
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Το 2015 οι αγροτικοί συνεταιρισµοί της χώρας µας συ-
µπλήρωσαν έναν αιώνα νοµοθετικής θεσµοθέτησης. Οι
πρωτεργάτες του συνεργατισµού µε τους αγώνες τους
εναντίον της αµάθειας, της µοιρολατρίας και των προκα-
ταλήψεων, αλλά εναντίον κυρίως της αισχροκέρδειας
και της τοκογλυφίας, έδωσαν στους αγρότες της εποχής
εκείνης ένα ισχυρό όπλο αυτοπροστασίας και οικονοµι-
κής επιβίωσης. 
Η θεσµοθέτηση των συνεταιρισµών µε το ν. 602/1915

έφερε στην Ελλάδα το πρότυπο του ευρωπαϊκού συνε-
ταιρισµού, που είχε ήδη δοκιµαστεί σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη µε εκπληκτικά αποτελέσµατα. 
Η χώρα µας έχοντας ψηφίσει από το 1915 µέχρι σήµε-

ρα συνολικά έξι νόµους (602/2015, 921/1979, 1541/1985,
2196/93, 2810/2000 και 4015/2011) και χίλιες περίπου
τροποποιήσεις των νόµων αυτών, δεν µπόρεσε ακόµα να
απελευθερώσει τη δυναµική του συνεταιριστικού κινήµα-
τος προς όφελος κυρίως των µικροµεσαίων αγροτών. Ο
συνεταιριστικός θεσµός από τη φύση του υπόκειται σε
συγκεκριµένους κανόνες, που διαφέρουν από τις άλλες
µορφές οικονοµικής δράσης και οι οποίοι συνδυάζουν
την οικονοµική αποτελεσµατικότητα µε την κοινωνική
ευαισθησία. Οι συνεταιρισµοί αποτελούν εξ ορισµού ένα
«οικονοµικό σύστηµα µε κοινωνικό περιεχόµενο». Σύ-
στηµα όµως που στηρίζεται σε αρχές που ισχύουν ενιαία
για όλες τις οικονοµίες και που µε σαφήνεια ορίζουν τις
κατευθυντήριες γραµµές µε τις οποίες λειτουργούν οι
συνεταιρισµοί σε όλο τον κόσµο. 
Οι συνεταιριστικές αρχές δεν έχουν όµως µόνο «οικο-

νοµικό» περιεχόµενο αλλά συνιστούν ταυτόχρονα και α-
ξιολογικές κατευθύνσεις για τον τρόπο λειτουργίας των
συνεταιρισµών. Λειτουργία που στηρίζεται στη συλλογι-
κότητα και τις µορφές άµεσης δηµοκρατίας. Οι συνεται-
ριστικές αρχές που ληφθήκαν υπόψη στην κατάρτιση
του νοµοσχεδίου προσαρµοσµένες στην ελληνική ιδιαι-
τερότητα, συνοψίζονται ως εξής:

1η Αρχή: Εθελοντική και ελεύθερη συµµετοχή, µε συ-
νεταιρισµούς ανοιχτούς σε ανθρώπους, χωρίς καµία διά-
κριση, που είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τις υπηρε-
σίες τους και αποδέχονται τις ευθύνες του µέλους. Η
αρχή των ανοικτών θυρών είναι ένα δικαίωµα που καθο-
ρίζεται, σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού.

2η Αρχή: Δηµοκρατική διοίκηση, καθώς οι συνεταιρι-
σµοί είναι δηµοκρατικές οργανώσεις διοικούµενες από
τα µέλη τους, τα οποία συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρ-
φωση της πολιτικής τους και στη λήψη αποφάσεων. Άν-
δρες και γυναίκες που προσφέρουν υπηρεσίες ως αιρε-
τοί εκπρόσωποι είναι υπόλογοι στα µέλη.

3η Αρχή: Ισότιµη οικονοµική συµµετοχή των µελών. Τα
µέλη συµµετέχουν ισότιµα και διαχειρίζονται δηµοκρατι-
κά το κεφάλαιο του συνεταιρισµού. Τα µέλη διαθέτουν
τα πλεονάσµατα για τους ακόλουθους σκοπούς: α) Ανά-
πτυξη του συνεταιρισµού, β) επιστροφή στα µέλη ανάλο-
γα µε τις συναλλαγές τους µε τον συνεταιρισµό και γ) Υ-
ποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων, όπως εκπαίδευση

των µελών του ΑΣ και δραστηριότητες κοινωνικού σκο-
πού.

4η Αρχή: Αυτονοµία και ανεξαρτησία. Οι συνεταιρισµοί
είναι ελεύθεροι να συνάπτουν συµφωνίες µε άλλους φο-
ρείς και να αντλούν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές,
αρκεί να ακολουθούν κανόνες που διασφαλίζουν τη συ-
νέχιση της δηµοκρατικής διοίκησης από τα µέλη και να
διατηρούν την συνεταιριστική τους αυτονοµία.

5η Αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση ώ-
στε να µπορούν όλα τα µέλη, αγρότες και αγρότισσες,
να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην καλή λειτουργία
και ανάπτυξη των συνεταιρισµών τους.

6η Αρχή: Συνεργασία µεταξύ συνεταιρισµών. Αποτελεί
την πεµπτουσία του συνεργατισµού, καθώς µε αυτό τον
τρόπο ισχυροποιούνται οι συνεταιρισµοί όταν συνεργά-
ζονται µεταξύ τους είτε µε συµφωνίες συνεργασίας είτε
µε νέα συνεταιριστικά σχήµατα.

