
                         ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

                                    ΤΗΣ 07ης.   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

Οι  οποίες  εγκρίθηκαν  με  την  33/2015  απόφαση  του  

Ειρηνοδικείου  Ιωαννίνων 

 

 

1) το άρθρο 9 παρ. 2, εδ. ι – τροποποιείται ως εξής: « ι) Να εμπορεύονται  

τουλάχιστον το 80% της παραγωγής  τους μέσω του Συνεταιρισμού» . 

2) το άρθρο 14 παρ. 1,  τροποποιείται ως εξής:  «1.Το συνεταιριστικό κεφάλαιο του 

Συνεταιρισμού ανέρχεται  στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου 

πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τριών ευρώ 

και είκοσι ενός λεπτών (1.537.533,21 ) ». 

3) το άρθρο 18 παρ. 1, εδ. 4 τροποποιείται ως εξής: «Δεν υπολογίζεται για την 

προθεσμία η ημέρα της Γ.Σ. Αν συμπέσει με αργία μεταφέρεται στην 

αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα ». 

4) το άρθρο 23 παρ. 3 τροποποιείται ως εξής: «Αν τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθεί ο 

Ισολογισμός, ο Απολογισμός και ο Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσης, 

η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση, μετά την ανάγνωση της 

έκθεσης των ελεγκτών, εφαρμόζεται η επόμενη παράγραφος με 

αριθμό 4 παρ. 2 του παρόντος ».  

5) το άρθρο 30 παρ. 1 εδ. 1 τροποποιείται ως εξής: «1. Τις εκλογές για την ανάδειξη 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου 

των αντιπροσώπων στην ΠΑΣΕΓΕΣ κ.λ.π., καθώς και των αντιπροσώπων 

στην αντιπροσωπευτική Γενική Συνέλευση, διενεργεί Εφορευτική 

Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και 

αποτελείται από τρία (3) μέλη, δύο τακτικά και ένα αναπληρωματικό. 

Της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει δικαστικός λειτουργός, που 

διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του Συνεταιρισμού». 

6) το άρθρο 30, 3 παρ. 2 τροποποιείται ως εξής: «Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης 

των αντιπροσώπων για την αντιπροσωπευτική Γενική Συνέλευση δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερος του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού 

των μελών που εκλέγονται».   

7)  το άρθρο 52 τροποποιείται ως εξής: « Ο Γενικός Αγροτικός  Συνεταιρισμός  

Ιωαννίνων   ΕΝΩΣΗ αγροτών, δημιουργήθηκε από την « Ένωση 



Αγροτικών Συν/σμών Ιωαννίνων» η οποία με απόφαση τη Γενικής της 

Συνέλευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4015/2011 και 

2810/2000 μετατράπηκε σε αγροτικό συνεταιρισμό του νόμου αυτού με 

τη συγχώνευση των πρωτοβάθμιων συν/σμών – μελών της: Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Πεδινής,  Αγροτικού Συνεταιρισμού Ροδοτοπίου, 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Καρίτσας, Αγροτικού Βιοτεχνικού Λατομικού 

Συνεταιρισμού Καρίτσας, Αγροτικού Συνεταιρισμού Παλαιοχωρίου 

Μπότσαρη, Αγροτικού Συνεταιρισμού ΄Ανω Λαψίστας, Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Παληουρής, Αγροτικού Συνεταιρισμού Σερβιανών, 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Πέρδικας, Αγροτικού Συνεταιρισμού Βαρλαάμ, 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζίτσας, Αγροτικού Συνεταιρισμού Κοπάνης, 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Μουζακαίων, Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Μεγάλης Γότιστας, Αγροτικού Συνεταιρισμού Νεοχωρίου, Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Αλεποχωρίου Μπότσαρη, Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Βαριάδων, Αγροτικού Συνεταιρισμού Μάζιας, Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Πετραλώνων, Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεγάλου Περιστερίου, 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίου Ιωάννη, Αγροτικού Kτηνοτροφικού 

Συνεταιρισμού Ιωαννίνων – η ΔΩΔΩΝΗ, Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Αμπελιάς, οι οποίοι με απόφαση των γενικών τους συνελεύσεων 

αποφάσισαν τη συγχώνευση  ( για την οποία συγχώνευση υπεγράφη 

ενώπιον συμβολαιογράφου και το σχετικό συμβόλαιο, στο οποίο  

αναφέρονται οι όροι αυτής και υπάρχει η έκθεση των ορκωτών 

ελεγκτών για την καθαρή θέση του συν/σμού, καθώς και τα 

περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στο νέο συν/σμό ), το δε 

καταστατικό του, αποτελούμενο από 52 άρθρα, διαβάστηκε,  

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

Καταστατική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα 

στις 26.05.2012 και στη συνέχεια εγκρίθηκε με την με αριθ. 328/2013 

απόφαση  του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, εγγράφηκε στο μητρώο 

αγροτικών συνεταιρισμών που τηρείται στο δικαστήριο αυτό με αριθμό 

179, τροποποιήθηκε δε με την σημερινή Γενική Συνέλευση των μελών 

του και  θα ισχύει από την ημέρα της έγκρισής του από το Ειρηνοδικείο 

Ιωαννίνων και καταχώρησης στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών 

Συνεταιρισμών, που τηρείται σ’ αυτό ». 
 

 


