαη ζηνπο ζπλεηαίξνπο αλάινγα κε ηηο κεξίδεο
ηνπο.
3. Αλ ν ζπλεηαηξηζκφο θεξπρζεί ζε πηψρεπζε, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ εκπνξηθνχ
λφκνπ. ηε πεξίπησζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31, ν ζπλεηαηξηζκφο θεξχζζεηαη ζε
πηψρεπζε:
α) κε αίηεζε νπνηνπδήπνηε δαλεηζηή, αλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ ζπγθαιεί ηε
Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο θαη
β) κε αίηεζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή νηνπδήπνηε δαλεηζηή, αλ ε επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο
απνηχρεη. Αξκφδην δηθαζηήξην είλαη ην Δηξελνδηθείν Αζελψλ θη ν Δηξελνδίθεο Αζελψλ
εθηειεί θαζήθνληα εηζεγεηή Γηθαζηή, ελψ ζχλδηθνο δηνξίδεηαη ν ππνδεηθλπφκελνο
απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ πηζησηψλ, εθηφο αλ ζπνπδαίνο ιφγνο δελ ην επηηξέπεη.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
ΑΡΘΡΟ 26
ΦΡΑΓΗΓΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ
Με ην παξφλ θαηαζηαηηθφ εμνπζηνδνηείηαη ην Γ.. λα επηιέμεη ην ζήκα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ
θαη ηε κνξθή ηεο ζθξαγίδαο ηνπ.
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ΑΡΘΡΟ 27
ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
1. Οη έλλνηεο ησλ φξσλ «ζπλεηαίξνο» θαη «κέινο» πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ
θαηαζηαηηθφ είλαη ηαπηφζεκεο.
2. Αλ νηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ παξφληνο θξηζεί αλίζρπξε ή άθπξε, ην θχξνο ησλ ινηπψλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ αηηία απηή. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ λεφηεξνο λφκνο, θαλνληζκφο ή απφθαζε ηεο Πνιηηείαο ή ηνπ αξκφδηνπ
Γηθαζηεξίνπ, θαηαξγήζεη ή ηξνπνπνηήζεη κε ηξφπν ππνρξεσηηθφ κία ή πεξηζζφηεξεο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.

ΑΡΘΡΟ 28
ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
1. Ζ Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή πνπ εμέιεμε ε ηδξπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο
31/5/2007 ζα θξνληίζεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ζα δηνηθεί θαη
εθπξνζσπεί ηνλ ζπλεηαηξηζκφ, κε αξκνδηφηεηεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Με ηελ
έγθξηζε ηνπ παξφληνο, ν Πξφεδξνο ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο νθείιεη λα
πξνζθαιέζεη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο ηα κέιε ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ ζε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.
2. Ζ Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνπο:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Κίκσλ Κισλάξε, Πξφεδξν
Αλαζηαζία Σδακπαδιή
Μάξην Παπαδάθε
Αζελά Βπζνχιθα
Παλαγηψηα Θαλνπνχινπ

ΑΡΘΡΟ 29
1. Σν θαηαζηαηηθφ απηφ, πνπ απνηειείηαη απφ 29 άξζξα, εγθξίζεθε ζηε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζηελ Αζήλα ηελ 31/5/2007 θαη ηξνπνπνηήζεθε
θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ηελ 8ε Φεβξνπαξίνπ 2009.
2. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζα ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε ζην Δηξελνδηθείν
Αζελψλ θαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο θαη ηελ θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν ζπλεηαηξηζκψλ ηνπ
Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, ζα αξρίζεη ε ηζρχο ηνπο.

ΓΗΑ ΣΟΝ .Δ.Π.Π.Π.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΗΜΩΝ ΚΛΩΝΑΡΖ

ΑΝΑΣΑΗΑ ΣΕΑΜΠΑΕΛΖ
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