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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

• Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β:  • Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: 

3. … Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα 

αποδίδεται ως «COOPERATIVE BANK OF 

THESSALY LLC».   

(ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) 

 3. … Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα 

αποδίδεται ως «COOPERATIVE BANK OF 

THESSALY  LLC Coop.L.L.».   

(ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΔΣ) 

• Άρθρο 4, παράγραφος 3:  • Άρθρο 4, παράγραφος 3: 

3. Αφού εξασφαλισθούν οι προβλεπόμενες 

από το Ν. 3601/2007  όπως ισχύει και με  

σχετικές αποφάσεις  της Τράπεζας της 

Ελλάδος, όπως ισχύουν  προϋποθέσεις, στις 

δραστηριότητες του Συνεταιρισμού 

εντάσσονται αυτοδικαίως  και  όλες οι 

τραπεζικές εργασίες που, τηρουμένων των 

νόμων  και  των  σχετικών αποφάσεων του 

Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος,                                                                                   

επιτρέπεται  να  διεξάγονται από τους 

πιστωτικούς Συνεταιρισμούς, όπως, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι: 

α) Η  αποδοχή καταθέσεων ή άλλων 

επιστρεπτέων κεφαλαίων και η διαχείρισή 

τους. 

β) Η  χορήγηση   πιστώσεων  στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι πράξεις πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων. 

γ) Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), 

εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα 

Νομοθεσία. 

δ) Η διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 

κεφαλαίων. 

ε) Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής 

(πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών, 

κλπ). 

στ) Η παροχή εγγυήσεων και η ανάληψη 

υποχρεώσεων  (έκδοση εγγυητικών 

επιστολών κλπ). 

ζ) Οι συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου 

του Συνεταιρισμού σε: 

Μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα κλπ). 

Συνάλλαγμα. Προθεσμιακά συμβόλαια 

 3. Αφού εξασφαλισθούν οι προβλεπόμενες 

από το Ν. 3601/2007  4261/2014 όπως ισχύει 

και με  σχετικές αποφάσεις  της Τράπεζας της 

Ελλάδος, όπως ισχύουν  προϋποθέσεις, στις 

δραστηριότητες του Συνεταιρισμού 

εντάσσονται αυτοδικαίως  και  όλες οι 

τραπεζικές εργασίες που, τηρουμένων των 

νόμων  και  των  σχετικών αποφάσεων του 

Διοικητού της Τράπεζας της  Ελλάδος, 

επιτρέπεται  να  διεξάγονται από τους 

πιστωτικούς Συνεταιρισμούς, όπως, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι: 

α) Η  αποδοχή καταθέσεων ή άλλων 

επιστρεπτέων κεφαλαίων και η διαχείρισή 

τους. 

β) Η  χορήγηση   πιστώσεων  στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι πράξεις πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων. 

γ) Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), 

εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα 

Νομοθεσία. 

δ) Η διενέργεια πληρωμών και μεταφορά 

κεφαλαίων. 

ε) Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής 

(πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών, 

κλπ). 

στ) Η παροχή εγγυήσεων και η ανάληψη 

υποχρεώσεων  (έκδοση εγγυητικών 

επιστολών κλπ). 

ζ) Οι συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου 

του Συνεταιρισμού σε: 

Μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα κλπ). 

Συνάλλαγμα. Προθεσμιακά συμβόλαια 
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χρηματοπιστωτικών τίτλων ή 

χρηματοοικονομικά δικαιώματα. Συμβάσεις 

ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων. 

Κινητές αξίες. 

η) Η  παροχή  συμβουλών σε επιχειρήσεις 

όσον αφορά τη διάρθρωση  του κεφαλαίου, τη 

βιομηχανική στρατηγική και άλλα συναφή 

θέματα, καθώς  και υπηρεσιών στον τομέα της 

συγχώνευσης και της εξαγοράς  επιχειρήσεων. 

θ) Η  διαχείριση  χαρτοφυλακίου ή  η παροχή 

συμβουλών στον τομέα αυτό. 

ι) Η φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών. 

ια) Η εκμίσθωση θυρίδων. 