7η Αρχή: Ενδιαφέρον για την κοινότητα. Οι συνεταιρι-
σµοί πρέπει να εργάζονται και για τη βιώσιµη ανάπτυξη
των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται και ο-
φείλουν να επενδύουν κοινωνικά και οικονοµικά σε αυ-
τές.
Το οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται σήµε-

ρα να δραστηριοποιηθούν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί έ-
χει ως κύριο χαρακτηριστικό τον ανταγωνισµό. Η παγκο-
σµιοποίηση της οικονοµίας καθιστά αναγκαία την επιχει-
ρηµατική αποτελεσµατικότητα ως όπλο για την επιβίωση
και την ανάπτυξη. Η συντήρηση, µε επιδοτήσεις και προ-
νόµια, µπορεί να ανακουφίζει προσωρινά, αλλά δεν µπο-
ρεί να αποτελεί αναπτυξιακή στρατηγική. Οι συνεταιρι-
σµοί, ως ιδέα και ως εφαρµογή, είναι φορείς που δηµι-
ουργούνται για την αύξηση της επιχειρηµατικής αποτε-
λεσµατικότητας των µικρών και διάσπαρτων ατοµικών α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων. Επιδιώκουν δε να αποκτή-
σουν διαπραγµατευτική δύναµη στην αγορά και να αξιο-
ποιήσουν τις οικονοµίες κλίµακας που απολαµβάνει το
µεγάλο επιχειρηµατικό µέγεθος, χωρίς να εξοµοιώνο-
νται µε αυτές τις επιχειρήσεις. Σήµερα, αυτό που αποτε-
λούσε µεγάλο µέγεθος στο παρελθόν, στα πλαίσια µιας
ενιαίας εθνικής οικονοµίας, είναι ανεπαρκές µέγεθος µε
τα κριτήρια της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Οι α-
γροτικοί συνεταιρισµοί της χώρας µας πάσχουν όχι µόνο
εξαιτίας της οικονοµικής τους αποδυνάµωσης αλλά και
γιατί είναι στην πράξη κοινωνικά αµφισβητούµενοι και
συνεπώς αδύναµοι να ανταποκριθούν στις νέες εξαιρετι-
κά δύσκολες απαιτήσεις των καιρών προς όφελος των
συνεταιρισµένων αγροτών.
Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα

οι συνεταιρισµοί συνοψίζονται στα παρακάτω: 
α) Ζηµιογόνος λειτουργία πολλών συνεταιρισµών για

µεγάλη χρονική περίοδο µε οριακά περιθώρια απόδοσης
που οδήγησε πολλούς συνεταιρισµούς σε εκκαθάριση ή
σε δραστική µείωση των δραστηριοτήτων τους σε σχέση
µε το παρελθόν.
β) Έλλειψη ρευστότητας και υψηλός δανεισµός µε ά-

µεση συνέπεια την εξάρτηση από τις Τράπεζες και την
ουσιαστική απώλεια µιας βασικής Αρχής που είναι η αυ-
τονοµία των συνεταιρισµών.
γ) Κακή στελέχωση και ανεπαρκής διοικητική οργάνω-

ση µε υπεράριθµο και ανεπαρκές προσωπικό και έλλειψη
συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του προ-
σωπικού, των µελών και των οργάνων διοίκησης.
δ) Έλλειψη αποτελεσµατικών δικτύων πώλησης µε ση-



µαντική κάµψη των πωλήσεων στις κύριες παραγωγικές
δραστηριότητες τους. 
ε) Εξάρτηση σε µεγάλο βαθµό πολλών συνεταιρισµών

από τα έσοδα που τους απέφερε η διαχείριση των επιδο-
τήσεων. Έσοδα τα οποία στο άµεσο µέλλον ενδέχεται
πιθανότατα να µηδενιστούν.
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, επιχειρείται η ανα-

συγκρότηση και εξυγίανση των συνεταιρισµών και η ενί-
σχυση κάθε πρωτοβουλίας που στηρίζεται στη βάση της
κοινωνικής οικονοµίας και συλλογικότητας. Το νοµοσχέ-
διο αφορά άµεσα διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000)
συνεταιρισµένους αγρότες και εννιακόσιους ογδόντα
(980) περίπου αγροτικούς συνεταιρισµούς. Έµµεσα επη-
ρεάζει πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) αγρότες και α-
γρότισσες που επιλέγουν να συνεργάζονται µε συνεται-
ρισµούς, καθώς και το σύνολο των ελληνικού πληθυ-
σµού µε την ιδιότητα του καταναλωτή που επιζητά ποιο-
τικά προϊόντα και ευελπιστεί στο κλείσιµο της ψαλίδας
των τιµών καταναλωτή. 
Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκόπιµα περιλαµβάνει

και κωδικοποιεί µόνο τις ελάχιστες αναγκαίες ρυθµίσεις,
αφήνοντας στα καταστατικά τις επί µέρους εξειδικεύ-
σεις, έτσι ώστε αυτές να διαµορφώνονται σε αναλογία
µε τις ανάγκες των ποικίλων µορφών συνεταιρισµών και
τις βλέψεις και επιλογές των µελών τους. Η όσο το δυ-
νατό µικρότερη παρέµβαση στην εσωτερική διάρθρωση
και διοίκηση των συνεταιρισµών είναι καταρχήν συµβατή
µε τις συνεταιριστικές αρχές που αναφέρθηκαν παραπά-
νω αλλά και εξυπηρετεί ουσιαστικά την αυτοοργάνωση
του αγροτικού χώρου και την ενίσχυση συµµετοχικών
µορφών άµεσης δηµοκρατίας.
Με το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, επιχειρείται:
1. Η αποτύπωση όλων των διατάξεων για τη λειτουρ-

γία των ΑΣ σε ενιαία µορφή, καθώς σήµερα υπάρχει τε-
ράστιος κατακερµατισµός των διατάξεων σε σειρά τρο-
ποποιήσεων και τροπολογιών. Υπό αυτή την έννοια η ε-
νοποίηση της νοµοθεσίας αποτελεί από µόνη της ικανό
παράγοντα για άρση µιας σειράς διοικητικών παθογενει-
ών του παρελθόντος. Το νοµοσχέδιο αποτελεί πρακτικά
ένα νέο εργαλείο για τους αγρότες στην προσπάθεια
τους για καινοτοµία και ρήξη µε το παρελθόν.

