ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
«ΚΑΛΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ»

Άρθρο 1
Σύσταση Εταιρείας
Οι συμβαλλόμενοι συστήνουν αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 του Αστικού
Κώδικα (στο εξής Α.Κ.) που θα διέπεται από τους παρακάτω όρους και
ειδικότερες συμφωνίες.
Άρθρο 2
Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος - Έδρα - Διάρκεια
1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΚΑΛΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ»
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (απόδοση στην αγγλική:
«GOOD AGRICULTURAL PRACTICES»).
2. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται .. . Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει
διεύθυνση, εντός των ορίων της ΔΟΥ αρχικής υπαγωγής της (ΔΟΥ
Άρτας) χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της. Με απόφαση των
μελών της εταιρείας μπορούν να λειτουργήσουν παραρτήματα σε
άλλες περιοχές της χώρας καθώς και σε άλλες χώρες.
3. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου.
Άρθρο 3
Σκοπός
Οι σκοποί της εταιρείας είναι κοινωφελείς και μπορούν να συνοψιστούν
στα ακόλουθα:
1. ανάληψη δράσεων σχετικά με τον εντοπισμό, την προώθηση και την
υποστήριξη εφαρμογής καλών αγροτικών πρακτικών που οδηγούν
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στην κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία,
2. ανάδειξη,

προβολή

και

προώθηση

των

αγροδιατροφικών

προϊόντων που παράγονται με βάση τις αρχές των καλών
αγροτικών πρακτικών και
3. ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα αγροτικού και
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Για την επίτευξη των σκοπών η εταιρεία θα αξιοποιήσει την
υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των
μελών της ως και άλλων ατόμων που διαθέτουν σχετικές γνώσεις και
εμπειρία και θα συνεργαστούν με αυτή.
Άρθρο 4
Αντικείμενο δραστηριότητας - λειτουργίας
Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τον σχεδιασμό,
υλοποίηση και διαχείριση πρωτοβουλιών και έργων για την επίτευξη
των προαναφερθέντων σκοπών κοινωφελούς χαρακτήρα. Ειδικότερα:
1. Την διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τον εντοπισμό και την
αξιολόγηση καλών αγροτικών πρακτικών που προάγουν την
κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία.
2. Την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή στην πράξη των καλών πρακτικών καθώς και την
προώθηση και υποστήριξη της χρήσης τους.
3. Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών
προϊόντων που παράγονται στα με βάση τις αρχές των καλών
αγροτικών πρακτικών.
4. Την σύνταξη ενημερωτικού υλικού και την οργάνωση εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και ενημερωτικών εκδηλώσεων με σκοπό την
ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και την εκπαίδευση σε θέματα
σχετικά με τους σκοπούς της.
5. Την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών και αποθετηρίων υλικού
πληροφόρησης με αντικείμενα σχετικά με τους σκοπούς της
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αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας της
πληροφορίας.
6. Την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς (Κρατικούς φορείς, Φορείς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ακαδημαϊκούς Φορείς, Φορείς Έρευνας και
Ανάπτυξης, Επαγγελματικούς φορείς, Εταιρείες, Συνεταιρισμούς,
Ιδρύματα, Σωματεία κοκ) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για την από
κοινού προώθηση των σκοπών της.
7. Τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις (δημόσιες παρουσιάσεις, συζητήσεις,
επιστημονικά συνέδρια, εκθέσεις) που σχετίζονται με τους σκοπούς
της.
καθώς και κάθε άλλη συναφή προς τα προαναφερόμενα ενέργεια που
θα αποβλέπει στην προώθηση των καλών αγροτικών πρακτικών που
προάγουν την κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία.
Η εταιρία προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών μπορεί να συνεργάζεται
ή να συμβάλλεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με κάθε τρόπο
(καταρτίζοντας

κάθε

είδους

δικαιοπραξίες

ή

συμβάσεις)

