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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη των 

δραστηριοτήτων του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τιρνάβου με 

βάση τα αρχεία και τα πρακτικά του Συνεταιρισμού και των 

Συνελεύσεων.

Ο Τίρναβος στα τέλη του 18ου αιώνα, ήταν γνωστός για τα 

περίφημα βαμμένα νήματα, καθώς και τα εξαιρετικής ποιότητας 

κουκούλια (μεταξοσκώληκα) που παρήγαγε, πολλά δε απ’ αυτά (τα 

καλύτερα), τα εξήγαγε. Αυτό, όμως που έκανε πραγματικά γνωστό 

τον Τίρναβο στο πανελλήνιο ήταν το τσίπουρο (ούζο) Τιρνάβου.

Ο Αμπελώνας της περιοχής του Τιρνάβου περιλαμβάνει τα 

διαμερίσματα των Δήμων Τιρνάβου και Αμπελώνα και των 

Κοινοτήτων Αργυροπουλίου, Δαμασίου, Δελερίων, Δένδρων και 

Ροδιάς. Έχει συνολική έκταση περίπου 25.000 στρέμματα εκ των 

οποίων τα 17.000 είναι με οινοποιήσιμες ποικιλίες με 

επικρατέστερη την ερυθρή ποικιλία Μοσχάτο Αμβούργου (11.000). 

Πρόκειται για ποικιλία που επικράτησε στην περιοχή του 

Τιρνάβου, μια που δεν την συναντούμε εύκολα στις υπόλοιπες 

περιοχές της Ελλάδας.

Έτσι, λόγω των πολλών αυτών αμπελιών, αποφάσισαν να 

δημιουργήσουν έναν Συνεταιρισμό που να εκμεταλλεύεται όλα τα 

προϊόντα που προέρχονταν από τα αμπέλια, έτσι ώστε να υπάρχει 

καλύτερη αξιοποίηση της σοδειάς και μεγαλύτερα κέρδη.
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Συνεπώς, το 1961 ιδρύθηκε ο Οινοποιητικός 

Συνεταιρισμός Τιρνάβου από τους αμπελουργούς της επαρχίας 

Τιρνάβου με σκοπό την αξιοποίηση του πλούσιου δυναμικού της 

σταφυλικής παραγωγής της περιοχής με την παραγωγή και 

εμφιάλωση οίνων.

Μέχρι το 1978 ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός ήταν υπό την 

διαχείριση της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Λάρισας -  

Τιρνάβου -  Αγιάς. Από το 1978 όμως την διαχείριση την ανέλαβε 

ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Τιρνάβου που αριθμεί, σήμερα, 550 

μέλη που κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του Τιρναβίτικου 

Αμπελώνα.

Οι ποσότητες των σταφυλιών που οινοποιούνται κάθε χρόνο 

στο Οινοποιείο ξεπερνούν τους 12.000 τόνους. Το 40% περίπου 

της ποσότητας αυτής είναι της ποικιλίας Μοσχάτο Αμβούργου.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΙΡΝΑΒΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Άοθοο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ -  ΕΠΩΝΥΜΙΑ -  ΈΔΡΑ

Συνίσταται, «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΙΡΝΑΒΟΥ » ,  με έδρα τον Τίρναβο, της 

επαρχίας Τιρνάβου, του Νομού Λάρισας, όπου εγκατεστημένη και 

η Διοίκησή του. Για τις συναλλαγές του Συνεταιρισμού με το 

εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία του Συνεταιρισμού στην 

αγγλική γλώσσα ως εξής: «AGRICULTURE WINE 

COOPERATIVE OF TIRNABOS » .
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Άρθρο 2°

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ο Συνεταιρισμός έχει περιφέρεια τη γεωγραφική περιοχή, η 

οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια των Δήμων Τιρνάβου και 

Αμπελώνα, της επαρχίας Τιρνάβου του Νομού Λάρισας, όπου 

δραστηριοποιούνται τα μέλη του.

Άρθρο 3°

ΣΚΟΠΟΣ -  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 )0  Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και την 

αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων -  μελών του, στην οικονομική, 

κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω 

μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.
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2) Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει 

οποιεσδήποτε δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το 

φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών 

προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων γενικά και ειδικά προϊόντων 

σταφυλιών και υποπροϊόντων τους, της παραγωγής, προμήθειας 

και εμπορίας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής, 

προμήθειας και εμπορίας μέσω της αγροτικής παραγωγής και της 

παροχής υπηρεσιών.

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ:

1) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των σταφυλιών, η 

οινοποίηση του γλεύκους, η διαχείριση και η εμπορία όλων των 

παραγόμενων οινοποιητικών προϊόντων και υποπροϊόντων για 

λογαριασμό των μελών του.

2) Η ίδρυση και λειτουργία των υποκαταστημάτων, παραρτημάτων 

ή γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

3) Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των 

αμπελουργικών προϊόντων των μελών του.

4) Η πρακτόρευση στην περιφέρειά του των ασφαλιστικών 

εταιρειών, των οποίων η πλειονότητα των μετοχών ανήκει σε 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

5) Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη.

6) Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων, για την προμήθεια 

στα μέλη καταναλωτικών αγαθών.
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7) Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης.

8) Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και 

πολιτιστικής κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους 

επιπέδου.

3) Απαγορεύεται στο Συνεταιρισμό να χορηγεί χρηματικά δάνεια 

σε μη μέλη του ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών.

4) Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός, μπορεί:

Α. Να μετέχει σε Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, που έχει 

έδρα την πρωτεύουσα του νομού της περιφέρειάς του, καθώς και 

σε άλλες Δευτεροβάθμιες ή Τριτοβάθμιες Αγροτικές 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις, ανεξαρτήτως έδρας τους, που έχουν 

αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, που εμπίπτουν στους 

σκοπούς του Συνεταιρισμού.

Β. Να συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς, 

ή άλλους Συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή 

ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς Οργανισμών, με επιχειρήσεις 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Ο.Τ.Α.), με συνεταιριστικές 

οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο 

πλαίσιο της διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας.

Γ. Να συνιστά ή να μετέχει σε εταιρίες του Εμπορικού 

Νόμου ή του Αστικού Κώδικα, που έχουν αντικείμενό τους 

δραστηριότητα, που εμπίπτει στους σκοπούς του Συνεταιρισμού.
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Δ. Να αναγνωρίζεται ως Ομάδα Παραγωγών.

5) Ο Συνεταιρισμός εκπροσωπείται στις Διεπαγγελματικές 

Οργανώσεις, οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

νόμου 2732 /1999 σε εθνικό επίπεδο από την ΠΑΣΕΓΕΣ, η από 

άλλη αντιπροσωπευτική Συνεταιριστική Οργάνωση.

6) Τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορούν να συνιστούν 

Κλαδικές Οργανώσεις Παραγωγής Αγροτικού Συνεταιρισμού 

(Κ.Ο.Π.Α.Σ.) καθώς και Ομάδες Κοινής Εκμετάλλευσης (Ο.Κ.Ε.), 

σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 2810 / 2000.

Άρθρο 4°

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Η χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

& ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άοθοο 5°

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1) Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά 

πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο μέλος του Συνεταιρισμού 

απαιτείται:

Α. Να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

Β. Να είναι κύριος νομέας ή μισθωτής, Οινοποιήσιμων 

αμπελιών στην περιφέρεια του Συνεταιρισμού, να κατοικεί σ’ 

αυτήν, να αποδέχεται και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του 

Συνεταιρισμού.
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2) Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού όποιος:

Α. Ασκεί δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες του 

Συνεταιρισμού, ή μετέχει σε κάποιο άλλο νομικό πρόσωπο, η άλλη 

ένωση φυσικών προσώπων, που ασκεί τις δραστηριότητες αυτές.

Β. Τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή έχει 

καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα εκ δόλου ή πλημμέλημα, 

σε βάρος της περιουσίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Άοθοο 6°

ΌΡΟΙ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

1) Τα φυσικά πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 5, για να εγγραφούν στο Συνεταιρισμό πρέπει να 

υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνεταιρισμού. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει το 

ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα ή τη δραστηριότητα 

και την κατοικία, καθώς και τη δήλωση του υποψήφιου μέλους ότι 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού, ότι έχει τις 

προϋποθέσεις του καταστατικού να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού 

και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα,από αυτά που 

προβλέπονται από το νόμο και τα οποία αποκλείουν την εγγραφή 

του στο Συνεταιρισμό.
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2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αποφασίζει για την 

αποδοχή ή όχι της αίτησης, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1 ) 

μήνα από υποβολή της. Αποδοχή της αίτησης, μετά από τη λήψη 

της απόφασης και τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δεν 

επιτρέπεται.

3) Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την 

αίτηση ή παραλείψει να πάρει απόφαση, το υποψήφιο μέλος 

μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική Γενική 

Συνέλευση, η οποία επιλαμβάνεται του αιτήματος και αποφασίζει 

οριστικά.

Άρθρο 7°

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

1) Η Συνεταιριστική μερίδα αποκτάται από την ημερομηνία 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, 

που δέχεται την αίτηση, εφόσον το ενδιαφερόμενο μέλος έχει 

καταβάλλει τη συνεταιριστική του μερίδα.

2) Με την απόκτηση της συνεταιριστικής ιδιότητας, το μέλος 

εγγράφεται στο Βιβλίο Μητρώου των Μελών.
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Άρθρο 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα υέλη του Συνεταιοισυού δικαιούνται:

1) Να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις του 

Συνεταιρισμού.

2) Να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Να συνιστούν και να συμμετέχουν στις Ομάδες Παραγωγών του 

Αγροτικού Συνεταιρισμού και λοιπές μορφές συλλογικής δράσης 

του Συνεταιρισμού.

4) Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες συσκέψεις, για θέματα του 

Συνεταιρισμού ή των μελών του.

5) Να συμμετέχουν σε συσκέψεις, σεμινάρια και συνέδρια στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό, που υιοθετεί ο Συνεταιρισμός.
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6) Να ζητούν με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο 

πληροφορίες σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του 

Συνεταιρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει 

τις σχετικές πληροφορίες στην πρώτη μετά την υποβολή της 

αίτησης στην Γενική Συνέλευση των μελών.

7) Να ζητούν με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και να 

παίρνουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του 

Ισολογισμού και του Λογαριασμού κερδών και ζημιών. Τα 

αντίγραφα αυτά χορηγούνται στο μέλος μέσα σε προθεσμία ενός 

μήνα το αργότερο.

8) Να λαμβάνουν με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, γνώση 

του περιεχομένου των ατομικών τους λογαριασμών, και των 

αποφάσεων του Συνεταιρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί 

με αιτιολογημένη απόφασή του, να αρνηθεί τη γνωστοποίηση του 

περιεχομένου των αποφάσεων, για τις εμπορικές δραστηριότητες 

του Συνεταιρισμού, αν από τη γνωστοποιήσή τους πιθανολογείται 

βλάβη των συμφερόντων, του Συνεταιρισμού. Στην περίπτωση 

αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να φέρει το θέμα, για 

την λήψη οριστικής απόφασης, στην πρώτη Γενική Συνέλευση των 

μελών.

9) Να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, εργαλείων, μηχανών και 

μεταφορικών μέσων, που ανήκουν στο

Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
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10) Να συμμετέχουν στα οργανωμένα, από την ΠΑΣΕΓΕΣ, 

προγράμματα συνεταιριστικής εκπαίδευσης.

11) Να συμμετέχουν στη διανομή των πλεονασμάτων της 

διαχειριστικής χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης.

12) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του 

Συνεταιρισμού και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.

Άρθρο 9°

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1) ΟΙ Συνεταίροι, υποχρεούνται να παραμείνουν μέλη του 

Συνεταιρισμού για οκτώ ( 8 ) χρόνια και αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση εγγραφής στην Ομάδα Παραγωγών του 

Συνεταιρισμού, για την ελάχιστη χρονική περίοδο, που απαιτούν 

οι κοινοτικοί κανονισμοί.

Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού κοινοποιεί την τυχόν αποχώρησή 

του γραπτώς, έξι ( 6 ) τουλάχιστον μήνες πριν το τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου. Αποχώρηση είναι δυνατή πριν τη λήξη 

της οκταετίας, μόνο ένεκα σπουδαίου λόγου κατόπιν αποφάσεως 

του Διοικητικού Συμβουλίου.
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2) Τα μέλη του Συνεταιρισμού οφείλουν και δεσμεύονται:

Α . Να συμμορφώνονται πιστά με τις διατάξεις του 

Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 

Συνεταιρισμού, της Ομάδας Παραγωγών, τις αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συνεταιρισμού.

Β. Να συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται στη 

λειτουργία και στις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, να 

υπερασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του 

Συνεταιρισμού και να μη προβαίνουν σε πράξεις που μπορεί να 

βλάψουν τα συμφέροντά του ή τα συμφέροντα των μελών του.