2. Η αντιµετώπιση όλων εκείνων των φαινοµένων που
έχουν συντελέσει στην απαξίωση των συνεταιρισµών
και η δηµιουργία των προϋποθέσεων που θα αποκλεί-
σουν την επανάληψη τους. 

3. Η δηµιουργία των οικονοµικών εκείνων προϋποθέ-
σεων που θα επιτρέψουν στους µικρούς/ες και µεσαί-
ους/ες αγρότες και αγρότισσες να επιβιώσουν στο σηµε-
ρινό περιβάλλον της ακραίας ανταγωνιστικής παγκό-
σµιας αγοράς, γιατί µόνο οι υγιείς συνεταιριστικές επι-
χειρήσεις και οργανώσεις παραγωγών µπορούν να τους
βοηθήσουν να επιτύχουν χαµηλότερο κόστος παραγω-
γής και συµφέρουσες τιµές για τα προϊόντα τους.
Ο συνεταιρισµός δεν είναι µόνο µια πηγή όπου κάποι-

ος µπορεί να αγοράσει φθηνότερα, και ποιοτικά καλύτε-
ρα, είναι κάτι περισσότερο και πάνω από αυτό, είναι µια
άλλη µορφή επιχειρηµατικής δραστηριότητας εµπιστο-
σύνης και συνεργασίας. Ο Συνεταιρισµός προσανατολί-
ζει την παραγωγή του, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
καταναλωτή και ο αγοραστής µε την σειρά του γνωρίζει
εκτιµά και εµπιστεύεται τις καλλιεργητικές και εκτροφι-
κές µεθόδους των µελών του συνεταιρισµού.
Μεταξύ τους αναπτύσσονται σχέσεις εµπιστοσύνης

και αµοιβαίου σεβασµού τόσο για την ποιότητα όσο και

για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων.     Η ανάγκη
του καθενός ξεχωριστά µετατρέπεται από απλή επιθυµία
για το προϊόν σε ταύτιση παραγωγού και καταναλωτή,
σε µια ισχυρή και ακλόνητη σχέση που εδράζεται στο α-
µοιβαίο όφελος.
Οι συνεταιρισµοί µε την καθολική συγκέντρωση του

παραγόµενου προϊόντος τους διαθέτουν το πλεονέκτη-
µα όγκου έναντι του κάθε µεµονωµένου παραγωγού, α-
κόµη και του µεγαλύτερου, απαραίτητη προϋπόθεση για
την διαπραγµατευτική τους ενίσχυση αφού είναι δεδο-
µένος ο µικρός και κατακερµατισµένος αγροτικός κλή-
ρος της χώρας µας. Όταν επιβάλουν µεταξύ των µελών
τους και κοινές καλλιεργητικές µεθόδους θα αποκτή-
σουν και το συγκριτικό πλεονέκτηµα του προϊόντος µε
τα ίδια χαρακτηριστικά και µε την σωστή αξιοποίηση των
µεθόδων πιστοποίησης θα αποκτήσουν και το ποιοτικό
πλεονέκτηµα που θα τους καταστήσει εµπορικά ασυνα-
γώνιστους.
Το νέο θεσµικό πλαίσιο των Αγροτικών Συνεταιρισµών

επιχειρεί να ανατρέψει δηµιουργικά µια απαξιωµένη κα-
τάσταση που συνεχίζει να οδηγεί σε ουσιαστική ατροφία
και µαρασµό από λαθεµένες στρατηγικές επιλογές, ένα
συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα των αγροτών. 
Οι νέες ρυθµίσεις που εισάγονται στο νοµοσχέδιο για

τους αγροτικούς συνεταιρισµούς επιγραµµατικά είναι :
1. Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός (ΑΣ) είναι αυτόνοµη ε-

θελοντική ένωση προσώπων, όπως ορίζουν οι διεθνείς
συνεταιριστικές αρχές. Δίνεται η δυνατότητα σύστασης
από αυτόν Νοµικών Προσώπων, καθώς και η σύµπραξή
του µε άλλους φορείς για την εκπλήρωση των σκοπών
του. Δεν προβλέπονται συνεταιριστικές βαθµίδες, όπως
στο παρελθόν, αλλά η δηµιουργία Κλαδικών και Εθνικών
Κλαδικών ΑΣ µε αποφάσεις των ίδιων των συνεταιρι-
σµών. Η δηµιουργία κλαδικών συνεταιρισµών παρέχει
στους συνεταιρισµούς τη δυνατότητα συνεταιρισµών οι-
κονοµιών κλίµακας βοηθώντας τα µέλη που τις συνι-
στούν, χωρίς να αποδυναµώνονται οι δραστηριότητες
τους. Μόνο υγιείς συνεταιρισµοί µπορεί να επαναφέ-
ρουν τους αγρότες στους συνεταιρισµούς όχι φυσικά
σαν πελάτες αλλά σαν ενεργά µέλη που θα νιώθουν συ-
νιδιοκτήτες της κοινής προσπάθειας.

