
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ   

 
Στο Ρέθυμνο  σήμερα την …….   οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

(α) Ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) που εδρεύει  στο   Ρέθυμνο  Λεω-
φόρος Κουντουριώτη 80  και  εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκάστοτε  Πρόεδρο του και σή-
μερα από τον Δήμαρχο Ρεθύμνου κ. Γιώργη Μαρινάκη  
 
(β) Οι  Επιχειρήσεις  που υπογράφουν με τους νόμιμους εκπροσώπους των  το παρόν Κα-
ταστατικό  και  έχουν τα ΑΦΜ  και τις έδρες που αναφέρονται  για καθεμία.  
. 

  
Λαμβάνοντας  υπόψη ότι : 

1. Η Ελιά   συνδέεται στενά   επί χιλιετίες  με τις παραδόσεις, την ιστορία και τον πολιτι-
σμό  της Κρήτης  και ότι το ελαιόλαδο  σήμερα αποτελει ένα απο τα κυρίους  οικονομικούς 
πόρους του νησιού. 

2. Με σειρά  διεθνών  επιστημονικών ερευνών έχει  τεκμηριωθεί η υγιεινή, θρεπτική και 
γευστική υπεροχή  του  παρθένου και εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου   που  εξάγεται απο 
καρπούς ελιάς με αποκλειστικά μηχανικές μεθόδους,  έναντι άλλων  φυτικών ελαιών  που 
εξάγονται  απο σπόρους  με χημικές μεθόδους. 

3. Το ελαιόλαδο αντέχει σε υψηλότερες θερμοκρασίες απο τα σπορέλαια  και επομένως 
είναι καταλληλότερο στο τηγάνισμα 

4.Ολοι σχεδόν οι  κάτοικοι της Κρήτης  παραδοσιακά καταναλώνουν  άφθονο ελαιόλαδο   
στην διατροφή τους. 

5. Μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων εστίασης  στην Ελλάδα, την Κρήτη  και  Κύπρο δεν 
χρησιμοποιούν  ελαιόλαδο σε όλα τα φαγητά και ιδιαίτερα στα τηγανητά που προσφέρουν .   

6. Υψηλό ποσοστό των ελλήνων και ξένων  επισκεπτών  της Κρήτης  γνωρίζουν ότι το   
ελαιόλαδο είναι υγιεινότερο και γευστικότερο απο άλλα λάδια   .         

7. Υφίσταται εγκεκριμένο έργο « Αναβάθμιση Ποιότητας και Προώθηση Εμπορίας Ελαιό-
λαδου» (ΑΠΠΕΕ)  για τον  ΣΕΔΗΚ  και το Υπουργείο Γεωργίας Κύπρου  στα πλαίσια του   
προγράμματος  Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας –Κύπρου  στο οποίο περιλαμβάνονται 
υποστηρικτικές δράσεις για ίδρυση «Δικτύων Επιχειρήσεων Προϊόντων Ελαιόλαδου» (ΔΕΠΕ) 
στην Κρήτη και Κύπρο.  

8. Ότι υπάρχει απόφαση του  ΔΣ του ΣΕΔΗΚ να παραχωρήσει την κινητή και ακίνητη πε-
ριουσία των Δικτύων «ΕλαιοΓευσιες» που περιέρχονται σε αυτόν συμφωνά με το Καταστατι-
κό τους μετά την παύση της λειτουργίας τους  

9.Τα φαγητά και εδέσματα  της Κρητικής κουζίνας έχουν αρκετά κοινά σημεία και σημα-
ντική συμπληρωματικότητα  με τα φαγητά  της Κυπριακής κουζίνας. 

  
 

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν 
 
Την σύσταση  ΝΠΙΔ με μορφή «αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας» η οποία στο εξης 

για λόγους απλότητας θα αναφέρεται ως «Δίκτυο» και θα υπόκειται στις διατάξεις των άρ-
θρων 741-784ΑΚ (Αστικού Κώδικα) και εκείνες του παρόντος Καταστατικού όπως  περιγρά-
φονται  αναλυτικά  στην συνέχεια στα επί μέρους άρθρα.  

 
 Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 
Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται ως «Δίκτυο Επιχειρήσεων Αποκλειστικής Χρήσης Ελαι-

ολάδου Κρήτης (ΔΕΑΧΕ Κρήτης)   με διακριτικό τίτλο  «Δίκτυο ΕλαιοΓευσίες» . 
Η έδρα της εταιρίας θα είναι τα  ιδιόκτητα γραφεία της  ΠΕΔ στο Ρέθυμνο  στην οδό Η-

γουμένου Γαβριήλ  103 –105, ενώ γραφεία της θα μπορούν να  λειτουργούν και στα ιδιόκτητα Γραφεία 
των ΠΕΔ στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο καθώς και στα Γραφεία του ΣΕΔΗΚ στα Χανιά απο ό-
που θα διεξάγονται οι υποστηρικτικές δράσεις που προβλέπονται στο εγκεκριμένο έργο  ΑΠΠΕΕ του 
προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας. 



Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μελών  της εταιρείας και χωρίς τροποποίηση 
του Καταστατικού της μπορεί να αλλάξει η έδρα της  εντός όμως των ορίων της Περιφέρειας 
Κρήτης    η να ιδρύονται  υποκαταστήματα, παραρτήματα και γραφεία  σε οποιαδήποτε πόλη 
εσωτερικού-εξωτερικού η και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.  

Κάθε διαφορά της εταιρείας με τα μέλη της ή με τρίτους υπάγεται αποκλειστικά στην δι-
καιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες εκτός αν 
άλλως ο νόμος ορίζει. 

 
Άρθρο 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Μέλη του Δικτύου μπορεί να είναι  επιχειρήσεις  ομοειδείς και συμπληρωματικές που θα υπάγονται 
στις εξής κατηγορίες:   

(α) Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης (ΕΜΕ) όπως Ταβέρνες, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία  κ.α  
που θα έχουν σαν κύρια υποχρέωσή τους  την αποκλειστική χρήση ελαιολάδου  στην παρα-
σκευή όλων των φαγητών  και ιδιαίτερα των τηγανητών  που προσφέρουν. 

(β) Επιχειρήσεις Εμπορίας Ελαιολάδου (ΕΕΕ) όπως έμποροι η συνεταιρισμοί,  που διαθέ-
τουν ελαιόλαδο χύμα ή τυποποιημένο  

(γ) Επιχειρήσεις Διάθεσης Ελαιοεδεσμάτων (ΕΔΕ) όπως εργαστήρια και καταστήματα  πα-
ραγωγής ή/και διάθεσης ελαιοεδεσμάτων που  παρασκευάζονται  αποκλειστικά με ελαιόλα-
δο. 

(δ). Επίτιμα η Αρωγά μέλη της εταιρείας ανακηρύσσονται απο το ΔΣ πρόσωπα ή φορείς 
που αποδεδειγμένα  συνδράμουν  ηθικά, επιστημονικά η οικονομικά στην εκπλήρωση των 
σκοπών του. 

 
Άρθρο 3- ΣΚΟΠΟΙ 
Σκοποί του Δικτύου θα  είναι: 
-Η ανάδειξη και προβολή στους έλληνες και ξένους καταναλωτές της υγιεινής, διαιτητικής 

και πολιτιστικής  αξίας του ελαιολάδου  
-Η ανάδειξη,   προβολή και προώθηση των  προϊόντων και  παρασκευασμάτων που πα-

ράγουν η διαθέτουν  τα Μέλη του Δικτύου με αποκλειστική χρήση ελαιολάδου.   
-Η ανάπτυξη συνεργασίας και συμμετοχή σε κοινές δράσεις και εκδηλώσεις με το ανάλο-

γο δίκτυο που θα ιδρυθεί μέσω του ΑΠΠΕΕ στην Κύπρο. 
-Η ανάδειξη και προώθηση της εταιρείας με οργάνωση διαφόρων δράσεων και  εκδηλώ-

σεων  γαστρονομικού ενδιαφέροντος και  με προβολή του  σε διάφορα  έντυπα και ηλεκτρο-
νικά ΜΜΕ  

-Η συμβολή του Δικτύου στην γενικότερη βελτίωση του   τουριστικού  προϊόντος της  Κρή-
της από πλευράς υγιεινής διατροφής. 

- Η  συμβολή του Δικτύου στην  κατανάλωση  του ελαιολάδου και   των τοπικών αγροδια-
τροφικών προϊόντων  

-Η ανάπτυξη συνεργασιών με   συλλογικούς πολιτιστικούς,  αυτοδιοικητικούς και  συνε-
ταιρικούς φορείς σε δράσεις και εκδηλώσεις διατροφικού ενδιαφέροντος που συνάδουν με 
τους στόχους του Δικτύου. 

Οι παραπάνω σκοποί της εταιρείας και όλοι οι άλλοι που ανάγονται νόμιμα και αντικειμε-
νικά στο ίδιο πνεύμα και στόχους μπορούν μα επιδιωχθούν από την εταιρεία με κάθε νόμιμη 
δράση  και μέσο. 

 
Άρθρο 4.  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΔΡΑΣΕΙΣ  
Το  Δίκτυο  για την εκπλήρωση των στόχων του  μπορεί να αναπτύσσει  διάφορες  δρά-

σεις συμβατές με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν διάφορα Εθνικά η Ευρωπαϊ-
κά προγράμματα όπως το ΑΠΠΕΕ καθώς και άλλες δράσεις που θα  οργανώνονται με δικές 
τους υπηρεσίες και  πόρους.. 

Μεταξύ  των δράσεων αυτών  μπορούν να περιλαμβάνονται και οι εξής:  
1. Σχεδιασμός και χορήγηση στα Πιστοποιημένα Μέλη  του Δικτύου  λογότυπου (σήμα-

τος)   το οποίο θα  μπορεί να τοποθετείται   σε ειδικά σημεία του  καταστήματος (επιγραφές, 
έντυπα, βιτρίνες καταλόγους κ.α)  .  
     2. Προβολή του Δικτύου  με έκδοση έντυπων ενημερωτικών μέσων (φυλλάδια, βιβλία, ο-



δηγούς, χάρτες  κάρτες κ.α.  
     3. Προβολή του Δικτύου με  ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα (σποτ) που θα μεταδίδονται απο  
τοπικά ΜΜΕ. 