Γ. Να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται απ’ 

το νόμο, τις διατάξεις του Καταστατικού και τους κανονισμούς του 

Συνεταιρισμού -  Ομάδας Παραγωγών.

Δ . Να μη ανταγωνίζονται το Συνεταιρισμό στον οποίο είναι

μέλη.

Ε. Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
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ΣΤ. Να μεταφέρουν με δαπάνες τους. Και να παραδίδουν 

στο Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, την ποσότητα σταφυλιών 

που καθορίστηκε με τις αρχικές δηλώσεις.

Ζ. Να εφαρμόζουν τους κανόνες παραγωγής και ποιότητας, 

που θεσπίζονται για κάθε ποικιλία σταφυλιών, με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης.

Η. Να δέχονται και να διευκολύνουν τα υπηρεσιακά Όργανα 

του Συνεταιρισμού που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης 

των κανόνων παραγωγής και ποιότητας.

Θ. Να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις, που επιβάλλονται στο 

Συνεταιρισμό.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη μπορούν να 

απαλλάσσονται, μερικά ή ολικά, από την υποχρέωση για 

παράδοση της δηλούμενης παραγωγής τους στο Συνεταιρισμό, 

εφόσον:

•  Έχουν αντικειμενική αδυναμία ή άλλους σοβαρούς λόγους.

•  Πριν από την ένταξή τους στο Συνεταιρισμό είχαν συνάψει 

αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε 

τρίτους, εφόσον ο Συνεταιρισμός έχει ενημερωθεί έγκαιρα για 

τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις άλλες λεπτομέρειες 

της σύμβασης.
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•  Ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να απορροφήσει την 

προσφερόμενη ποσότητα.

4) Συνεταίρος που αδικαιολόγητα δεν προσκομίζει ολόκληρη την 

δηλωθείσα ποσότητα σταφυλιών, με βάση το υποσχετικό του, στις 

εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού, ή διαθέτει την παραγωγή του, 

ολική ή μερική, σε άλλους φορείς, χωρίς την έγγραφη 

συγκατάθεση του Συνεταιρισμού:

Λ . Υπόκειται στην πληρωμή ποινικής ρήτρας μέχρι 

ποσοστού 30% επί της τιμής που καθορίστηκε για κάθε κιλό 

προϊόντος, που δεν παραδίδεται. Το ακριβές ποσό της ποινικής 

ρήτρας καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Β. Μπορεί να διαγράφει με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, η οποία μπορεί να επιβάλλει ταυτόχρονα και ποινική 
ρήτρα.
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Άρθρο 10°

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού δεν μπορούν να αποχωρήσουν απ’ 

αυτόν πριν περάσει το χρονικό διάστημα των οκτώ (8  ) χρόνων, 

εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

2. Για την αποχώρηση απαιτείται έγγραφη αίτηση του μέλους προς 

το Συνεταιρισμό έξι (6  ) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου, στην οποία αναφέρεται η αποχώρηση και 

ισχύει για το τέλος αυτής. Αν η αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα, η 

αποχώρηση ισχύει για το τέλος της επόμενης διαχειριστικής 

περιόδου.

Μέχρι τη χρονολογία της αποχώρησης εξακολουθεί να έχει το 

μέλος, που ζήτησε να αποχωρήσει, να έχει τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των άλλων μελών.

3. Το μέλος που ζήτησε να αποχωρήσει, μπορεί να ανακαλέσει, με 

έγγραφη δήλωσή του προς το Συνεταιρισμό, μέχρι την λήξη της 

παραπάνω προθεσμίας.

4. Ο συνεταίρος υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζημιά του 

Συνεταιρισμού από την πρόωρη λύση της συνεταιριστικής σχέσης 

χωρίς σπουδαίο λόγο.
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Άοθοο 11°

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1) Με αιτιλογιμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

διαγράφεται μέλος του Συνεταιρισμού όταν:

Α. Δεν έχει πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής.

Β. Τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Γ. Αρνείται χωρίς λόγο την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών 

του απέναντι στο Συνεταιρισμό και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του 

καταστατικού, του νόμου, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 

και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Δ. Ανταγωνίζεται το Συνεταιρισμό, στον οποίο είναι μέλος.

Ε. Βλάπτει από πρόθεση τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού 

και στρέφεται με τις πράξεις του εναντίον των οικονομικών ή 

ηθικών συμφερόντων του Συνεταιρισμού.
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2) Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την απόφασή του περί 

διαγραφής συνεταίρου, τάσσει σ’ αυτό 10μερη προθεσμία για 

παροχή εξηγήσεων και άρση του λόγου διαγραφής, αν συντρέχει 

τέτοια περίπτωση.

3) Κατά της απόφασης διαγραφής επιτρέπεται προσφυγή του 

διαγραφέντος στη Γενική Συνέλευση. Τη διαγραφή στη Γενική 

Συνέλευση, εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο, που υποχρεούται 

όπως και Γενική Συνέλευση να ακούσει προηγουμένως το υπό 

διαγραφή μέλους.

4) Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους που διαγράφεται, 

επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

Άοθοο 12ο

1) Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Συνεταιρισμού, ο 

κληρονόμος που υποδείχτηκε με έγγραφη συμφωνία τους, εφόσον 

έχει τις προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού να γίνει 

μέλος, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 

μέλους που πέθανε.
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Η δήλωση -  αίτηση του κληρονόμου για τη συνέχιση στο 

πρόσωπό του της συνεταιριστικής ιδιότητας του μέλους που 

πέθανε, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού 

μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4 )  μηνών από την ημερομηνία 

του θανάτου του μέλους.

2) Αν δεν αποδειχθεί, η ονομαστική αξία της μερίδας, αποδίδεται 

στους κληρονόμους στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης στη 

διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος του μέλους.

Άρθρο 13°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝΜΕΛΩΝ

1) Ο Συνεταίρος, που εξέρχεται από το Συνεταιρισμό, δεν μπορεί 

να ζητήσει την εκκαθάριση του, ούτε έχει καμιά απαίτηση ή 

αξίωση πάνω στην περιουσία του. Δικαιούται μόνο στην 

επιστροφή της υποχρεωτικής συνεταιριστικής του μερίδας ή 

μερίδων, που καταβλήθηκαν απ’ αυτόν, όπως έχουν διαμορφωθεί, 

καθώς και το μέρος από το καθαρό πλεόνασμα της ετήσιας 

διαχείρισης, αν υπάρχει, που δικαιούται στο τέλος της χρήσης που 

εξήλθε, αφού αφαιρεθούν και στις δύο περιπτώσεις οι ζημιές των 

προηγούμενων χρήσεων και οι κρατήσεις για τα αποθεματικά 

κεφάλαια, που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό.
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2) Η απόδοση της συνεταιριστικής μερίδας και του δικαιώματος 

από το πλεόνασμα της χρήσης γίνεται μέσα σε ένα χρόνο από την 

ημερομηνία που το μέλος, σύμφωνα με το νόμο, έχασε τη 

συνεταιριστική του ιδιότητα όχι όμως νωρίτερα από έξι (6 )  μήνες 

απ’ αυτή.

3) Αν κατά την έξοδο συνεταίρου, η εταιρική περιουσία, με 

συνυπολογισμό των αποθεματικών και των εταιρικών μερίδων, δεν 

επαρκεί για την κάλυψη των χρεών του Συνεταιρισμού, που τυχόν 

υπάρχουν, ο εξερχόμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον 

Συνεταιρισμό για την κάλυψη του ελλείμματος, την αναλογία του, 

που υπολογίζεται, ανάλογα με τις υποχρεωτικές συνεταιριστικές 

μερίδες όλων των συνεταίρων μέχρι το τέλος της εξόδου.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε παίρνει τα κατάλληλα μέτρα 

για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του Συνεταιρισμού έναντι των 

συνεταίρων, που αποχωρούν ή διαγράφονται καθώς και για την 

εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών τους απέναντι στο 

Συνεταιρισμό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ -  ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 14°

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

1) Κάθε μέλος συμμετέχει στον Συνεταιρισμό, υποχρεωτικά, με μία 

συνεταιριστική μερίδα και έχει μία (1 )  ψήφο.

2) Η υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ορίζεται σε εκατόν 

πενήντα (150 ) Ε. Η συνεταιριστική μερίδα καταβάλλεται σε πέντε 

(5  ) ισόποσες δόσεις.

3) Η υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για 

όλους τους συνεταίρους.
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4) Τα μέλη μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετες υποχρεωτικές 

μερίδες, με καταβολή εκατόν πενήντα (150 ) Ευρώ, για κάθε μία 

αναλογία με το ύψος των συναλλαγών τους ή των ισοδυνάμων 

τους με τις ποσότητες σταφυλιών που έχουν αναλάβει την 

υποχρέωση τα μέλη να προσκομίζουν στον Συνεταιρισμό με τις 

αρχικές δηλώσεις ή τυχόν μεταγενέστερες. Ειδικότερα τα μέλη 

που έχουν δηλώσει να προσκομίζουν ποσότητες σταφυλιών κιλών 

από 10.001 έως 20.000 μπορούν να αποκτήσουν μία πρόσθετη 

υποχρεωτική μερίδα και μία πρόσθετη ψήφο.

5) Τα μέλη που έχουν δηλώσει να προσκομίζουν ποσότητες 

σταφυλιών κιλών από 20.001 και άνω, μπορούν να αποκτήσουν 

δύο πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες και δύο πρόσθετες ψήφους. 

Η αξία των πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων καταβάλλεται 

εντός διετίας.

6) Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού, τα μέλη 

θεωρούνται πιστωτές για το ποσό των υποχρεωτικών μερίδων, 

που έχουν καταβάλλει. Αυτές αποδίδονται, μετά την εξόφληση 

όλων των άλλων υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού.

Η αύξηση ή μείωση του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας, 

γίνεται με τροποποίηση του καταστατικού από τη Γενική 

Συνέλευση.

24



7) Η μεταβίβαση των συνεταιριστικών μερίδων, είναι δυνατή μόνο 

με απόφαση του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, σε άλλα μέλη του 

Συνεταιρισμού ή σε πρόσωπο που έχει τις προϋποθέσεις του 

παρόντος καταστατικού

8) Απαγορεύεται στον Συνεταιρισμό:

Α. Να αγοράζει ή να δέχεται, σαν ενέχυρο, την μερίδα των 

μελών του.

Β. Να επιστρέφει την συνεταιριστική μερίδα στα μέλη του, αν 

αυτά δεν έχουν αποχωρήσει.

Γ. Να κάνει δωρεά προς τα μέλη του, τις οφειλόμενες από 

αυτά δόσεις της μερίδας τους.
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Άρθρο 15°

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1) Η ευθύνη των μελών του Συνεταιρισμού για τις υποχρεώσεις 

του ως προς τους τρίτους είναι επικουρική.

2) Η έκταση της ευθύνης αυτής ορίζεται σε ποσό ίσο προς το 

εικοσαπλάσιο του ποσού της υποχρεωτικής μερίδας και των τυχόν 

πρόσθετων υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει 

το κάθε μέλος.

3) Κάθε νέο μέλος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του 

Συνεταιρισμού, που αναλήφθηκαν πριν την είσοδό τους.

4) Η επικουρική ευθύνη των συνεταίρων απέναντι στους δανειστές 

του Συνεταιρισμού, γεννάται μόνο εφόσον οι δανειστές δεν 

ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά στοιχεία του Συνεταιρισμού ή 

των εγγυητών.

5) Οι συνεταίροι ευθύνονται με τον ίδιο τρόπο και μετά την έξοδό 

τους από τον Συνεταιρισμό για υποχρεώσεις, που 

δημιουργήθηκαν, όταν ήταν μέλη.
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6) Οι αξιώσεις τρίτων από την ευθύνη των μελών του 

Συνεταιρισμού παραγράφονται μετά παρέλευση πενταετίας από τη 

λήξη του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

7) Η ευθύνη των συνεταίρων παύει οπωσδήποτε, όταν περάσει 

ένας χρόνος από το πέρας της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης του 

Συνεταιρισμού, εκτός αν ασκήθηκε εναντίον τους αγωγή μέσα στο 

έτος.

8) Δεν επαγγέλλεται προσωπική κράτηση κατά των μελών του 

Συνεταιρισμού και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 

υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού προς τρίτους και προς το 

Δημόσιο καθώς και για υποχρεώσεις μεταξύ μελών και 

Συνεταιρισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άοθοο 17°

Τα όργανα του Συνεταιρισιιού είναι:

•  Η Γενική Συνέλευση

• Το Διοικητικό Συμβούλιο
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1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ -  ΨΗΦΟΙ

1) Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο του 

Συνεταιρισμού και απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που έχουν 

εγγράφει στο μητρώο του και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους. 

Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη που έχουν 

εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους 

υποχρεώσεις προς τον Συνεταιρισμό.

2) Τα μέλη μετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπρόσωπα και 

ενασκούν τα δικαιώματα, που έχουν ως συνέταιροι, για τις 

υποθέσεις του Συνεταιρισμού.

3) Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μία (1 ) ψήφο. 

Συνεταίρος που έχει πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες μπορεί να 

διαθέτει από μία μέχρι και τρεις ψήφους (1 -  3 ).

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν 

στην ψηφοφορία για τα θέματα της απαλλαγής από την ευθύνη 

τους.
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Άρθρο 19ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα, για το οποίο 

δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο Όργανο.

2) Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

ανήκουν:

Α. Η τροποποίηση του καταστατικού.

Β. Η συγχώνευση ή μετατροπή ή παράταση της διάρκειας 

και η διάλυση του Συνεταιρισμού.

Γ. Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των αντιπροσώπων σε Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις ανώτερου βαθμού.

Δ. Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού 

«Αποτελέσματα Χρήσης», και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης 

των πλεονασμάτων χρήσης.

Ε. Η μεταβολή του ύψους των συνεταιριστικών μερίδων.

ΣΤ. Η επιβολή εισφοράς στα μέλη του Συνεταιρισμού, καθώς 

και η επιβάρυνση των μελών από τυχόν ζημίες.
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Ζ. Η έγκριση του προγράμματος επιχειρησιακής δράσης και 

ανάπτυξης του Συνεταιρισμού και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.

Η. Η έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων -  

Εξόδων.

Θ. Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου.

I. Η ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του 

Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού.

ΙΑ. Η απόφαση για την αγορά, την ανέγερση, την

υποθήκευση, την ανταλλαγή και την πώληση ακινήτων του 

Συνεταιρισμού.

ΙΒ . Η απόφαση για την επιδίωξη αναγνώρισης του 

Συνεταιρισμού ως Ομάδας Παραγωγών, για συγκρότηση και 

λειτουργία από τα μέλη του Συνεταιρισμού Κλαδικών Οργανώσεων 

Παραγωγής Αγροτικού Συνεταιρισμού ( Κ. Ο. Π. Α. Σ .), που 

αντιστοιχούν στους κλάδους παραγωγής και στα βασικά προϊόντα 

ή δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, και για Ομάδες Κοινής 

Εκμετάλλευσης (Ο. Κ. Ε .).

ΙΓ. Ο καθορισμός του ανώτατου ποσού και των όρων για τα 

δάνεια που μπορεί να συνάψει ο Συνεταιρισμός ή να χορηγήσει 

στα μέλη του.
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ΙΔ. Ο ορισμός των ελεγκτών του άρθρου 17 του Ν.

2180/2000 για την επόμενη οικονομική χρήση και ο καθορισμός 

της αμοιβής τους.

ΙΕ. Η απόφαση για συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε κοινές 

επιχειρήσεις, σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή του ιδιωτικού 

τομέα, σε κοινωφελείς Οργανισμούς, σε Επιχειρήσεις Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις ανώτερου 

βαθμού, σε Συνεταιριστικές Εταιρείες, και η αποχώρησή τους από 

αυτές.

ΙΣΤ. Η απόφαση για κάθε άλλο θέμα, που ειδικές διατάξεις

του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ορίζουν αρμόδια τη 

Γενική Συνέλευση.

ΙΖ. Ο καθορισμός της ποσότητας των σταφυλιών που θα

προσκομίζει κάθε μέλος.
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Άρθρο 20°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο 

σε τακτική συνεδρίαση μία (1 )  φορά το χρόνο. Η Συνέλευση 

πραγματοποιείται πάντοτε στην έδρα του Συνεταιρισμού μέσα σε 

έξι (6 )  το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης.

Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον 

τόπο και την ημερομηνία πραγματοποίησης και την έναρξη της 

συνεδρίασης και γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10 ) ,  

ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική 

Συνέλευση του Συνεταιρισμού όταν συντρέχει σοβαρό ζήτημα.

3) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε επίσης σε έκτακτη συνεδρίαση 

μετά από αίτηση του 1/5 των μελών του Συνεταιρισμού. Η αίτηση 

υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν το Διοικητικό 

Συμβούλιο αρνηθεί ή αδρανήσει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική 

Συνέλευση μέσα σε είκοσι ( 20 ) ημέρες από την υποβολή της 

αίτησης, τα παραπάνω μέλη συγκαλούν απ’ ευθείας μόνα τους 

Γενική Συνέλευση.
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4) Οι προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται:

Α . Από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου όταν συγκαλείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β. Από όλους τους συνεταίρους, που υπέγραψαν την αίτηση 

έκτακτης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

ΆρΘρο 21°

ΑΠΑΡΤΙΑ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον κατά την 

έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη του Συνεταιρισμού με 

δικαίωμα ψήφου, τα οποία εκπροσωπούν πλέον του μισού (>2 ) 

του όλου αριθμού των ψήφων.

2) Αν στην πρώτη σύσκεψη της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει 

απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα 

πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης 

εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.
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3) Κατ’ εξαίρεση αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην:

>  Μεταβολή του σκοπού του σκοπού του Συνεταιρισμού.

> Συγχώνευση με άλλο Συνεταιρισμό.

>  Διάλυση του Συνεταιρισμού.

>  Τροποποίηση του Καταστατικού.

>  Ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

>  Ανάκληση αντιπροσώπων σε Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις ανώτερου βαθμού.

4) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

εγκαίρως, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα 

μέλη του Συνεταιρισμού, που έχουν δικαίωμα ψήφου και 

εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (  2/3 ) του όλου  

αριθμού  των ψήφων. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η 

Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική Συνέλευση, οπότε 

βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι 

παρόντα μέλη, που έχουν δικαίω μα ψ ήφου  και εκπροσωπούν 

τουλάχιστον το μισό ( 1Α )  του αριθμού τω ν ψήφων.

35



Άρθρο 22°

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  -  ΣΥΖΗΤΗΣΗ -  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1) Στην έναρξη της συνεδρίασης η Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη 

της Πρόεδρο και Γραμματέα, και μία  Εφορευτική Επιτροπή που 

αποτελείται από τρία (3 )  τουλάχιστον μέλη. Μέχρι την εκλογή του, 

καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος, ή 

το μεγαλύτερης ηλικίας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

παρίσταται ή αν δεν παρίσταται κανένα, ένας από τους 

παλαιότερους συνεταίρους που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία 

των παρόντων.

2) Για την συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνονται, κρατούνται 

πρακτικά από τον Γραμματέα, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, 

τον Γραμματέα και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

3) Η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις 

μόνο πάνω στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη 

και περιέχονται στην πρόσκληση.
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4) Οι ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης διακρίνονται σε 

φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με έγερση 

των μελών, ή με ανύψωση των χεριών, ή με ονομαστική κλήση, 

ποτέ όμως με βοή. Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με 

ψηφοδέλτια, που κλείνονται σε ομοιόμορφους φακέλους που 

φέρουν τη σφραγίδα του Συνεταιρισμού, υπό την εποπτεία και τον 

έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται 

έγκυρα εφόσον είναι ομοιόμορφα και δεν παραβιάζουν τη 

μυστικότητα της ψηφοφορίας.

5) Ψηφοφορία, που αφορά σε εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συνεταιρισμού ή αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε 

ανώτερου βαθμού Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, στις 

οποίες συμμετέχει ή σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση ή 

απαλλαγή από ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε 

έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού και του Πίνακα 

Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς και σε προσωπικά θέματα, είναι 

μυστική και γίνεται πάντα με ψηφοδέλτια. Η ψηφοφορία πάνω στα 

άλλα θέματα είναι φανερή.
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Άρθρο 23°

ΑΠΟΦΑΣΗ

1) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πάνω στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, παίρνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των 

μελών σε αυτήν των εκπροσωπούμενων ψήφων. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν υπάρχει και νέα 

ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται. Οι αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του 

Συνεταιρισμού, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απάντα.

2) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζετε με πλειοψηφία των δύο 

τρίτων ( 2/3 ) που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν, για την μεταβολή του 

σκοπού του Συνεταιρισμού, τη συγχώνευσή του με άλλον 

Συνεταιρισμό, τη μετατροπή του, τη διάλυσή του, την τροποποίηση 

του καταστατικού του, την ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου,

ή μελών αυτού και για κάθε άλλο θέμα όπου το παρόν 

καταστατικό ή ο νόμος απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία.

3) Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακληθούν, η Γενική 

Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση εκλέγει προσωρινό Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20 ) 

ημερών να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών του 

Συνεταιρισμού με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

38



II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ά ρ Θρ ο  24°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ -  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1) Η διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7  ) μέλη. Τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του 

Συνεταιρισμού.

Η  δ ιάρκεια  της θητείας του Δ ιο ικητικού Συμβουλίου είναι τρία  

( 3 )  χρ όν ια .

2) Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ως επιπλέον μέλος του, 

εκπρόσωπος του προσωπικού του Συνεταιρισμού, αν τρεις ( 3 ) 

μήνες πριν από τις εκλογές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

ο αριθμός του τακτικού προσωπικού του Συνεταιρισμού είναι 

μεγαλύτερος από είκοσι (20 ) άτομα. Ο εκπρόσωπος του 

προσωπικού συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο με δικαίωμα 

ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού, στα οποία δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι με οποιονδήποτε τρόπο προσλήψεις και 

απολύσεις προσωπικού και τα θέματα, που αφορούν στον Γενικό 

Διευθυντή.
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3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, το αργότερο 

μ έσ α  σε π έντε ( 5 )  ημέρες συνέρχεται κα ι συγκροτείτα ι σε 

σώμα, εκλέγοντας στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση 

από τα μέλη του, κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των συγκροτούντων 

την απαρτία μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον

Γραμματέα  κα ι τον Ταμία. Την πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο 

Σύμβουλος, που πλειοψήφησε. Η κατανομή των αξιωμάτων γίνεται 

με μυστική ψηφοφορία. Τα ανωτέρω αξιώματα δεν συμπίπτουν 

στο ίδιο πρόσωπο.

4) Σύμβουλοι που λόγω διαρκούς κωλύματος τους, απέχουν από 

τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο από πέντε ( 5 )  μήνες, ή που αδικαιολόγητα δεν 

προσήλθαν σε πέντε συνεχεία συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του 

Συμβούλου.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του, από τον 

Αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει τακτές 

ημέρες συνεδρίασης. Τότε δεν χρειάζεται προηγούμενη 

πρόσκληση των μελών του.

Συγκαλείτε επίσης υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο, τον  

Α ντιπ ρόεδρο  όταν το ζητήσουν δύο ( 2 )  τουλάχιστον απ ’ τα  

μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτηση, η οποία 

περιέχει το σκοπό και τους λόγους της σύγκλησης ως και 

προτεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης.
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Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Προέδρου ή του 

Αντιπροέδρου να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με 

την αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείτε με πρόσκληση, 

αφού υπογράψουν τρία ( 3 )  μέλη.

6) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να 

παραβρίσκονται άλλα μέλη του Συνεταιρισμού εκτός από:

α. Υπηρεσιακά στελέχη 

β. Συνεταίροι ή εμπειρογνώμονες 

γ. Ειδικοί σύμβουλοι που προσκαλούνται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα 

παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απάντα.

8) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόλυτη πλειοψηφία 

υπάρχει όταν ο αριθμός των θετικών ψήφων είναι μεγαλύτερος του 

μισού του αριθμού των ψήφων των παρόντων μελών του 

Διοικητικού Συμβούλιο.
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Άρθρο 25°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό 

δικαστικά και εξώδικα. Την εκπροσώπησή του αυτή μπορεί να την 

αναθέσει στον Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του ή στον Γενικό 

Διευθυντή ( Μάνατζερ). Αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που 

αφορούν την διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας και των 

υποθέσεών του και γενικά τη λειτουργία του Συνεταιρισμού για την 

επίτευξη του σκοπού του, μέσα στο πλαίσιο του νόμου, του 

παρόντος καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

του Συνεταιρισμού και των αποφάσεων της συνέλευσης των 

Κ.Ο.Π.Α.Σ. και της Ομάδας των Παραγωγών ( Ο.Π.).

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο :

Α. Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των 

Κ.Ο.Π.Α.Σ., των Ο.Π., των αποφάσεων της Διεπαγγελματικής 

Οργάνωσης, στην οποία ανήκει και εποπτεύει την εφαρμογή τους 

από τα λοιπά Όργανα και τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού.

Β. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και 

καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν σ’ αυτές.
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Γ. Καταρτίζει τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό του 

Συνεταιρισμού και συντάσσει πρόγραμμα εργασιών του επόμενου 

έτους.

Δ . Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών και τη διαγραφή 

μελών σύμφωνα με διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Ε. Αποφασίζει για την αποδοχή καταθέσεων των μελών και 

την παροχή δανείων σ’ αυτά, μέσα στα όρια του καταστατικού και 

των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

ΣΤ. Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα της Διοίκησης και 

λειτουργίας του Συνεταιρισμού και ορίζει το ανώτατο χρηματικό 

ποσό, που ο ταμίας μπορεί να κρατάει στο ταμείο του για τα έξοδα 

αυτά.