2. Απλοποιείται η σύσταση των ΑΣ µε την απλή κατα-
χώριση του καταστατικού στο βιβλίο µητρώου αγροτικών
συνεταιρισµών του Ειρηνοδικείου µε πράξη του Ειρηνο-
δίκη αντί της τήρησης της δικαστικής διαδικασίας (εκου-
σία δικαιοδοσία), διασφαλίζοντας έτσι αποσυµφόρηση
των Δικαστηρίων αλλά και διευκόλυνση στην ίδρυση των
ΑΣ. 

3. Ρυθµίζεται η υποχρέωση των µελών να παραδίδουν
την παραγωγή τους στον ΑΣ, µε ποινή διαγραφής τους
αν δεν τηρούν την υποχρέωση αυτή. Απαλλάσσονται α-
πό αυτήν τη δέσµευση τα µέλη µόνο σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις.

4. Καταργείται το ελάχιστο ποσό του συνολικού συνε-
ταιριστικού κεφαλαίου των 10.000 ευρώ. Το ύψος του
συνεταιριστικού κεφαλαίου αποφασίζουν ελεύθερα τα
µέλη του συνεταιρισµού, µε βάση τα καταστατικά τους,
καταβάλλοντας µε την εγγραφή το 50% της συνεταιρι-
κής µερίδας και το υπόλοιπο εξοφλείται σε ένα χρόνο.
Οι συνεταιρισµοί δεν είναι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις,
δύναµη τους είναι τα µέλη µε την παραγωγή τους.

5. Παρέχεται η δυνατότητα µη εκλογής Εποπτικού
Συµβουλίου σε συνεταιρισµούς αν τα µέλη τους είναι λι-
γότερα από πενήντα.
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6. Προβλέπεται η υποχρέωση των προέδρων και των
γενικών διευθυντών των ΑΣ που έχουν ετήσιο κύκλο ερ-
γασιών άνω των 2.000.000 ευρώ να υποβάλλουν δήλωση
περιουσιακής κατάστασης στην Επιτροπή του νόµου
3213/2003 (Α΄309), και να ελέγχονται όπως όλοι οι υπό-
χρεοι που προβλέπει το άρθρο 1 του ίδιου νόµου. Επιση-
µαίνεται ότι όπου στις διατάξεις του προτεινόµενου νό-
µου γίνεται παραποµπή σε διατάξεις άλλων νόµων, πρό-
κειται για γνήσια παραποµπή, δηλαδή η παραποµπή γίνε-
ται στις διατάξεις αυτές όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν.

7. Η εκλογή των οργάνων διενεργείται µε ενιαίο ψη-
φοδέλτιο και ο αριθµός των σταυρών προτίµησης δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του όλου αριθµού των µε-
λών του διοικητικού ή εποπτικού Συµβουλίου, υιοθετώ-
ντας ένα αναλογικότερο εκλογικό σύστηµα, σύµφωνα
µε τις συνεταιριστικές Αρχές.

8. Στο µητρώο καταχωρίζονται οι ΑΣ που συστήνονται
µε τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου αφού
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 20 και αφού
ελεγχθεί µόνο η πληρότητά τους. Για τους υφιστάµε-
νους ΑΣ που είχαν καταχωρισθεί ως ενεργοί στο µητρώο
του ν. 4015/2011 (Α΄ 210) προβλέπεται στο άρθρο 50
των µεταβατικών διατάξεων η διατήρηση της εγγραφής
τους στο µητρώο µε την υποχρέωση προσαρµογής στις
διατάξεις του. Η εποπτεία του κράτους ενισχύεται µε
την αξιοποίηση του Μητρώου των ΑΣ, το οποίο θα απο-
τελεί σύνθετο εργαλείο καταγραφής και ελέγχου – αξιο-
λόγησης αυτών. 

9. Προβλέπεται η µετατροπή των Αναγκαστικών Συνε-
ταιρισµών και των Ενώσεων τους σε ΑΣ του παρόντος
νόµου. 

10. Διευκρινίζεται η έννοια των Οργανώσεων Παραγω-
γών ως αυτοτελείς νοµικές οντότητες του συνεταιριστι-
κού ή εµπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόµενα µέρη αυτών
των οντοτήτων µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και
διακρίνονται οι Οµάδες Παραγωγών του άρθρου 27 του
Κανονισµού 1305/2013 από τις Οργανώσεις Παραγω-
γών. Οι λεπτοµέρειες για την οργάνωση, αναγνώριση και
λειτουργία τους καθορίζονται µε τα συµπληρωµατικά µέ-
τρα εφαρµογής των κανονισµών που τις διέπουν που τυ-
χόν απαιτούνται για κάθε προϊόν ή οµάδα προϊόντων ξε-
χωριστά.

11. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «Ταµείο α-
γροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».
Σκοπός του Ταµείου είναι η χρηµατοδότηση, ο συντονι-
σµός και η παρακολούθηση εφαρµογής επιµορφωτικών
προγραµµάτων συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης. Το Ταµείο εκπαίδευσης θα επαναφέρει κάτι που έ-
λειπε εδώ και πολλά χρόνια: τη συνεταιριστική κατάρτι-
ση και εκπαίδευση. Στόχος είναι να µην υπάρξουν στο
µέλλον διοικητικά και εποπτικά συµβούλια µε άγνοια των
αρχών λειτουργίας των συνεταιρισµών.

12. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) µε την µορφή της Ανώνυµης Εταιρίας, µε την
επωνυµία «Οργανισµός Διαχείρισης Ακινήτων, Γαιών και
Εξοπλισµών ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «ΟΔΙΑΓΕ». Ο
ΟΔΙΑΓΕ είναι ανώνυµη εταιρεία, λειτουργεί προς εξυπη-
ρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος µε τους κανόνες της
ιδιωτικής οικονοµίας.

