ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ
Άρθρο 1ο
Ο παρών κανονισμός
Συνεταιρισμού.

είναι

υποχρεωτικός

για

όλα

τα

μέλη

του

Άρθρο 2ο
Ο 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 συνιδιόκτητης και
δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.
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, προμήθειας και εμπορίας γεωργικών
εφοδίων, καθώς και της κατασκευής υποδομών και απόκτησης εξοπλισμού
για εξυπηρέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών.
Οι δραστηριότητες αυτές ενδεικτικά είναι οι εξής:


Η επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, μέσω
των ομάδων παραγωγών.



Η πρακτόρευση στην περιφέρειά του των ασφαλιστικών εταιριών, των
οποίων η πλειονότητα των

μετοχών ανήκει σε Συνεταιριστικές

Οργανώσεις


Η πρακτόρευση στην περιφέρειά του, Οργανισμών ασφάλισης ή
αγροτικής παραγωγής και κεφαλαίου.



Η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή γραφείων
στο εσωτερικό και το εξωτερικό.



Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη



Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων, για την προμήθεια στα
μέλη καταναλωτικών αγαθών.



Η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων αγροτικής οδοποιίας.



Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών
προϊόντων των μελών του και των τρίτων
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Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης



Η ίδρυση και λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων, η ανάπτυξη του
οικοτουρισμού,

του

κοινωνικού

τουρισμού

και

αγροτουριστικών

εργασιών.


Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής
κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου.



Η

επένδυση

σε

Ανανεώσιμες

Πηγές

Ενέργειας

και

αξιοποίηση

υπολειμμάτων καλλιεργειών.


Η συνεργασία με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την
υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Απαγορεύεται στο Συνεταιρισμό να χορηγεί χρηματικά δάνεια σε μέλη ή μη
αυτού ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών, ακόμα δε απαγορεύεται να
παρέχει εγγυήσεις για δάνεια των μελών του.
Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί:
α) Να συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή άλλους
συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, με
κοινωφελείς

Οργανισμούς,

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.
β) Να συνιστά ή μετέχει σε εταιρίες του Εμπορικού Νόμου ή του Αστικού
Κώδικα, που έχουν αντικείμενό τους δραστηριότητα, που εμπίπτει στους
σκοπούς του Συνεταιρισμού.
γ) Να αναγνωρίζεται ως Ομάδα Παραγωγών.
δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και
το εξωτερικό.
Ο Συνεταιρισμός συμμετέχει σε Διεπαγγελματικές Οργανώσεις.
Άρθρο 3ο
Ο Συνεταιρισμός διοικείται από τα όργανα που προβλέπει το καταστατικό
του.
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Άρθρο 4ο
Για την καλύτερη λειτουργία του Συνεταιρισμού συγκροτούνται και
λειτουργούν ομάδες καλλιέργειας για την ξεχωριστή διαχείριση προϊόντος
με κριτήριο την κατ’ ελάχιστο απασχόληση πέντε (5) μελών με το
συγκεκριμένο προϊόν. Κάθε ομάδα θα διαθέτει τριμελή Διαχειριστική
Επιτροπή με δυνατότητα απόφασης και για την εμπορία και για ξεχωριστή
οικονομική διαχείριση αφού προηγουμένως έχει υπάρξει συνεννόηση με το
Δ.Σ. του Συνεταιρισμού. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής θα εκλέγονται
κατόπιν συνέλευσης της ομάδας στην οποία θα συμμετέχουν τα 2/3 των
μελών της ομάδας με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση αδυναμίας ή
άρνησης των μελών της ομάδας, τα μέλη της επιτροπής θα ορίζονται από
το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού. Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής μπορεί να
είναι και κάποιο μέλος του Δ.Σ. του συνεταιρισμού χωρίς να είναι
καλλιεργητής του συγκεκριμένου προϊόντος.
Άρθρο 5ο
Είναι υποχρεωτική η παράδοση του 100% της ποσότητας του προϊόντος για
το