Ζ. Αποφασίζει για την αγορά μηχανημάτων, εργαλείων, 

σκευών και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων και παντός 

αγαθού αναλώσιμου ή όχι για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού και 

των μελών του.

Η. Επεξεργάζεται και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική 

Συνέλευση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 

Συνεταιρισμού, ως και τον Κανονισμό Καταστάσεως Προσωπικού.

Θ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό, υπηρετικό, 

εργατικό εργατεχνικό προσωπικό του Συνεταιρισμού.
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I. Ασκεί την πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του 

Συνεταιρισμού κατά τους όρους του Κανονισμού του προσωπικού 

και του νόμου.

ΙΑ. Προσλαμβάνει τον Γενικό Διευθυντή. Η πρόσληψη γίνεται 

μετά από προκήρυξη, που δημοσιεύεται στον ημερήσιο Τύπο.

1Β. Ορίζει τους εκπροσώπους στις Εταιρείες,

ΙΓ. Καθορίζει τις τιμές προκαταβολής και εξαγοράς των 

προϊόντων των μελών του, καθώς επίσης και τις τιμές πώλησης 

των προϊόντων του Συνεταιρισμού.

3) Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει με ειδική 

απόφασή του την άσκηση αρμοδιοτήτων του, σε στέλεχος ή 

υπάλληλο του Συνεταιρισμού. Ειδικότερα, το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ορίζει Γενικό Διευθυντή 

( Μάνατζερ), στον οποίο να αναθέτει με σύμβαση την μερική ή 

ολική άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλην εκείνων που 

κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτούν συλλογική 

ενέργεια, καθώς και τη γενική διεύθυνση και διαχείριση των 

υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου καθορίζονται τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι 

αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή.
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4 ) Αν ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι

αντίδικοι του Συνεταιρισμού, τον Συνεταιρισμό εκπροσωπεί το, 

ειδικώς από αυτό, εξουσιοδοτημένο μέλος του, εκτός αν η Γενική 

Συνέλευση διορίσει ειδικούς αντιπροσώπους.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές 

γνωμοδοτικές ή να προσλαμβάνει ειδικούς επιστημονικούς 

συμβούλους για την επιβοήθηση του έργου του.

Ά ρ Θρο  28°

Α ΡΜ Ο ΔΙΟ ΤΗ ΤΕΣ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ

Ο Π ρόεδρος του Δ ιο ικητικού Συμβουλίου  έχει τις παρακάτω 

α ρ μ ο δ ιό τη τες ;

Α . Φροντίζει για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του

Συνεταιρισμού.

Β. Προωθεί ή πραγματοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών του 

Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης και ευθύνονται για την ακριβή τήρησή τους.
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Γ. Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική Υπηρεσία.

Ε. Φροντίζει μαζί με τον Ταμία να συνταχθούν οι μηνιαίες 

καταστάσεις του Ταμείου καθώς και ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός 

Αποτελεσμάτων του έτους και να υποβληθούν στην κρίση του 

Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΤ. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και 

έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των 

προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις .

Ζ. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις 

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η. Εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισμού και τη δράση 

του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Θ. Δίνει προς την Εποπτεύουσα Αρχή και τους Ελεγκτές 

όλες τις πληροφορίες, που ζητούνται απ’ αυτούς.
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Αρθρο 27°

ΤΑΜΙΑΣ

1 )0  Ταμίας ενεργεί την ταμειακή εργασία σύμφωνα με το 

καταστατικό, τον κανονισμό λειτουργίας και τις αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:

Λ . Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση την εντολή 

του Προέδρου ή του εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν, προσώπου και 

κάνει τις απαραίτητες εξοφλήσεις κατά τον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

Β. Εκτελεί κάθε σχετική προς την Υπηρεσία του απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα 

και τα αποδεικτικά έγγραφα.

Δ. Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και 

καταρτίζει με το Λογιστή ή τον Γραμματέα τον ετήσιο Ισολογισμό.

Ε. Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητικό 

Συμβούλιο.
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ΣΤ. Καταθέτει σε λογαριασμό καταθέσεων του 

Συνεταιρισμού κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες 

του Συνεταιρισμού στο κατάστημα της Τράπεζας, με την οποία 

συναλλάσετε ο Συνεταιρισμός.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί τα καθήκοντα 

του Ταμία να ανατεθούν σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού. Στην 

περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά την 

κρίση του, την λήψη σχετικής εγγύησης από αυτόν.

Άρθρο 28°

ΕΥΘΥΝΗ -  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται σύμμετρα που 

προκάλεσαν με υπαιτιότητά τους στο Συνεταιρισμό.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του 

αριθμού των μελών του Συνεταιρισμού, μπορούν να ασκήσουν 

αγωγή αποζημίωσης εναντίον μέλους ή μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Η αγωγή θα έχει ως αίτημα την αποκατάσταση της 

ζημίας.
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3) Οι αξιώσεις του Συνεταιρισμού παραγράφονται μετά από τρία 

(3  ) έτη από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημιά 

από δόλο, οπότε παραγράφονται μετά από δέκα (10 ) έτη.

4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να 

απασχολούνται με τις υποθέσεις του Συνεταιρισμού. Στην 

περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική 

απόφασή του καθορίζει το είδος της απασχόλησης, την χρονική 

διάρκεια, τον τόπο παροχής καθώς και αποζημίωση για την 

απασχόληση του μέλους. Το ύψος των αποζημιώσεων αυτών 

καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών, κατόπιν 

εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει έξοδα κίνησης και 

παράστασης για την συμμετοχή των μελών του στις συνεδριάσεις 

του. Το ύψος των εξόδων κίνησης και παράστασης καθορίζει η 

Γενική Συνέλευση των μελών μετά από εισήγηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου.
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Άοθοο 29°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

1) Από την Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού εκλέγονται οι 

αντιπρόσωποι στις ανώτερου βαθμού συνεταιριστικές οργανώσεις, 

στις οποίες μετέχει ο Συνεταιρισμός.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων και ο των ψήφων κάθε 

αντιπροσώπου, καθορίζεται από τα καταστατικά των εν λόγω 

Οργανώσεων.

2) Σε κάθε περίπτωση οι αντιπρόσωποι ακολουθούν τη θητεία του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού τους. Αντιπρόσωπος 

που έχει εκλεγεί μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτικής 

Συνεταιριστικής Οργάνωσης ανώτερου βαθμού ή της ΠΑΣΕΓΕΣ, 

ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας του Οργάνου 

στο οποίο είναι μέλος, πλην αν συντρέξουν οι προϋποθέσεις 

αυτοδικαίως έκπτωσης.
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Άοθοο 30°

Α ΡΧΑ ΙΡΕΣΙΕΣ

1) Τις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού διενεργεί Εφορευτική 

Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών 

και αποτελείται από τρία (3 )  τουλάχιστον μέλη.

2) Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο 

ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά 

τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο 

και των υποψηφίων για τους αντιπροσώπους. Η δήλωση 

υποψηφιότητας κατατίθεται εγγράφως στα γραφεία του 

Συνεταιρισμού τρεις (3  ) ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών.

3) Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης, δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος του μισού ( Υζ) του όλου αριθμού των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση, που προκύπτει κλάσμα, 

ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός. Ψηφοδέλτια, που 

παρέχουν αριθμό σταυρών προτίμησης μεγαλύτερο από τον 

οριζόμενο από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.
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4) Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν τις 

περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. 

Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά του 

αριθμού των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν 

κινούμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι τη λήξη της θητείας τους

5) Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κωλύονται να εκθέσουν 

υποψηφιότητα για το αξίωμα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή 

αντιπροσώπου. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την 

διεξαγωγή των εκλογών. Το έργο της αρχίζει από την ανακήρυξη 

των υποψηφίων για τα διάφορα αξιώματα με βάση τις σχετικές 

προϋποθέσεις του καταστατικού. Βασικό έργο της Εφορευτικής 

Επιτροπής είναι η διαπίστωση στο πρόσωπο των ψηφοφόρων του 

δικαιώματος του εκλέγειν.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την έναρξη των 

εκλογών στον προγραμματισμένο χώρο και χρόνο, για την 

αδιάβλητη και ασφαλή διεξαγωγή τους, τη διαπίστωση του 

αποτελέσματος της ψηφοφορίας και στο τέλος την ανακήρυξη των 

εκλεγέντων. Κατά την πορεία των εκλογών κρίνει τις τυχόν 

υποβαλλόμενες ενστάσεις ή άλλες διαφωνίες που προκύπτουν.

Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσει πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από όλα τα μέλη. Το σύνολο του εκλογικού υλικού η 

Εφορευτική Επιτροπή το παραδίδει με το πρακτικό στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται.
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6) Ανάκληση και ανακατανομή αξιωμάτων των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται κατόπιν των δύο τρίτων

(2/3) του συνόλου των μελών του.

7) Αν κενωθεί η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν 

υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση 

των λοιπών μελών του, συμπληρώνει τη κενή θέση εκλέγοντας σε 

αυτήν μέλος του Συνεταιρισμού.

8) Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης της 

συνεταιριστικής οργάνωσης όποιος καταδικάστηκε με τελεσίδικη 

απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση 

καθήκοντος, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών.
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ΆρΘρο 31°

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1) Εισηγητής των θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο 

Πρόεδρος του Συνεταιρισμού ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή 

άλλος σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής ή υπάλληλος του 

Συνεταιρισμού, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Χρέη υπηρεσιακού γραμματέα, στις συνεδριάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού και της Γενικής 

Συνέλευσης, εκτελεί υπάλληλος του Συνεταιρισμού, που ορίζεται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, που παίρνονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση, καταχωρούνται σε 

ειδικά βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, που τηρούνται για το 

καθένα χωριστά. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης υπογράφονται 

από τα μέλη που ήταν παρόντα σ’ αυτή.

4) Τα βιβλία των πρακτικών, προτού να χρησιμοποιηθούν, 

θεωρούνται στην τελευταία τους σελίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

54



5) Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον 

κατά το χρόνο της έκδοσής τους Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

6) Τα επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

αντιπροσώπων παίρνουν τη θέση των τακτικών μελών σε 

περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, παραίτησης ή αποχής των 

τακτικών μελών από την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε κάθε 

περίπτωση τα επιλαχόντα μέλη, συνεχίζουν τη θητεία των μελών 

που αντί καταστάθηκαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 32°

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1 )  0  Συνεταιρισμός για την πραγματοποίηση του σκοπού του 

αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, που προβλέπεται από 

το παρόν καταστατικό και κάθε άλλη, που θα αποφασίσει η Γενική 

Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό και μέσα στα όρια του 

νόμου.

2) Η Γενική Συνέλευση εκδίδει εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 

του Συνεταιρισμού, ο οποίος καθορίζει ενδεικτικά:

Α . Τους όρους λειτουργίας του Συνεταιρισμού.
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Β. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεταίρων ως 

προς τη χρήση των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και των 

υπηρεσιών του Συνεταιρισμού.

Γ. Τις κυρώσεις για αθέτηση των υποχρεώσεων των 

συνεταίρων και τη διαδικασία επιβολής τους και

Δ. Τις λεπτομέρειες της τήρησης των λογαριασμών 

μεταξύ Συνεταιρισμού και συνεταίρων.

3) Ο Συνεταιρισμός διεξάγει τις εργασίες τους με δικές του 

υπηρεσίες. Μπορεί όμως να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες άλλων 

Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ή και τρίτων. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις αυτές ορίζει την 

αποζημίωση ή την αμοιβή για την χρησιμοποίησή τους αυτή στη 

διεξαγωγή των εργασιών του Συνεταιρισμού.

4) Ο Συνεταιρισμός μπορεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου να επεκτείνει τις εργασίες του και γενικά να παρέχει 

αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη του και προς 

πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού, με τους όρους 

που το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει. Σε καμιά όμως οι 

όροι αυτοί δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότεροι από τους όρους που 

ισχύουν για τα μέλη του.

5) Τρίτοι, που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού δεν 

έχουν κανένα δικαίωμα πάνω στα αποτελέσματα της χρήσης.
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6) Ο Συνεταιρισμός ανεξάρτητα προς την παροχή των υπηρεσιών 

του προς μη μέλη, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου να παρέχει γενικά τις υπηρεσίες τους και να 

αναλαμβάνει την ενέργεια εργασιών για λογαριασμό του Δημοσίου 

ή και κάθε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, 

με αμοιβή.

7) Ο Συνεταιρισμός, για την επίτευξη των καλυτέρων 

αποτελεσμάτων, στην διαχείριση των προϊόντων των μελών, 

μπορεί, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα 

από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να εξαγοράζει τα προϊόντα 

των μελών του και να τα πουλάει στο όνομά του.