ιβ) Η παροχή υπηρεσιών καταναλωτικής 

πίστης, factoring και η συμμετοχή σε εταιρίες 

αμοιβαίων εγγυήσεων  του Ν. 

2367/29.12.1995  κατά  τα προβλεπόμενα 

στον εν λόγω νόμο και στις σχετικές 

αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. 

ιγ) Η  διεκπεραίωση Τραπεζικών εργασιών 

που αφορούν τις  εισαγωγές και εξαγωγές. 

Ιδ) Η  διαχείριση  προγραμμάτων  της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινωνικούς και 

αναπτυξιακούς σκοπούς τοπικής εμβέλειας. 

ιε) Η  παροχή συμβουλών και στήριξης σε 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ιστ) Η Διενέργεια εργασιών ασφαλιστικής 

διαμεσολάβησης στο μέτρο που επιτρέπεται 

από την ισχύουσα νομοθεσία και το εν γένει 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο  

ιζ) Η Διενέργεια Πράξεων Πρακτορείας 

Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) 

εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα 

Νομοθεσία. 

(ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) 

χρηματοπιστωτικών τίτλων ή 

χρηματοοικονομικά δικαιώματα. Συμβάσεις 

ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων. 

Κινητές αξίες. 

η) Η  παροχή  συμβουλών σε επιχειρήσεις 

όσον αφορά τη διάρθρωση  του κεφαλαίου, 

τη βιομηχανική στρατηγική και άλλα συναφή 

θέματα, καθώς  και υπηρεσιών στον τομέα 

της συγχώνευσης και της εξαγοράς  

επιχειρήσεων. 

θ) Η  διαχείριση  χαρτοφυλακίου ή  η παροχή 

συμβουλών στον τομέα αυτό. 

ι) Η φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών. 

ια) Η εκμίσθωση θυρίδων. 

ιβ) Η παροχή υπηρεσιών καταναλωτικής 

πίστης, factoring και η συμμετοχή σε εταιρίες 

αμοιβαίων εγγυήσεων  του Ν. 

2367/29.12.1995  κατά  τα προβλεπόμενα 

στον εν λόγω νόμο και στις σχετικές 

αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. 

ιγ) Η  διεκπεραίωση Τραπεζικών εργασιών 

που αφορούν τις  εισαγωγές και εξαγωγές. 

Ιδ) Η  διαχείριση  προγραμμάτων  της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινωνικούς και 

αναπτυξιακούς σκοπούς τοπικής εμβέλειας. 

ιε) Η  παροχή συμβουλών και στήριξης σε 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ιστ) Η Διενέργεια εργασιών ασφαλιστικής 

διαμεσολάβησης στο μέτρο που επιτρέπεται 

από την ισχύουσα νομοθεσία και το εν γένει 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

ιζ) Η Διενέργεια Πράξεων Πρακτορείας 

Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) 

εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα 

Νομοθεσία. 

ιη) Η ανάληψη ομολογιακού δανείου με 

αρχικό ομολογιούχο την Τράπεζα. 

(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΙΟΥ  ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΜΕ ΤΟ Ν.4261/2014 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΔΣ) 

• Άρθρο 4, παράγραφος 6 :  • Άρθρο 4, παράγραφος 6 : 

6. Ο  Συνεταιρισμός  συναλλάσσεται  

αποκλειστικά με τα μέλη του, με άλλα 

 6. Ο  Συνεταιρισμός  συναλλάσσεται  

αποκλειστικά με τα μέλη του, με άλλα 
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πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και με το 

Ελληνικό Δημόσιο, ενώ  συναλλαγές  με  άλλα  

πρόσωπα, πλην αυτών, επιτρέπονται μόνο 

εφόσον σ’ αυτές συμμετέχει και μέλος του 

Συνεταιρισμού. 

 «Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος 

και υπό τους ειδικότερους όρους και 

προϋποθέσεις που τυχόν θέτει κατά 

περίπτωση, η Τράπεζα μπορεί να 

συναλλάσσεται και με μη μέλη του μέχρι 

ποσού που σε καμία περίπτωση δεν θα 

υπερβαίνει κατά ποσοστό 50% επί των 

χορηγήσεών του ή των καταθέσεών του. 

Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος 

και υπό τους ειδικότερους όρους και 

προϋποθέσεις που τυχόν θέτει, στον πιο πάνω 

περιορισμό δεν υπόκεινται οι συναλλαγές: (i) 

οποιασδήποτε φύσεως όταν συμμετέχει και 

μέλος του συνεταιρισμού  και (ii) αυτές που 

Αφορούν δευτερεύουσες τραπεζικές εργασίες 

διαμεσολαβιτικού χαρακτήρα». 

(ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) 

πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και με το 

Ελληνικό Δημόσιο, ενώ  συναλλαγές  με  άλλα  

πρόσωπα, πλην αυτών, επιτρέπονται μόνο 

εφόσον σ’ αυτές συμμετέχει και μέλος του 

Συνεταιρισμού. 

 «Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της 

Ελλάδος και υπό τους ειδικότερους όρους και 

προϋποθέσεις που τυχόν θέτει κατά 

περίπτωση, η Τράπεζα μπορεί να 

συναλλάσσεται και με μη μέλη του μέχρι 

ποσού που σε καμία περίπτωση δεν θα 

υπερβαίνει κατά ποσοστό 50% επί των 

χορηγήσεών του ή των καταθέσεών του. 

Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος 

και υπό τους ειδικότερους όρους και 

προϋποθέσεις που τυχόν θέτει, στον πιο 

πάνω περιορισμό δεν υπόκεινται οι 

συναλλαγές: (i) οποιασδήποτε φύσεως όταν 

συμμετέχει και μέλος του συνεταιρισμού  και 

(ii) αυτές που Αφορούν δευτερεύουσες 

τραπεζικές εργασίες διαμεσολαβιτικού 

χαρακτήρα». 

Επίσης, συναλλάσσεται και με μη μέλη του 

μόνο για τις τραπεζικές εργασίες της υπ’ 

αριθμ. 3 παραγράφου του παρόντος 

άρθρου, εφαρμοζόμενες αναλογικά και στα 

μη μέλη οι διατάξεις του καταστατικού που 

αφορούν αποκλειστικά τις ανωτέρω 

τραπεζικές εργασίες. 

(ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΔΑΦΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΔΣ ΚΑΙ ΣΕ 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΕΡ.1 ΤΟΥ 

Ν.4701/2020) 

• Άρθρο 12, παράγραφος 6, εδάφιο β:  • Άρθρο 12, παράγραφος 6, εδάφιο β: 

6. … Οι προσλήψεις θα γίνονται μετά από 

αξιολόγηση των υποψηφίων από ανεξάρτητο 

επιστημονικό φορέα διαχείρισης ανθρώπινων 

πόρων και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 

υποχρεωμένο να προσλαμβάνει υπαλλήλους 

με βάση την κατάταξη του εν λόγω φορέα. 

(ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) 

 

 6. … Οι προσλήψεις υπαλλήλων χωρίς 

τραπεζική εμπειρία θα γίνονται μετά από 

αξιολόγηση των υποψηφίων από ανεξάρτητο 

επιστημονικό φορέα διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων και το Διοικητικό 

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να 

προσλαμβάνει υπαλλήλους με βάση την 

κατάταξη του εν λόγω φορέα. 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14-07-2021 

(ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΔΑΦΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ 

ΔΣ) 

• Άρθρο 20, παράγραφος 3, εδάφιο α:  • Άρθρο 20, παράγραφος 3, εδάφιο α: 

3.Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη 

μεταβολή του σκοπού ή  της έδρας του 

Συνεταιρισμού, τη μεταβολή της 

συνεταιριστικής μερίδας  ή  της ευθύνης των 

συνεταίρων, τον αποκλεισμό συνεταίρου, την 

παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη 

συγχώνευση του Συνεταιρισμού  ή  τη 

μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, 

τον τρόπο  εκλογής  οργάνων διοίκησης (παρ.8 

του παρόντος άρθρου) και την  ανάκληση  και  

αντικατάσταση  μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και  των  αντιπροσώπων στην 

Ένωση ή την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών, η 

Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν 

παρίστανται σ’ αυτήν τουλάχιστον τα μισά συν 

ένα (1) μέλη. 

(ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) 

 3. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη 

μεταβολή του σκοπού ή  της έδρας του 

Συνεταιρισμού, τη μεταβολή της 

συνεταιριστικής μερίδας  ή  της ευθύνης των 

συνεταίρων, τον αποκλεισμό συνεταίρου, 

την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση και 

τη συγχώνευση του Συνεταιρισμού  ή  τη 

μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, 

τον τρόπο  εκλογής  οργάνων διοίκησης 

(παρ.8 του παρόντος άρθρου) και την  

ανάκληση  και  αντικατάσταση  μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και  των  

αντιπροσώπων στην Ένωση ή την 

Ομοσπονδία Συνεταιρισμών, η Συνέλευση 

βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ 

αυτήν τουλάχιστον τα μισά συν ένα (1) μέλη. 

 (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΔΑΦΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ 

ΔΣ) 

• Άρθρο 29,  παράγραφος 1:  • Άρθρο 29,  παράγραφος 1: 

Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να εκδίδει 

ονομαστικά ομόλογα με περιορισμούς ως 

προς τη μεταβίβασή τους, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι αποκτώντες αυτά 

ανήκουν στην κατηγορία των προσώπων τα 

οποία, κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 

3601/2007, επιτρέπεται να συναλλάσσονται 

με την Τράπεζα, με δυνατότητα μετατροπής 

των εν λόγω ομολόγων σε συνεταιριστικές 

μερίδες, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 

3 του άρθρου 3 του Ν. 1667/1986 και των 

διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 22 του 

Καταστατικού της Τράπεζας. 

(ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) 

 Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να εκδίδει 

ονομαστικά ομόλογα με περιορισμούς ως 

προς τη μεταβίβασή τους, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι αποκτώντες αυτά 

ανήκουν στην κατηγορία των προσώπων τα 

οποία, κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 

3601/2007, επιτρέπεται να συναλλάσσονται 

με την Τράπεζα, με δυνατότητα μετατροπής 

των εν λόγω ομολόγων σε συνεταιριστικές 

μερίδες, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 

3 του άρθρου 3 του Ν. 1667/1986 και των 

διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 22 του 

Καταστατικού της Τράπεζας. 

(ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΔΑΦΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ 

ΔΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 

ΠΕΡ.1 ΤΟΥ Ν.4701/2020) 

• Άρθρο 31:  • Άρθρο 31: 

1. Στο  τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, το 

Διοικητικό Συμβούλιο   καταρτίζει  τις  ετήσιες  

οικονομικές  καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να 

εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την 

 1. Στο  τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, το 

Διοικητικό Συμβούλιο   καταρτίζει  τις  ετήσιες  

οικονομικές  καταστάσεις, οι οποίες πρέπει 

να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την 
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πραγματική εικόνα  της περιουσιακής 

διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης 

και των αποτελεσμάτων της χρήσης. 

Ειδικότερα  το Διοικητικό Συμβούλιο 

υποχρεούται να συντάσσει: 

α)  τον «ισολογισμό» 

β)  το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» 

γ)  τον πίνακα «διάθεσης αποτελεσμάτων»  

και  

δ)  το «προσάρτημα». 

και οποιαδήποτε άλλη οικονομική κατάσταση 

απαιτηθεί από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

2. Ο  ισολογισμός, ο  λογαριασμός 

αποτελεσμάτων χρήσης τίθενται στη διάθεση 

των συνεταίρων  τουλάχιστον  δεκαπέντε  (15) 

ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της 

Γενικής Συνέλευσης. 

3. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός 

αποτελεσμάτων χρήσης δημοσιεύονται, μέσα  

σε έναν μήνα από την έγκρισή τους από τη 

Γενική  Συνέλευση, σε μία τουλάχιστον 

ημερήσια εφημερίδα των Τρικάλων, όπου και 

η έδρα του Συνεταιρισμού. 

(ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) 

πραγματική εικόνα  της περιουσιακής 

διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης 

και των αποτελεσμάτων της χρήσης. 