13. Καταργείται η χρηµατοδότηση συνεταιριστικών και
συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις ασφαλιστικές ει-
σφορές των αγροτών στον ΕΛ.Γ.Α.. Όπως ο αρχικός συ-
νεταιριστικός νόµος 602/15 δεν περιείχε διατάξεις για

την συντονιστική οργάνωση των συνεταιρισµών έτσι και
τώρα κρίθηκε σκόπιµο, όπως και τότε, η οργάνωση αυτή
να προκύψει µέσα από ένα ευρύ και σοβαρό διάλογο ό-
λων των ΑΣ για την µορφή και το ρόλο που πρέπει να έ-
χει η οργάνωση. Για ένα συνεταιριστικό κίνηµα που προ-
σπαθεί να αναγεννηθεί µετά από µια περίοδο λαθών και
άστοχων στρατηγικών επιλογών που το οδήγησαν στην
παρακµή, µοναδική λύση είναι να επιλέξουν τα µέλη του
δηµοκρατικά το νέο σχήµα που θα το καθοδηγήσει και
εκπροσωπήσει στην νέα του πορεία.

14. Μέσω του συντονισµού και της συνεργασίας των
αγροτικών συνεταιρισµών µε τις οµάδες διαχείρισης των
ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, τις οργανώσεις παραγωγών και τις διε-
παγγελµατικές οργανώσεις, καθώς και µε την ιχνηλασι-
µότητα των αγροτικών συνεταιριστικών προϊόντων, ό-
πως τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται µε το προτεινόµενο
σχέδιο νόµου, µπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω υπεραξία
στα εξαιρετικά συνεταιριστικά προϊόντα και να δοθούν
πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όλους όσους συµµετέχουν
στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

15. Για πρώτη φορά δίνεται έµφαση και ρυθµίζονται
θέµατα γυναικείων συνεταιρισµών προκειµένου η αγρό-
τισσα να ενισχύσει τον δικό της διακριτό ρόλο στην ζωή
της Ελληνικής επαρχίας.

16. Καθιερώνεται η µία µερίδα µια ψήφος για όλα τα
µέλη του συνεταιρισµού όπως επίσης οι προαιρετικές
µερίδες χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου και εκλογής.

17. Ξεκαθαρίζει το θέµα των κερδών από την συνεργα-
σία µε τρίτους και των πλεονασµάτων που προέρχονται
από τα µέλη και τα µέλη - επενδυτές, ώστε να αποσαφη-
νισθεί πλήρως η φορολογική τους µεταχείριση.

18. Ο αριθµός των µελών καθορίζεται ανάλογα µε την
µορφή και δράση του κάθε συνεταιρισµού µε στόχο να
διευκολύνονται και τα µικρά σχήµατα που λειτουργούν
ως θερµοκοιτίδα ανάπτυξης των συνεταιρισµών (γυναι-
κείοι συνεταιρισµοί κ.τ.λ.) αλλά και οι µεγάλοι συνεταιρι-
σµοί οικονοµιών κλίµακας.

19. Ρυθµίζεται η καλύτερη λειτουργία της αντιπροσω-
πευτικής γενικής συνέλευσης προκειµένου αφενός να
διευκολύνεται η λειτουργία των συνεταιρισµών αφετέ-
ρου να αποφεύγεται η λήψη σηµαντικών αποφάσεων
που επηρεάζουν το σύνολο των µελών του συνεταιρι-
σµού. 

20. Το εποπτικό συµβούλιο είναι προαιρετικό για συνε-
ταιρισµούς µε λιγότερα από 50 µέλη γιατί λογικά όλα τα
µέλη είναι εύκολο να έχουν άµεση σχέση παρακολούθη-
σης των εργασιών του συνεταιρισµού. Επίσης για συνε-
ταιρισµούς µε τον ίδιο αριθµό µελών δεν είναι απαραίτη-
τη η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου στις εκλογικές
διαδικασίες.

21. Η θητεία των προέδρων στους συνεταιρισµούς για
δύο συνεχόµενες θητείες αποσκοπεί στο φρεσκάρισµα
των επιχειρηµατικών ιδεών, στην απόκτηση διοικητικής
εµπειρίας από περισσότερα µέλη του συνεταιρισµού,
στην αποτροπή καθεστωτικών φαινοµένων, καθώς και
στην αποφυγή ένας συλλογικός θεσµός να ταυτίζεται
θετικά ή αρνητικά µε ένα πρόσωπο για µεγάλη χρονική
περίοδο, όσο ικανό και δραστήριο να είναι αυτό.

22. Υπερχρεωµένοι συνεταιρισµοί που δεν θα έχουν
την έγκριση του σχεδίου βιωσιµότητας από τους πιστω-
τές τους ή δεν θα έχουν πάρει άλλα µέτρα εξυγίανσης,
δεν θα µπορούν να συνεχίζουν τη λειτουργία τους.
Ειδικότερα, µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου ορίζο-

νται κατ’ άρθρο τα ακόλουθα:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισµός – Σκοπός – Νοµική µορφή