Άρθρο 33°

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

1 )0  Συνεταιρισμός παραλαμβάνει τα προϊόντα, που 

προσκομίζονται από τα μέλη, αφού προηγηθεί έλεγχος από τα 

αρμόδια όργανά του της ποιότητας, της καλής κατάστασης των 

προϊόντων, ώστε αυτά να είναι για την κατά προορισμό χρήση 

τους.
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2) Ο Συνεταιρισμός θεσπίζει ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, 

μεγέθους, συσκευασίας, παρουσίασης και σήμανσης, ανάλογα με 

τον προορισμό των προϊόντων.

3) Ο Συνεταιρισμός βοηθά τα μέλη του με σκοπό την ορθή

εφαρμογή των κανόνων που επιβάλει.

Άρθρο 34°

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Προμήθειες αναγκαίων ειδών.

Α. Ο Συνεταιρισμός προμηθεύεται και διαθέτει στα μέλη του 

πρώτες ύλες, και κάθε είδους παραγωγικά εφόδια ή καταναλωτικά 

αγαθά, χρήσιμα για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων ή της 

οικιακής οικονομίας τους.
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Β. Τα είδη αυτά μπορεί ο Συνεταιρισμός να τα διαθέτει και προς 

πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού, με όρους που 

καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν τα είδη αυτά ο 

Συνεταιρισμός τα προμηθεύεται με δάνεια της Αγροτικής 

τράπεζας, για την εξυπηρέτηση των μελών του, δεν μπορεί ο 

Συνεταιρισμός να τα διαθέτει σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

2. Δάνεια προς το Συνεταιρισμό

Τα δάνεια, που χορηγούνται στο Συνεταιρισμό, για διάφορους 

γεωργικούς σκοπούς, συνάπτονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

μέσα στα όρια, που έχει θέσει η Γενική Συνέλευση, ανάλογα με τις 

ανάγκες του Συνεταιρισμού. Τα δάνεια αυτά παρακολουθούνται σε 

ειδικούς λογαριασμούς και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την διενέργεια άλλων εργασιών ή για άλλους σκοπούς εκτός 

εκείνων για τους οποίους χορηγούνται.

3. Δάνεια προς συνεταίρους

Α. Δάνεια χορηγούνται μόνο σε συνεταίρους και με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει και τους βασικούς 

όρους του δανείου.
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Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον 

Πρόεδρο αυτού να εγκρίνει τη χορήγηση δανείων, που δεν 

υπερβαίνουν ορισμένο ποσό για κάθε συνέταιρο, με την επιφύλαξη 

της μεταγενέστερης έγκρισης απ’ αυτό.

Γ. Ο τόκος των δανείων που μπορεί να συνάψει ο 

Συνεταιρισμός ή να χορηγήσει στα μέλη του, ορίζεται πάντοτε μέσα 

στα όρια που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Οι εγγυητές όπου 

χρειάζονται, πρέπει να είναι συνέταιροι.

Δ. Τα δάνεια χορηγούνται κατά κανόνα για παραγωγικούς 

σκοπούς και χρησιμοποιούνται στη γεωργική εκμετάλλευση του 

δανειοδοτούμενου συνεταίρου. Δάνεια για καταναλωτικές ανάγκες 

χορηγούνται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 

κάθε χρόνο ορίζει γενικά το ύψος που μπορεί να φθάσουν τα 

δάνεια αυτά. Επίσης, μπορεί να χορηγείται στα μέλη πίστωση 

για εφοδιασμό τους με καταναλωτικά και λοιπά αγαθά από τα 

πρατήρια του Συνεταιρισμού ή της Ένωσης Συνεταιρισμών, στην 

οποία ανήκει και ο Συνεταιρισμός.

4. Καταθέσεις

Α. Ο Συνεταιρισμός δέχεται καταθέσεις από συνεταίρους. Το 

ανώτατο και κατώτατο όριο καταθέσεων γενικά και για κάθε μέλος 

χωριστά, η προθεσμία ανάληψής τους και ο τόκος καθορίζονται 

από τη Γενική Συνέλευση.
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Β. Ο τοκισμός των καταθέσεων αρχίζει από την επόμενη 

ημέρα της κατάθεσης, ο δε υπολογισμός του τόκου γίνεται στο 

τέλος του λογιστικού έτους, εκτός αν η Γενική Συνέλευση 

αποφασίσει τον υπολογισμό του τόκου κάθε εξάμηνο.

Γ. Η ανάληψη των καταθέσεων γίνεται ύστερα από 

προειδοποίηση των καταθετών προ ορισμένου χρόνου, που 

ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, ανάλογα με το ποσό των 

αποσυρόμενων χρημάτων.

Δ . Σε κάθε καταθέτη δίνεται από το Συνεταιρισμό 

παραστατικό καταθέσεων.

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει δικαίωμα για διάφορους 

λόγους, που αφορούν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού, να 

ειδοποιήσει τους καταθέτες, να αποσύρουν τις καταθέσεις τους, 

εντός ορισμένης προθεσμίας. Η ειδοποίηση γίνεται προσωπικά 

στον καθένα. Μετά, την παρέλευση της προθεσμίας, οι καταθέσεις 

αυτές, παύουν να τοκίζονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 35°

ΕΛΕΓΧΟΣ

1) Οι ελεγκτές και ισάριθμοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την 

προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Η 

αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται με την απόφαση ορισμού τους. 

Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για 

περισσότερες από πέντε (5 )  συνεχείς χρήσεις και υποχρεούνται 

να υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συνεταιρισμού και στην Εποπτεύουσα Αρχή, το αργότερο 

είκοσι (20 ) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
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2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, υποχρεούται να 

ανακοινώσει το πόρισμα ελέγχου των ελεγκτών, στην πρώτη μετά 

τον έλεγχο Γενική Συνέλευση των μελών της. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο υποχρεούται να καλεί εγγράφως τον ελεγκτή πέντε ( 5 ) 

τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 

για να παρίσταται σ’ αυτήν. Ο ελεγκτής υποχρεούται να παρίσταται 

στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή 

διευκρίνιση του ζητηθεί.

Αν από το πόρισμα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι 

έχουν τελεστεί πράξεις, που τιμωρούνται από τις διατάξεις του 

Ποινικού Κώδικα οι ελεγκτές υποχρεούνται εντός δέκα (10 ) μερών 

να υποβάλλουν το πόρισμά τους ή τη σχετική έκθεσή τους στην 

Εισαγγελική Αρχή και να αναφέρουν στον Υπουργό Γεωργίας τις 

παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού.

Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους να ελέγχουν τα βιβλία, τους λογαριασμούς και κάθε άλλο 

στοιχείο του Συνεταιρισμού, που κρίνεται χρήσιμο για την πλήρη 

και επιτυχή εκτέλεση του έργου τους.

>  Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως:

Α. Τη νομιμότητα των αποφάσεων και των πράξεων των 

θεσμικών Οργάνων του Συνεταιρισμού.
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Β. Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και οι 

κανόνες της λογιστικής επιστήμης.

Γ. Την οικονομική κατάσταση του Συνεταιρισμού, που 

προκύπτει από τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων, τα στοιχεία του Ισολογισμού, του Λογαριασμού « 

Αποτελέσματα Χρήσης » και των παραρτημάτων. Στο πόρισμα 

πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονομικής κατάστασης 

του Συνεταιρισμού στο πλαίσιο των καταστατικών των σκοπών και 

των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του.

Δ. Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά τη νομιμότητα μόνο 

της πραγματοποίησης των δαπανών και αποσκοπεί κυρίως στη 

διαπίστωση τυχόν διαπραχθεισών ατασθαλιών, καταχρήσεων ή 

άλλων παραβάσεων και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Ε. Οι ελεγκτές με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

μπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

αναφέροντας σε αυτήν τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 

ένα (1 ) μήνα από την υποβολή της αίτησης, με θέματα αυτά που 

αναφέρονται στην αίτηση.
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Άοθοο 36°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1) Η διαχειριστική χρήση δεν μπορεί να περιλαμβάνει 

περισσότερους από δώδεκα (12}  μήνες, και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2) Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα βιβλία του 

Συνεταιρισμού, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του και 

καταρτίζονται ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός « Αποτελέσματα 

Χρήσης », που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην 

πρώτη μετά το τέλος της χρήσης τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με 

τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις και τις εκθέσεις λογοδοσίας 

για τα πεπραγμένα του έτους, που έληξε.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και 

ανάπτυξης του Συνεταιρισμού για την επόμενη χρήση, το οποίο 

συνοδεύεται από Προϋπολογισμό Δαπανών και το υποβάλλει για 

έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

4) Η πρόταση για μη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του 

Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του 

προγράμματος δράσης, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη.
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ΑρΘρο 37°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ -  ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ -  ΚΕΡΔΗ

1) Αν από τα ακαθάριστα έσοδα της Αγροτικής Συνεταιριστικής 

Οργάνωσης αφαιρεθουν οι κάθε είδους δαπάνες και έξοδα, οι 

ζημίες και οι αποσβέσεις, το υπόλοιπο που απομένει αποτελεί το 

διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο 

περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη. Τα πλεονάσματα 

προέρχονται από τις συναλλαγές του Συνεταιρισμού με τα μέλη 

του. Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο υπολογίζεται ότι 

προέρχεται από τις συναλλαγές με τρίτους και συνιστά κέρδη.

2) Από τα πλεονάσματα, κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό

(10% ) για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση 

αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό 

φτάσει στο ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών 

μερίδων των μελών του Συνεταιρισμού και επαναφέρεται εάν το 

τακτικό αποθεματικό υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των 

υποχρεωτικών μερίδων των μελών. Το μέρος των πλεονασμάτων, 

που μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό υπολογίζεται ως 

ισόποση εισφορά των μελών.
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3) Το υπόλοιπο των πλεονασμάτων, που απομένει 

διατίθενται:

I. Ανάπτυξη του Συνεταιρισμού.

Ιί. Απόδοση στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με το 

Συνεταιρισμό.

III. Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα 

μέλη.

4) Τα ποσά που κρατούνται, εμφανίζονται λογιστικά σε 

λογαριασμό Εκτάκτου Αποθεματικού Κεφαλαίου και σε 

λογαριασμούς Ειδικών Αποθεματικών Κεφαλαίου.

5) Στο τακτικό αποθεματικό περιέρχονται:

I. Τα κέρδη μετά την φορολόγησή τους.

II. Τα έσοδα που περιέρχονται στον Συνεταιρισμό από 

χαριστική αιτία.

III. Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά 

από το παρόν.

IV. Το τακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο, χρησιμοποιείται για 

την αντικατάσταση του παγίου κεφαλαίου, για νέες 

επενδύσεις, και για κεφάλαιο κίνησης του Συνεταιρισμού.

68



Άρθρο 38°

ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΌΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1) Τα ποσά που θα διατίθενται και που θα εμφανίζονται λογιστικά, 

σε λογαριασμούς εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου και ειδικών 

αποθεματικών κεφαλαίων, αποφασίζονται από την Γενική 

Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού, με την αυξημένη 

απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων του καταστατικού.

2) Στα ειδικά αποθεματικά κεφάλαια περιέρχεται και κάθε έκτακτη

εισφορά των συνεταίρων, που επιβάλλεται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης για ορισμένο σκοπό.

3) Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο και το σύνολο των Ειδικών 

Αποθεματικών κεφαλαίων ή μέρος αυτών χρησιμοποιούνται για 

κεφάλαιο κίνησης ή και για κάλυψη τυχόν μελλοντικών ζημιών του 

Συνεταιρισμού, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, 

αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία των 

άρθρων του καταστατικού.
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Άρθρο 39°

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

1) Εάν ο Συνεταιρισμός δεν μπορεί να πληρώσει τις οφειλές που 

έχουν λήξει ή εάν διαπιστωθεί κατά την σύνταξη του Ισολογισμού, 

ότι το Παθητικό υπερβαίνει το Ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του 

συνολικού ποσού, της ευθύνης όλων των μελών, το Διοικητικό 

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει αμέσως τη Γενική 

Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο στην παραπάνω περίπτωση 

υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση Ισολογισμό και έκθεση για την 

περιουσιακή κατάσταση του Συνεταιρισμού και προτείνει το ποσό 

της έκτακτης εισφοράς, που πρέπει να καταβάλλουν τα μέλη.

Γ ία  να  επ ιβ λη θεί η έκτακτη εισφορά στα μέλη, πρέπει η 

Γενική Συνέλευσ η να  αποφασίσει μόνο  μ ε  την αυξημένη  

απαρτία.
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Άρθρο 40°

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία, που προβλέπονται από τον 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και τα παρακάτω, 

θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., βιβλία.

I. Βιβλίο Μητρώου μελών.

II. Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του

Διοικητικού Συμβουλίου.

