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Τηò ανþνυμηò εταιρεßαò με Την επωνυμßα «GΑιΑ ΕΠιΧΕιΡΕιΝ ΑΝΩΝγΛλΗ ΕΤΑιΡΕιΑ

ψΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξÞò GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ} και με διακριτικü τßτλο «GAIA
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ». που εδρεýει στο Μαροýσι ΑττικÞò, οδüò Ποραδεßσου αριθ. 2 και

εκπροσωπεßται νüμιμα.

ΠΡοΣ

Τον «Αγροτικü Συνεταιρισμü ΛιβαδειÜò Ο ΑΙΧΜΕΑΣ» που εδρεýει ΣοφοκλÝουò αρ ] ü τκ

32100 Βοιωτßαò και εκπροσωπεßται νüμιμα.

Με την επΙφýλαξη κÜθε Üκαιþματüò μαò, σαò γνωστοποιοýμε τα ακüλουθα:

Το τελευταßο χρονικü διüσrημα Ýχει υποπÝσει στην αντßληψÞ μαò μÝσω
αναΚΟΙνþσεων και δηλþσεων σε διÜφορα ηλεκτρονικü και Ýντυπα μÝσα μαζικÞò
ενημÝρωσηò, η απü μÝρουò σαò διüδοση γεγονüτων σε βüροò τηò εταιρεßαò
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τηò οποßαò εßστε μÝτοχοò. Αγακοινþσειò οι οποßεò αφενüò μεγ
εßναι αναληθεßò ΚαΙ αναΚρΙβεßò και αφετÝρου δε βλümουν την εμπιστοσýγη τωγ
συνεργαΤþν τηò GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και την εμπιστοσýνη του κοιγοý σε αυτÞγ.
Πδικüτερα ο νüμιμοò εκπρüσωποò σαò, κ.'Γιþργοò ΑνÝστηò εμφανßζεται σε
δημοσιεýματα ωò (€,( των πρωταγωνιστþγ στην κßνηση σμφισβÞτησηò τηò
ΚΟ'νΟΠραξΙbò του ΟΣΔΕ rrou βρßσκετα, σε εξÝλιξη» να δηλþγει üτι: ικÜγαμε
ΤΤΟλλÝò επαφÝò με την διοκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ κα) την ηγεσιb του γπΑΑτ με στüχο
να υΠüρξουν κÜποΙεò βελτιþσειò στο σý<ττημα þστε ο συγτογιστÞò του οΣΔΕ
να γßνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

¶ξΙΟν απορßαò, γα δηλþνετε και γα θεωρεßτε üτι το βασικü Ýσοδο και η
κερδοφορßα τηò GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ που δια μÝσω τηò διανομÞò μερßσματοò καß
εσεßò απολαμ βüγετε, αποτελεß «σοβαρü «π α ρακρÜτημα»»! ! Ι Ι !

Ωò γνωρßζετε η ανþνυμη εταιρεßα εξ' ορισμοý, εßναι μια ακραιφνÞò μορφÞ
κεφαλαιουχικÞò. και συγεπþò, εμπορικÞò εταιρεßαò, μÝλοò μιαò οργανωμÝνηò
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- '':,1,ξρΙΚ"δ¼Ομßαò, ΚΙνοýμενη στο πλοßσια τηò συναλλακικÞò ευθýτητοò, που ωò' ,, 
': ,1;.,, ι' "?,4'"ßΙιΙφπü Ýχει, την Üντληση κεφαλαßων για την εντεýθεν κερδοφορßα τηò.
5) Η απüπειρα εκ μÝρουò σαò, σýγχυσηò τηò συνεταιριστικÞò σαò

δρασΤηρΙüΤηΤαò, που απορρÝει απü την εθελοντικÞ αγτιμετþπιση κοιγþγ
ΟΙΚΟνΟμΙΚü-ΚΟΙνωνΙΚþν αναγκþν και επιδιþξεων, με την ουτοτÝλεια τωγ
εμΠΟρΙΚþν νΟμΙΚþν Προσþπων, üπωò η GA|A ΕπßχΕιΡΕßΝ, παραμÝνει ακριβþò
αυτü που εßναι, ατελÝσφορηΙ!!Ι!

