ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ
ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)
ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη:
1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο, .........................
2. Υξήζηνο Ληάηζνο ηνπ εξαθείκ θαη ηεο ωηεξίαο,.........................
3. ηαύξνπ Λαδάθε ηνπ ηακαηίνπ θαη ηεο Πεγήο..........................
4. Γαβξίινο Μπνδηνλέινο ηνπ Ηωάλλε θαη ηεο Βαζηιείαο, .................
5. Νηθόιανο Μαξληέξνο ηνπ ηέθαλνπ θαη ηεο Παξαζθεπήο ................................
ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλωληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην
θαηαζηαηηθό ηεο νπνίαο έρεη ωο εμήο:
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' ΤΣΑΖ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
Άξζξν 1ν ΤΣΑΖ ΔΠΧΝΤΜΗΑ
1. πληζηάηαη Αζηηθφο πλεηαηξηζκφο Κνηλσληθνχ θνπνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, κε ηελ επσλπκία
«ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «Διιάδα Παληνύ»
θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΚΟΗΝ..ΔΠ. Διιάδα Παληνύ» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4019/2011
«Πεξί Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ» φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
2. Η ζπληζηψκελε κε ην παξφλ Κνηλ..Δπ. είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε πεξηνξηζκέλε
επζχλε ησλ κειψλ ηνπ θαη έρεη εκπνξηθή ηδηφηεηα.
Άξζξν 2ν ΔΓΡΑ
1. Έδξα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ νξίδεηαη ν Γήκνο Γιπθάδαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηηηηθήο
2. Με απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ, ν ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, λα ηδξχεη θαη λα δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα ή γξαθεία νπνπδήπνηε.
Άξζξν 3ν (Κνηλ..Δπ. πιινγηθνύ θαη Παξαγωγηθνύ θνπνύ) ΚΟΠΟ
1. θνπφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη ε επηδίσμε ηνπ ζπιινγηθνχ νθέινπο θαη ε εμππεξέηεζε γεληθφηεξσλ
θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ.
2. Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη ε παξαγσγή πξντφλησλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ζπιινγηθφηεηαο (πνιηηηζκφο, πεξηβάιινλ, νηθνινγία, εθπαίδεπζε,
παξνρέο θνηλήο σθέιεηαο, αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ, δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη επαγγεικάησλ θ.α.) πνπ πξνάγνπλ ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ
ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.
Γηα ηελ επφδσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ν πλεηαηξηζκφο κπνξεί λα αζθήζεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξαγσγηθνχ, θαηαλαισηηθνχ, εκπνξηθνχ, κεηαθνξηθνχ, ηνπξηζηηθνχ,
νηθνδνκηθνχ, αλαπηπμηαθνχ, θνηλσληθνχ, εθπαηδεπηηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα.
πγθεθξηκέλα νη ζθνπνί ηνπ πλεηαηξηζκνχ εμεηδηθεχνληαη ζηελ άζθεζε ησλ αθφινπζσλ
δξαζηεξηνηήησλ:
α) Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ
β) Φηινμελία θαη θαηαζθεπε ηζηνρώξωλ

γ) Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο θαη νξγάλωζε ζπλεδξίωλ
δ) Παξνρή ππεξεζηώλ εθαξκνγώλ πιεξνθνξηθήο
3. Οη ζθνπνί θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηέπνληαη απφ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο:
α) ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο σθέιεηαο κέζσ ηεο παξαγσγήο αγαζψλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
ζπιινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα,
β) ηελ πξφηαμε ηνπ αηφκνπ θαη ηεο εξγαζίαο έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ,
γ) ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ
εξγαζηψλ ηνπ,
δ) ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.
Άξζξν 4ν ΓΗΑΡΚΔΗΑ
Η δηάξθεηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη ηξηάληα (30) έηε
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ' ΜΔΛΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
Άξζξν 5ν ΜΔΛΖ
1. Μέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κπνξνχλ λα γίλνπλ:
α) Κάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ εκπλέεηαη θαη επαηζζεηνπνηείηαη απφ ηηο αξρέο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ
πλεηαηξηζκνχ.
β) Κάζε Ννκηθφ πξφζσπν πνπ δηαπλέεηαη απφ ηηο ίδηεο αξρέο θαη επηζπκεί λα ζπλδπάζεη ηελ θνηλσληθή
ηνπ δξάζε κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ
ηίζεληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4019/2011.