III. Βιβλίο απογραφής και Ισολογισμού.

IV. Βιβλίο Μητρώου μελών Κλαδικής Οργάνωσης

( ΚΟΠΑΣ) ΤΟΥ Συνεταιρισμού, εφόσον χρειαστεί ή ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

V. Βιβλίο πρακτικών Κλαδικής Οργάνωσης Παραγωγής, 

εφόσον χρειαστεί ή ζητηθεί ως άνω.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑ ΤΑΞΕΙΣ

Άρθοο 41°

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Με τη φροντίδα και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου 

αποστέλλονται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του 

Ειρηνοδικείου και του Καταστατικού καθώς και κάθε 

τροποποίηση αυτού στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, 

στην ΠΑΣΕΓΕΣ και στην Εποπτεύουσα Αρχή και τίθενται στον 

τηρούμενο απ’ αυτές ειδικό φάκελο.
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ΆρΘρο 42°

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1) Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης με ονομαστική φανερή ψηφοφορία, εκτός αν η 

Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει διαφορετικά. Η απόφαση για την 

τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται με την αυξημένη 

απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων του παρόντος Καταστατικού.

2) Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ισχύει από την 

ημερομηνία που καταχωρείται η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου 

Δικαστηρίου στο Ειδικό Μητρώο των Αγροτικών Συνεταιρισμών 

κάθε βαθμού, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του 

Συνεταιρισμού.
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Άρθρο 43°

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1) Ο Συνεταιρισμός λύεται:

Α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με

την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων του 

Καταστατικού.

Β. Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Γ. Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας

του Συνεταιρισμού μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του ή της 

Εποπτεύουσας Αρχής.

2) Η αίτηση για τη λύση με απόφαση του Πρωτοδικείου, 

υποβάλλεται από την Εποπτεύουσα Αρχή, αν η λειτουργία του 

Συνεταιρισμού επέβη παράνομη ή αν αδράνησε για δύο (2  ) 

τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις ή αν συνεπάγεται 

εγκατάλειψη του σκοπού τους, λόγω μειωμένης δραστηριότητάς 

του. Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου υπόκειται σε 

έφεση.

74



Άρθρο 44°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1) Με εξαίρεση την περίπτωση της λύσης του Συνεταιρισμού, που 

επέρχονται από την κήρυξή του σε κατάσταση πτωχεύσεως και 

συμπληρωματικά η τήρηση των διατάξεων του Εμπορικού Νόμου, 

η λύση ακολουθεί σε κάθε άλλη περίπτωση, το στάδιο της 

εκκαθάρισης.

2) Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς 

εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Το νομικό 

πρόσωπο του λυθέντος Συνεταιρισμού εξακολουθεί να υπάρχει και 

να λειτουργεί για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

3) Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδράνειας των 

εκκαθαριστών, μετά από αίτηση μέλους ή πιστωτή του 

Συνεταιρισμού, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του 

Συνεταιρισμού διορίζει άλλους εκκαθαριστές, δικάζοντας κατά τη 

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
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Άρθρο 45°

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1) Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα 

καθηκοντά τους, να κάνουν απογραφή της περιουσίας του 

εκκαθαριζόμενου Συνεταιρισμού, και να συντάξουν Ισολογισμό, 

αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην Εποπτεύουσα Αρχή.

Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο Ισολογισμός συντάσσεται στο 

τέλος κάθε έτους. Ο τελικός Ισολογισμός καταρτίζεται στο τέλος 

της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές γνωστοποιούν τη λύση του 

Συνεταιρισμού, με τη δημοσίευσή της σε μια ημερήσια εφημερίδα

και αν δεν εκδίδεται τέτοια σε περιοδική εφημερίδα, του Νομού της 

έδρας της και καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις 

τους.

2) Απαιτήσεις πιστωτών κατά του υπό εκκαθάριση Συνεταιρισμού, 

παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3  ) ετών από την 

ημερομηνία της δημοσίευσης τηςλύσεώς του.

3) Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα 

χρέη του εκκαθαριζόμενου Συνεταιρισμού, με την ακόλουθη σειρά:
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1. Προηγείται η εξόφληση των οφειλών προς τους

εργαζόμενους.

2. Ακολουθεί η εξόφληση των λοιπών δανειστών.

3. Στη συνέχεια, εξοφλούνται οι υποχρεωτικές και οι

τυχόν πρόσθετες υποχρεωτικές συνεταιριστικές 

μερίδες.

4. Τέλος, το υπόλοιπο του Ενεργητικού που απομένει, 

διατίθεται ανάλογα με τον αριθμό των υποχρεωτικών 

και των τυχόν πρόσθετων υποχρεωτικών μονάδων.

ΆρΘρο 46°

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 46 άρθρα, διαβάστηκε, 

συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την 

Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στον Τίρναβο, την 

πρώτη Σεπτεμβρίου του 2002, θα ισχύει από την ημέρα της 

έγκρισής του από το Ειρηνοδικείο και καταχώρησης στο Βιβλίο 

Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τηρείται σ’ αυτό.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Α. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ Ο 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Οι ποικιλίες οι οποίες επικρατούν είναι: 

• Από λ ε υ κ έ ς  είναι:

1. Ροδίτης

2. Ούνι Μττλανκ ( Ugni blank)

3. Μτταντίκι

4. Μακαμττέο ( Maccabeu )

5. Ντεμπίνα

6. Καρνάσια και

7. Σαββατιανά
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Από ερυθρές είναι:

1. Μοσχάτο Αμβούργου

2. Καπερνέ ( ΟαόθΓΠΘί)

ο. ¿ιραχ (Θγτθΐι)

4. Μέρλοτ ( Μθτΐοί )

5. Γκρενάζ Ρουζ ( ΟτθιίθοΙτθ Ρουεβ) και

6. Λημνιώνα
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Β. ΕΙΔΗ ΚΡΑΣΙΩΝ

Τα κρασιά που παράγονται είναι Λευκά, ροζέ, ερυθρά καθώς 

και γλυκά και ημίγλυκα.

Μερικά από τα κρασιά που παράγονται είναι:

1. Ο Θ εσ σ α λ ικό ς  (Λευκός Τοπικός Οίνος).

Το λευκό ξηρό κρασί που τιμάει τον τόπο της καταγωγής του, 

φέρνει μέσα του τον πλούτο της Θεσσαλικής γης φτιαγμένο με 

μεράκι από διαλεγμένα σταφύλια των εκλεκτών ποικιλιών 

μπαντίκι (30% ) και ροδίτη (70% ). Το λαμπερό χρυσοκίτρινο 

χρώμα του, το λεπτό άρωμά του, η πλούσια γεύση του μας 

κάνει να πιστέψουμε ότι ανακαλύψαμε τι ήταν το νέκταρ των 

Θεών του Ολύμπου! Παράγεται από τον Οινοποιητικό 

Συνεταιρισμό Τιρνάβου σε περιορισμένη ποσότητα.

2. Το" 61 "(Ερυθρό).

Ερυθρό ξηρό κρασί που το όνομά του συνδέθηκε με το 

έτος της δημιουργίας του Οινοποιείου. Παράγεται από σταφύλια 

της ποικιλίας Μοσχάτο Αμβούργου με την μέθοδο της ερυθρής 

οινοποίησης. Το γλεύκος παραμένει μερικές μέρες μαζί με τα 

στέμφυλα σε ανοξείδωτες οινοποιητές χωρητικότητας περίπου 

50 τόνων, ώστε να επιτευχθεί η εκχύλιση των χρωστικών 

ουσιών ενώ ακολουθεί η αλκοολική ζύμωση.
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Πρόκειται για ελαφρύ κόκκινο κρασί που διακρίνεται για το 

άρωμά του! Πίνετε ευχάριστα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

στους 14-16° Ο.

3. Το Μαϊστράλι (Ροζέ).

Ροζέ ξηρό κρασί που παράγεται από την αρωματική ποικιλία 

Μοσχάτο Αμβούργου. Η οινοποίησή του γίνεται με την κλασική 

μέθοδο σε ανοξείδωτους οινοποιητές όπου ο σταφυλοπολτός 

παραμένει για μερικές ώρες, σε συνθήκες που ευνοούν την 

ανάπτυξη του αρώματος και τον κατάλληλο ροζέ χρωματισμό. Η 

αλκοολική ζύμωση γίνεται σε χαμηλή θερμοκρασία για την 

διατήρηση των ωραίων χαρακτηριστικών που οφείλονται στην 

ποικιλία του σταφυλιού. Πίνετε δροσερό στους 10-12° Ο.

4. Ο Λευκός Ξηρός

Λευκό κρασί που ξεχωρίζει για την ποιότητα του αρώματος 

του, της γεύσης του και για το λαμπερό του χρώμα. Πρόκειται 

για ισορροπημένο κρασί που οφείλει τα χαρακτηριστικά του στις 

πιο σημαντικές ποικιλίες της περιοχής, του ροδίτη και υμπί 

β/οοο.πίνετε σε θερμοκρασία 8-10° Ο.
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5. Το Αμπελόφυλλο (Ρετσίνα).

Αυθεντική ρετσίνα που παράγεται από εκλεκτές λευκές 

ποικιλίες σταφυλιών της περιοχής Τιρνάβου με την προσθήκη 

ρητίνης πεύκου, τεχνική γνώση από τα αρχαία χρόνια. Πίνετε 

σε θερμοκρασία 8-10° Ο.

6. Α. Ο Λευκός Ημίγλυκος.

Ο Λευκός Ημίγλυκος προέρχεται από συνοινοποίηση της 

αρωματικής ποικιλίας Μοσχάτο Τιρνάβου με τις εκλεκτότερες 

λευκές ποικιλίες της περιοχής. Πίνετε σε θερμοκρασία 10-12° 

Ο.

6. Β. Ο Ερυθρός Ημίγλυκος.

Ο Ερυθρός Ημίγλυκος οίνος παράγεται αποκλειστικά από 

Μοσχάτο Τιρνάβου και ξεχωρίζει για την αρωματική «πινελιά» 

τριαντάφυλλου. Πίνετε δροσερό όλες τις στιγμές της ημέρας.

7. Ο Αρχαϊκός (Γλυκός Οίνος).

Ο Αρχαϊκός είναι ερυθρό γλυκό κρασί ( vine de liqueur) από 

Μοσχάτο Αμβούργου. Η ποικιλία αυτή των σταφυλιών 

ευδοκιμεί στην περιοχή του Τιρνάβου και αποτελεί σημαντικό 

κομμάτι του ελληνικού αμπελώνα αφού σπάνια την συναντάμε 

σε άλλες περιοχές της χώρας. Στον τύπο του κρασιού αυτού η 

αρωματική ποικιλία του Μοσχάτου δείχνει την κλάση της.
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Τα έντονα αρωματικά και γευστικά στοιχεία τονίζονται από τα 

αζύμωτα ζάχαρα. Κατά την πολύχρονη παλαίωση του Αρχαϊκού 

σε δρύινα βαρέλια αναπτύσσεται πλούσιο μπουκέ, μεγάλη 

επίγευση που ολοκληρώνεται με το βαθύ κόκκινο χρώμα. Πίνετε 

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος σαν απεριτίφ μετά το δείπνο.

8. Παλαιωμένο Τιρνάβου. (Απόσταγμα Στέμφυλων 

Σταφυλής)

Το ιδιαίτερο αυτό ποτό είναι προϊόν πολλαπλής απόσταξης 

που διατηρεί τον ποικιλιακό χαρακτήρα του Μοσχάτου. Σύνθετο 

το άρωμα, πλούσια η γεύση, χρυσό το άρωμα, στοιχεία που 

αποκτήθηκαν από την διεργασία της μακρόχρονης παραμονής 

του σε δρύινα βαρέλια. Στην φιάλη αυτή προσφέρεται μια 

κορυφαία έκφραση της μακράς ιστορίας των αποσταγμάτων της 

περιοχής του Τιρνάβου.

9. Τσίπουρο Τιρνάβου ( το εκλεκτό απόσταγμα)

Οι πρόγονοί μας με μεράκι συνέλλεγαν σταγόνα -  σταγόνα το 

εκλεκτό αυτό απόσταγμα, το « δάκρυ του Θεσσαλικοό 

κάμπου » όπως έχει καθιερωθεί που έκανε τον Τίρναβο 

γνωστό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Α. Η εξαιρετική ποικιλία των σταφυλιών Μοσχάτο 

Αμβούργου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το 

απόσταγμα αυτό.
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Β. Η τεχνολογική ανωτερότητα των εγκαταστάσεων που 

επιτυγχάνουν ένα άριστο ραφινάρισμα των κλασμάτων του 

αποστάγματος.

Γ. Τέλος, η μακρόχρονη εμπειρία μας μέσα από την 

παράδοση χρόνων και ιστορίας εγγυάται ανεπιφύλακτα την 

ανωτερότητα αυτού του προϊόντος.

Η παραγωγή του γίνεται σε σύγχρονους αποστακτήρες που 

προσδίδουν λεπτή γεύση, εξαιρετικό άρωμα και εγγυημένη 

ποιότητα.

