
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 στην Κέρκυρα.  
 
Αριθ. Απόφασης 42-3/2019  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση δημιουργίας Φορέα 
Διαχείρισης Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα  Σάββατο 9 Φεβρουαρίου  2019 και ώρα 10:00 
συνήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις 
Αλυκές Ποταμού, τα  μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  
Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και 
ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν  της με αριθμ. πρωτ. οικ. 9026/20/01-02-
2019 προσκλήσεως  του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κου 
Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα  
με τις  διατάξεις των άρθρων 165, 167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 
παρ. 9 του Ν. 4071/11-4-2012. 
 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :  

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ  
4. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
5. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
6. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
7. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
8. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
9. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
10. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
11.  Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου  
12. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
13. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
14. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
15. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
16. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
17. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
18. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
19. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
20. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
21. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
22. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
23. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος  
24. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
25. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
 

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 



1. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
2. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
3. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
4. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου  
7. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
8. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
9. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
10. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
11. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
12. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
13. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
14. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
15. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
 
 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα (40) 
Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι πέντε (25) και ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής 
Δρακουλόγκωνας και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος 
Νιοτόπουλος. 
 
                                      --------Παράλειψη----------- 
 
Κατά τη συζήτηση των επερωτήσεων προσήλθαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.  Χρήστος 
Άνθης του Κωνσταντίνου και Διονύσιος Μπάστας του Παύλου. 
 

--------Παράλειψη----------- 
 
Θέμα 9ο  Η.Δ: Έγκριση δημιουργίας Φορέα Διαχείρισης Κοινωνικής Τράπεζας 
Σπόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης ο  Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενούς 
τομέα και εξωστρέφειας κ. Ιωάννης Φοντάνας  εισηγήθηκε τα κάτωθι:  
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Κέρκυρα, 05/02/2019 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΙΑΡΧΗ 
ΙΩΑΝΝΗ ΦΟΝΤΑΝΑ 
∆ιεύθυνση: Αλυκές Ποταµού 
Ταχ. Κώδικας: 491 00 
Πληροφορίες : Ι. ΦΟΝΤΑΝΑΣ 
Τηλέφωνο:2661032859 
E-mail : fontanas@pin.gov.gr  

 

 ΠΡΟΣ:  
1. ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 
 
 

 

 

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

κ.κ. Συνάδελφοι, 

ως γνωστό, η Περιφέρεια μας έχει αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να διαφυλάξει το αβελτίωτο 
γενετικό υλικό της φυτικής παραγωγής των νησιών μας με την δημιουργία τράπεζας γηγενών 
σπόρων. 

Ήδη με πόρους της περιφέρειας έχουμε προμηθευτεί βασικές υποδομές που απαιτούνται σε 
κάθε Περιφερειακή Ενότητά μας. 

Για το εγχείρημα μας αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε χρειαζόμαστε κάθε διαθέσιμο πόρο και 
βοήθεια η οποία μπορεί να μας προσφερθεί. Τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε 
υλικοτεχνική υποδομή και κυρίως σε τεχνογνωσία και εμπειρία. 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης 
Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων της Π.Ι.Ν.  

Οι φορείς που δύναται να συμμετέχουν στο Φορέα είναι οι εξής: 

- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
- Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
- Δήμος Λευκάδας 
- Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
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- Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας 
- Αιγίλοπας (Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία) 
- Πρακτική Γεωργική Σχολή Κεφαλονιάς «Παναγή Βαλλιάνου» 

 

Σκοποί της Τράπεζας Σπόρων: 

Οι σκοποί της Τράπεζας Σπόρων είναι η προστασία των τοπικών αβελτίωτων ποικιλιών του 
φυτικού κεφαλαίου που καλλιεργείται στα Ιόνια Νησιά. 

Αυτό, κατά κύριο λόγο, επιτυγχάνεται με την εκπλήρωση των παρακάτω στόχων: 

1. Την αναζήτηση των τοπικών αβελτίωτων ποικιλιών στην ύπαιθρο των νησιών μας 
2. Την ταυτοποίηση τους με επιστημονικές μεθόδους (μοριακές αναλύσεις κτλ.) ως προς την 

προέλευση, την αυθεντικότητα και την μη γενετική τους τροποποίηση. 
3. Την διαφύλαξη τους σε ικανές συνθήκες για μεγάλο χρονικό διάστημα 
4. Την αναπαραγωγή τους (σε μορφή σπόρων) 
5. Την καλλιέργειά τους σε ικανή κλίμακα 

Νομική Μορφή της Τράπεζας Σπόρων: 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η μόνη δυνατότητα για την δημιουργία Φορέα που να 
εξυπηρετεί τους πιο πάνω στόχους είναι η αξιοποίηση του άρθρου 101 του ν.3850/2010 
(Καλλικράτης). Στο άρθρο 101 δίνεται η δυνατότητα σε δύο ή και περισσότερους δήμους ή 
δήμους και περιφέρειες να συστήνουν δίκτυα με την μορφή της Μη Κερδοσκοπικής 
Οργάνωσης (ΜΚΟ). 