Ειδικότερα  το Διοικητικό Συμβούλιο 

υποχρεούται να συντάσσει: 

α)  τον «ισολογισμό» 

β)  το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης» 

γ)  τον πίνακα «διάθεσης αποτελεσμάτων»  

και  

δ)  το «προσάρτημα». 

την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και 

οποιαδήποτε άλλη οικονομική  ή 

πληροφοριακή κατάσταση απαιτηθεί από το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

2. Ο  ισολογισμός, ο  λογαριασμός 

αποτελεσμάτων χρήσης τίθενται  Η Ετήσια 

Χρηματοοικονομική Έκθεση τίθεται στη 

διάθεση των συνεταίρων μέσω δημοσίευσής 

της στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, 

τουλάχιστον  δεκαπέντε  (15) ημέρες πριν 

από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής 

Συνέλευσης. 

3. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός 

αποτελεσμάτων χρήσης δημοσιεύονται,  Η 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 

δημοσιεύεται μέσα  σε έναν μήνα από την 

έγκρισή τους της από τη Γενική  Συνέλευση, 

σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα των 

Τρικάλων, όπου και η έδρα του 

Συνεταιρισμού. στους φορείς δημοσιότητας 

που προβλέπει ο νόμος. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη 

διακριτική ευχέρεια να δημοσιοποιήσει 

Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΙΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΔΣ ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΑ 

ΔΠΧΑ) 

• Άρθρο 32, παράγραφος 3 :  • Άρθρο 32, παράγραφος 3 : 
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3. Το, μετά την αφαίρεση των παραπάνω 

ποσών, απομένον υπόλοιπο καθαρών κερδών, 

διατίθεται από τη Γενική Συνέλευση: 

α) Για  το σχηματισμό και άλλων έκτακτων ή 

ειδικών αποθεματικών, εφόσον  κριθεί  

σκόπιμο, σύμφωνα με τα άρθρα 25 παρ. 2 και 

26  του παρόντος.  

β)  Για τη διανομή στους συνεταίρους. 

(ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) 

 3. Το, μετά την αφαίρεση των παραπάνω 

ποσών, απομένον υπόλοιπο καθαρών 

κερδών, διατίθεται από τη Γενική Συνέλευση: 

α) Για  το σχηματισμό και άλλων έκτακτων ή 

ειδικών αποθεματικών, εφόσον κριθεί  

σκόπιμο, σύμφωνα με τα άρθρα 25 παρ. 2 και 

26  του παρόντος.  

β) Για την κάλυψη ζημιών προηγουμένων 

χρήσεων  

γ) Για τη διανομή στους συνεταίρους. 

Η Τράπεζα δεν υποχρεούται σε διανομή 

ελάχιστου μερίσματος. 

(ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΔΑΦΙΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ 

ΔΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 149Α 

ΤΟΥ Ν.4261/2014) 

• Άρθρο 37, παράγραφος 11 και 12 :  • Άρθρο 37, παράγραφος 11 και 12 : 

11.Προκειμένου να χορηγηθούν σε μέλη του 

ΔΣ του Συνεταιρισμού ή στους/ στις συζύγους 

τους ή σε συγγενείς τους μέχρι  Β΄ βαθμό 

επιχειρηματικά δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις 

σε ατομική επιχείρηση ή σε εταιρία στην 

οποία συμμετέχουν ως μέλη του ΔΣ ή είναι 

διαχειριστές της ή μέτοχοι ή εταίροι της με 

ποσοστό άνω του 20% απαιτείται οι 

χορηγήσεις να καλύπτονται με εμπράγματες 

ασφάλειες ή μετρητά ή τίτλους προθεσμιακών 

καταθέσεων ή εγγυήσεις του Ελληνικού 

Δημοσίου ή εκχωρήσεις απαιτήσεων κατά 

ΔΕΣΜΗΕ  

12. Εμπράγματες ασφάλειες ή μετρητά ή 

τίτλοι προθεσμιακών καταθέσεων ή 

εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή 

εκχωρήσεις απαιτήσεων κατά ΔΕΗ ή ΛΑΓΗΕ 

(πρώην ΔΕΣΜΗΕ), απαιτούνται για χορηγήσεις 

επιχειρηματικών δανείων, πιστώσεων ή 

εγγυήσεων σε συζύγους ή συγγενείς τους 

μέχρι Β΄ βαθμό στελεχών της τράπεζας 

εχόντων δικαίωμα υπογραφής. Οι χορηγήσεις 

αφορούν ατομικές επιχειρήσεις των ανωτέρω 

προσώπων ή εταιριών στις οποίες αυτοί είναι 

μέλη του ΔΣ ή διαχειριστές αυτών ή μέτοχοι ή 

εταίροι με ποσοστό άνω του 20%. 

(ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) 

 11.Προκειμένου να χορηγηθούν Οι 

χορηγήσεις σε μέλη του ΔΣ του 

Συνεταιρισμού ή στους/ στις συζύγους τους ή 

σε συγγενείς τους μέχρι  Β΄ βαθμό 

επιχειρηματικά δάνεια, πιστώσεις ή 

εγγυήσεις σε ατομική επιχείρηση ή σε 

εταιρία στην οποία συμμετέχουν ως μέλη του 

ΔΣ ή είναι διαχειριστές της ή μέτοχοι ή 

εταίροι της με ποσοστό άνω του 20% 

απαιτείται οι χορηγήσεις να καλύπτονται με 

εμπράγματες ασφάλειες ή μετρητά ή τίτλους 

προθεσμιακών καταθέσεων ή εγγυήσεις του 

Ελληνικού Δημοσίου ή εκχωρήσεις 

απαιτήσεων κατά ΔΕΣΜΗΕ να δίνονται 

σύμφωνα με την Πολιτική Εγκρίσεων 

Συνδεδεμένων Μερών (Related Parties) και 

Ευαίσθητων Αντισυμβαλλομένων (Sensitive 

Counterparties).  

12. Εμπράγματες ασφάλειες ή μετρητά ή 

τίτλοι προθεσμιακών καταθέσεων ή 

εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή 

εκχωρήσεις απαιτήσεων κατά ΔΕΗ ή ΛΑΓΗΕ 

(πρώην ΔΕΣΜΗΕ), απαιτούνται για Οι 

χορηγήσεις επιχειρηματικών δανείων, 

πιστώσεων ή εγγυήσεων σε συζύγους ή 

συγγενείς τους μέχρι Β΄ βαθμό στελεχών της 

τράπεζας εχόντων δικαίωμα υπογραφής. Οι 
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 χορηγήσεις αφορούν ή ατομικές επιχειρήσεις 

των ανωτέρω προσώπων ή εταιριών στις 

οποίες αυτοί είναι μέλη του ΔΣ ή διαχειριστές 

αυτών ή μέτοχοι ή εταίροι με ποσοστό άνω 

του 20% δίνονται σύμφωνα με την Πολιτική 

Εγκρίσεων Συνδεδεμένων Μερών (Related 

Parties) και Ευαίσθητων 

Αντισυμβαλλομένων (Sensitive 

Counterparties). 

(ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΔΑΦΙΩΝ 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΔΣ ΚΑΙ ΣΕ 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΙΚΗ) 

• Άρθρο 43, παράγραφος 3 :  • Άρθρο 43, παράγραφος 3 : 

3.α) Για την καλύτερη αντιμετώπιση των 

θεμάτων του Συνεταιρισμού  που  

αναφέρονται στην αξιοποίηση των κεφαλαίων 

και την κάλυψη των αναγκών των συνεταίρων 

ειδικά στην ευρύτερη περιοχή του  νομού  

Τρικάλων, λειτουργούν  κατά  περιοχές 

περιφερειακές επιτροπές  που  αποτελούνται  

από τρία μέλη όταν ο αριθμός των συνεταίρων  

της περιοχής ευθύνης τους είναι τουλάχιστον 

διακόσιοι (200) και από πέντε μέλη όταν οι 

συνεταίροι της περιοχής είναι τουλάχιστον 

χίλιοι (1.000). 