10. Ούζο Τιρνάβου. ( το αυθεντικό ούζο )

Το ούζο είναι προϊόν που φέρει μέσα του τα αρώματα και τις 

γεύσεις των αμπελιών της περιοχής. Παράγεται ολοκληρωτικά 

από σταφύλια και γι’ αυτό είναι ανώτερο εξαιρετικής ποιότητας 

και ανεπανάληπτης γεύσης. Ο Αγροτικός Οινοποιητικός 

Συνεταιρισμός Τιρνάβου πιστός στις παραδόσεις προσφέρει 

ούζο με γεύση από τον Τιρναβίτικο Αμπελώνα.

11. Άλικος

Είναι οινοεπιλογή που σηματοδοτεί μία ακόμη διαδρομή της 

Οινοαμπέλου στον τόπο μας. Εκλεκτές ερυθρές ποικιλίες της 

περιοχής που κάνουν πιο ποικιλόμορφο το σταφυλικό 

δυναμικό, βρήκαν την έκφρασή τους. Ο οίνος αυτός 

εμφιαλώνεται σε περιορισμένο αριθμό φιαλών. Πίνετε σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος περιβάλλοντος στους 18° Ο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ

Οι παραγωγοί αφού μαζέψουν όλη τη σοδειά τους δηλαδή τα 

σταφύλια τους πηγαίνουν στο Συνεταιρισμό. Εκεί ζυγίζονται και 

οδηγούνται στη σταφυλοδόχο. Η σταφυλοδόχος είναι μία μεγάλη 

στέρνα και από εκεί κατευθύνονται στο εκραγιστήριο όπου 

ακολουθεί η διαδικασία του εκραγισμού και της έκθλιψης, δηλαδή 

εκεί διαχωρίζεται το κοτσάνι από τη ρόγα του σταφυλιού και μένει 

ο σταφυλοπολτός ( ρόγα & πολτός). Στο εκραγιστήριο τα 

σταφύλια μπαίνουν κατά ποικιλίες.

Απαραίτητο για την καλή ποιότητα του κρασιού είναι το 

εξαιρετικό σταφύλι, όμως το κρασί δεν περιέχει όλο το σταφύλι. Και 

αυτό γιατί μέσα στο σταφύλι υπάρχουν κάποια ανεπιθύμητα 

συστατικά που η παρουσία τους στο κρασί θα πρέπει να είναι 

ελάχιστη.
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Β. ΛΕΥΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ -  ΛΕΥΚΟ ΚΡΑΣΙ

Εδώ, τα σταφύλια οδηγούνται κατευθείαν στα πιεστήρια 

( μεγάλες στέρνες) όπου εκεί γίνεται αμέσως ο διαχωρισμός του 

γλεύκους ( ρόγας) από τα στέμφυλα ( φλούδα). Τα στέμφυλα 

απομακρύνονται γιατί αυτά είναι που περιέχουνε χρωστικές ουσίες 

και δίνουν το χρώμα στο κρασί. Ο χυμός, λοιπόν, που μένει 

οδηγείται σε τεράστιες δεξαμενές για να αρχίσει η διαδικασία της 

ζύμωσης.

Το σημάδι που επιβεβαιώνει την έναρξη της ζύμωσης είναι η 

δημιουργία φυσαλίδων από το εκλυόμενο διοξείδιο του άνθρακα. Η 

θερμοκρασία της ζύμωσης κυμαίνετε από 18 -  20° Ο χωρίς να 

τους ξεπερνά (20° Ο ).

Τέλος, το κρασί θα πρέπει να διατηρείται σε χαμηλές 

θερμοκρασίες, από την πρώτη στιγμή της ωρίμανσης, σε όλη τη 

διάρκεια της διακίνησής του αλλά και από τον καταναλωτή.
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Γ. ΕΡΥΘΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ -  ΕΡΥΘΡΟ ΚΡΑΣΙ ΡΟΖΕ

Εδώ, ο σταφυλοπολτός οδηγείται κατευθείαν στους 

οινοποιητές, που είναι τεράστιες ανοξείδωτες δεξαμενές. Εκεί δεν 

γίνεται κανένας διαχωρισμός, το γλεύκος μένει μαζί με τα 

στέμφυλα, και αυτό γιατί τα στέμφυλα είναι αυτά που περιέχουν τις 

χρωστικές ουσίες και δίνουν το ερυθρό χρώμα. Στη συνέχεια 

ακολουθεί η διαδικασία της ζύμωσης. Έπειτα διακρίνουμε δύο (2  ) 

σημεία ελέγχου.

Για να γίνει το κρασί βαθύ κόκκινο ( ερυθρό), η παραμονή του 

στις δεξαμενές είναι μερικές μέρες και η θερμοκρασία της 

ζύμωσης είναι 24 -  26° Ο.

Για να γίνει το κρασί ροζέ, η παραμονή του στις δεξαμενές 

είναι μερικές ώρες, και αυτό για να μην βγει όλο το χρώμα των 

στέμφυλων. Η θερμοκρασία της ζύμωσης γίνεται στους 20° Ο.

Μετά την ζύμωση και την παρέλευση μερικών ημερών 

ακολουθεί η διαδικασία της απολάσπωσης, δηλαδή ο 

διαχωρισμός του νέου οίνου από τις οινολάσπες.

Στην συνέχεια ακολουθούν διάφορα στάδια καθαρισμού και 

αφού εμφιαλωθεί σε μπουκάλια, είναι έτοιμο προς πώληση.

Το κρασί, υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει περιεκτικότητα το 

λιγότερο 11,5 -1 2  βαθμούς οινόπνευμα γιατί διαφορετικά ξινίζει.
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Δ. ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΚΑΙ ΟΥΖΟ

Τέλος, υπάρχουν και τα αποστάγματα του κρασιού που είναι 

το τσίπουρο και το ούζο.

Το τσίπουρο ήταν το πρώτο προϊόν που έκανε τον Τίρναβο 

γνωστό σε όλο το πανελλήνιο. Το εκλεκτό αυτό απόσταγμα, το 

" δάκρυ του Θεσσαλικού κάμπου " ( όπως ονομάστηκε), το 

παρήγαγαν με την επαναπόσταξη αποστάγματος στέμφυλων, με 

την προσθήκη βεβαίως γλυκάνισου και άλλων αρωματικών φυτών. 

Για την παραγωγή του αποστάγματος αυτού απαιτείται 

αποκλειστικά η εξαιρετική ποικιλία των σταφυλιών 

"Μοσχάτο Αμβούργου

Το ούζο είναι κι’ αυτό ένα εκλεκτό απόσταγμα του κρασιού. 

Ονομάστηκε έτσι από την γνωστή περιγραφική έκφραση 

συμπολίτη μας ο οποίος δοκιμάζοντάς το αναφώνησε “ μα αυτό 

είναι uso Massalia " εκφράζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο το 

θαυμασμό του για την εξαιρετική του ποιότητα.

Η βασική διαφορά μεταξύ τσίπουρου και ούζου είναι ότι το 

πρώτο προέρχεται καθαρά και μόνο από τα στέμφυλα της 

ποικιλίας του Μοσχάτου, τα οποία αφού μπούνε στις δεξαμενές 

( που είναι αεροστεγώς κλεισμένες) βράζουν και γίνεται η 

απόσταξη. Από την άλλη το ούζο προέρχεται από καθαρό 

οινόπνευμα.

Το καθαρό οινόπνευμα προέρχεται από τον χυμό των 

σταφυλιών το οποίο βράζει για δέκα ( 10 )  περίπου μέρες και 

βγάζει μύκητες ( εξαιτίας της ζύμωσης).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ

•  ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ; Το πρώτο δοχείο αποθήκευσης και μεταφοράς κρασιού 

ήταν ο αμφορέας, που η χρήση του διατηρήθηκε μέχρι τον 3° 

αιώνα μ. X. Ακολούθησε η χρήση ξύλινωνβαρελιών. Τον 18° 

αιώνα αρχίζει η χρησιμοποίηση του γυαλιού ως σκεύος 

συντήρησης. Παράλληλα, αρχίζει η χρησιμοποίηση ξύλινου 

πώματος για να καταλήξουμε στον 19° αιώνα στην χρήση του 

κυλινδρικού φελλού.

Η φιάλη κρασιού είναι ένα γυάλινο επίμηκες δοχείο με στενό 

λαιμό που χρησιμοποιείται για να περικλείει, να συντηρεί και να 

μεταφέρει υγρά, κυρίως ποτά.

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Το γυαλί είναι ανόργανο στερεό και διαφανές, 

χωρίς κρυσταλλική δομή. Θεωρείται ως υγρό σε κατάψυξη. Το 

γυαλί σε όλες τις θερμοκρασίες μένει διαφανές και ομοιογενές. Το 

πιο συνηθισμένο γυαλί είναι πυριτιούχο -  νατριούχο -  

ασβεστούχο. Το πυρίτιο προέρχεται από την άμμο, το νάτριο από 

το ανθρακικό νάτριο και το ασβέστιο από την άσβεστο.
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• ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

Τα μπουκάλια σχηματοποιούνται από την μήτρα, που είναι 

ειδικές μηχανές σχηματοποίησης (περιστροφική & γραμμική ). 

Ορισμένα μπουκάλια είναι επιστρεφόμενα. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση είναι και η ρετσίνα.

Η ρετσίνα βρίσκεται σε τεράστιες ψυκτικές δεξαμενές. Τα 

επιστρεφόμενα μπουκάλια αλλά και τα κιβώτια ή τελάρα όπου θα 

τοποθετηθούν πλένονται πολύ καλά ένα -  ένα και ακολουθείται μία 

κυκλική διαδρομή.

Κάθε ένα μπουκάλι πλένεται, γεμίζεται με ρετσίνα αφήνοντας 

κάποιο μικρό κενό στον λαιμό του μπουκαλιού το οποίο καλύπτεται 

με άζωτο. Αυτό γίνεται για να μην οξειδωθεί και ξινίσει η ρετσίνα. 

Στην συνέχεια γίνεται ο έλεγχος για το εάν έχει ραγίσει ή σπάσει 

κάποιο μπουκάλι. Αφού ελεγχθεί κΓ αυτό ένα -  ένα μπουκάλι 

ταπώνεται, μπαίνει η ανάλογη ετικέτα με την ονομασία του 

κρασιού, μπαίνουν στο κιβώτιο και είναι έτοιμα για το εμπόριο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Α. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Η καλή ποιότητα της πρώτης ύλης των σταφυλιών μαζί με τη 

δραστηριότητα του Συνεταιρισμού βοηθούν στην απορρόφηση της 

παραγόμενης ποσότητας των σταφυλιών σε ικανοποιητικές τιμές.

Η σημασία της αμπελοκαλλιέργειας για την περιοχή είναι 

μεγάλη, υπολογίζεται ότι πάνω από το μισό γεωργικό εισόδημα της 

περιοχής προέρχεται από την καλλιέργεια του αμπελιού. Οι 

αμπελοκαλλιέργειες ( μέλη ή μη μέλη του Συνεταιρισμού) έχουν 

ενσωματώσει όλη αυτή τη διαχρονική εμπειρία τους στην 

καλλιέργεια των αμπελιών, έτσι σήμερα θεωρούνται ειδήμονες στις 

καλλιεργητικές αυτές φροντίδες που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα, 

από την εγκατάσταση μίας φυτείας μέχρι τον τρόπο για την 

ποιοτική παραγωγή των σταφυλιών.

Η περιοχή Τιρνάβου ήταν από τις περιοχές που στην 

δεκαετία του ’30, όταν η φυλλοξήρα κατάστρεψε τα αμπέλια της 

περιοχής, ξαναξεκίνησε με νέες φυτείες και νέες ποικιλίες την 

αμπελοκαλλιέργεια, τη στιγμή που άλλες περιοχές εγκατέλειπαν.

Η αγάπη και το φιλότιμο των αμπελοκαλλιεργητών της 

περιοχής ενισχύθηκε όταν το 1961 δημιουργήθηκε και το 

Συνεταιριστικό Οινοποιείο που έπαιξε και συνεχίζει να παίζει το 

ρόλο του πιλότου για την περιοχή, αναπτύσσοντας τις 

δραστηριότητές του και τα προϊόντα που παράγει και προς άλλες 

παρεμφερείς κατευθύνσεις όπως τσίπουρο και ούζο.
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Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Το εισόδημα αναμένεται να βελτιωθεί με την παραγωγή πιο 

ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων.

Είναι γεγονός ότι η αγορά διαμορφώνεται, ο καταναλωτής 

γίνεται όλο και πιο απαιτητικός και θέλει να ξέρει τα πάντα γύρω 

από το κρασί που πίνει. Οι τάσεις αυτές διαμορφώνονται από την 

συνεχή ενημέρωση του καταναλωτή, από τον υπάρχοντα τουρισμό 

αλλά και την αυξανόμενη ζήτηση στις αγορές του εξωτερικού, 

κυρίως στην Αυστραλία όπου λόγω ομογένειας γίνονται εξαγωγές.