με

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
ελληνικό ή αλλοδαπό καθώς και με κρατικούς φορείς, υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π.
Άρθρο 5
Κεφάλαιο - Πόροι
Το κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ
(500,00€), ποσό που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση των
πρώτων αναγκών της.
Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί ισόποσα από όλους τις εταίρους,
ήτοι από διακόσια πενήντα ευρώ (250,00€) έκαστος (2 εταίροι Χ
250,00€ = 500,00€).
Οι οικονομικοί πόροι τη εταιρεία θα προέρχονται από:
1. Εγγραφές νέων εταίρων.
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2. Δωρεές των εταίρων προς κάλυψη όλων των υποχρεώσεων της
εταιρείας και ειδικότερα έξοδα ίδρυσης, μετακίνησης, λειτουργικά
και λοιπά έξοδα.
3. Έσοδα

από

εθνικές

και

διεθνείς

επιχορηγήσεις

και

χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις των δημόσιων
υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού
και εξωτερικού, που παρέχονται για την υποστήριξη του σκοπού
της.
4. Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς
της εταιρείας και τους ισχύοντες νόμους.
Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της
διέπεται υπό τις διατάξεις των άρθρων 718 του Α.Κ.. Η ευθύνη για
τυχόν υποχρεώσεις έναντι του δημοσίου ή και τρίτων βαρύνει όλους
τους εταίρους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός (Άρθρο
750 του Α.Κ.).
Άρθρο 6
Διοίκηση - Συμβουλευτικά όργανα
Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της
εταιρείας, είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων (στο εξής Γ.Σ.)
2. Ο Διαχειριστής - Διευθύνων Σύμβουλος (στο εξής Δ.Δ.Σ.)
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (στο εξής Ε.Ε.)
Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση των Εταίρων
1. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά. Η σύγκλισή της
γίνεται δύο (2) φορές το χρόνο στην έδρα της εταιρείας κατά τους
μήνες Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο & Μάρτιο έως Απρίλιο και έκτακτα
εάν το ζητήσει το ένα τρίτο των εταίρων με έγγραφη και
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αιτιολογημένη αίτησή του. Η πρόσκληση για Γ.Σ. κοινοποιείται στα
μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη σύγκλιση. Στην
πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια
διάταξη της Γ.Σ. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα
όταν είναι παρόντες όλοι οι εταίροι. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ.
συγκαλείται ξανά με επαναληπτική πρόσκληση. Η πρόσκληση
πρέπει να αποσταλεί πέντε (5) ημέρες πριν την σύγκλιση. Η
επαναληπτική αυτή Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με όσους εταίρους
και αν παρίστανται.
2. Στην Γ.Σ. μετέχουν οι εταίροι της εταιρείας. Οι εταίροι μπορούν να
παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως είτε μέσω φυσικής παρουσίασης
είτε μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκεψης.
3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται δια ψηφοφορίας με πλειοψηφία,
ήτοι με συμφωνία των τριών τετάρτων των εταίρων που
συμμετέχουν.
4. Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της
σύστασης, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εταίρων θα
λύνεται από την Γ.Σ.
5. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία
καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.
Άρθρο 8
Διαχειριστής - Διευθύνων Σύμβουλος
1. Ο Δ.Δ.Σ. ασκεί καθήκοντα Διαχειριστή και Διευθύνοντα Συμβούλου
της Εταιρείας.
2. Ο Δ.Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων και ενεργεί κάθε
πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της
εταιρείας.
3. Ο Δ.Δ.Σ. δύναται να υπογράφει και να δεσμεύει την εταιρεία έναντι
τρίτων και να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό

πρόσωπο,

Δημόσιο

Ταμείο,

Οργανισμό

κλπ.,

να

παραλαμβάνει υλικά, να χορηγεί αποδείξεις και να εκδίδει επιταγές
στο πλαίσιο της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων.
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4. Ο

Δ.Δ.Σ.