Βέβαια η μορφή της (ΜΚΟ) λαμβάνει εκ των πραγμάτων την μορφή του εταιρικού σχήματος 
καθώς το Δίκτυο έχει την δυνατότητα να έχει μόνο την μορφή της Αστικής Εταιρείας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Εταίροι της Τράπεζας 

Στα Δίκτυα επιτρέπεται (πλην των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού) και η συμμετοχή κοινωνικών 
φορέων (συνεταιρισμών, επιχειρήσεων της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας κτλ.) 
καθώς και Πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων. Κατά συνέπεια στο δίκτυο μπορεί να 
ενταχθεί και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 
ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας, η Πρακτική Γεωργική Σχολή Κεφαλονιάς 
«Παναγή Βαλλιάνου» και η ΜΚΟ Αιγίλοπας.  

Διοίκηση της Τράπεζας 

Σύμφωνα με τα άρθρα του Αστικού Κώδικα (741 και επέκεινα) περί Αστικών Εταιρειών, τη 
Διοίκηση της Εταιρείας μπορούν να αναλάβουν από κοινού η Π.Ι.Ν. με 3 θέσεις στο Δ.Σ., η 
Αγροδιατροφική με επίσης 3 θέσεις στο Δ.Σ. και από μία θέση οι πέντε υπόλοιποι εταίροι, 
σχηματίζοντας ένα Δ.Σ. που αποτελείται από 11 θέσεις (πρόεδρος, α’ και β’ αντιπρόεδρος, 
γραμματέας, ταμίας και 6 μέλη) με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. 
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Εταιρική Μερίδα & Κεφάλαιο 

Το κεφάλαιο της εταιρείας απαρτίζεται από τις εταιρικές του μερίδες οι οποίες προτείνεται να 
είναι χαμηλού ύψους (έως 100€) έκαστη. Το συνολικό Κεφάλαιο θα εξαρτηθεί από πόσες 
εταιρικές μερίδες θα αποφασίσει να αποκτήσει ο κάθε εταίρος. 

Χρηματοδότηση 

Κατά κύριο λόγο η χρηματοδότηση της τράπεζας σπόρων θα πραγματοποιηθεί από πόρους 
που προέρχονται από το διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία, αυτοτελείς πόρους, το 
υπομέτρο 10.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  και από την ανάλωση του κεφαλαίου 
που θα συγκεντρωθεί για την δημιουργία της τράπεζας. 

Διαδικασία Ίδρυσης Τράπεζας 

Κατ’ ελάχιστο απαιτείται πρωτοβουλία ενός ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού να πάρει την πρωτοβουλία 
για την Ίδρυση του Δικτύου ΟΤΑ, με σκοπό τη δημιουργία της Τράπεζας Σπόρων. Μετά την 
σχετική πρωτοβουλία (Απόφαση Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου) ακολουθούνται τα 
παρακάτω βήματα: 

 

1. Καταστατικό 
2. Προσωρινό Δ.Σ.  
3. Εξουσιοδότηση προσωρινού προέδρου 
4. Γ.Ε.ΜΗ. και Δ.Ο.Υ. 
5. Τραπεζικός Λογαριασμός 
6. Ιδρυτική Γενική Συνέλευση 

 

Ζητάμε, το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης 
Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και με βάση την εισήγηση και το 
επισυναπτόμενο προσχέδιο καταστατικού, να ξεκινήσει η συζήτηση με τους εν δυνάμει 
φορείς, ώστε να οριστικοποιηθεί το καταστατικό του εν λόγω Φορέα.  

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΝΤΑΝΑΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ  

ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

 



Προσχέδιο Καταστατικού Τράπεζας Σπόρων 

Σελίδα 1 από 12 

Στην Κέρκυρα σήμερα, ημέρα (ΗΜΕΡΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

Α, Περιφέρεια (ΟΤΑ β’ Βαθμού) 

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με έδρα την Κέρκυρα και ΑΦΜ 
9979913715, Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή του παρόντος 
από τον Περιφερειάρχη Θεόδωρο Γαλιατσάτο, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.___ απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. 

Β. Δήμοι (ΟΤΑ α’ βαθμού) 

1.  Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Λευκάδας» με έδρα τη Λευκάδα και ΑΦΜ 997916281, 
Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή του παρόντος από τον 
Δήμαρχο Κωνσταντίνο Δρακονταειδή σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.___ απόφαση του  

 

προβαίνουν στην ίδρυση/σύσταση Δικτύου ΟΤΑ για την συνεργασία τους για την δημιουργία 
Τράπεζας Αβελτίωτου Γενετικού Υλικού στην Γεωγραφική Επικράτεια της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 101 του Ν.3852/2010, (αναφορά στο αντίστοιχο άρθρο του 

Κλεισθένη), ήτοι με την μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 
741επ. του Α.Κ 

Περεταίρω στο εν λόγο δίκτυο συμμετέχουν και οι κάτωθι αναφερόμενοι φορείς με σκοπούς 
αντίστοιχους αυτούς του δικτύου ως ειδική κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 101, 
παράγραφος 3, εδάφιο 2 του Ν.3852/2010 

Γ. Κοινωνικοί – Οικονομικοί Φορείς 

1. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τον Διακριτικό Τίτλο «Ιόνια Γη», με  ΑΦΜ 000000000, νομίμως 
εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο της Παύλο Μπουχάγιερ σύμφωνα με την υπ’ αριθμό __ 
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

2.  Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ιόνιο Πανεπιστήμιο με  ΑΦΜ 000000000, νομίμως 
εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη του __________ σύμφωνα με την υπ’ αριθμό __ 
απόφαση του Συγκλήτου του ιδρύματος. 

3. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας, με 
ΑΦΜ____________________  νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του __________ 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό __ απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

4. Το Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία με την διακριτική ονομασία 
«Αιγίλοπας», με ΑΦΜ____________________  νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο 
του __________ σύμφωνα με την υπ’ αριθμό __ απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. 