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4019/2011 δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε ηνπ
πλεηαηξηζκνχ νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ
ππάγνληαη ζε απηνχο.
3. Γελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία κεηέρνπλ ζε
άιιε Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε, ε νπνία έρεη ηνλ ίδην ζθνπφ θαη εδξεχεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή
Δλφηεηα Αηηηθήο (
Άξζξν 6ν ΔΓΓΡΑΦΖ ΜΔΛΟΤ
1. Γηα ηελ εγγξαθή κέινπο ζην πλεηαηξηζκφ, κεηά ηε ζχζηαζή ηνπ, απαηηείηαη ππνβνιή γξαπηήο
αίηεζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή
ηεο ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε.
2. Η εγγξαθή ησλ λέσλ κειψλ εγθξίλεηαη απφ ηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά
ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ απνθηάηαη απφ ηνλ ρξφλν
ιήςεο ηεο απφθαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο γηα ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο.
3. Η ζπκκεηνρή ησλ λέσλ κειψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ε αλάδεημή ηνπο ζηα
φξγαλα κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά ηελ απνδνρή έγθξηζεο ηεο εγγξαθήο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Η
ίδηα Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη θαη γηα ηελ απνδνρή ή κε ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο ησλ λέσλ κειψλ
πνπ δελ έρνπλ γίλεη δεθηέο απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή.
Άξζξν 7ν ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΟΤ
1. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έρνπλ δηθαίσκα λα απνρσξήζνπλ, εθφζνλ ππνβάινπλ γξαπηή δήισζε
πξνο ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο.
2. Μέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηαγξάθεηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη
κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβεί ζε ζνβαξή
παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Ν. 4019/2011 θαη ην θαηαζηαηηθφ θαη ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Η δηαγξαθή, ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο

ηνπ κέινπο απφ ηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, γλσζηνπνηείηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηφ
απνζπάζκαηνο ηεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηνπο ιφγνπο
δηαγξαθήο. Μέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) έηνπο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ην κέινο
πνπ δηαγξάθεηαη κπνξεί λα πξνζβάιεη ηελ απφθαζε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπνλ Μνλνκεινχο
Πξσηνδηθείνπ. Η απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο επέξρεηαη απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο
ηειεζίδηθεο απφθαζεο πνπ απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή ή απφ ηελ εκέξα πνπ έιεμε άπξαθηε ε
πξνζεζκία πξνζθπγήο.
3. ηα απνρσξνχληα ή δηαγξαθφκελα, θαηά ηα αλσηέξσ, κέιε απνδίδεηαη ε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα, πνπ
εηζέθεξαλ ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο, κέζα
ζηελ νπνία έγηλε ε απνρψξεζε ή ε δηαγξαθή, ελψ κε ηελ επηζηξνθή εθθαζαξίδεηαη ε ζρέζε ηνπ
πλεηαηξηζκνχ κε ην κέινο ρσξίο απηφ λα έρεη αμίσζε επί ηεο πεξηνπζίαο πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί.
Άξζξν 8ν ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΛΧΝ
Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έρνπλ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:
α) Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη λα
απέρνπλ απφ ελέξγεηεο πνπ βιάπηνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ.
β) Να ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, λα αθνινπζνχλ ηηο απνθάζεηο ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ.
Σα κέιε επζχλνληαη γηα ηα ρξέε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έλαληη ησλ ηξίησλ, ν θαζέλαο εηο νιφθιεξνλ θαη
κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηνπ κεξίδαο.
Κάζε λέν κέινο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη εθηφο απφ ην πνζφ ηεο κεξίδαο ηνπ θαη εηζθνξά αλάινγε
πξνο ηελ θαζαξή πεξηνπζία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο
ηειεπηαίαο ρξήζεο. Η εηζθνξά απηή θέξεηαη ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ.
Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ππνρξενχληαη λα
θαηαβάιινπλ ηελ αλαινγία ηνπο ζην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ηπρφλ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ ηνπ
πλεηαηξηζκνχ.
Άξζξν 9ν ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΜΔΛΧΝ
1. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο κε δηθαίσκα κίαο
(1) ςήθνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ πνπ θαηέρνπλ, θαζψο θαη
δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Νφκνπ.
2. Κάζε κέινο έρεη δηθαίσκα λα δεηεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ
θαη λα ιακβάλεη αληίγξαθα πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπή θαζψο θαη ηνπ Ιζνινγηζκνχ θαη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο.
3. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κπνξεί λα είλαη εξγαδφκελνη ζ απηφλ, λα ακείβνληαη γηα ηελ παξερφκελε
εξγαζία θαη λα έρνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία.
4. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ είλαη εξγαδφκελνη ζ' απηφλ έρνπλ δηθαίσκα επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ
θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7
ηνπ Ν. 4019/2011 πεξί δηαλνκήο ησλ θεξδψλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' ΠΟΡΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΜΔΡΗΓΑ
Άξζξν 10ν ΠΟΡΟΗ
Οη πφξνη ηνπ πλεηαηξηζκνχ απνηεινχληαη απφ:
1. Σν ηδξπηηθφ θεθάιαην θαη ην θεθάιαην πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηάζεζε λέσλ ζπλεηαηξηζηηθψλ
κεξίδσλ.
2. Έζνδα απφ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ
ζηνηρείσλ.
3. Δπηρνξεγήζεηο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δηεζλείο ή

εζληθνχο νξγαληζκνχο, ή Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α' θαη Β' βαζκνχ θαη έζνδα απφ άιια
πξνγξάκκαηα.
4. Κεθάιαηα απφ θιεξνδνηήκαηα, δσξεέο ηξίησλ θαη παξαρσξήζεηο ηεο ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ.
Άξζξν 11ν ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΜΔΡΗΓΑ
1. Κάζε κέινο εγγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ κε κία ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα ην χςνο ηεο νπνίαο
νξίδεηαη δηα ηνπ παξφληνο ζε 50 επξψ ( €).
2. Σα ηδξπηηθά κέιε θαη φζα ζην κέιινλ εγγξαθνχλ, ππνρξενχληαη λα εηζθέξνπλ, κε ηελ θαηαβνιή
κεηξεηψλ, ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα ηνπο κέζα ζε έλα (1) κήλα
απφ ηελ θαηά λφκν θαηαρψξηζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή ηελ εγγξαθή ηνπο αληηζηνίρσο.
3. Η ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα είλαη αδηαίξεηε θαη ίζε γηα φια ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
4. Δθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα ηεο παξαγξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θάζε κέινο
επηηξέπεηαη λα απνθηήζεη έσο πέληε (5) πξναηξεηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ
δηθαίσκα ςήθνπ. Η αμία θάζε πξναηξεηηθήο κεξίδαο είλαη ίζε κε ηελ αμία ηεο ππνρξεσηηθήο, (ήηνη 50
επξώ) θαη ην ηζφπνζν απηψλ θαηαβάιιεηαη απφ ηα κέιε κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκέξα πνπ ζα
δειψζνπλ εγγξάθσο ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή φηη επηζπκνχλ ηελ απφθηεζε πξναηξεηηθψλ κεξίδσλ.
5. Η κεηαβίβαζε ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο κέινπο γίλεηαη κφλν ζε λέν κέινο εγγξάθσο χζηεξα απφ
ζπλαίλεζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή, εθφζνλ ζην πξφζσπν ηνπ λένπ
κέινπο ζπληξέρνπλ νη φξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ είζνδφ ηνπ σο κέινπο. Η πξναηξεηηθή
ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα κπνξεί λα κεηαβηβάδεηαη ειεχζεξα ρσξίο άδεηα ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ζε
άιιν κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Όιεο νη κεηαβηβάζεηο ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ θαηαρσξνχληαη ζην
Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο.
6. ε πεξίπησζε πνπ κέινο θπζηθφ πξφζσπν απνβηψζεη ή κέινο λνκηθφ πξφζσπν ιπζεί θαη
εθθαζαξηζζεί, ε αμία ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ηνπ κέινπο απηνχ πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο ζηνλ
εηδηθφ ή θαζνιηθφ ηνπ δηάδνρν.
7. Γελ ππφθεηληαη ζε θαηάζρεζε γηα ρξέε ησλ κειψλ πξνο ηξίηνπο, ε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα θαη ηα
πξντφληα ηεο παξαγσγήο ησλ κειψλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπο ζην πλεηαηξηζκφ γηα πψιεζε, δηάζεζε,
κεηαπνίεζε θαη επεμεξγαζία. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ σο
ηξίηνπ, ρξεκάησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα σο δάλεην γηα ινγαξηαζκφ κέινπο ηνπ θαη
απαηηήζεσλ γηα παξνρέο ζε είδνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ πξνο ηα κέιε ηνπ.