δύναται

σε

περίπτωση

αδυναμίας

εκτέλεσης

συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης να εκπροσωπείται από άλλο
εταίρο με έγγραφη εξουσιοδότηση που θα ισχύει μόνο για τη
συγκεκριμένη πράξη.
5. Ο Δ.Δ.Σ. θα λογοδοτεί στη Γ.Σ. για τη διαχείριση των εταιρικών
υποθέσεων και θα αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων της.
6. Ο Δ.Δ.Σ. συγκαλεί τη Γ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις και
ενημερώνει τους εταίρους για την πορεία των υποθέσεων της
εταιρείας γραπτά ή προφορικά.
7. Ο Δ.Δ.Σ. θα ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Γ.Σ..
8. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δ.Δ.Σ. έως και την πρώτη
Γ.Σ. θα μοιραστούν από κοινού οι συμβαλλόμενοι.
Άρθρο 9
Ελεγκτική Επιτροπή
1. Η Ε.Ε. θα ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Γ.Σ.
2. Έργο της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της
εταιρείας και η σύνταξη ανά εξάμηνο έκθεσης για την οικονομική
διαχείριση καθώς και ετήσια με τη λήξη της εταιρικής χρήσης, που
θα κοινοποιείται σ' όλα τα μέλη της Γ.Σ. και στον Δ.Δ.Σ..
3. Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας, μεταξύ των μελών της Ε.Ε. για
τη σύνταξη από κοινού έκθεσης αποφαίνεται πρακτικά η Γ.Σ..
Άρθρο 10
Εταίροι
1. Κάθε εταίρος έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των
στόχων και των συμφερόντων της εταιρείας.
2. Εγγραφή νέου εταίρου μπορεί να γίνει μετά από γραπτή αίτηση και
με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται έκτακτα μετά από κλήση και
εισήγηση του Δ.Δ.Σ.
3. Το ποσό της εισφοράς νέων εταίρων θα καθορίζεται από τη Γ.Σ.
κάθε έτος μετά από εισήγηση του Δ.Δ.Σ.
4. Η εγγραφή νέου εταίρου γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές
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σύμφωνα με το νόμο.
5. Οι εταίροι δικαιούνται να αναλαμβάνουν εργασία για τους σκοπούς
της εταιρείας έναντι αμοιβής. Στην περίπτωση αυτή, οι εταίροι
δικαιούνται ως αντάλλαγμα αμοιβή, το ύψος της οποίας θα
καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.
6. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρείας δεν
επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της.
7. Οι εταίροι που αποχωρούν για οποιοδήποτε λόγο, ή διαγράφονται
έχουν δικαίωμα να αναλάβουν μόνο το ποσό της εισφοράς τους και
μόνο εφόσον το ποσό αυτό δεν έχει αναλωθεί από ζημία της
εταιρείας.
8. Σε καμία περίπτωση εταίροι που αποχωρούν από την εταιρεία, για
οποιοδήποτε λόγο, δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν να λάβουν με
οποιαδήποτε αιτιολογία, οποιοδήποτε ποσό από την εταιρική
περιουσία μεγαλύτερο από την συνεισφορά τους.
Άρθρο 12
Εταιρική Χρήση
Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήγει την 31η
Δεκεμβρίου του 2017 οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της
εταιρείας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της τρέχουσας χρήσης και ο
προϋπολογισμός της επόμενης εταιρικής χρήσης.
Άρθρο 11
Μορφή της εταιρείας
Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών
δεν γίνεται προς τα μέλη της είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λύση της
εταιρείας. Τα τυχόν, πέραν της εισφοράς των εταίρων, καθαρά κέρδη
της εταιρείας για κανέναν λόγο δεν διατίθενται μεταξύ των εταίρων αλλά
τοποθετούνται για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας τόσο
κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη λύση της εταιρείας.
Άρθρο 12
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Λύση - εκκαθάριση
Η εταιρεία όταν με οποιοδήποτε τρόπο λυθεί θα εκκαθαρισθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του Άρθρου 777 του Α.Κ. Ως εκκαθαριστές ορίζονται με
το παρόν όλοι οι εταίροι.
Άρθρο 13
Τελική διάταξη
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι
διατάξεις του Α.Κ. (άρθρο 741 έως 784).
Τροποποίηση του παρόντος θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο
Νόμο.
Το καταστατικό αυτό, αφού αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτό από τους
συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτές, παίρνει ο κάθε ένας από
ένα όμοιο αντίτυπο και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης
του στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου …..
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