Προσχέδιο Καταστατικού Τράπεζας Σπόρων 

Σελίδα 2 από 12 

5. Η Πρακτική Γεωργική Σχολή Κεφαλονιάς «Παναγή Βαλλιάνου», με έδρα την Κεφαλονιά και 
ΑΦΜ 0000000000, νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή του παρόντος από τον 
Πρόεδρο 

Οι πιο πάνω συνεργαζόμενοι φορείς συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα 
παρακάτω και προβαίνουν στην ίδρυση/σύσταση Δικτύου ΟΤΑ με τους παρακάτω όρους και 
συμφωνίες: 

 

Άρθρο 1 Επωνυμία 

§1.Η Επωνυμία του Δικτύου είναι «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΟΤΑ Α & Β 
ΒΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» με τον 
διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ». 

§2.Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της και με 
λατινικά στοιχεία ή μετάφραση. 

Άρθρο 2 Έδρα – Σφραγίδα 

§1.Έδρα του δικτύου ορίζεται ο Δήμος Kέρκυρας. 

§2.Το δίκτυο μπορεί να ιδρύει με απόφαση της ΓΣ παραρτήματα καθώς και γραφεία 
αντιπροσώπων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, ορίζοντας τους ιδιαίτερους 
λόγους εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας των 
παραρτημάτων αυτών. Το δίκτυο μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας του 
χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού του. 

§3.Το δίκτυο έχει σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του, ο διακριτικός τίτλος 
του, η νομική του μορφή, τα φορολογικά στοιχεία της (ΑΦΜ & ΔΟΥ) καθώς και στοιχεία 
επικοινωνίας. 

Άρθρο 3 Διάρκεια 

§1.Η διάρκεια του δικτύου είναι είκοσι έτη και αρχίζει από την ημέρα της καταχωρήσεως του 
παρόντος καταστατικού στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ/ Γ.Ε.ΜΗ. της έδρας του. 

§2.Οι συμβαλλόμενοι μπορούν με απόφαση της Γ.Σ. και τροποποίηση του καταστατικού, με 
ειδική πλειοψηφία τριών τετάρτων να παρατείνουν περεταίρω την διάρκεια του δικτύου. 

Άρθρο 4 Σκοποί του Δικτύου – Αντικείμενα Δραστηριότητας 

§1.Ο σκοπός του δικτύου είναι κοινωφελής και αναπτυξιακός και σε καμία περίπτωση δεν 
θεωρείται κερδοσκοπικός/εμπορικός. Το δίκτυο επικεντρώνει την δραστηριότητα του στην 
γεωγραφική επικράτεια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

§2.Σκοπός του δικτύου είναι η Σύσταση και Λειτουργία Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων η 
οποία θα: 
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1ον Συλλέγει τις τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες της φυτικής παραγωγής των Ιονίων Νήσων. 

2ον Προστατεύει τις πιο πάνω ποικιλίες στο πλαίσιο την διαφαινόμενης επικίνδυνη γενετική 
διάβρωσής τους. 

3ον Πολλαπλασιάζει και διανέμει σε ντόπιους καλλιεργητές πιστοποιημένους σπόρους των 
τοπικών αυτών ποικιλιών με στόχο την παραγωγή πιστοποιημένων ως προς την τοπική 
προέλευσή τους προϊόντων για διάθεση τους στις τοπικές, εθνικές και διεθνής αγορές 
τροφίμων. 

§3.Για πετύχει τον σκοπό του το Δίκτυο έχει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα πιο κάτω 
αντικείμενα δραστηριότητας: 

1. Αποκτά την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την δημιουργία και την λειτουργία της 
Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων. 

2.Προμηθεύεται τον βασικό απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την λειτουργία της 
Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων. 

3. Συλλέγει και διασώζει, διαφυλάγοντας τες σε ασφαλή μακροχρόνια διατήρηση τις τοπικές 
αβελτίωτες ποικιλίες. 

4. Προσδιορίζει ολοκληρωμένα την ταυτότητα κάθε αβελτίωτης τοπικής ποικιλίας με την χρήση 
μορφολογικών και μοριακών δεικτών. 

5. Ενημερώνει και προβαίνει σε κατάρτιση τοπικών γεωργών σε θέματα καλλιέργειας, 
διατήρησης και προώθησης των τοπικών αβελτίωτων ποικιλιών. 

Άρθρο 5 Μέσα – Δραστηριότητες 

§1.Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών το δίκτυο μπορεί να αναπτύσσει ενδεικτικά τις πιο 
κάτω δραστηριότητες: 

1. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών παραγωγών και του 
ευρύτερου πληθυσμού της υπαίθρου των ιονίων νήσων σχετικά με την ανάγκη της 
προστασίας των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών. 

2. Συλλογή σπόρων από τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες. 
3. Ταυτοποίηση των αβελτίωτων τοπικών ποικιλιών με την χρήση μορφολογιών και 

μοριακών δεικτών. 
4. Ασφαλή μακροχρόνια διατήρηση των τοπικών αβελτίωτων ποικιλιών των Ιονίων 

Νήσων σε δικές της εγκαταστάσεις εντός της γεωγραφικής επικράτειας των ιονίων 
νήσων. 

5. Ανάπτυξη διμερών επαφών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς για 
την μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. 