4. Προβολή του Δικτύου με καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ (εφημερίδες, περιοδικά, οδη-
γούς) κ   

5. Δημιουργία ιστοσελίδας με την οποία θα προβάλλεται άμεσα και μέσω των  Κοινωνι-
κών  δικτύων  το Δίκτυο,   καθώς και  η υγιεινή, και γευστική αξία των φαγητών και εδεσμά-
των που παρασκευάζονται με αποκλειστική χρήση ελαιόλαδου, άλλα και  η  ιστορική, πολιτι-
στική, ποιοτική και υγιεινή αξία του Κρητικού και Κυπριακού Ελαιόλαδου.  

6. Κατασκευή και χορήγηση στα Μέλη του Δικτύου διαφημιστικών  αντικειμένων (π.χ. ε-
λαιοδοχείων, ειδικών καρτών κ.α.)  τα οποία θα τοποθετούνται  στα Τραπέζια  και στους χώ-
ρους των επιχειρήσεων των Μελών του Δικτύου. 

7. Οργάνωση εκδηλώσεων  προώθησης του Δικτύου (ημερίδων, σεμιναρίων, διαγωνι-
σμών, προσφορών κ.α.)  

8. Ανάπτυξη συνεχούς συνεργασίας του Δικτύου Κρήτης  με  αντίστοιχο της  Κύπρου για 
ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων, και πελατών. 

   9 Δυνατότητα εφοδιασμού με   ελαιόλαδο  η ελαιοεδέσματα των   Επιχειρήσεων Μαζικής 
Εστίασης (ΕΜΕ)    από  τις Επιχειρήσεις Εμπορίας Ελαιολάδου (ΕΕΕ)  και τις Επιχειρήσεις 
Διάθεσης  Ελαιοεδεσμάτων (ΕΔΕ)   Μέλη του Δικτύου, μέσα από ειδικές ομαδικές η ατομικές  
συμφωνίες.  

   10. Δημιουργία και εγκατάσταση ενημερωτικών   αφισών και παραδοσιακών οδικών πι-
νακίδων. 

11. Οργάνωση δράσεων τεχνικής υποστήριξης, ενθάρρυνσης και καθοδήγησης των Με-
λών με έκδοση έντυπων οδηγιών, οργάνωση επιδείξεων και   ενημερώσεων για την τήρηση  
ορθών πρακτικών   σχετικά με την χρήση του ελαιολάδου  και των τοπικών προϊόντων. 

12. Δυνατότητα   χρήσης επώνυμων  συσκευασιών  ελαιολάδου  στα τραπέζια για  βρα-
στά,  σαλάτες, ψητά κ.α.    

 
Άρθρο 5.  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
Το Δίκτυο  μπορεί για την προώθηση των σκοπών του : 
1.  Να αναπτύσσει συνεργασίες   με επιστημονικούς  φορείς (ΑΕΙ, ΤΕΙ)   με στόχο την διε-

νέργεια ερευνών για τις προτιμήσεις των πελατών, την  ορθή   χρήση του ελαιολάδου  στην 
μαγειρική και στο τηγάνισμα και  τις επιδράσεις διαφόρων πρακτικών μαγειρικής  στην υγεία.  

2. Να  συνεργάζεται με ειδικούς φορεις για την    εφαρμογή    συστημάτων πιστοποίησης  
και  επαγγελματικής κατάρτισης των Μελών του.  

3. Να  σχεδιάζει και υλοποιεί  Περιφερειακά, Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα  σε 
συνεργασία με το αντίστοιχο Δίκτυο της Κύπρου, τον ΣΕΔΗΚ  η και  αλλους  Αυτοδιοικητι-
κούς η Κοινωνικούς  Φορεις  σε Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

4. Να οργανώνει  η να συμμετέχει  ενημερωτικές   ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές,  να προ-
ωθεί άρθρα στον τοπικό τύπο και σε ιστοσελίδες  και γενικά να μεριμνά για την  δημοσιοποί-
ηση  των επιστημονικών εργασιών που σχετίζονται  με την χρήση, την κατανάλωση και τις 
ευεργετικές επιδράσεις του ελαιολάδου στην υγεία. 

 
Άρθρο 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΠΟΡΟΙ 
Το κεφάλαιο της εταιρείας  θα αποτελείται  απο τα εξής: 
1. Το αρχικό κεφάλαιο  που θα προκύψει  απο  τις εγγραφές των Μελών  και τα υπόλοιπα 

των λογαριασμών των Δικτύων «ΕλαιοΓευσίες» που θα παραλάβει και θα καταθέσει στον 
λογαριασμό του Δικτύου ο ΣΕΔΗΚ  

2. Τις ετήσιες τακτικές εισφορές των Μελών οι οποίες  θα καθοριστούν  με απόφαση της  
Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου και   θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο 3/μηνο  κάθε ημε-
ρολογιακού έτους.  