οποίο

έχει

αποφασιστεί

η

κοινή

διαχείριση

από

τα

μέλη

του

Συνεταιρισμού. Με απόφαση της τριμελούς Διαχειριστικής Επιτροπής
μπορεί να εξαιρεθεί ποσότητα όχι μεγαλύτερη του 20% της συνολικής
αποκλειστικά για πολύ σημαντικούς λόγους οι οποίοι θα κατατίθενται
γραπτώς με υπόμνημα στο Δ.Σ. του Συνεταιρισμού το οποίο θα πρέπει να
υπογράφουν

τουλάχιστον

τα

δύο

(2)

από

τα

τρία

(3)

μέλη

της

Διαχειριστικής Επιτροπής. Το Δ.Σ. θα εξετάζει το υπόμνημα και θα
αποφασίζει για την αποδοχή του ή όχι.
Άρθρο 6ο
Η Γενική Συνέλευση της ομάδας παραγωγών του κάθε προϊόντος θα
καθορίζει τους κανόνες ποιότητας βάση των οποίων θα τιμολογείται το
προϊόν. Η πιστοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών θα γίνεται από
διορισμένο

γεωτεχνικό,

περίπτωση

διαφωνίας

μέλος
του

ή

συνεργάτη

παραγωγού

με

του

την

Συνεταιρισμού.

παραπάνω

Σε

εκτίμηση,

κατατίθεται γραπτή ένσταση και την τελική απόφαση θα λαμβάνει η
Διαχειριστική Επιτροπή.
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Άρθρο 7ο
Κάθε Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί να προτείνει την πρόσληψη έμμισθου
εξωτερικού συνεργάτη σε συνεργασία με το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, είτε
για το τμήμα της διαχείρισης είτε για το τμήμα της εμπορίας του προϊόντος,
υποβάλλοντας στο Δ.Σ. σχετικό αίτημα το οποίο θα πρέπει να είναι
τεκμηριωμένο και θα φέρει τις υπογραφές των δύο (2) από τα τρία (3)
μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής.
Άρθρο 8ο
Κάθε Διαχειριστική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει γραπτώς στο
Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, ένα μήνα πριν την έναρξη της καλλιέργειας,
υπόμνημα με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις του συγκεκριμένου προϊόντος
και τις αναμενόμενες ποσότητες παραγωγής του προϊόντος από τα μέλη
της, τον προγραμματισμό διαχείρισης και τον προϋπολογισμό διαχείρισης
του προϊόντος όπου θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην χρήση των
εγκαταστάσεων του Συνεταιρισμού, στην χρήση σταθερού ή κινητού
εξοπλισμού καθώς και στην απασχόληση έκτακτου ή τακτικού προσωπικού.
Επίσης, θα υποβάλλεται πρόταση για το παρακρατούμενο από την τιμή
πώλησης του προϊόντος ποσό, το οποίο θα οδηγείται είτε στο αποθεματικό
του Συνεταιρισμού, είτε στο ξεχωριστό αποθεματικό της συγκεκριμένης
ομάδας. Την τελική απόφαση θα λαμβάνει το ΔΣ του Συνεταιρισμού.
Άρθρο 9ο
Σε

περίπτωση

μη

συμμόρφωσης

του

εκάστοτε

μέλους

με

τους

προαποφασισμένους κανόνες διαχείρισης του προϊόντος θα επιβάλλονται οι
ακόλουθες κυρώσεις με δυνατότητα στον Συνεταιρισμό για χρήση κάθε
νόμιμου μέσου για την επιβολή τους:
Α) Επιβολή ρήτρας ίσης με το διπλάσιο της παρακρατούμενης για το
Συνεταιρισμό ή την ομάδα παραγωγών εισφοράς, για τη ποσότητα του
προϊόντος που δηλώθηκε και δεν παραδόθηκε στον Συνεταιρισμό. Σε
περίπτωση υποτροπής, το μέλος θα είναι υποχρεωμένο να πληρώσει το
συνολικό τίμημα στο Συνεταιρισμό ή να παραδώσει σ’ αυτόν ποσότητα
ίσης

αξίας.