6. Συμμετοχή σε άλλα δίκτυα και φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν 
στόχο την προστασία των αβελτίωτων ποικιλιών της φυτικής παραγωγής. 

7. Διοργάνωση Επιστημονικών Ημερίδων και Συνεδρίων με αντικείμενο την προστασία 
των αβελτίωτων ποικιλιών της φυτικής παραγωγής. 
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Άρθρο 6 Κεφάλαιο – Πόροι του Δικτύου 

§1.Το δίκτυο είναι μη κερδοσκοπικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι,.Δ.). 

§2.Το Κεφάλαιο του δικτύου ορίζετε στο ποσό των 00.000€ και απαρτίζεται από συνολικά 000 
μερίδια αξίας 000€ έκαστο. 

§3.Το κεφάλαιο του δικτύου θα καλυφθεί κατά  

 ΠΟΣΟ €– Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ 
 ΠΟΣΟ €– Δήμος Λευκάδας – ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ 
 ΠΟΣΟ €– Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων  – ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 

ΜΕΡΙΔΩΝ 
 ΠΟΣΟ €– Ιόνιο Πανεπιστήμιο – ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ 
 ΠΟΣΟ €–  Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας– ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 

ΜΕΡΙΔΩΝ 
 ΠΟΣΟ €–  Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία «Αιγίλοπας» – 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ 
 ΠΟΣΟ €– Πρακτική Γεωργική Σχολή Κεφαλονιάς «Παναγή Βαλλιάνου»  – ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ 

§4.Άλλοι πόροι του δικτύου για την πραγμάτωση των σκοπών και των δραστηριοτήτων του 
είναι: 

1. Συμμετοχή σε προγράμματα από Εθνικούς και Ενωσιακούς Πόρους 
2. Έκτακτες ενισχύσεις, δωρεές ή επιχορηγήσεις από το κράτος, διεθνής οργανισμούς ή 

φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού, συνδρομές από φίλους και υποστηριχτές του δικτύου, που παρέχονται για 
την υποστήριξη των σκοπών της. 

3. Αμοιβές από αναθέσεις προς αυτήν προγραμμάτων καθώς και μελετών ή διοργάνωση 
εκδηλώσεων από Ελληνικούς ή Αλλοδαπούς Οργανισμούς ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ. ή 
φυσικά πρόσωπα ως και του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Συνδρομές από συλλογικούς φορείς 
5. Κάθε άλλο έσοδο το οποίο μπορεί να προκύψει νόμιμα από την λειτουργία και την 

δράση του δικτύου και του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς του και 
στις ισχύουσες νομικές διατάξεις. 

§5.Το δίκτυο είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η λειτουργία του διέπετε από τις 
διατάξεις των άρθρων 741 επ. του ΑΚ. Η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις έναντι του δημοσίου 
ή και τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλόμενους κατά τον λόγο της εταιρικής μερίδας του 
καθενός (άρθρο 750 ΑΚ). Τόσο κατά την διάρκεια όσο και κατά την διάλυση του δικτύου δεν 
επιτρέπεται η διανομή κερδών ή η καταβολή τόκων προς τους εταίρους του. Μόνο μετά την 
εκκαθάριση και εφόσον έχουν εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις προς τρίτους, είναι 
προβλεπόμενη η περιέλευση της υπόλοιπης περιουσίας στα συμβαλλόμενα μέρη που 
απαρτίζουν το δίκτυο. 
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Άρθρο 7 Αμοιβές Οργάνων 

§1.Οι αιρετοί εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μελών οι οποίοι μετέχουν στην διοίκηση του 
δικτύου, ουδεμίας δικαιούνται αμοιβής για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν σε αυτό. 
Δικαιούνται όμως έξοδα παράστασης, αποζημίωσης για τις δαπάνες μετακίνησης και τυχόν 
διαμονής τους με απόφαση του Δ.Σ. (το αυτό ισχύει και για τα μέλη του Δ.Σ.). 

 

Αρθρο …  

Είσοδος  νέου εταίρου  Αποχώρηση Εταίρου 

   Είσοδος  νέου  εταίρου(μέλους του Δικτύου) στο δίκτυο  μπορεί  να  γίνει  μετά  από  γραπτή  
αίτηση και  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  Εταίρων, η  οποία συγκαλείται  
έκτακτα  για  το  σκοπό  αυτό. Για την είσοδο νέου εταίρου στην Εταιρεία απαιτείται απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί με αυξημένη πλειοψηφία 2/3. 

  Σε  περίπτωση  εγγραφής  νέων  μελών - εταίρων, το  ποσό της  εγγραφής τους  θα  
καθορίζεται από  την  γενική  συνέλευση και θα εισέρχονται στην  εταιρεία  με ποσοστό, που 
θα  καθορίζει το Δ.Σ. και θα εγκρίνεται από τη  Γ.Σ., το οποίο μεταβιβάζεται  σε αυτούς  από 
τους λοιπούς εταίρους υποχρεωτικά, περιορίζοντας την μερίδα συμμετοχής  τους στην 
εταιρεία (το  ποσοστό συμμετοχής  της Π.Ι.Ν. σε  καμία  περίπτωση δεν  μπορεί  να  είναι 
κατώτερο του 51%) . Η καταβολή  τα  ονομαστικής  αξίας  της οποίας  γίνεται  μέσα  σε  ένα 
μήνα από  την  απόφαση  αποδοχής  της  αίτησης. Η  εγγραφή νέου  μέλους  γνωστοποιείται  
στις  αρμόδιες  αρχές σύμφωνα  με  το νόμο. 