3.Τις τυχόν έκτακτες ενισχύσεις των Μελών του Δικτύου  που θα αποφασίζονται από το 
ΔΣ για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων η προγραμμάτων 

4.Τις επιχορηγήσεις και δωρεές Μελών, τρίτων, Κρατικών φορέων και Νομικών Προσώ-



πων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή και φυσικών προσώπων 
από την Ελλάδα καθώς και από το εξωτερικό. 

5. Τα έσοδα από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων η δράσεων που θα διοργανώνει το 
Δίκτυο στα πλαίσια των στόχων του   μόνο του  είτε συμπράττοντας με τρίτα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρείας δεν επιτρέπεται η διανομή 
κερδών στους εταίρους της.  

 
Άρθρο 7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
Η χρονική διάρκεια του Δικτύου θα είναι τουλάχιστον πενταετής και  αρχίζει από  την    

…Μαρτίου 2013  και λήγει   την … Μαρτίου 2018   .  
Το Δίκτυο μετά την λήξη της διάρκειας αυτής μπορεί να συνεχιστεί εφόσον το επιθυμούν 

και το αποφασίσουν σε Γ.Σ. τουλάχιστο 10 Μέλη της  με τροποποίηση η όχι του παρόντος 
καταστατικού για όσο χρόνο  τα μέλη αυτά θεωρούν σκόπιμο. 

 Λήξη της εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον το αποφασίσουν τα 3/4 των οι-
κονομικά τακτοποιημένων μελών σε ΓΣ η οποία θα συγκληθεί για τον σκοπό αυτό από τον 
Πρόεδρο του ΔΣ η εφόσον ο αριθμός των μελών, μετά τυχόν απρόβλεπτες αποχωρήσεις κα-
ταστεί μικρότερος από 6. 

Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας η κινητή και ακίνητη περιουσία της περιέρχεται 
στον ΣΕΔΗΚ  

 
Άρθρο 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
Όλα τα Μέλη έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται για την πραγματοποίηση των 

σκοπών της εταιρίας και να συμβάλλουν με κάθε δυνατό τρόπο στην επιτυχία του σκοπού 
της,  σύμφωνα με όσα καθορίζονται από το παρόν Καταστατικό  και όσα θα περιλαμβάνονται 
σε αποφάσεις της Γενικής  Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ειδικότερα τα Μέλη του Δικτυού συμφωνούν και αποδέχονται ως βασική προϋπόθεση 
συμμετοχής τους στην εταιρεία την τήρηση των εξής υποχρεώσεων: 

1.Αποκλειστική χρησιμοποίηση παρθένου η έξτρα παρθένου ελαιόλαδου σε όλα τα φαγη-
τά και ιδιαίτερα τα τηγανητά και εδέσματα   που  διαθέτουν. 

2. Μη  διατήρηση  στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Καταστήματος πλή-
ρων η κενών συσκευασιών  άλλων μαγειρικών  ελαίων (σπορελαίων, ιχθυελαίων κ.α.) πλην 
του παρθένου η εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.  

3. Αναγραφή στους   Καταλόγους  τους με εμφανή  γράμματα η με αυτοκόλλητα   της 
φράσης  «Όλα τα φαγητά, τηγανητά και  αρτοσκευάσματα που προσφέρει το Κατάστημα  
παρασκευάζονται με αποκλειστική χρήση ελαιολάδου». 

4.Τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και όσων θα καθοριστούν 
ενδεχομένως με βάση ειδικά η ομαδικά ΗΑCCΡ 

5. Κατοχή  όλων των  νόμιμων αδειών που απαιτούνται για την  υγιεινή και ασφάλεια των 
τροφίμων και την λειτουργία  επιχειρήσεων της κατηγορίας στην οποία υπάγονται. 

6. Καταβολή της εγγραφής και   ετήσιας εισφοράς  που καθορίζεται από το ΔΣ μέσα στο 
πρώτο 3/μηνο κάθε ημερολογιακού έτους.  

 
   Άρθρο 9.  ΕΛΕΓΧΟΣ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 
    Όλα τα Μέλη του Δικτύου αποδέχονται ελέγχους απο εξουσιοδοτημένους από το ΔΣ ελε-

γκτές για την τήρηση των όρων του Καταστατικού  χωρίς προειδοποίηση.  
Οι έλεγχοι για  την  αποκλειστική χρήση ελαιολάδου μπορεί να περιλαμβάνουν μακροσκο-

πική εξέταση η και φωτογράφηση  διαφόρων   εσωτερικών και εξωτερικών χώρων  του Κα-
ταστήματος . 