Σε

περίπτωση

και

δεύτερης

υποτροπής

τα

ποσά

διπλασιάζονται και το μέλος διαγράφεται από το Συνεταιρισμό, χωρίς
δυνατότητα ένστασης.
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Β) Καταβολή μειωμένης τιμής ανά μονάδα μέτρησης σε περίπτωση
εισκομιζόμενου προϊόντος που δεν πληροί τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί αναφορικά με την ποιότητά του από την ομάδα παραγωγών, όπως
περιγράφονται στο παραπάνω άρθρο 6.
Άρθρο 10ο
Όλες οι πληρωμές του Συνεταιρισμού θα πραγματοποιούνται είτε μέσω του
διαδικτύου με χρήση κωδικών της Τράπεζας που έχει στην κατοχή του ο
εκάστοτε οικονομικός διαχειριστής, είτε με την φυσική του παρουσία στο
ταμείο της τράπεζας. Ποσά ίσα ή μικρότερα των 500 ευρώ μπορούν να
πληρώνονται και από τον Ταμία του Συνεταιρισμού.
Για το ταμείο του Συνεταιρισμού θα αναλαμβάνεται από τον οικονομικό
διαχειριστή κατά μέγιστο το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ από την
τράπεζα ανά δεκαπενθήμερο, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων ανάληψης
μεγαλύτερου ποσού, για τις οποίες όμως απαιτείται απόφαση του ΔΣ.
Ο προγραμματισμός των πληρωμών θα γίνεται κάθε δεκαπενθήμερο με
ευθύνη του οικονομικού διαχειριστή και του Ταμία του Συνεταιρισμού.
Άρθρο 11ο
Για τη βέλτιστη λειτουργία του Συνεταιρισμού θεσπίζονται οι παρακάτω
θέσεις

ευθύνης

υπό

τη

μορφή

καθηκοντολογίου,

πέρα

από

τα

προβλεπόμενα από το καταστατικό. Οι θέσεις αυτές είναι:
1. Οικονομικός διαχειριστής με αρμοδιότητα την σύνταξη, την
παρακολούθηση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
2. Υπεύθυνος εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με αρμοδιότητα την
εισήγηση για την αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, αλλά και τη
μέριμνα για τη σωστή λειτουργία και την συντήρησή τους.
3. Σύμβουλος καλλιεργειών - γεωτεχνικός με αρμοδιότητα την
επιστημονική

παρακολούθηση

των

καλλιεργειών

από

την

εγκατάσταση μέχρι και τη συγκομιδή τους. Οι θέσεις αυτές δύναται
να είναι αμειβόμενες.
4. Υπεύθυνος πωλήσεων με αρμοδιότητα την διερεύνηση της αγοράς
και

την

εισήγηση

για

την

πώληση

των

προϊόντων

του

Συνεταιρισμού. Την ευθύνη της πλήρωσης των παραπάνω θέσεων
ευθύνης έχει το ΔΣ.
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Καθηκοντολόγιο
καλλιέργειας

μπορούν

με

βάση

προϊόντος.

Ενδεικτικά

οργάνωσης

της

να

τις

εφαρμόζουν

ιδιαίτερες

αναφέρονται

καλλιέργειας,

και

και

ανάγκες

οι

επιμέρους

διαχείρισης

τα

καθήκοντα

του

υπεύθυνου

του

ομάδες

του

κάθε

υπεύθυνου

παραλαβής

και

συντήρησης του προϊόντος.
Άρθρο 12ο
Ο Συνεταιρισμός με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να συνεργάζεται για την
επίτευξη των στόχων του και με παραγωγούς που δεν είναι μέλη, αρκεί
αυτά να δέχονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των Γ.Σ. του
Συνεταιρισμού. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι οικονομικές υποχρεώσεις
των συνεργαζόμενων παραγωγών θα προβλέπονται σε συμφωνητικό
συνεργασίας που θα υπογράφεται μεταξύ του Συνεταιρισμού και των
συνεργαζόμενων παραγωγών.
Άρθρο 13ο
Ο παρόν κανονισμός λειτουργίας εφαρμόζεται μετά από την έγκριση από
την Γ.Σ. του

Συνεταιρισμού και αποτελεί αναπόσπαστο

Καταστατικού του Συνεταιρισμού.
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μέρος

του