8. Σν ηδξπηηθφ θεθάιαην ηεο ΚΟΙΝ..ΔΠ «Διιάδα Παληνχ» απνηειείηαη απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο
ησλ ζπλεηαηξηζηψλ θαη είλαη αλαιπηηθά σο εμήο:


Θωκάο νπηιίδεο 6 κεξίδεο (Μία (1) ππνρξεσηηθή, θαη πέληε (5) πξναηξεηηθέο ζχλνιν έμε
(6) κεξίδεο, ηειηθφ ζχλνιν 6 Μεξίδεο Υ 50 Δπξψ έθαζηε= 300 ΔΤΡΧ

ηαύξνο Λαδάθεο 6 κεξίδεο (Μία (1) ππνρξεσηηθή, θαη πέληε (5) πξναηξεηηθέο ζχλνιν έμε (6)
κεξίδεο ηειηθφ ζχλνιν 6 Μεξίδεο Υ 50 Δπξψ έθαζηε = 300 ΔΤΡΧ

Υξήζηνο Ληάηζνο 1 κεξίδα Υ 50 Δπξψ έθαζηε = 50 ΔΤΡΧ

Νίθνο Μαξληέξνο 1 κεξίδα Υ 50 Δπξψ έθαζηε = 50 ΔΤΡΧ

Γαβξίινο Μπνδηνλέινο 1 κεξίδα Υ 50 Δπξψ έθαζηε = 50 ΔΤΡΧ
ύλνιν κεξίδωλ 5 Τπνρξεωηηθέο θαη 10 πξναηξεηηθέο, ηειηθό πνζό 750 Δπξώ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
Άξζξν 12ν ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ πλεηαηξηζκνχ, δηθαηνχηαη λ' απνθαζίδεη
γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ην πλεηαηξηζκφ θαη έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ νξγάλνπ ηεο

Γηνίθεζεο.
Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηα κέιε πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ.
2. ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππάγνληαη:
α) Η ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ.
β) Η ζπγρψλεπζε, ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ε δηάιπζε θαη ε αλαβίσζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
γ) Η έγθξηζε ή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο.
δ) Οη γεληθνί φξνη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
ε) Η έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνχ θαη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο.
ζη) Η εθινγή θαη απαιιαγή απφ θάζε επζχλε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ζε
Δλψζεηο, θαζψο θαη ε νπνηαδήπνηε παχζε ησλ κειψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο.
δ) Η επηβνιή εηζθνξάο ζηα κέιε γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ δεκηψλ ή άιισλ εμαηξεηηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
ε) Η έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζε Κνηλνπξαμίεο, ή Δλψζεηο πλεηαηξηζκψλ αλψηεξνπ
βαζκνχ θαη ε απνρψξεζή ηνπ.
3. Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ απαξηίδεηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ, πνπ ζπλέξρνληαη ζε
ηαθηηθή ή έθηαθηε ζπλεδξίαζε. Σα κέιε κεηέρνπλ θαη ςεθίδνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζψπσο.
Όια ηα κέιε κεηέρνπλ ζηηο ζπλειεχζεηο θαη ςεθίδνπλ κε κία (1) ςήθν ην θαζέλα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ πνπ δηαζέηνπλ.
Άξζξν 13ν ΤΓΚΛΗΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
1. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κία θνξά ην έηνο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε
ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο.
2. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη έθηαθηα, φπνηε ηε ζπγθαιέζεη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ή εθφζνλ
ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα, κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα, πξνο ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή απφ ην έλα ηξίην (1/3)
ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
3. Αλ ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή αξλείηαη ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο παξά ην αίηεκα ηνπ ελφο
ηξίηνπ (1/3) ησλ κειψλ, ηα κέιε απηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπγθαιέζνπλ Γεληθή πλέιεπζε.
4. Η πξφζθιεζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο αλαγξάθεη ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα, ηελ ψξα πνπ ζα ζπλέιζεη
ε πλέιεπζε θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Η πξφζθιεζε γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε επηά (7)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κε πξνζσπηθέο επηζηνιέο θαη θάζε άιιν
πξφζθνξν κέζν πνπ ζα απνθαζίζεη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή.