     Τα Μέλη του Δικτύου που μετά απο έλεγχο διαπιστώνεται ότι ανταποκρίνονται στις υπο-
χρεώσεις του άρθρου 8,  χαρακτηρίζονται ως  Πιστοποιημένα   και  θα εφοδιάζονται  με  το 
λογότυπο (σήμα)  και  την έγγραφη ετήσια πιστοποίηση του Δικτύου τα οποία μπορούν να 
αναρτώνται  στο Κατάστημα η να  αναφέρονται  σε διάφορες ανακοινώσεις.  

 
Άρθρο. 10. ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ  ΜΕΛΩΝ 



Η είσοδος νέου μέλους στο  Δίκτυο  γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τo 
Δ.Σ. στην οποία ρητά αναφέρει ότι αποδέχεται το Καταστατικό και ειδικά την αποκλειστική 
χρήση ελαιολάδου  καθώς  και τις  ληφθείσες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και καταβολή ποσού 70€ για τα έξοδα του ελέγχου του.   

Ακολουθεί εξέταση της αίτησης του ενδιαφερομένου από το ΔΣ  και διενέργεια ποιοτικού 
ελέγχου  για να διαπιστωθεί εάν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του άρθρου 8 και ιδιαίτερα 
στην αποκλειστική χρήση ελαιολάδου. 

Μετά τον έλεγχο αυτό,  ο όποιος γίνεται σε διάστημα μέχρι  δύο το πολύ μηνών απο την 
κατάθεση της αίτησης και εφόσον διαπιστωθεί  ότι ο ενδιαφερόμενος πληρεί τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 8, το ΔΣ αποφασίζει την κατάταξη του στα Πιστοποιημένα Μέλη του Δικτύου 
και  τον καλεί να  καταβάλλει την ετήσια συνδρομή  που έχει καθορίσει  το ΔΣ για το  συγκε-
κριμένο ημερολογιακό έτος, οπότε  του  χορηγεί το Λογότυπο και την Πιστοποίηση . 

Σε αντίθετη περίπτωση  η αίτηση απορρίπτεται χωρίς να επιστραφεί το ποσό της πιστο-
ποίησης. 

 
Αρθρο.11. ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΒΟΛΗ  
Με απόφαση του Δ. Σ  Μέλη του Δικτυού μπορούν να στερηθουν  προσωρινως η ολικως 

από την συμμετοχή τους σε  διάφορες  δράσεις η ωφελήματα δρασεων του δικτυου η και να 
αποβληθούν απ αυτο όταν: 

1.Προβαίνουν σε πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους και τις επιδιώξεις 
του Δικτύου. 

2. Έρχονται σε αντίθεση ή αρνούνται να εφαρμόσουν τους όρους τους παρόντος Κατα-
στατικού και των Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Δεν  καταβάλλουν  εμπρόθεσμα την ετήσια εισφορά τους.  
 
Αρθρο.12. ΠΟΙΝΕΣ ΜΕΛΩΝ 
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης παράβασης του βασικού όρου  του Καταστατικού της α-

ποκλειστικής χρήσης ελαιολάδου διαπιστούμενης απο την ύπαρξη  συσκευασιών άλλων  
πλην του ελαιολάδου λαδιών η απο εργαστηριακές αναλύσεις,  το ΔΣ έχει  το δικαίωμα με 
απόφαση του να του επιβάλλει μια η όλες απο τις ακόλουθες ποινές: 

1.Αποβολη απο το Δίκτυο  και  ανάκληση  του Λογότυπου και  της Πιστοποίησης που του 
έχει χορηγήσει. 

2. Επιβολή χρηματικού  προστίμου για αποζημίωση της τυχόν εμπορικής  βλάβης που 
προκλήθηκε στο Δίκτυο  με την συμπεριφορά του 

3. Δημοσιοποίηση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της αποβολής του απο το Δίκτυο. 
4. Απόσυρση του ονόματος του απο  αναφορές σε ενημερωτικά   έντυπα και ηλεκτρονικά 

ΜΜΕ   
 
Άρθρο 13. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις του Δικτυού είναι : 
(α) Η Γενική Συνέλευση των  Μελων  
(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ως Διαχειριστής 
Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και με τις αποφά-

σεις της, οι οποίες δεσμεύουν και τα απόντα ή διαφωνούντα μέλη της, καθορίζει την μακρο-
πρόθεσμη στρατηγική και τα γενικά πλαίσια δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι Τακτική που συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά τον 
χρόνο η Έκτακτη που συνέρχεται οποτεδήποτε το συζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ή το 
1/3 του συνόλου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αιτιολογημένη αίτηση 
τους. Στην περίπτωση αυτή το Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση 
το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την αίτηση αυτή. 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ. Σ. ο οποίος και προεδρεύει κα-
τά τις εργασίες της, με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται ή κοινοποιούνται με φαξ ή 
άλλα ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση που έχει ορίσει  με την αίτηση του κάθε Μέλος., τουλάχι-
στον 5 μέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της.  

 Μελή της  Γ.Σ. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι  η οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αναπληρωτές 



των Επιχειρήσεων μελών του Δικτύου καθώς και 4 εκπρόσωποι του ΣΕΔΗΚ που ορίζονται 
με απόφαση του ΔΣ του ένας απο κάθε Περιφερειακό διαμέρισμα της Κρήτης. 