  Εταίρος  δικαιούται  να  είναι  κάθε  δήμος της Π.Ι.Ν. με  κοινά χαρακτηριστικά  με  τους 
υπάρχοντες  Δήμους εταίρους,  όπως  ορίζει το άρθρο 101  παρ. 1  του Ν. 3852/2010. Επίσης 
σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3 του  άρθρου  101του  Ν. 3852/2010, και (Κλεισθένης)  για  
την  καλύτερη  εξυπηρέτηση των  σκοπών  του  δικτύου  δύνανται  να  συμμετέχουν  σε  αυτό  
κοινωνικοί  φορείς  με σκοπούς  αντίστοιχους αυτών  του  δικτύου,  καθώς  και  
πανεπιστημιακά  ή  ερευνητικά ιδρύματα.  Ο υποψήφιος για  την  είσοδο νέος  εταίρος πρέπει  
να  υποβάλει  σχετική  για  τον  σκοπό  αυτό  αίτηση  στην  Γενική  Συνέλευση της  εταιρείας 
κατόπιν  σχετικής  απόφασης  του αρμοδίου  του  οργάνου,  ήτοι  του  Δημοτικού  Συμβουλίου 
- εφ όσον  ο  υποψήφιος   εταίρος είναι Δήμος ,  του  Διοικητικού  συμβουλίου – εφόσον ο 
υποψήφιος  εταίρος  είναι  νομικό  πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου –ή  κάθε  άλλου  
αρμοδίου  οργάνου,  όπως  σχετικά  αποδεικνύεται  από  το  καταστατικό  του  κατά  
περίπτωση  ενδιαφερόμενου  υποψηφίου  εταίρου. 

2. Η έξοδος  εταίρου  επιτρέπεται  κατόπιν έγκαιρης  ενημέρωσης  του  Διοικητικού  
Συμβουλίου  της Εταιρείας (6 τουλάχιστον  μήνες  πριν την  σκοπούμενη  αποχώρηση  κι  
αφού  πρώτα διευθετηθούν  τυχόν υποχρεώσεις  του  έναντι  της  Εταιρείας.  

Σε  περίπτωση αποχώρησης  μέλους του δικτύου – συνεταίρου η μερίδα του δεν μεταβιβάζεται 
ούτε  έχει  το δικαίωμα  να ζητήσει το ποσό  του κεφαλαίου που συνεισέφερε.  
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Διαγραφή  μελών   

 

Από  το δίκτυο μπορεί  να  διαγραφεί κάθε μέλος - συνεταίρος,  ύστερα από εισήγηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης , εφόσον : 

1. Αρνείται  την  καταβολή  της  αξίας  της  εταιρικής   μερίδας  ή  την καθυστερεί περισσότερο 
από 10 μήνες. 

2 Αρνείται ή  καθυστερεί άλλη  προς  το  δίκτυο  οφειλή  του   περισσότερο   από  τον  συνήθη  
χρόνο ανοχής , όπως ο  χρόνος (ανοχής)  καθορίζεται από  το Δ.Σ.  με  βάση τα  συνηθισμένα, 
τις  ανάγκες του δικτύου, την  καλή  πίστη. 

3. Κατά  παράβαση  των υποχρεώσεων  του  βλάπτει τα συμφέροντα  του  δικτύου ή καθ΄ 
υποτροπή   έχει  παραβιάσει  την ίδια  ή  διαφορετική από τις  υποχρεώσεις  που κατά  το  
νόμο, το  καταστατικό και τους  κανονισμούς βαρύνεται. 

4. Βλάπτει  τον  συνεταιρισμό ή  δημιουργεί  προβλήματα στην  καλή  και  εύρυθμη  λειτουργία  
του, αδιαφορεί για τούτο, από κωλυσιεργία  στην  εκτέλεση των  υποχρεώσεων  του, την καλή 
πίστη. 

5. Καταδικάστηκε  το  φυσικό πρόσωπο  ή ένας  τουλάχιστον  από τους  νόμιμους 
εκπροσώπους (για  νομικό  πρόσωπο) τελεσίδικα  είτε  για  κακούργημα  ή  πλημμέλημα,  που  
αφορά  σε  απιστία  ή  κατάχρηση στη διαχείριση  περιουσίας  οποιασδήποτε 
συνεταιριστικής  οργάνωσης  ή  του  Δημοσίου ,  υπεξαίρεση,  απάτη, τοκογλυφία, χρεοκοπία 
είτε  για αδίκημα  σε  βάρος  του  δικτύου. 

6. Λύθηκε το  νομικό  πρόσωπο  ή  έπαυσε  την  δραστηριότητα  με  βάση  την  οποία  
συμμετείχε  στο  δίκτυο. 

  Ο  αποκλεισμός  γίνεται  με απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης ( στην  οποία  εισάγεται  
από  το  Δ.Σ.), η  οποία  λαμβάνεται  με  αυξημένη  πλειοψηφία  του άρθρου … του παρόντος. 
Ο αποκλεισμός  γνωστοποιείται με  κοινοποίηση  αποσπάσματος  της  απόφασης  της Γ.Σ.  
που  περιέχει  τους  λόγους  αποκλεισμού. 

Το αποκλεισθέν  μέλος του δικτύου – εταίρος από  την  ημέρα  της  κοινοποίησης της  
διαγραφής  δεν  επιτρέπεται να  λαμβάνει  μέρος  στις  συνεδριάσεις  των  οργάνων του 
δικτύου και  γενικά  εργασίες αυτού. 
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Οι διαγραφέντες  δεν έχουν  το δικαίωμα  να ζητήσουν  τη  λύση και  εκκαθάριση του δικτύου.   