Άξζξν 14ν ΑΠΑΡΣΗΑ
1. Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο είλαη παξφληα ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
2. Αλ δελ ππάξρεη απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ επηά (7) εκέξεο, ρσξίο άιιε
πξφζθιεζε, ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα, γηα φια ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο παξίζηαηαη ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηνπ
πλεηαηξηζκνχ (εθφζνλ ην πνζνζηφ απηφ αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζηνλ ζε 2 κέιε).
3. Αλ δελ ππάξρεη θαη πάιη απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ επηά (7) εκέξεο ρσξίο
άιιε πξφζθιεζε, ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, φζα κέιε θαη αλ παξίζηαληαη, φρη φκσο ιηγφηεξα απφ δχν (2).
4. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ή ηεο έδξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ηε
κεηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο, ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ζπλεηαίξνπ, ηελ παξάηαζε, ηε
δηάιπζε, ηελ αλαβίσζε, ηε ζπγρψλεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηαλνκήο ησλ
θεξδψλ, ηελ αλάθιεζε θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, θαη ηελ ηξνπνπνίεζε

ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ζε απηήλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ
κειψλ θαη ζηελ πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο πλέιεπζεο φηαλ είλαη παξφληα ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε.
Άξζξν 15ν
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
1. ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο εθιέγνληαη απφ ηα κέιε ν Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο πλέιεπζεο.
Έσο ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηα θαζήθνληά ηνπ αζθεί ν Πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ή αλ
απηφο απνπζηάδεη ν Αληηπξφεδξνο, ή άιιν κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ή αλ δελ παξεπξίζθεηαη
θαλέλα, έλα κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηε πλέιεπζε.
2.Ο Πξφεδξνο δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο πλέιεπζεο θαη ν Γξακκαηέαο ηεξεί ηα πξαθηηθά πνπ
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ ίδην.
Άξζξν 16ν ΘΔΜΑΣΑ ΤΕΖΣΖΖ
1.Η Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηεί θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε.
2. Αλ παξίζηαηαη ην ζχλνιν ησλ κειψλ, ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίδεη θαη γηα ζέκαηα πνπ
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα απηά
αλαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά αλ ην δεηήζεη ην έλα εηθνζηφ (1/20) ησλ κειψλ αιιά φρη ιηγφηεξα απφ ηξία
(3) κέιε.
3. ηε πλέιεπζε κπνξεί λα παξίζηαηαη αληηπξφζσπνο πλεηαηξηζηηθήο Οξγάλσζεο αλσηέξνπ
βαζκνχ.
Άξζξν 17ν ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ
1.Η ιήςε απνθάζεσλ γίλεηαη κε ςεθνθνξία, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ, εθηφο
αλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ησλ παξφλησλ κειψλ δεηήζεη λα γίλεη ε ςεθνθνξία κε νλνκαζηηθή θιήζε ή κε
ςεθνδέιηηα, νπφηε εθαξκφδεηαη ν ηξφπνο πνπ δεηήζεθε. Γελ επηηξέπεηαη ε ιήςε απνθάζεσλ «δηα
βνήο».
2. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ παξνρή εκπηζηνζχλεο, απαιιαγή απφ επζχλε, έγθξηζε
απνινγηζκνχ θαη ηζνινγηζκνχ θαη γηα πξνζσπηθά ζέκαηα, ε ςεθνθνξία είλαη θαη δηεμάγεηαη ηελ ίδηα
κέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κεηά ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ.
3. Σα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ ζηα ζέκαηα απαιιαγήο απφ ηελ
επζχλε ηνπο.
4. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ αξηζκνχ ησλ
ςεθηζάλησλ κειψλ. ηα ζέκαηα ζηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 14 απαηηείηαη απφιπηε πιεηνςεθία
ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
Άξζξν 18ν
ΠΡΟΒΟΛΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πνπ αληίθεηληαη ζην Ν. 4019/2011, ζην Ν. 1667/1986 φπσο
ηζρχεη ή ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, είλαη άθπξεο θαη εμαξρήο δελ παξάγνπλ έλλνκν
απνηέιεζκα.
Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πξνζβάιινληαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο έηνπο
ελψπηνλ ηνπ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ πνπ απνθαζίδεη κε ηε δηαδηθαζία ησλ
άξζξσλ 682επ. Κ.Πνι.Γ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ' ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Άξζξν 19ν

ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΘΖΣΔΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
1. Σε δηνίθεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ αζθεί ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ε νπνία απνηειείηαη απφ 3 ηαθηηθά κέιε
πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.
2. Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο είλαη 2 (δπν) ρξφληα θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη, ην
πνιχ γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο, εληφο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ζπλέιζεη ε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κειψλ γηα ηελ εθινγή λέαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο.
3. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κεηά ηελ εθινγή ηεο ζπλέξρεηαη κε πξφζθιεζε ηνπ ζπκβνχινπ πνπ
πιεηνςήθεζε θαη εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Σακία θαη Γξακκαηέα.
4. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κέζα ζε έλα (1) κήλα πξέπεη λα δειψζεη ηελ εθινγή ηεο γηα θαηαρψξηζε ζην
Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο.
* η Διοικούζα Επιηροπή πρέπει να αποηελείηαι καη ελάτιζηο από ηρία μέλη
** προηείνεηαι τωρίς να είναι σποτρεωηική η εκλογή αναπληρωμαηικών μελών
*** η θηηεία μπορεί να έτει διάρκεια από δύο έως πένηε έηη
Άξζξν 20ν
ΔΚΛΟΓΖ ΜΔΛΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
1. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ πλεηαηξηζκνχ εθιέγεηαη, κεηά απφ θαλεξή ςεθνθνξία, απφ ηελ Σαθηηθή
Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπλέξρεηαη θαηά ην δεχηεξν έηνο( 2ν )*
έηνο απφ ηελ εθινγή ηεο πξνεγνπκέλεο.
2. Οη εθινγέο δηελεξγνχληαη απφ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ εθιέγεηαη απφ ηε πλέιεπζε.
3. Σα Μέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκα θαη
ειεχζεξα αλαθιεηά
* ηίζεηαη ην έηνο αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο
Άξζξν 21ν
ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ ΜΔΛΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
1. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κπνξεί λα εθιέγεη κέιε απηήο ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ,
απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Η εθινγή απηή είλαη δπλαηή κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαπιήξσζε ησλ παξαπάλσ κειψλ δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά
κέιε, πνπ έρνπλ εθιεγεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Η αλσηέξσ εθινγή απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή
γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ, εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), θαη ηζρχεη γηα ην ππφινηπν
ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη. Η απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα
γηα θαηαρψξεζε ζην Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γηνηθνχζα
Δπηηξνπή ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο
εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
2. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο
ή κειψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ
εθπξνζψπεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, ζχκθσλα κε
ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ
κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε απηά
δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3).
3. ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ
ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λέαο
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο.
Άξζξν 22ν
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
1. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή δηνηθεί θαη εθπξνζσπεί ην πλεηαηξηζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ

θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ λφκνπ θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζή
ηνπ, πιελ απηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
2. Σα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ
ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηελ ίδηα επηκέιεηα πνπ θαηαβάιινπλ ζηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο θαη θέξνπλ θάζε
επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηνξηζκψλ, ηνπ πξνο εθπξνζψπεζε δηθαηψκαηνο, πνπ ζέηεη ην
θαηαζηαηηθφ ή νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
3. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κπνξεί λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ή θαη
ζε ππαιιήινπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
4. Σν αμίσκα ηνπ κέινπο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο είλαη ηηκεηηθφ θαη άκηζζν.
Άξζξν 23ν ΤΓΚΛΗΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
1. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κία (1) θνξά ην κήλα, κε γξαπηή
πξφζθιεζε ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ θαζνξίδνληαη
απφ θνηλνχ. Θέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ θαη απφ ηα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο.
2. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη εθηάθησο φηαλ ηε ζπγθαιέζεη ν Πξφεδξνο ηεο ή φπνηε
θξηζεί αλαγθαίν θαη δεηεζεί απφ ην 1/3 ησλ κειψλ ηεο.
3. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο αδξαλεί παξά ηελ αλαγθαηφηεηα, ε ζχγθιηζε δηελεξγείηαη απφ
νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο.
Άξζξν 24ν ΑΠΑΡΣΗΑ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
1. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη
ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ παξίζηαληαη 2 (δπν) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.
Δθπξνζψπεζε κέινπο δελ επηηξέπεηαη. Οη απνθάζεηο θαηαρσξνχληαη απφ ην Γξακκαηέα ζην βηβιίν
Πξαθηηθψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο.
2. Μέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο δε ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο, νχηε έρεη δηθαίσκα ςήθνπ φηαλ
πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα απηφ, ζχδπγν ή ζπγγελή πξψηνπ βαζκνχ.