Στην πρόσκληση  αναφέρονται η ημερομηνία, ο χώρος και η ώρα  έναρξης, η ημερήσια 
διάταξη και η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
απαρτία. 

Η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διά-
ταξης όταν   απο τα  ταμειακός ταχτοποιημένα  Μέλη  είναι παρόντα  περισσότερα από τα 
απόντα. 

 Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση η Γ. Σ. συνέρχεται 
σε επαναληπτική σύμφωνα με την πρόσκληση και πάντως σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 
15 ημερών. Η επαναληπτική Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των με-
λών που θα παραστούν 

Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρους όντος 
Κρήτης ορίσει το ΔΣ 

Αρμοδιότητες της Γ.Σ. είναι: 
1. Η εκλογή των  Μελών του Δ. Σ. 
2. Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και η έκθεση πεπραγμένων της εταιρίας. 
3. Η τυχόν τροποποίηση του Καταστατικού. 
4. Η απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 
5. Η λύση της εταιρίας και ο καθορισμός της διάθεσης" της περιουσίας της συμφωνά με 

το καταστατικό. 
6. Η επικύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ. . 
7. Ο ορισμός ελεγκτών πεπραγμένων της εταιρίας. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο  αποτελείται απο πέντε τακτικά και τέσσερα αναπληρωματικά 

Μέλη που εκλέγονται με  μυστική ψηφοφορία που διενεργείται από 3/μελη εφορευτική επι-
τροπή. Ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Μέλος προέρχονται απο τους πλειοψηφώντας 
υποψήφιους κάθε ενός απο τα 4  Περιφερειακά Διαμερίσματα της Κρήτης  ενώ το Πέμπτο 
προέρχεται απο τους εκπροσώπους του ΣΕΔΗΚ. 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα της εταιρίας πλην αυτών που ανήκουν 
κατά τον νόμο η κατά το καταστατικό ή με αποφάσεις της Γ. Συνέλευσης στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο, τον Πρόεδρο ή τον τυχόν Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. 

.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 
(50+1) των παρόντων μελών της εταιρίας. 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων είναι δεσμευτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο και τους 
οποίους  διαχειριστές της εταιρίας, διευθυντές, όργανα και τυχόν υπαλλήλους. 

 
Άρθρο 14. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΩΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο διενεργεί ως διαχειριστής της εταιρίας  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 
 Το Δ. Σ. εκλέγει μεταξύ των Μελών του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία  και 

ένα Μέλος με ειδικές αρμοδιότητες  που ορίζονται  με απόφαση του.  
  Το Δ. Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και μεταξύ των παρόντων 
περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος η ο Αντιπρόεδρος ο οποίος και προεδρεύει της συνεδρίασης. 

Οι αποφάσεις του Δ. Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι έ-
γκυρες όταν το Δ. Σ. ευρίσκεται σε απαρτία. 

Κατά τις συνεδριάσεις του Δ. Σ. μπορούν να καλούνται και να παρίστανται ως σύμβουλοι  
χωρίς ψήφο  ειδικοί  επιστήμονες, διατροφολόγοι, ιατροί, αρχιμάγειρες κ.α.    

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφασίζει για το είδος, τον χρόνο και το ύψος της 
δαπάνης των διαφόρων δράσεων,  προμηθειών και λειτουργιών του ΔΕΠΕ η υλοποίηση των 
οποίων μπορεί να ανατίθεται  μετά από σχετική συμφωνία   σε ειδικό Γραφείο. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι  δύο  έτη. Τα Μέλη των οποίων έληξε η θητεία 
είναι επανεκλέξιμα από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Δ. Σ. παραμένουν στη θέση τους 
μέχρι την εκλογή νέου Δ. Σ. Τα μέλη του ΔΣ που αποχωρούν για διάφορους λόγους αντικα-
θίστανται από τα αναπληρωματικά. 



Ειδικά η θητεία του πρώτου Δ. Σ., προσωρινού της εταιρίας, θα λήξει την ημερομηνία συ-
γκρότησης του Τακτικού ΔΣ το οποίο θα συγκροτηθεί το αργότερο μέσα σε 10 μέρες από την 
εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση των εταίρων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τις δραστηριότητες της 
εταιρίας, εκτός από τα ανήκοντα στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά το νόμο και 
το καταστατικό. 

Κύριες αρμοδιότητες του ΔΣ είναι: 
Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της εταιρίας στα πλαίσια των αποφάσεων της 

Γ.Σ.. 
Η σύναψη κάθε είδους συμβάσεων και δανείων, η αποδοχή επιχορηγήσεων και χρημα-

τοδοτήσεων πάσης φύσεως από οπουδήποτε και αν προέρχονται,   εφόσον πρόκειται να 
συμβάλουν στο συμφέρον της εταιρίας. 

