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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Με την επιστολή αυτή , η οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον από το 1/5 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών 

της τελευταίας εκλογικής διαδικασίας και  επικαλούμενοι το άρθρο 20 , παραγρ. 6.1. (περί σύγκλισης ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

Γενικής Συνέλευσης ) και της παραγρ. 6.3. του ιδιου άρθρου (σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. εντός 20 ημερών από την 

κοινοποίηση της επιστολής αυτής) ζητούμε να ορίσετε την ημερομηνία της εκτακτης γενικής συνέλευσης του 

συν/σμού ,όπως ορίζει το καταστατικό, για τους παρακάτω λόγους: 

1. Την κακή λειτουργία του συν/σμού και την απουσία του στην ενημέρωση των μελών του  

2. Την ανύπαρκτη διαχείριση της πύλης των δηλώσεων ΟΣΔΕ και την απώλεια δηλώσεων από την πλευρά του 

συν/σμού  

Ο Αγροτικός συν/σμός Λαρισαίων Αγροτών στα 4 χρόνια λειτουργίας του έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον στο να 

ενημερώνει τα μέλη και εν γένει τους αγρότες της περιοχής του νομού Λάρισας για θέματα που τους απασχολούν, 

κάνοντας κατά καιρούς ημερίδες, ενημερώσεις και επισκέψεις και συναντήσεις με αγροτικούς φορείς και 

προχώρησε πάρα πολλά θέματα και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, είχαν δημιουργηθεί ομάδες 

παραγωγών προς αναγνώριση. 

Από την αλλαγή του Δ.Σ. στις 6/6/2017 και μέχρι τις 31/12/2017, σε αυτούς τους 7 μήνες ο συν/σμος ήρθε σε τέλμα 

και δεν έκανε ούτε προγραμματισμό έργων αλλά ούτε τις απαραίτητες καταστατικά οριζόμενες υποχρεώσεις του. 

Ειδικότερα: 

 Βάσει του άρθρου 20 παραγρ. 1 του καταστατικού, το Δ.Σ. υποχρεούται μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου το 

αργότερο να έχει πραγματοποιήσει την ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πράγμα που δεν έγινε ως 

σήμερα. 

 Βάσει του άρθρου 24 παραγρ. 12.1. το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον 1 φορά το μήνα, όμως κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 7 μηνών του νέου Δ.Σ. έγιναν μόνο 4 συνεδριάσεις , η μια εξ αυτών ήταν η νέα 

κατανομή αξιωμάτων. 

 Για τη χρήση 2017 δεν υπάρχει καμία συνεδρία όπου να έχουν κατατεθεί τα οικονομικά στοιχεία του έτους 

καθώς και ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 2016 . 

 Δεν έχει υπογραφεί σύμβαση έργου με λογιστή – ελεγκτή της διαχειριστικής χρήσης 2016, όπως 

υποχρεούται ο Α.Σ. για να μπορεί να καταθέσει την έκθεση του στο Υπουργείο 

 Δεν έγινε επικυροποίηση των στοιχείων της χρήσης 2016 στο Υπουργείο με αποτέλεσμα ως τις 21/12/2017 

να μη βρίσκεται ο Αγροτικός Συν/σμός Λαρισαίων Αγροτών στην κατάσταση των ενεργών συν/σμών. 

 Τα πρακτικά του Δ.Σ. 2017 δεν έχουν καθαρογραφεί στο βιβλίο πρακτικών και δεν έχουν υπογραφεί από 

όλα τα μέλη 

 Χωρίς να γίνει Δ.Σ. και να υπάρχει συζήτηση και απόφαση, απολύθηκε υπάλληλος του Αγροτικού Συν/μού,  

 Δεν έγινε καμία ενημέρωση από τεχνικό σύμβουλο για ευρωπαϊκά προγράμματα που τρέχουν 

(νιτρορύπανση, βιολογικά, σχέδια βελτίωσης) ενώ το ενδιαφέρον των αγροτών είναι πάρα πολύ μεγάλο 

 Διακόπηκε η συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο Κο Καραστέργιο Ιωάννη, με αποτέλεσμα, 7 μήνες ο 

συν/σμός να μην έχει τεχνική υποστήριξη 



 Για την ομάδα οσπρίων όχι μόνο δεν υπάρχει καμια εξέλιξη, αλλά δεν έχει γίνει ούτε συνεδρία. 