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προτεινόµενου
σχεδίου νόµου, δίδεται ο ορισµός της έννοιας Αγροτικός
Συνεταιρισµός (ΑΣ), ο οποίος κρίνεται αναγκαίος για την
κατανόηση των διατάξεών του. Εξειδικεύονται οι στόχοι
των ΑΣ και οι τοµείς-κλάδοι της αγροτικής οικονοµίας
στους οποίους αυτοί δραστηριοποιούνται. Έτσι, οι ΑΣ
για την επίτευξη των σκοπών τους, πάντα µε την αµοι-
βαία βοήθεια, την αλληλεγγύη και την ισοτιµία των µε-
λών τους, µπορούν να αναπτύσσουν κάθε δραστηριότη-
τα, που µπορεί να καλύπτει όλο το φάσµα της παραγω-
γής, µεταποίησης και εµπορίας των αγροτικών, κτηνο-
τροφικών, αλιευτικών κ.λπ. και να επιδιώκουν τη βελτίω-
ση εν γένει της κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης
των µελών τους και του βιοτικού τους επιπέδου. Ενώ ρη-
τά ορίζεται ότι οι δασικοί συνεταιρισµοί και οι ενώσεις
αυτών δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του προτεινόµενου
σχεδίου νόµου.
Με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 προσδιορί-

ζεται η νοµική µορφή των ΑΣ, οι οποίοι είναι νοµικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν εµπορική ιδιότητα. Ε-
πιπλέον, ορίζεται ότι για την εκπλήρωση των σκοπών
τους µπορούν να ιδρύουν υποκαταστήµατα, παραρτήµα-
τα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό αλλά και
να συνιστούν νοµικά πρόσωπα και να συνεργάζονται µε
άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κάθε µορφής, καθώς και
µε διάφορους φορείς στο πλαίσιο της διακρατικής ή και
διεπαγγελµατικής συνεργασίας.
Τέλος, µε την παράγραφο 4 του άρθρου 1 προβλέπεται

ότι στην περίπτωση των θεµάτων που δεν ρυθµίζονται α-
πό τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου ε-
φαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του εµπορι-
κού δικαίου και του αστικού κώδικα, µόνο στο βαθµό που
αυτές είναι συµβατές µε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των
συνεταιρισµών. Λόγω της διττής φύσης του ΑΣ ως δηµο-
κρατικής και εθελοντικής συλλογικής οργάνωσης και ως
οργάνωσης κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, οι διατά-
ξεις αυτές µπορούν να εφαρµοσθούν για να καλύψουν
κενά του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, µόνο εφόσον
δεν έρχονται σε αντίθεση µε τη φύση των συνεταιρι-
σµών. 

Άρθρο 2
Γυναικείοι Συνεταιρισµοί 

Με το προτεινόµενο άρθρο ενσωµατώνεται για πρώτη
φορά η έννοια των γυναικείων συνεταιριστικών οργανώ-
σεων στις διατάξεις του εθνικού δικαίου. Σκοπός είναι η
ενδυνάµωση και η αναβάθµιση του οικονοµικού ρόλου
της γυναίκας αγρότισσας µέσω της συνεταιριστικής ιδέ-
ας.
Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου ορί-

ζεται ότι γυναικείοι είναι ο ΑΣ µέλη των οποίων µπορεί
να γίνουν αποκλειστικά γυναίκες, σύµφωνα µε το κατα-
στατικό τους, και θεσπίζεται εξαίρεση στον αριθµό των
µελών που είναι απαραίτητα για τη σύσταση γυναικείων
ΑΣ, ώστε να διευκολυνθεί η δηµιουργία τους, µε άµεση
επιθυµητή συνέπεια τον πολλαπλασιασµό τους. 
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου, α-

πλοποιείται η διοικητική δοµή των γυναικείων ΑΣ (εφό-
σον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό
τους) ώστε να ενισχυθούν οι διαδικασίες άµεσης δηµο-
κρατίας µεταξύ των µελών. Ταυτόχρονα η απλουστευµέ-
νη δοµή συντελεί στη µείωση του διοικητικού βάρους και
συνεπώς διευκολύνει την δηµιουργία γυναικείων ΑΣ.
Με την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου, ε-

ξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και ο κατά περίπτωση συναρµόδιος Υπουργός
να εξειδικεύουν µε απόφαση τους συγκεκριµένα µέτρα
ανάπτυξης και εφαρµογής θετικών δράσεων τόσο για
τους ΑΣ όσο και για τους γυναικείους ΑΣ, ώστε να στηρι-
χθεί η συµµετοχή των γυναικών στο συνεταιριστικό κίνη-
µα αλλά και να ενισχυθεί η οικονοµικής τους αυτοτέλεια
ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότητα των φύλων.
Τα µέτρα αυτά αναφέρονται κυρίως σε δράσεις πληρο-
φόρησης, δικτύωσης, προβολής και ανταλλαγής τεχνο-
γνωσίας και καλών πρακτικών.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται και για τους γυναικείους

συνεταιρισµούς, οι διατάξεις του προτεινόµενου σχεδί-
ου νόµου περί ΑΣ.

Άρθρο 3
Περιφέρεια – Έδρα – Επωνυµία

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου 3,
προβλέπεται ότι η έδρα όπου είναι εγκαταστηµένη η δι-
οίκηση των ΑΣ, καθώς και η περιφέρεια δραστηριοποίη-
σης των ΑΣ ορίζονται από το καταστατικό τους.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου 3

ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την επωνυµία των ΑΣ, η
οποία πρέπει υποχρεωτικά να εκφράζει τον κύριο σκοπό
ή τα αντικείµενα δραστηριότητάς τους και να περιλαµβά-
νει την ιδιότητά τους ως αγροτικοί, καθώς και την έδρα
τους. Επιπλέον, προβλέπονται τα στοιχεία που πρέπει να
αναγράφονται στα έντυπα του ΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 4
Όροι σύστασης – Καταχώριση καταστατικού