Η πρόσληψη και απόλυση υπαλλήλων, συνεργατών, συμβούλων. 
Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευση των εταίρων και ο καθορισμός της ημερήσιας διάτα-

ξης της. 
Η έγκριση της εκτέλεσης δαπανών ύψους 1.000 – 10.000 ευρω με λήψη προσφορών και 

απ ευθείας συμφωνία και ύψους μεγαλύτερου των 10.000 ευρω με διαγωνισμό. 
Η ανάθεση  και η παρακολούθηση της εκτέλεσης μελετών και ερευνών που αναγκαίων 

για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας  
Το ΔΣ μπορεί με απόφαση του να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του ή και άλλα μέλη του ή 

τρίτους κατά περίπτωση, να ενεργούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες του. 
Το Δ.Σ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά, κάθε δύο μήνες μετά από έγγραφη πρόσκλη-

ση του Προέδρου που μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά, με φαξ η ηλεκτρονικά τουλάχι-
στον 5 ημέρες ενωρίτερα από την ημερομηνία συνεδρίασης. 

Αρμοδιότητες των μελών του ΔΣ είναι: 
Ο Πρόεδρος έχει τη γενική εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας και προΐ-

σταται του υπηρεσιακού μηχανισμού. 
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των πάσης φύσεως δικαστηρίων, παντός 

είδους αρμοδιότητας και βαθμού δικαιοδοσίας και οιασδήποτε δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας, 
Τράπεζας και εν γένει Πιστωτικού Οργανισμού, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού και 
δημοσίου δικαίου 

Ο Πρόεδρος εγκρίνει την εκτέλεση δαπανών κάτω των 1000 ευρω για την εκτέλεση δρά-
σεων, προμηθειών η την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την υλοποίηση των στόχων της 
εταιρίας. 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο  όταν αυτός απουσιάζει η κωλύεται, η μόνι-
μα σε όποια καθήκοντα του αναθέτει εγγράφως. 

Ο Γραμματέας μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών του Δ. Σ. και της Γ. Συνέλευσης 
των εταίρων , την τήρηση του πρωτοκόλλου, την αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας καθώς 
για ότι άλλο του αναθέτει το Δ. Σ. 

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την  παρακολούθηση και επιμέλεια  όλων των οικονομικών 
ζητημάτων της εταιρίας με τη βοήθεια αλλά και τη σύμπραξη όποτε απαιτείται κατά νόμο και 
το καταστατικό και των λοιπών μελών του Δ.Σ. ή οποιουδήποτε εταίρου ή τρίτου. 

Τα Μέλη του Δ. Σ. ανακαλούνται σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε 
λόγο μόνο από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων που αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών της. 

Το Δ. Σ. δύναται να αποφασίσει τη σύσταση ή τη συμμετοχή της εταιρίας σε συναφείς με 
τους σκοπούς τις επιχειρήσεις και δίκτυα εθνικού, περιφερειακού ή διακρατικού επιπέδου 
εφόσον η αρχική οικονομική προς τούτο επιβάρυνση της εταιρίας ανέρχεται μέχρι του ποσού 
των 2000 ευρώ και μπορεί αντικειμενικά να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό-πόρους της 
εταιρίας. Πέραν του ποσού αυτού  αρμόδια  να αποφασίσει είναι η  Γενική Συνέλευση. 

 
Άρθρο 15. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης συντάσσεται και εμφανίζεται στην γενική συνέλευση 

των εταίρων (με ευθύνη του Δ. Σ.) προς έγκριση ο ισολογισμός της προηγούμενης χρήσης 
και ο οικονομικός προγραμματισμός της επόμενης. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1" Ιανουα-



ρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η πρώτη οικονομική χρήση αρχίζει από την 
ημερομηνία επικύρωσης του παρόντος Καταστατικού 

Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία του συνόλου των μελών της μπορεί να αποφασίσει 
και κατά την λειτουργία της εταιρίας αλλά και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, να τεθεί κάθε 
οικονομική δραστηριότητα υπό τον έλεγχο 2 ελεγκτών λογιστών που θα διορίζει κατ' έτος και 
θα καθορίζει την αμοιβή τους, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι εταίροι ή υπάλληλοι της εταιρίας 
ή των μελών της. Οι ελεγκτές αυτοί θα υποβάλλουν σε έλεγχο όλη την οικονομική δραστηριό-
τητα της εταιρίας και θα συντάσσουν εκθέσεις κοινοποιούμενες προς το Δ. Σ. και προς έναν 
έκαστο των εταίρων. 

Η εταιρία ως αστική μη κερδοσκοπική δεν διανέμει κέρδη στους εταίρους της, ούτε κατά 
τη λειτουργία ούτε κατά τη διάλυση της. Κάθε τυχόν διαχειριστικό πλεόνασμα κατά την λει-
τουργία της, παραμένει ως αποθεματικό και διατίθεται για τους σκοπούς της εταιρίας. 

Η εταιρία δεν επιστρέφει το σύνολο ή το μέρος των εισφορών ή άλλων χρηματικών ενι-
σχύσεων που έχουν καταβληθεί νόμιμα, σε μέλη της που τυχόν αποχωρούν και ουδεμία 
προς τούτο αξίωση μπορεί να εγερθεί 

 
Άρθρο16. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ 
Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει με έγγραφη δήλωση του προς την εταιρία. 