* γηα ηελ χπαξμε απαξηία ζα πξέπεη λα παξίζηαληαη ζηε ζπλεδξίαζε πεξηζζφηεξα κέιε απφ απηά πνπ
απνπζηάδνπλ, ηίζεηαη αξηζκφο κε βάζε ην πιήζνο ησλ κειψλ ηεο Γ.Δ. φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 20.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ ' ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗΓΗΑΝΟΜΖ
ΚΔΡΓΧΝ ΒΗΒΛΗΑ
Άξζξν 25ν ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ
Η Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, αξρίδεη ηε 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηε 31
Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ. Δμαηξεηηθά ε πξψηε Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε αξρίδεη απφ ηε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ
πλεηαηξηζκνχ θαη ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.
Άξζξν 26ν ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ
1. ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ Ιζνινγηζκφ, ην
Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο, ηα νπνία ππνβάιιεη ζηελ Σαθηηθή
Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε.
2. Ο Ιζνινγηζκφο, ν Λνγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηεο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ζχγθιηζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.
3. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ηνλ Ιζνινγηζκφ θαη ην Λνγαξηαζκφ
Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπο
απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ζην Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο.

Άξζξν 27ν ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΧΝ
1. Σα θέξδε ηνπ πλεηαηξηζκνχ δε δηαλέκνληαη ζηα κέιε ηεο, εθηφο αλ ηα κέιε απηά είλαη θαη
εξγαδφκελνη.
2. Σα θέξδε δηαηίζεληαη εηεζίσο θαηά πνζνζηφ 5% γηα ην ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ, θαηά πνζνζηφ
35%* δηαλέκνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο σο θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο θαη ην ππφινηπν 60% δηαηίζεηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
επηρείξεζεο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
3. Αλ ζην ηέινο θάπνηαο ρξήζεο πξνθχςεη δεκία, απηή θαιχπηεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ.
Αλ δελ θαιχπηεηαη ε πξνθχπηνπζα δεκία, ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζπγθαιεί ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ
επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο ζηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
* ην πνζνζηφ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν νπφηε απμάλεη ηζφπνζα ην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ πνπ δηαηίζεηαη
γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.
Άξζξν 28ν ΒΗΒΛΗΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ
1. Ο πλεηαηξηζκφο ηεξεί ηα βηβιία πνπ πξνβιέπεη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη επηπιένλ ηεξεί:*
α) Βηβιίν Μεηξψνπ Μειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ε
εκεξνκελία εγγξαθήο, ην νλνκαηεπψλπκν, ην παηξψλπκν, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ν αξηζκφο ησλ
κεξίδσλ θαη ε αμία ηνπο θαζψο θαη ε ρξνλνινγία ηπρφλ δηαγξαθήο ησλ κειψλ. Σα βηβιία ηεο
παξαγξάθνπ 1. ζεσξνχληαη πξηλ απφ ηε ρξήζε, απφ ην ηκήκα γεληθνχ κεηξψνπ θνηλσληθήο
νηθνλνκίαο.
β) Βηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. γ) Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο
Δπηηξνπήο.
* πξφθεηηαη γηα ηα ππνρξεσηηθά βηβιία πνπ νξίδεη ν Ν. 1667/86 φπσο ηζρχεη, κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ
επηπιένλ βηβιία.
Άξζξν 29 ΓΗΑΛΤΖ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ
1.Ο πλεηαηξηζκφο δηαιχεηαη:
α) Αλ δηαγξαθεί απφ ην Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο.
β) Αλ ηα κέιε ηνπ κεησζνχλ θάησ ησλ 2 κειψλ
γ) Λφγσ ηειεζίδηθεο απφθαζεο ηνπ θαηά ηφπνλ αξκνδίνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ, ε νπνία εθδίδεηαη
χζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, αλ δηαπηζησζεί ε παξάβαζε
δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4019/2011 νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε ζχζηαζε θαη εγγξαθή ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζην
νηθείν Μεηξψν.
δ) Αλ ιήμεη ν ρξφλνο δηάξθεηάο ηνπ, φπσο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ απηφ, εθηφο αλ απνθαζηζζεί
πξνεγνχκελα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηάο ηνπ.
ε) Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ παξφληνο. ζη) Αλ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε.
2. Η δηάιπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαηαρσξείηαη ζην Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο.