Με το προτεινόµενο άρθρο απλοποιείται η σύσταση
των ΑΣ µε την απλή καταχώριση του καταστατικού στο
βιβλίο µητρώου αγροτικών συνεταιρισµών του Ειρηνοδι-
κείου µε πράξη του Ειρηνοδίκη αντί της τήρησης της δι-
καστικής διαδικασίας (εκουσία δικαιοδοσία), διασφαλίζο-
ντας έτσι αποσυµφόρηση των δικαστηρίων αλλά και ση-
µαντική διευκόλυνση στην ίδρυση των ΑΣ. 
Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου 4, ο-

ρίζεται ότι για τη σύσταση ΑΣ απαιτείται η σύνταξη κα-
ταστατικού και η υπογραφή του από τριάντα (30) τουλά-
χιστον άτοµα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του
προτεινόµενου άρθρου 6. Επίσης, προβλέπεται ότι απαι-
τείται η καταχώριση του καταστατικού του ΑΣ στο βιβλίο
µητρώου αγροτικών συνεταιρισµών του Ειρηνοδικείου,
στο οποίο υπάγεται ο ΑΣ, σύµφωνα µε την ταχυδροµική
διεύθυνση της έδρας του, όπου είναι εγκαταστηµένη η
διοίκησή του, και ότι από την καταχώριση αυτή ο ΑΣ α-
ποκτά νοµική προσωπικότητα και εµπορική ιδιότητα. Τέ-
λος, ορίζεται ότι για τη σύσταση δεύτερου ΑΣ µε τις ί-
διες δραστηριότητες εντός της ίδιας δηµοτικής ή τοπι-
κής κοινότητα απαιτείται διπλάσιος αριθµός µελών και
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προβλέπεται κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου αυτής ότι για τη σύσταση αλιευτικού ΑΣ α-
παιτείται ελάχιστος αριθµός 15 προσώπων, ενώ για τη
σύσταση ΑΣ που έχουν ως µέλη αποκλειστικά καλλιερ-
γητές βιολογικών προϊόντων απαιτείται ελάχιστος αριθ-
µός 10 προσώπων. Όσον αφορά τους γυναικείους ΑΣ,
σύµφωνα µε το προτεινόµενο άρθρο 2 απαιτούνται του-
λάχιστον τρία (3) ιδρυτικά µέλη. Η ίδρυση ενός συνεται-
ρισµού πρέπει να γίνεται µε πολύ περίσκεψη, δεν πρέπει
να γίνονται συνεταιρισµοί στην ίδια περιφέρεια µε τον ί-
διο σκοπό γιατί αυτό είναι κακό για την ιδέα του συνε-
ταιρισµού, είναι καταστρεπτικό. Οι συνεταιρισµοί αυτοί
µε την ίδια περιφέρεια θα ξεφτίσουν, θα παραλύσουν και
τελικά θα διαλυθούν αφού οι µικροφιλοδοξίες δεν αρ-
κούν να τους κρατήσουν στη ζωή.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου 4 κα-

θορίζεται η διαδικασία καταχώρισης του καταστατικού
στο βιβλίο µητρώου αγροτικών συνεταιρισµών του Ειρη-
νοδικείου, η οποία γίνεται έπειτα από αίτηση του προσω-
ρινού διοικητικού συµβουλίου του ΑΣ προς το Ειρηνοδι-
κείο και περιγράφονται οι ενέργειες του αρµόδιου ειρη-
νοδίκη µέχρι την καταχώριση ή την άρνηση καταχώρισης
του καταστατικού. Προβλέπεται, τέλος, η δυνατότητα ά-
σκησης ανακοπής κατά της αρνητικής πράξης το ειρηνο-
δίκη από το προσωρινό διοικητικό συµβούλιο του ΑΣ, ε-
ντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, η οποία εισάγεται
στο Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ και δικάζεται µε τη
διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. 
Με τις παραγράφους 3 και 4 προβλέπονται οι απαιτού-

µενες ενέργειες της γραµµατείας του Ειρηνοδικείου, σε
περίπτωση που ο αρµόδιος ειρηνοδίκης διατάξει την κα-
ταχώριση του καταστατικού. Παράλληλα, διευκρινίζεται
ότι οι διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου 4 εφαρµόζο-
νται και στην περίπτωση τροποποίησης του καταστατι-
κού ενός ΑΣ. 
Με την παράγραφο 5, καθορίζονται οι ΑΣ για τη λει-

τουργία των οποίων δεν απαιτείται ο αριθµός των 30
προσώπων της παραγράφου 1 του προτεινόµενου άρ-
θρου 4. 

Άρθρο 5
Τύπος – Περιεχόµενο καταστατικού

Με το προτεινόµενο άρθρο 5 καθορίζεται ο τύπος του
καταστατικού του ΑΣ, το οποίο είναι ιδιωτικό έγγραφο
που χρονολογείται και υπογράφεται από τα ιδρυτικά µέ-
λη. Επίσης καθορίζονται αναλυτικά, υπό στοιχεία α΄ έως
και ιβ΄ τα ελάχιστα στοιχεία που το καταστατικό πρέπει
να περιέχει, προκειµένου αυτό να είναι έγκυρο. Η υπο-
χρεωτική αναφορά του αριθµού φορολογικού µητρώου
των ιδρυτικών µελών του ΑΣ στο καταστατικό του, θα δι-
ευκολύνει τη διοίκηση του συνεταιρισµού στον προσδιο-
ρισµό της συνολικής παραγωγής των µελών που θα δια-
χειρίζεται, τον προγραµµατισµό του συνεταιρισµού και
την υλοποίηση των επενδύσεών του. Τέλος, µε την περί-
πτωση στ΄ του προτεινόµενου άρθρου 5 προβλέπεται η
υποχρεωτική αναφορά στο καταστατικό του αριθµού των
προαιρετικών συνεταιρικών µερίδων που προτίθεται να
διαθέσει ο ΑΣ σε µέλη και τρίτους, η αξία της υποχρεω-
τικής µερίδας, αλλά και της προαιρετικής µερίδας, εφό-
σον το καταστατικό την προβλέπει, καθώς και η διαδικα-
σία καταβολής της αξίας και απόδοσης αυτών των συνε-
ταιρικών µερίδων. Πέραν των προβλεπόµενων στο προ-
τεινόµενο άρθρο 5 υποχρεωτικών στοιχείων του κατα-