Οι εταίροι που αποχωρούν, παραδίδουν τα Λογότυπα και τις Πιστοποιήσεις  και δεν μπο-
ρούν να έχουν αξιώσεις για επιστροφή τυχόν προηγηθεισών χρηματικών εισφορών τους, για 
συμμετοχή τους στα περιουσιακά στοιχεία, αποθεματικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα της εται-
ρίας τα οποία παραμένουν στην εταιρία μετά την αποχώρηση τους για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών της. 

 
Άρθρο-17 .ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
Η εταιρία λύεται με την πάροδο της διάρκειας της (άρθρο 2) ή εάν επέλθει αδυναμία ως 

προς την εκπλήρωση του σκοπού της.  
 
Η λύση της εταιρίας πριν από τον οριζόμενο χρόνο διάρκειας της, σε κάθε περίπτωση, 

μπορεί να επιτευχθεί από την συνέλευση των εταίρων, με απόφαση πλειοψηφίας των ¾  του 
αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών της εταιρίας. 

 
Σε περίπτωση αποχώρησης του εταίρου ή καταγγελίας από εταίρους, η εταιρία δεν λύεται 

αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων εφόσον ο αριθμός τους είναι τουλάχιστον 6. 
 
Μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών της εταιρίας α-

ναλαμβάνουν και εκτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση 
των εταίρων αποφασίσει διαφορετικά. Η σύνθεση, η θητεία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώ-
σεις του Διοικητικού Συμβουλίου ως οργάνου εκκαθαρίσεως, γίνεται με ανάλογη εφαρμογή 
του σχετικού άρθρου του παρόντος Καταστατικού. 

Μετά τη λύση της εταιρίας, αυτή βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέ-
λευση των εταίρων μπορεί να ορίζει με απόφαση της απολύτου πλειοψηφίας (51%) του συ-
νολικού αριθμού των εταίρων της εταιρίας εκκαθαριστές που μπορεί να είναι τρίτα πρόσωπα 
(ελεγκτές-λογιστές). 

Οι εκκαθαριστές πρώτιστα εξοφλούν όλα τα χρέη της εταιρίας και σε καμία περίπτωση 
δεν επιστρέφουν στους εταίρους τις εισφορές τους. Εκποιούν αν χρειαστεί τα περιουσιακά 
στοιχεία της εταιρίας και επιμελούνται πάντα με τη διάθεση του τυχόν απομένοντας υπολοί-
που για τους σκοπούς που είχαν οριστεί με το παρόν καταστατικό. 

 
Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας και εφόσον μετά την πλήρη εκκαθάριση υπάρχει ακόμα 

περιουσία της εταιρίας κινητή, ακίνητη η χρηματική αυτή αποδίδεται αυτοδίκαια στον ΣΕΔΗΚ 
 
Άρθρο 18. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Θέματα της εταιρίας που ανάγονται στην εσωτερική της λειτουργία, την διαχείριση, τους 

έλεγχους και στις επί μέρους δραστηριότητες της, ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που  



εγκρίνεται από το Δ. Σ. της εταιρίας  
Άρθρο 19.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Το πρώτο  Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι  την εκλογή του 

Τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική  Συνέλευση θα είναι 5/μελες και θα  αποτε-
λείται από τους εξής: 

1. …………………………….. εκπρόσωπο της Επιχείρησης …………………………… 
2. . …………………………… εκπρόσωπο της Επιχείρησης …………………………… 
3. . …………………………… εκπρόσωπο της Επιχείρησης …………………………… 
4. . …………………………… εκπρόσωπο της Επιχείρησης …………………………… 
5.  ……………………………  του Δήμου  ..…………………εκπρόσωπο του ΣΕΔΗΚ  
Τα Μέλη του   προσωρινού αυτού Δ.Σ. με πρόσκληση του πρώτου εξ αυτών,  θα συνέλ-

θουν μέσα σε 10 το πολύ ημέρες από  την ημέρα καταχωρήσεως του παρόντος στα οικεία 
βιβλία του Πρωτοδικείου Ρεθυμνου  και  θα  προβούν στην μεταξύ τους κατανομή αξιωμά-
των. 

Το προσωρινό Δ.Σ. το αργότερο μέσα σε δυο μήνες από την  συγκρότηση του, οφείλει  
να συγκαλέσει την Πρώτη Γενική Συνέλευση  η οποία θα προβεί στην εκλογή του Τακτικού 
Δ.Σ. και θα πάρει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις αρμοδιότητας της  για την  δραστηριοποίηση 
του Δικτύου. 

 
Το παρόν Καταστατικό προσυπογράφεται απο  τα ακόλουθα  ιδρυτικά Μέλη 

α/α Επωνυμία Δ/νση ΑΦΜ Υπογραφή 
1.  Σύνδεσμος Ελαιοκομικών 

Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ)  
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