                                       Άρθρο 8 Διοίκηση – Διαχείριση του Δικτύου 

§1.Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις του δικτύου είναι: 

1. Η Γενική Συνέλευση 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
3. Ο Πρόεδρος – Διαχειριστής 

Άρθρο 9 Γενική Συνέλευση 

§1.Ανώτατο όργανο του Δικτύου είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων που συγκαλείται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά τον χρόνο και έκτακτα εάν το ζητήσει το 20% των εταιρικών 
μερίδων με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή του. 

§2.Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό, τον οικονομικό ισολογισμό του 
δικτύου, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του και όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. 

§3.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες οι εκπρόσωποι των 2/3 των 
εταιρικών μερίδων. Εάν δεν συντελεστεί απαρτία συγκαλείται με επαναληπτική πρόσκληση 
του Δ.Σ. πέντε ημέρες τουλάχιστο πριν από την πραγματοποίηση της. Η επαναληπτική 
συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία  όταν είναι  παρόντες οι εκπρόσωποι  του ½ !!!!!!!των 
εταιρικών μεριδίων  με όσα μέλη και αν παρίστανται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που 
αφορά το δίκτυο με απλή πλειοψηφία των παρόντων εκπροσωπούμενων εταιρικών μερίδων, 
εκτός από τα ειδικά θέματα που το καταστατικό αυτό ορίζει, ως αναφέρονται στην κατωτέρω 
παράγραφο και στα οποία για την λήψη απόφασης επί των οποίων απαιτείται αυξημένη 
πλειοψηφία των ¾ τουλάχιστον των παριστάμενων εταιρικών μεριδίων της Γ.Σ. 

§4.Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο 
βιβλίο πρακτικών. 

§5.Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για: 

1. Την διάλυση του δικτύου 
2. Την μετατροπή του δικτύου σε άλλη νομική μορφή ή συγχώνευσή του σε άλλη 

υφιστάμενη εταιρική μορφή οποιασδήποτε μορφής ή με οποιοδήποτε τρόπο 
μετασχηματισμό του δικτύου. 

3. Την τροποποίηση του καταστατικού 
4. Την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου 
5. Την είσοδο ή την διαγραφή μελών 
6. Την έγκριση των ετησίων προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και έκθεσης 

πεπραγμένων του δικτύου και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 
7. Την εκλογή εκκαθαριστών 

§6.Για τα σημεία 1 έως 5 απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία των ¾ τουλάχιστον των 
παριστάμενων εταιρικών μεριδίων της Γ.Σ. 
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§7.Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της λύνεται από την Γ.Σ. 

§8.Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης του δικτύου έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην 
εξυπηρέτηση των στόχων και των συμφερόντων του και να υπακούει στις αποφάσεις των 
Γενικών Συνελεύσεων. 

§9.Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο 
οικείο βιβλίο πρακτικών. Τηρείται βιβλίο αλληλογραφίας. Τα ανωτέρω δύνανται να τηρούνται 
ηλεκτρονικά. 

§10.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται ή 
κοινοποιούνται με τηλεομοιοτυπία, ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα στην νόμιμη διεύθυνση των 
μελών ή στην υποδεικνυόμενη από τα μέλη ηλεκτρονική τους διεύθυνση και γραμμή 
τηλεομοιοτυπίας τουλάχιστον δέκα μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισής της, καθώς και 
με καταχώρηση της ανακοίνωσης στην ηλεκτρονική σελίδα του δικτύου στο διαδίκτυο. Στην 
σχετική πρόσκληση και στην ηλεκτρονική ανακοίνωση του Δ.Σ. καθορίζεται ο τόπος και ο 
χρόνος σύγκλισης και προσδιορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα 
συζητηθούν. 

§11.Δικαίωμα παράστασης στην ΓΣ τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέλος που έχει εκπληρώσει 
τις ταμειακές του υποχρεώσεις. 

§12.Κάθε μέλος έχει τόσες ψήφους όσες είναι και οι εταιρικές μερίδες συμμετοχή του στο 
κεφάλαιο του δικτύου. 

§13.Κάθε εταίρος υποχρεούται να ορίζει νόμιμο αντιπρόσωπο του καθώς και τον αναπληρωτή 
αυτού στην ΓΣ του δικτύου. 

§14.Απών αντιπρόσωπος μέλους στην ΓΣ εκπροσωπείται νομίμως από τον αναπληρωματικό 
του. 

Άρθρο 10 Διοικητικό Συμβούλιο 

§1.Το δίκτυο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα μέλη: τον 
Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και έξι μέλη. 

§2.Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ορίζει τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τους 
αναπληρωματικούς αυτών. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Π.Ι.Ν. ορίζει τρία μέλη και τα 
υπόλοιπα πέντε μέλη, ορίζονται από τους υπόλοιπους πέντε φορείς του δικτύου (Δήμος 
Λευκάδας, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας, Πρακτική Γεωργική Σχολή 
Κεφαλονιάς «Παναγή Βαλλιάνου», Αιγίλοπας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο).  

§3.Η θητεία του ΔΣ είναι τετραετής και τα μέλη μπορούν να επαναπροσδιορίζονται ή να 
επανεκλέγονται απεριόριστα. 
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§§4.Το ΔΣ μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει: Α’ και Β’ 
Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Τη θέση του Προέδρου καταλαμβάνει όπως 
προαναφέρθηκε, μέλος που ορίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων. 