Γενικά οι νέες αυτές ποικιλίες θα δώσουν νέα ώθηση στην 

ποιοτική αναβάθμιση των κρασιών δημιουργώντας νέους τύπους 

πιο ποιοτικούς και αποδεκτούς στην αγορά.

Συγχρόνως, ο αμπελοκαλλιεργητής θα οφελειθεί από την 

αναδιάρθρωση λόγω της μείωσης του κοστολογίου που θα 

επιτευχθεί από την πιο ορθολογιστική εκμετάλλευση του αμπελιού 

του.

Το αμπελουργικό εισόδημα σήμερα, θεωρείται ικανοποιητικό 

μόνο στο βαθμό που υπάρχει προσωπική ενασχόληση του ίδιου 

του αμπελουργού αλλά και της οικογένειάς του. Το κόστος της 

φροντίδας του αμπελιού όμως μεγαλώνει πάρα πολύ όταν η 

φυτεία δεν είναι σύγχρονη οπότε χρειάζεται πολλά εργατικά χέρια 

για την περιποίησή της.
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Η δραστηριότητα όμως του Αγροτικού Οινοποιητικού 

Συνεταιρισμού Τιρνάβου δεν σταμάτησε εκεί. Ήταν ο πρώτος 

συνεταιρισμός που παρήγαγε και εμφιάλωσε τσίπουρο και 

ούζο. Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τιρνάβου, από 

την ημέρα της ίδρυσής του ακολουθεί μία συνεχή ανοδική πορεία, 

γεγονός που τον κατατάσσει μεταξύ των καλύτερων 

Συνεταιρισμών της χώρας. Ο κύκλος εργασιών του τα τελευταία 

έτη ανέρχεται στο ποσό των 8.000.000 €!

Ο Συνεταιρισμός πραγματοποίησε παραπέρα εκσυγχρονισμό 

κάνοντας επενδύσεις την τελευταία πενταετία της τάξης των 

600.000.000 δρχ. Μεταξύ αυτών ήταν και η μονάδα παραγωγής 

συμπυκνωμένου και ανακαθορισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους. 

Η μονάδα αυτή είναι μία από τις δύο που υπάρχουν στον ελληνικό 

χώρο για παραγωγή ανακαθορισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους 

και τα προϊόντα διατείθονται σε ενδιαφερομένους όλης της χώρας.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η δυναμικότητα του Τιρναβίτικου Αμπελώνα αποτυπώνεται 

καλύτερα στην οικονομική ευρωστία και την πετυχημένη πορεία 

του Συνεταιρισμού, πορεία η οποία πιστεύουμε ότι θα διατηρηθεί 

και θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο μέσα από τα προγράμματα 

της αναδιάρθρωσης και των νέων φυτεύσεων διότι θα βοηθηθεί:

> Με την εισαγωγή νέων ποικιλιών ξένων ή ελληνικών, ειδικά 

στις ερυθρές ποικιλίες όπου η κυριαρχία του Μοσχάτου 

Αμβούργου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Με την εισαγωγή 

ποικιλιών όπως των Καπερνέ ( Cabernet ), Σιράχ ( Syrah ) 

και Μέρλοτ ( Merlot ) αλλά και των ελληνικών Αγιωργήτικο 

και Λημνιώνα θα βοηθήσουν στην παραγωγή βελτιωμένων 

κόκκινων κρασιών.

> Με την εισαγωγή κάποιων βαθύχρωμων ποικιλιών οι οποίες 

θα χρησιμοποιηθούν για την ποιοτική αναβάθμιση των ήδη 

παραγομένων κρασιών από το Μοσχάτο Αμβούργου, το 

οποίο όμως ως γνωστό, δεν έχει πολλές χρωστικές, με 

αποτελέσματα αντίστοιχα κόκκινα κρασιά να μην είναι τόσο 

βαθύχρωμα όσο τα θέλει ο καταναλωτής.

> Η αναπροσαρμογή του αμπελώνα σε σύγχρονες γραμμικές 

μορφές έτσι ώστε να βοηθηθεί η εκμηχάνιση της 

αμπελοκαλλιέργειας και η στροφή σε πιο οικολογικές 

μεθόδους.
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Η υποδειγματική για τα ελληνικά δεδομένα λειτουργία και 

αποτελεσματικότητα του Συνεταιρισμού οφείλετε τόσο στων 

υψηλών προδιαγραφών έργο των ίδιων των 

αμπελοκαλλιεργητών, οι οποίοι παράγουν υψηλής ποιότητας 

πρώτη ύλη και στον άριστο μηχανολογικό εξοπλισμό 

οινοποίησης όσο και στην πολυετή πείρα των στελεχών και την 

επιστημονική κατάρτιση του οινοποιητικού τμήματος.

Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τιρνάβου από το 

1999 κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ΙβΟ 

9002.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

> Ενδεικτικά υποβάλλουμε ένα πίνακα κόστους καλλιέργειας 

ενός στρέμματος για το 2003.

• ΚΛΑΔΕΜΑ 1 ΗΜΕΡΑ*12.000 35.216 €

• ΚΑΨΙΜΟ

ΚΛΗΜΑΤΩΝ 1 ΗΜΕΡΑ*6500 19.075 €

• ΛΙΠΑΣΜΑ 120 κιλά 39.618 €

• ΓΕΩΡ. ΦΑΡΜ. - 107.116 €

• ΠΟΤΙΣΜΑ - 26.412 €

• ΤΕΝΤΩΜΑ

ΣΥΡΜΑΤΩΝ 1 ΗΜΕΡΑ* 7000 20.542€

• ΨΕΚΑΣΜΟΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ* 6500 95.377 €

• ΒΛΑΣΤΟ-

ΛΟΓΗΜΑ 1 ΗΜΕΡΑ* 6500 19.075 €

• ΜΑΣΧΑΛΑΡΙΑ 1 ΗΜΕΡΑ* 6500 19.075 €
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• ΚΟΡΥΦΟ-

ΛΟΓΗΜΑ 1 ΗΜΕΡΑ* 6500

• ΔΕΣΙΜΟ ΚΛΗ

ΜΑΤΙΔΩΝ 1 ΗΜΕΡΑ* 6500

• ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ-

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ* 6500

• ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

• ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ

• ΣΥΝΟΛΟ

19.075 €

19.075 €

"7 β  Ο Π Ο  4?  ι Ο . ο υ Δ  τζ,

10.271 € 

2.347 € 

508.584 €
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2003

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛ.ΑΞΙΑ

ΓΗΠΕΔΑ 26.572,87 

ΚΤΙΡΙΑ 1.251.633,16 

Μ ΚΧΑΝ. 1.690.997,28 

MET. ΜΕΣ. 150.289,74 

ΕΠΙΠΛΑ 1.572.308,46 

ΣΥΝΟΛΑ 4.661.801,51

176.955,25 203.528,12

111.350,00 1.362.983,16

102.376,00 1 .763.373,28

47.963,00 198.252,74

142.691,32 1.714.999,78

581.335,57 5.243.137,08
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> Ενδεικτικά υποβάλλουμε ένα πίνακα όπου φαίνονται οι 

τιμές που πλήρωσε ο Συνεταιρισμός ως προκαταβολή για 

τα σταφύλια τα αντίστοιχα έτη:

ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ / ΚΙΛΟ

1999 8.317.064 κιλά 0.26 €

2000 6.004.200 κιλά 0.27 €

2001 7.724.822 κιλά 0.29 €

2002 8.886.808 κιλά 0.29 €

2003 8.170.257 κιλά 0.29 €
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ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 2003

S  Μοσχάτο

ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΜΗ / ΕΥΡΩ

11 0.38 €

10.5 0.36 €

10 0.34 €

ν'Ροδπτκ ■- Μακαυττέο -  Ντευττίνα -  

Uanî Blanc

ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΜΗ / ΕΥΡΩ

11 0.36 €

10.5 0.34 €

10 0.32 €
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^  Μπαντίκι -  Γκρενάζ Ρουζ

ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΜΗ / ΕΥΡΩ

11

10.5

10

0.44 € 

0.42 € 

0.40 €

^  Καπερνέ

ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΜΗ / ΕΥΡΩ

11 0.68 €

10.5 0.66 €

10 0.64 €
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^  Σαββατιανά

ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΜΗ / ΕΥΡΩ

11 0.29 €

10.5 0.27 €

10 0.25 €

^  Μερλότ -  Σιοάγ

ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΜΗ / ΕΥΡΩ

11 0.65 €

10.5 0.63 €

10 0.61 €
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Ενδεικτικά, παραθέτονται οι Ισολογισμοί των ετών 2002 και 2003: 

> Για το 2002

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
¡128031

Ποσά κλα όκνικ  Χ ο ή ν««  2ΙΒ3 Ποσά παοηνοϋαινικ Χαίίαιω ; 2002

1, ΑπβηΜβμαια (κμαβλλίΟσκως

7.890952,43 7287208,28

Μ Λν; Κ&οτοςττωλήσιων 6.792.926,62 5.623.107,30
Μικτά αττοπλίσμβτα (κίρδη 1) ζ ιρ ίς ) α μ ιτα Μ ιβ η υ ς 898.026,81 1.484,10068
ΠΑίον: 1. Αλλα ίβοδο «μπαΜώοΕως •106.850,06 7.787.902 209,433,38

ΣύνΑο 1.004,978,87 1676534,38

ΜΕίΟΝ:1. ΈξοΟαδκΗ^τκής λίπουρ^ος 309.992,74 272.513,86

3. Έξο&ι Αυτουργίας βοβίοηιΐς 462.S28.92 772.619.66 544.301,62 816615.48

Μιρικά ιπτο«λί<τμ!!τα {κέρβ^ ή (π |ίΐί{) ικ ΐϊα Μ ιϋ σ ιω ς 231458,21 85671565
ΠΑΕΟΝ(ήμών)

2. ΈβοΒα χρκονράφων 0,00 240,00

4. Πο μ κ ο Ι τόκο) μ ι ουναφή ΙοοΒα 322.39 37637

322,39 615,37

ΙΜ ον:

3,ΧρΐίΐχτπχοΙ τόκοι κα συνοχή 46.832.49 46560.10 86093.42 6647605

υλικά αποτ/τα (ζπ ^-κέρ^Ί) χρήοως 116898.11 77124063

ΠΑΕΟΝ(ί)ικΙβν)

Ι.Έκτακτακαι «όργανα Ιοοία 35.955,11 56712,70
Μ ιίον 2. ϊιαακτα& ανόργανα ίφ α 2.870,61 3.634,19

3. Έξοδα προηγοΟιχνων χρήοων 0,00 0,00

4. Προ?λίφ*κ: νΛ ίκτσχτους κνΝ νακ ' 0.00 2.87061 33.084.50 38.322.80 4615669 16555.71

Οργανικά η *  ίκτακτα α ιο Λ α  (κ!ρ9η) χρψτιως 218.98061 ' 764795,84

ΗΕΙΟΝ: .

Σύνολο αποο^έαυυν π φ ν  σταχώΰν 204.728,91 168.374,13

Μ Λν: Οιαπόανιίςινοωιιαωμίνκ:

οτοΑ ϋΐα^ΐΐίόκ& π ο; 204.728.81 0.00 163.374,13 0.00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΚΜΑΤΑ |ΚΕΡ4Η|ΧΡΗίΗΣ (προ φάρων) 216880,61 76479064
ϋ ϋ θ Η ;« ά Μ ζ 9.14
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΙΟ ϊ 21698061 _ 784787.40

_ 11«
—  —  . — - - --------------
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>  Για το 2003

Γ.ΠλΠΟΕΗΕΡΓΗηΧΟ
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1.763.3^123 1251127.60 5272«« U M « U M « 54263751

194252,74 122.326.16 759147» I M , 74 ' 109657,3} 41632,41
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1 Erô ojiTriorí tnnitouï rtoyEtw Μρ̂ ιρκού

ΚΑιΒφπώαοΜαο
I.Tan-íSaBfttmtí 
ϋιΜ<ιη&μιχί 
t  Enron «roíipraó
5. Aeopttófflia ancítpmitá «δΑσιάξαίν κίμΐΛ

IM« K(iai«iîltWMO fKB) IMronMoimn««
βρΕητιροςοοαβΙρΕη 741ΤΙΤ.-Μ

6. ΚΥΚΑΜΟΡΟΪΝ ΕΚΕΡΓΗΤΚΟ 

ΙΑΐΐ«ι»η

lUpstoofcipiiariiHH 
4. Hiüit5rafa^pi{i)J{'As'*?atid- 
A iuM anri m  tíSq ra tw A ç

4 Π ρ ο κ ο ίλ ι«  nppt;noiq>&u>

Í.ltairíOTj
Ι.Π ιΙΛ ιζ  Ϊ15.«4,Μ

Mdo^npc^Mijsc MO

3 i E m ta t tœ ipociitî
la^re^WjinlciïïîJisî 307.01,«

1 · 34139,49

1i.$tía3&tyw
llioÿjpOnJip«. State«

V.taSiüça
t.Tfltdo
iK 4 ija o o {4 ¡» iíia i« p o 9 w (i> ;
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