 Για την ομάδα βιομηχανικής τομάτας δεν υπάρχει καμιά απόφαση για ενέργειες αναγνώρισης της. 

Όσον αφορά το δεύτερο λόγο της αίτησης μας για έκτακτη γενική συνέλευση , θεωρούμε ότι οι ενέργειες σας να 

μην  καταγγελθούν στη δικαιοσύνη οι παράνομες και παράτυπες ενέργειες των διαχειριστών του ΟΣΔΕ . Ντογκούλη 

Δημήτριο και Παπαδούλη Ευδοξίας, οι οποίοι χωρίς απόφαση ή σύμβαση εκχώρησης εκ μέρους του Α.Σ. ενήργησαν 

αντισυμβατικά και εις βάρος του Αγροτικού Συν/σμού, με αποτέλεσμα να θιγούν το κύρος και η οικονομική 

ανεξαρτησία του Α.Σ. 

Ειδικότερα: 

 Το 2016 ο Αγροτικός συν/σμός ενεργοποίησε 10800 δηλώσεις για λογ/σμό των αγροτών και των 

συνεργαζόμενων αγροτικών συν/σμών, για το λόγο αυτό ήμασταν ένας από τους μεγαλύτερους φορείς 

εκτέλεσης του έργου. 

 Το προσωπικό του Α.Σ. ήταν 11 μόνιμοι υπάλληλοι και κατά την εκτέλεση του ΟΣΔΕ περίπου 45 άτονα 

έκτακτο προσωπικό 

 Τα μισθωμένα κέντρα εξυπηρέτησης ,μαζί με τους συνεργαζόμενους Α.Σ., ήταν για το νομό Λάρισας σε 18 

σημεία, τα οποία ήταν εξοπλισμένα με πάγια του συν/σμού μας. 

Για το 2017 δυστυχώς και παρότι υπήρξε ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. στις 28/5/2017, να μην επιτραπεί στους 

διαχειριστές να ενεργήσουν αντισυμβατικά και εις βάρος του Α.Σ. ,επιτρέψατε τη μεταφορά των δραστηριοτήτων 

του ΟΣΔΕ σε προσωπική εταιρεία των Ντογκούλη-Παπαδούλη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα  

 να χαθούν 10000 δηλώσεις από τη πύλη του συν/σμού δηλαδή απώλεια τζίρου χιλιάδων ευρώ,  

 να χρησιμοποιεί ιδιωτική εταιρεία τα πάγια και τις εγκαταστάσεις του συν/σμού χωρίς απόφαση Δ.Σ.  

 να παραπλανηθούν τα μέλη και οι αγρότες που μας εμπιστεύθηκαν τα προηγούμενα χρόνια αφού τους 

καλέσαμε με ηλεκτρονικά μηνύματα , τιμολογήθηκαν οι δηλώσεις τους χωρίς επιλογή τους, από την 

εταιρεία και όχι από τον Α.Σ. 

 με τη μείωση του προσωπικού δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε εκπαιδευμένα άτομα στο σύστημα του 

ΟΣΔΕ για λογ/μό του Α.Σ. και χάνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα που 

έχουν σχέση με το προσωπικό. 

Κύριοι, του Δ.Σ. υποχρεούστε  να ορίσετε βάσει καταστατικού, τη ημερομηνία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με 

τα παρακάτω θέματα. 

Τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι: 

1Ο ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

2Ο ΘΕΜΑ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017 

3ο ΘΕΜΑ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ 

                  Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

                  Β) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

                  Γ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

4Ο ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΟΣΔΕ 2018 ΑΠΟ ΤΟΝ Α.Σ. 

               Α) ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΣΔΕ 2018 

               Β) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΤΟΥ ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΟΣΔΕ 2018 

               Γ) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ 2018  

5ο ΘΕΜΑ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ. 