β) Τα μέλη των περιφερειακών επιτροπών 

εκλέγονται με τριετή θητεία, κατά  προτίμηση  

παράλληλα  με  την  εκλογή των οργάνων 

διοίκησης του Συνεταιρισμού, μεταξύ των 

συνεταίρων της περιοχής ευθύνης  τους  και 

πρέπει απαραίτητα να είναι μόνιμοι κάτοικοι 

της  ίδιας  περιοχής  στην οποία και να 

αναπτύσσουν κυρίως τις επαγγελματικές τους 

δραστηριότητες. Για την εκλογή τους 

εφαρμόζονται ανάλογα όσα ισχύουν για την 

εκλογή οργάνων διοίκησης με τη  διάκριση  ότι 

στη διαδικασία εκλογής τους μετέχουν μόνο οι 

συνεταίροι  της  περιοχής ευθύνης της κάθε 

επιτροπής. 

γ) Οι περιφερειακές επιτροπές λειτουργούν  

μέσα στα πλαίσια του νόμου, του 

καταστατικού του Συνεταιρισμού, των 

αποφάσεων της Γενικής  Συνέλευσης, των 

 3.α) Για την καλύτερη αντιμετώπιση των 

θεμάτων του Συνεταιρισμού  που  

αναφέρονται στην αξιοποίηση των 

κεφαλαίων και την κάλυψη των αναγκών των 

συνεταίρων ειδικά στην ευρύτερη περιοχή 

του  νομού  Τρικάλων, λειτουργούν  κατά  

περιοχές περιφερειακές επιτροπές  που  

αποτελούνται  από τρία μέλη όταν ο αριθμός 

των συνεταίρων  της περιοχής ευθύνης τους 

είναι τουλάχιστον διακόσιοι (200) και από 

πέντε μέλη όταν οι συνεταίροι της περιοχής 

είναι τουλάχιστον χίλιοι (1.000). 

β) Τα μέλη των περιφερειακών επιτροπών 

εκλέγονται με τριετή θητεία, κατά  προτίμηση  

παράλληλα  με  την  εκλογή των οργάνων 

διοίκησης του Συνεταιρισμού, μεταξύ των 

συνεταίρων της περιοχής ευθύνης  τους  και 

πρέπει απαραίτητα να είναι μόνιμοι κάτοικοι 

της  ίδιας  περιοχής  στην οποία και να 

αναπτύσσουν κυρίως τις επαγγελματικές 

τους δραστηριότητες. Για την εκλογή τους 

εφαρμόζονται ανάλογα όσα ισχύουν για την 

εκλογή οργάνων διοίκησης με τη  διάκριση  

ότι στη διαδικασία εκλογής τους μετέχουν 

μόνο οι συνεταίροι  της  περιοχής ευθύνης 

της κάθε επιτροπής. 

γ) Οι περιφερειακές επιτροπές λειτουργούν  

μέσα στα πλαίσια του νόμου, του 

καταστατικού του Συνεταιρισμού, των 

αποφάσεων της Γενικής  Συνέλευσης, των 
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κανονισμών και των αποφάσεων του 

Διοικητικού  Συμβουλίου.  

δ) Στην αρμοδιότητα  και ευθύνη των 

Περιφερειακών Επιτροπών ανήκει κυρίως: 

δα) Η κατά προτεραιότητα χρησιμοποίηση  

των αντλούμενων από την περιοχή 

δικαιοδοσίας τους κεφαλαίων, για την 

κάλυψη δανειακών κλπ αναγκών των 

συνεταίρων της ίδιας περιοχής. 

δβ) Οι εισηγήσεις προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο για τις κάθε είδους  και  μορφής 

δανειοδοτήσεις των συνεταίρων της περιοχής 

τους. 

δγ) Η  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του 

Διοικητικού συμβουλίου και με τους 

προβλεπόμενους κατά περίπτωση όρους, 

προϋποθέσεις  και  διαδικασίες, έγκριση και 

χορήγηση προς τους συνεταίρους της 

περιοχής τους των δανείων όταν στην περιοχή 

δικαιοδοσίας τους λειτουργεί υπηρεσιακή 

μονάδα του Συνεταιρισμού (υποκατάστημα, 

πρακτορείο κλπ.). 

δδ) Η έγκριση των δαπανών λειτουργίας της 

υπηρεσιακής μονάδας της περιοχής τους. 