ü} ΕπιπροσθÝτωò, διαμαρτυρüμαστε για την απü πλευρÜò σαò, καταχρηστικÞ
Üσκηση των μετοχικþν σαò δικαιωμüτων για τουò πορακüτω ρητÜ
bναφερüμενουò λüγουò:

" Α, ΕΠΙλÝγεΤε να ξεχνÜτε üτΙ Ýχετε υποχρÝωση πßστηò Ýνοντι τηò εταιρεßαò τηò
ΟΠΟßαò εßσΤε μÝΤΟΧοò, αλλÜ και Ýναντι των υπολοßπων μετüχων. γποχρÝωση
ΠßσΤηò η ΟΠΟßα αΠΟΥορεýεΙ την Üσκηση των μετοχικþν σαò δικαιωμÜτωγ κατü
τρüπο επιβλαβÞ προò τα συμφÝροντα και την φÞμη τηò εταιρεßαò, ιδιαßτερα üσο
αφορÜ απÝναντι σε πολιτειακοýò φορεßò.
Β. Απü την απαγüρευση αυτÞ απορρÝει η υποχρÝωση σαò να μην ενεργεßτε για
δικü σαò λογαριασμü Þ ξÝνο λογαριασμü πρüξειò ανταγωνισμοý προò την
εταιρεßο.

Γ. ΕπιπλÝον η υποχρÝωση πßστηò σημαßνει, αφενüò μεν τη θεικÞ υποχρÝωση
σαò να ΠρÜΤΤεΤε ΟΤΙδÞΠοτε προωθεß τα εταιρικÜ συμφÝροντα (αυτονüητα εγτüò
και εκτüò Ελλüδαò) και τα εýλογα συμφÝροντα των συνεταßρων σgζ και
αφεΤÝρΟυ δε Την αρνητικÞ υποχρÝωση να παραλεßπετε κüθε εγÝργεια που
βλüπτει τα συμφÝροντα αυτÜ. Διüταξη η οπο[α επιτüσσει την υποχρÝωση
εταιρικÞò αλληλεγγýηò, πρüνοιαò των μετüχων Και την παρÜλειψη κÜθε πρüξηò
ΠΟυ αγΤΙΤßθεΤαΙ σΤα εΤαΙρΙκü συμφÝροντο και εντεýθεν ελαττþνει την απüδοση Þτην αξßα τηò εταιρικÞò περιουσßαò και Ýμμεσα ζημιþνει τον μÝτοχο Þ ακüμη και
τουò δανειστÝò.

Ζ) ¼πωò πολý καλÜ γνωρßζετε στα πλαßσια τηò επιχε|ρηματικÞò δραστηριüτηταò
μαò' συγΚαΤαλÝγεΤαl. μεταξý üλλων, το Ýργο του συντονισμοý τωγ φορÝωγ Α,
ΚΟΙ Β'βαθμΟý ΠΟυ ÝΧΟυμε επ!φΟρτιστd δυνüμει Τηò με αριθμü ΒOOΒ/22-0ι_2Οι4
Πρüσκλησηò εκδÞλωσηò ενδιαφÝροντοò για Πιστοποßηση Αναγνþριση
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,d ΦορÝων Α' Βαθμοý, ΦορÝων Β' Βαθμοý & ΦορÝα Συντονισμοý σýμφωνα με την

οποßα οριστÞκαμε ωò GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΦορÝαò Συντονισμοý, στο Ýργο τηò
υποβοÞθησηò τωγ αγροτþν για την συμπλÞρωση και υποβολÞ τηò Ενιαßαò
Αßτησηò Ενßσχυσηò. Ωò ΦορÝαò Συντονισμοý. Ýωò σÞμερα δεν Ýχουμε απωλÝσει
Την ιδιüτητÜ μαò αυτÞ, δεν Ýχουμε εκπÝσει των συμβατικþν υποχρεþσεþγ μαò
που απορρÝουν απü την μεταξý ημþν και του Οργανισμοý Πληρωμþν και
ΕλÝγΧου Κοινοτικþν Ενισχýσεων Προσονατολισμοý και ΕγγυÞσεων (οπΕκΕπΕ),
Σýμβαση ΔιοσφÜλισηò ΕπιπÝδου Ποιüτηταò Υπηρεσιþν και Ασφüλειαò
ΠληρΟφοριþν (ΣΔΕΠΥΑΠ) και εν αντιθÝσει με τα üσα ψευ6þò διοδßδετε

'σΚΟΠεýουμε γq συνεχßσουμε την προσÞκουσα εκτÝλεση των συμβατικþν μαò
υΠΟΧρεþσεþγ üπωò η ελληνικÞ νομοθεσßq και το Ευρωπαßκü Δßκαιο ορΙζουγ,