§5.Το ΔΣ μπορεί με απόφαση του η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία ή κατά προτίμηση 
ομόφωνα από όλα τα μέλη του να αναθέτει αρμοδιότητες σε καθένα από τα μέλη του. 

§6.Κατ’ εξαίρεση, το πρώτο ΔΣ που θα διοικήσει το δίκτυο μέχρι την πρώτη τακτική ΓΣ είναι 
πενταμελές και αρμοδιότητα έχει να πράξει όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την 
σύσταση του, ορίζεται με το παρόν και απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη.: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Με αναπληρωματικά μέλη αυτών τους κάτωθι: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

§7.Οι εταίροι επιθυμώντας να αποκτήσει το παρόν δίκτυο νομική προσωπικότητα, 
εξουσιοδοτούν το ανωτέρω ΔΣ και χορηγούν σε αυτό την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα 
όπως προβεί από κοινού ή σε πρόσωπο του το ίδιο θα ορίσει, σε κάθε ενέργεια, πράξη ή 
δήλωση που απαιτείται προκειμένου το παρόν Δίκτυο να αποκτήσει νομική προσωπικότητα 
σύμφωνα με τον Νόμο. 

§8.Το ΔΣ συνεδριάζει στην έδρα του όποτε το απαιτούν οι ανάγκες του, συγκαλούμενο από 
τον Πρόεδρο του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή με αίτηση δύο μελών του ΔΣ υποχρεωμένου 
του Προέδρου, στην τελευταία αυτή περίπτωση να συγκαλέσει ΔΣ μέσα σε δέκα ημέρες από 
την παράδοση της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα που θα 
συζητηθούν. 

§9.Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σε αυτό έξι 
τουλάχιστον μέλη του. Ο αριθμός αυτός, έξι, αποτελεί και την ελάχιστη νομιμοποιητική βάση 
ύπαρξης του ΔΣ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποτελεί υποχρέωση η προκήρυξη νέων 
εκλογών. 
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§10.Απών μέλος του ΔΣ εκπροσωπείται νομίμως από τον αναπληρωματικό του. Σε περίπτωση 
που μέλος του ΔΣ απουσιάζει αδικαιολόγητα σε πάνω από πέντε συνεχόμενες συνεδριάσεις η 
θέσου του αναπληρώνεται με απόφαση του ΔΣ από τον αναπληρωματικό του.  

§11.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του ΔΣ πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο, 
για το σκοπό αυτό, τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους 
συμβούλους που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση. Οι αποφάσεις του ΔΣ 
λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει 
η ψήφος του Προέδρου. 

§12.Στο ΔΣ μπορούν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι των μελών του 
δικτύου ή συνεργαζόμενων φορέων των οποίων την παρουσία θα κρίνουν χρήσιμη τα μέλη 
του ΔΣ. 

Άρθρο 11 Αρμοδιότητες του ΔΣ 

§1.Το ΔΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 Διοικεί το δίκτυο και εισηγείται προς την ΓΣ τους μακροπρόθεσμους στόχους και τη 
στρατηγική για την επίτευξή τους. 

 Παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις και τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις για την άσκηση 
των δραστηριοτήτων του δικτύου. 

 Εγκρίνει τα προγράμματα δράσης ετήσια και μακροπρόθεσμα και εισηγείται στην ΓΣ 
τους προϋπολογισμούς λειτουργικών και λοιπών δαπανών. 

 Καθορίζει την γενική πολιτική και προτείνει πολιτικές στους επιμέρους τομείς 
λειτουργίας του δικτύου.  

 Αποφασίζει για την τυχόν πρόσληψη διευθυντή και τις αρμοδιότητες του καθώς και 
της Γραμματείας του ΔΣ 

 Αποφασίζει για τις προσλήψεις προσωπικού, τις αναθέσεις των υπηρεσιών, τις 
συμβάσεις των στελεχών και την γενικότερη πολιτική εργασιών του δικτύου. 

 Ελέγχει τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον τυχόν Διευθυντή. 
 Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του δικτύου σύμφωνα με τον οποίο ρυθμίζεται η 

οργάνωση η στελέχωση η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του 
δικτύου, οι όροι πρόσληψης του προσωπικού και τα τυπικά προσόντα και οι κανόνες 
που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία, για την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου λεπτομέρεια. 

 Είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, το 
παρόν καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες 
άλλου οργάνου του δικτύου. 

§2.Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 Προΐσταται των συνεδριάσεων του, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του 
αντίγραφα και αποσπάσματα από τα                                                                                               
εις χείρας του δικτύου πρωτότυπα κάθε φύσης έγγραφα και αντίγραφα και 
αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία του δικτύου, τα βιβλία πρακτικών του ΔΣ κα 
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των ΓΣ, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν με διατάξεις του 
παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του ΔΣ. 

 Εκπροσωπεί το δίκτυο ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, ήτοι ενώπιον Δικαστηρίων, 
Δημοσίων Ταμείων και Κρατικών Οργανισμών, Τραπεζών και Ιδιωτικών 
Επιχειρήσεων. 

 Υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις του δικτύου με οποιοδήποτε τρίτο και δεσμεύει 
το δίκτυο, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε 
διαταγή και τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας του 
δικτύου. 