δε) Η μέριμνα για την εμπρόθεσμη επιστροφή 

στο Συνεταιρισμό των χορηγουμένων στους 

συνεταίρους της περιοχής τους δανείων. 

δστ) Η  σε  συνεργασία με τα θεσμοθετημένα 

όργανα του Συνεταιρισμού επιδίωξη για την 

περιοχή ευθύνης τους της αποδοτικότερης  

λειτουργίας  του  καθώς και η προάσπιση των 

συμφερόντων του. 

ε)  Από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να 

ανατεθούν από τον κύκλο των αρμοδιοτήτων 

του και άλλες αρμοδιότητες στις 

περιφερειακές επιτροπές. 

στ) Οι  ευθύνες καθώς και οι συνέπειες 

ενεργειών ή παραλείψεων  που  

προβλέπονται  από το νόμο και το καταστατικό 

για τα μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου, 

ισχύουν και για τα μέλη των περιφερειακών 

επιτροπών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 

τους. 

κανονισμών και των αποφάσεων του 

Διοικητικού  Συμβουλίου.  

δ) Στην αρμοδιότητα  και ευθύνη των 

Περιφερειακών Επιτροπών ανήκει κυρίως: 

δα) Η κατά προτεραιότητα χρησιμοποίηση  

των αντλούμενων από την περιοχή 

δικαιοδοσίας τους κεφαλαίων, για την 

κάλυψη δανειακών κλπ αναγκών των 

συνεταίρων της ίδιας περιοχής. 

δβ) Οι εισηγήσεις προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο για τις κάθε είδους  και  μορφής 

δανειοδοτήσεις των συνεταίρων της 

περιοχής τους. 

δγ) Η  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του 

Διοικητικού συμβουλίου και με τους 

προβλεπόμενους κατά περίπτωση όρους, 

προϋποθέσεις  και  διαδικασίες, έγκριση και 

χορήγηση προς τους συνεταίρους της 

περιοχής τους των δανείων όταν στην 

περιοχή δικαιοδοσίας τους λειτουργεί 

υπηρεσιακή μονάδα του Συνεταιρισμού 

(υποκατάστημα, πρακτορείο κλπ.). 

δδ) Η έγκριση των δαπανών λειτουργίας της 

υπηρεσιακής μονάδας της περιοχής τους. 

δε) Η μέριμνα για την εμπρόθεσμη 

επιστροφή στο Συνεταιρισμό των 

χορηγουμένων στους συνεταίρους της 

περιοχής τους δανείων. 

δστ) Η  σε  συνεργασία με τα θεσμοθετημένα 

όργανα του Συνεταιρισμού επιδίωξη για την 

περιοχή ευθύνης τους της αποδοτικότερης  

λειτουργίας  του  καθώς και η προάσπιση των 

συμφερόντων του. 

ε)  Από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να 

ανατεθούν από τον κύκλο των αρμοδιοτήτων 

του και άλλες αρμοδιότητες στις 

περιφερειακές επιτροπές. 

στ) Οι  ευθύνες καθώς και οι συνέπειες 

ενεργειών ή παραλείψεων  που  

προβλέπονται  από το νόμο και το 

καταστατικό για τα μέλη  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου, ισχύουν και για τα μέλη των 
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ζ) Στα μέλη των περιφερειακών επιτροπών 

καταβάλλεται αποζημίωση το ύψος της 

οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

η) Για  τη  μεταβολή  των καθοριζόμενων στην 

παράγραφο αυτή απαιτείται  απόφαση  της  

Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την 

προβλεπόμενη από τις παραγράφους 3 και 4 

του άρθρου 23 του παρόντος αυξημένη 

απαρτία και πλειοψηφία. 

(ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) 

 

περιφερειακών επιτροπών στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων τους. 

ζ) Στα μέλη των περιφερειακών επιτροπών 

καταβάλλεται αποζημίωση το ύψος της 

οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

η) Για  τη  μεταβολή  των καθοριζόμενων στην 

παράγραφο αυτή απαιτείται  απόφαση  της  

Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την 

προβλεπόμενη από τις παραγράφους 3 και 4 

του άρθρου 23 του παρόντος αυξημένη 

απαρτία και πλειοψηφία. 

(ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΔΣ) 

 