ΕΠεΙδÞ, Κατüφορα παραβοßνετε τιò υποχρεþσειò σαò ωò μÝτοχοò τηò Εταιρgαò οφοý
εßναι πρüδηλο üτι οι ωò Üνω πρÜξειò σαò ωò σκοπü Ýχουν την ζημßα τηò Εταιρεßαò.
ΕΠεΙδÞ η θεμελßωση Τηò βοσΙκÞò υποχρÝωσηò πßστηò που οπορρÝει απü τηγ εταιρικÞ
σýμβαση εßναΙ συμφυÞò με κÜθε εßδουò εταιρικÞ σýμπραξη που αποσκοπεß σε κοιγü
σκοπü και λειτουργεß και στην περßπτωση των μετüχων ανþνυμηò εταιρßαò.
ΕπειδÞ στην περßπτωση τηò ανþνυμηò ετοιρßαò η Ýνταση τηò υποχρÝωσηò πßστηò του
μεΤüΧΟυ εßγαΙ ευθÝωò ανÜλοΥη τηò δυνατüτηταò που Ýχει ο μÝτοχοò με τον τρüπο
ÜσΚησηò Των δικαΙωμÜτων του Þ με την γενικüτερη συμπεριφορÜ του να επιδρÜ
θετικü Þ αρνητικü στην προþθηση του ετοιρικοý σκοποý.
ΕΠεΙδÞ εΠΙλÝγετε να δΙαδßδετε γεγονüτα για ιην Εταιρεßα τηò οποßαò εßστε μÝτοχοò,
ΚαΤασΤραΤηγþνΤαò κÜθε ÝννοΙα επιμελοýò συνεργασßαò, συμμετοχÞò και διοßκησηò.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ Ýντογο γΙα Την ωò üνω συμπεριφορü σαò και σαò κΑΛογΜΕ
üπωò εντüò σορüντα οκτþ (4s) ωρþν απü την λÞψη τηò παροýσαò, προβεßτε σε
δηλþσεΙò ανÜκλησηò ΚαΙ διÜψευσηò των üσων ανοκριβþò επικαλεßστε με
ΚΟΙνΟΠΟΙΟýμενεò σε μαò επΙστολÝò σαò, τüσο σε φορεßò και θεσμοýò που εμπλÝκογται
με τα εταιρικü μαò συμφÝροντα. üσο Και σε μια ημερÞσια εφημερßδα ευρεßαò
κυκλοφορßαò καθþò και σε μια περιοδικÞ εφημερßδα περιφερειακÞò κυκλοφορßοò με



ΠερΙεΧüμενΟ Τη δΙüρθωση ΚαΙ Την αποσαφÞνιση των üσων ανακριβþò επικαλεßστε,
Ιß.αΙb

" JτρOκε!μÝνου γα αποκαλυφθει η αλÞθαα και η πραγματικüτητα.
ß,ι:,- ,.9!,,r,
',;,-ΦΤΤßσηò σαò ΚΑΛΟΥΜΕ να απüσΧεΤε στο μÝλλον οπü την καταστρατÞγηση τωγ

μεΤΟΧΙΚþν σαò ΚαθηΚüντων προò περαπÝρω βλÜβη των συμφερüντων τηò Εταιρεßαò
μαò.

¶λλωò, σαò ΔΗΛΩΝΟγΙΙΛΕ üτι θα πρüξουμε κÜθε τι αναγκαßο γα τη διασφÜλιση τωγ
νΟμßμων δΙΚαΙωμÜΤωγ μαò. επΙφυλασσüμενοι να αναζητÞσουμε οποζημßωση οπü τα
αρμüδια ΔικαστÞρια.

Με Τη 'ρηΤÞ εΠΙφýλαξη παντüò νομßμου δικοιþματüò μαò, αρμüδιοò Δικαστικüò
ΕΠΙμεληΤÞò. ενΤÝλλεΤαΙ να επιδþσει την παροýσα ΕΞΩΔßκΗ ΔιΑΜΑΡτγΡιΑ _ πΡοΣκΛΗΣΗ
- ΔΗΛΩΣΗ ΠρΟò ΤΟν tΑγροτΙκü Συνεταιρισμü Λιβαδειüò ο ΑιχΜΕΑΣ» που εδρεýει
ΣΟφΟΚλÝΟυò αρ Ι6 τκ 32Ι00 Βοιωτßαò, προò τογ οποßο απευθýνεται προò γγþση του
ΚαΙ γΙα ΤΙò νüμΙμεò συνÝπειεò, αντιγρüφονταò ολüκληρο το κεßμενο αυτÞò. στη
συνταχθησομÝνη ¸κθεση Επδüσεωò.

ΑθÞνα, Ι9.t2.20tü
Για την Εξω5ßκωò Δηλοýσα Εταιρεßα

Ηπ Δικηγüροò

ΚΑOγιßΗ
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