* ηίζεηαη ν αξηζκφο 7 γηα ηηο Κνηλ..Δπ. Έληαμεο ή 5 γηα ηηο Κνηλ..Δπ. Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ή
Κνηλσληθνχ θαη Παξαγσγηθνχ θνπνχ
Άξζξν 30 ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ
1. Σε δηάιπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε. Αλ ν πλεηαηξηζκφο θεξπρζεί ζε πηψρεπζε,
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο. Η εθθαζάξηζε δηελεξγείηαη απφ ηε Γηνηθνχζα
Δπηηξνπή ή ζε πεξίπησζε πνπ απηή θξίλεη αλαγθαίν, απφ δχν εθθαζαξηζηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε. Ο πλεηαηξηζκφο ινγίδεηαη φηη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη κεηά ηε δηάιπζή ηνπ γηα
φζν ρξφλν δηαξθεί ε εθθαζάξηζε. Καηά ηελ εθθαζάξηζε δηεθπεξαηψλνληαη νη εθθξεκείο ππνζέζεηο θαη

ηδίσο εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο, ξεπζηνπνηείηαη ε πεξηνπζία θαη πιεξψλνληαη ηα ρξέε ηνπ
πλεηαηξηζκνχ. Αλ απνκέλεη κφλν παζεηηθφ, νη εθθαζαξηζηέο πξνβαίλνπλ ζηελ πεξάησζε ηεο
εθθαζάξηζεο. Αλ δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη θαη ελεξγεηηθφ, ν πλεηαηξηζκφο αλαβηψλεη απηνδίθαηα θαη σο
ππφ εθθαζάξηζε εγγξάθεηαη ζηα νηθεία Μεηξψα βάζεη ηνπ άξζξνπ 791 ΚΠνιΓ. Με ην πέξαο ηεο
εθθαζάξηζεο ην ππφινηπν δε δηαλέκεηαη, αιιά δηαηίζεηαη ζην Σακείν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο.
2. Αλ ν πλεηαηξηζκφο δηαιχζεθε ιφγσ ιήμεο ηεο δηάξθεηάο ηνπ ή ιφγσ ηεο πηψρεπζήο ηνπ, ε νπνία
φκσο αλαθιήζεθε ή πεξαηψζεθε κε ζπκβηβαζκφ, είλαη δπλαηή ε αλαβίσζή ηνπ κε απφθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 14 θαη 17 ηνπ παξφληνο,
ε νπνία ζηε ζπλέρεηα θαηαρσξείηαη ζην κεηξψν θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.
3. ηελ πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ γηα ην ιφγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαγξ. 1
πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ παξφληνο, ε αλαβίσζε είλαη δπλαηή, αλ κέζα ζε ηξεηο κήλεο
ζπκπιεξσζεί ν απαηηνχκελνο ειάρηζηνο αξηζκφο κειψλ θαη αθνινπζήζεη κέζα ζε έλα κήλα απφθαζε
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ζπγθαιείηαη εθηάθησο γηα λα απνθαζίζεη ηελ αλαβίσζε ηνπ
πλεηαηξηζκνχ.
4. ηελ πεξίπησζε αλαβίσζεο ινγίδεηαη φηη ν πλεηαηξηζκφο δελ έρεη πνηέ δηαιπζεί. Η αλαβίσζε
απνθιείεηαη φηαλ έρεη αξρίζεη ε δηάζεζε ηνπ ππνινίπνπ ζην Σακείν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ ' ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξν 31ν
Σν Καηαζηαηηθφ απηφ ξπζκίδεη ηα ζέκαηα εθείλα πνπ αμηψλεη ν Νφκνο 4019/2011 φπσο ηζρχεη. Γηα ηα
ππφινηπα ζέκαηα ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ Νφκνπ 1667/1986 φπσο ηζρχεη.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ ' ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξν 32ν
ΤΝΘΔΗ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Η πξψηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ πλεηαηξηζκνχ απνηειείηαη απφ ηνπο:
1. Θωκά νπηιίδε ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,
2. ηαύξν Λαδάθε ηνπ ηακαηίνπ θαη ηεο Πεγήο
3. Νηθόιανο Μαξληέξνο ηνπ ηέθαλνπ θαη ηεο Παξαζθεπήο
Η ζεηεία απηψλ νξίδεηαη κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ, πνπ ζα ζπγθιεζεί
ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζην κεηξψν θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.
* ηίζεηαη ην κεζεπφκελν έηνο απφ ην έηνο ζχζηαζεο ηεο Κνηλ..Δπ.