 Τηρεί την σφραγίδα του Δικτύου. 
 Υποχρεούται μετά την ετήσια απολογιστική συνέλευση του δικτύου, να παρουσιάζει 

τον απολογισμό και τις δράσεις της προηγούμενης χρονιάς και τον προγραμματισμό 
της επόμενης σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

§3.Ο Α’ και Β’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνουν αντίστοιχα τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται, σε όλες τις αρμοδιότητες του, τον δε αντιπρόεδρο ο οριζόμενος κάθε φορά από το 
ΔΣ σύμβουλος. 

§4.Ο Γραμματέας τηρεί τα βιβλία πρακτικών του ΔΣ και των ΓΣ του δικτύου, το Μητρώο 
Μελών, διατηρεί το αρχείο και διεξάγει την αλληλογραφία του δικτύου.  

§5.Ο Ταμίας ενεργεί την οικονομική διαχείριση του δικτύου, εισηγείται τον προϋπολογισμό και 
απολογισμό κάθε χρήσεων. Φροντίζει για την σωστή και νόμιμη τήρηση των βιβλίων του 
δικτύου και γενικά διεκπεραιώνει κάθε πρόβλημα οικονομικής φύσης. Συνυπογράφει τις 
πάσης φύσεως συμβάσεις του δικτύου. Συνυπογράφει και οπισθογραφεί με τον Πρόεδρο 
συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της 
επωνυμίας του δικτύου. Τον ταμία απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληροί οριζόμενος 
εκάστοτε από το ΔΣ του δικτύου αναπληρωτής του. 

§6.Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνα 
που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση του δικτύου σε ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα (μέλη ή όχι) καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης 
αυτής. Επίσης μπορεί να αποφασίζει την συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών καθώς και να 
διορίζει μέλη της σε συγκεκριμένα καθήκοντα. 

§7.Η εταιρική υπογραφή αποτελείται από την σφραγίδα του δικτύου και συνοδεύεται από την 
υπογραφεί του Προέδρου και όταν κωλύεται του αντιπροέδρου. 

Άρθρο 12 Εταιρική Χρήση – Ισολογισμός Βιβλία 

§1.Η Εταιρική Χρήση είναι δωδεκάμηνου διάρκειας αρχομένη από την πρώτη Ιανουαρίου και 
λήγουσα την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, με εξαίρεση την πρώτη εταιρική 
χρήση η οποία ξεκινά από την υπογραφή του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 201-, 
οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία του δικτύου και καταρτίζεται ο Ισολογισμός και ο 
Λογαριασμός Εκμετάλλευσης της τρέχουσας χρήσης και ο προϋπολογισμός της επόμενης 
χρήσης. 
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§2.Ο προϋπολογισμός και ο ισολογισμός εγκρίνονται από τα μέλη στην πρώτη ετήσια τακτική 
ΓΣ κατά την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. 

§3.Βιβλία που τηρούνται από το δίκτυο είναι, εκτός από τα οριζόμενα από τον νόμο για 
διπλογραφικά βιβλία και τα βιβλία πρακτικών ΓΣ και ΔΣ, βιβλίο παγίων και το βιβλίο 
πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. Τηρείται επίσης Μητρώο Μελών. 

§4.Το δίκτυο υπόκειται σε κανονικό καθεστώς του εκάστοτε οριζόμενου ΦΠΑ και σε 
φορολογία εισοδήματος ως επιδιώκουσα και οικονομικό σκοπό. 

Άρθρο 13  Λύση και Εκκαθάριση 

§1.Το δίκτυο λύεται με την πάροδο της διάρκειας του ή ένα επέλθει αδυναμία ως προς την 
εκπλήρωση του σκοπού του. επίσης μπορεί να λυθεί και προ της παρελεύσεως του χρόνου 
διάρκειας του κατόπι απόφασης της ΓΣ με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 
9 του παρόντος. Σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου ή λύσης νομικού προσώπου , 
δικαστικής απαγορεύσεως, αποχωρήσεως εταίρου ή καταγγελίας από εταίρο, το δίκτυο δεν 
λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.  

Άρθρο 14 Ευθύνη των Εταίρων 

§1.Το δίκτυο δεν είναι κερδοσκοπικό και η ευθύνη των εταίρων του για τα χρέη του 
περιορίζεται αποκλειστικά και εξαντλείται στο ποσό της εισφοράς τους και μόνο. 

Άρθρο 15 Τελική Διάταξη 

§1.Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 741-784 ΑΚ. 

§2.Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και υπόγραψαν το 
συμφωνητικό αυτό που αποτελεί και το καταστατικό του ιδρυόμενου με το παρόν δικτύου 

Οι Συμβαλλόμενοι 

. 

 



--------Παράλειψη---------- 
  

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ  
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
4. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
9. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
10. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
11. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
12. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
13. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
14. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
15. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
16. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
17. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος  
18. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 

 
--------Παράλειψη---------- 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει:  

 Τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

  Το επισυναπτόμενο προσχέδιο καταστατικού της Κοινωνικής 
Τράπεζας Σπόρων. 

 
 

Ο Επικεφαλής της παράταξης ¨Νέα Ιόνιος Πολιτεία ¨ και ¨Λαϊκή Συσπείρωση¨ 
κ. Σπυρίδων Σπύρου και κ. Θεόδωρος Γουλής, αντίστοιχα, δήλωσαν ότι 
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 42-3/09-02-2019   
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                  Δημήτρης Μπιάγκης 