στατικού, που απαιτούνται για να εγκριθεί η καταχώρισή
του, κατά τα λοιπά, µε το καταστατικό µπορεί να ρυθµι-
στούν θέµατα που δεν ρυθµίζονται από το προτεινόµενο
σχέδιο νόµου, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις
διατάξεις του. Για παράδειγµα, στο καταστατικό µπορεί
να προβλεφθούν προαιρετικές µερίδες, σύµφωνα µε το
προτεινόµενο άρθρο 9 ή η συµµετοχή νοµικών προσώ-
πων και το ποσοστό υµµετοχής τους στον ΑΣ, σύµφωνα
µε το προτεινόµενο άρθρο 6. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ – 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 6
Μέλος ΑΣ

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου 6 ο-
ρίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα φυ-
σικά πρόσωπα για να γίνουν µέλη του ΑΣ. Επίσης, εφό-
σον προβλέπεται στο καταστατικό του ΑΣ µέλη του ΑΣ
µπορούν να γίνουν και άλλοι ΑΣ ή άλλα νοµικά πρόσω-
πα, µε την προϋπόθεση η κύρια δραστηριότητά τους να
είναι αποκλειστικά αγροτική και να εξυπηρετούνται από
τις δραστηριότητες του ΑΣ., σύµφωνα µε τις διεθνείς συ-
νεταιριστικές αρχές, το συνεταιριστικό καταστατικό, που
καθορίζει και τις προϋποθέσεις εισόδου του µέλους,
µπορεί να καθιστά την ένταξή του υποκείµενη σε εύλο-
γους όρους, που σχετίζονται µε τον συγκεκριµένο τύπο,
τον σκοπό ή στόχο του συνεταιρισµού, χωρίς όµως διά-
κριση φύλου, κοινωνικής, εθνικής, φυλετικής, πολιτικής
ή θρησκευτικής διάκρισης ή τεχνητούς περιορισµούς.
Στην παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου 6 προ-

βλέπεται η εγγραφή στον ΑΣ µελών-επενδυτών που ως
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µπορούν να συντελέσουν
στην επίτευξη των σκοπών του ΑΣ. Τα µέλη-επενδυτές
δεν υποχρεούνται να συναλλάσσονται µε τον ΑΣ, κατέ-
χουν προαιρετικές συνεταιρικές µερίδες και δεν έχουν
δικαίωµα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι δε όροι και
οι προϋποθέσεις εισόδου και εξόδου αυτών, καθώς και
τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους καθορίζονται α-
πό το καταστατικό. 
Οι υποχρεώσεις των µελών-επενδυτών περιλαµβά-

νουν την παροχή συγκεκριµένου κεφαλαίου, αλλά δεν ε-
πιτρέπουν τη συµµετοχή στη διοίκηση του ΑΣ. Τα µέλη –
επενδυτές µπορεί να συναλλάσσονται επιλεκτικά µε τον
ΑΣ χωρίς όµως να έχουν την από το καταστατικό υπο-
χρέωση παράδοσης της παραγωγής τους, σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου 8.

Άρθρο 7
Εγγραφή – Αποχώρηση – Διαγραφή µέλους ΑΣ

Με το προτεινόµενο άρθρο 7 καθορίζονται οι διαδικα-
σίες εγγραφής, αποχώρησης ή διαγραφής µέλους ΑΣ.
Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 προβλέπεται ότι το διοικητικό

συµβούλιο αποφασίζει την αποδοχή ή όχι της αίτησης
εγγραφή του µέλους του ΑΣ, ενώ η γενική συνέλευση α-
ποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής που δεν έγιναν δε-
κτές από το διοικητικό συµβούλιο. Διευκρινίζεται ότι η ι-
διότητα του µέλους αποκτάται από την απόφαση αποδο-
χής της αίτησης από το διοικητικό συµβούλιο και αν αυ-
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τή δεν γίνει δεκτή από την ηµεροµηνία της απόφασης
της γενικής συνέλευσης που κάνει δεκτή την αίτηση αυ-
τή, εφόσον βεβαίως ο αιτών έχει καταβάλει το ποσοστό
της αξίας της συνεταιρικής µερίδας που προβλέπει το
καταστατικό. Προβλέπεται, επιπλέον, ότι δεν εγγράφο-
νται µέλη ΑΣ κατά το χρονικό διάστηµα των τριών (3) µη-
νών πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών για
την ανάδειξη των µελών του διοικητικού και του εποπτι-
κού συµβουλίου. Όσον αφορά τα ιδρυτικά µέλη, για τα ο-
ποία, βεβαίως, δεν ισχύει ο περιορισµός του προηγούµε-
νου εδαφίου, διευκρινίζεται ότι η ιδιότητα του µέλους α-
ποκτάται από την καταχώριση του καταστατικού, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου 4, και
µε την προϋπόθεση ότι έχει καταβάλει το ποσοστό της
αξία της συνεταιρικής µερίδας, σύµφωνα µε το καταστα-
τικό.
Με την παράγραφο 2 καθορίζεται ότι τα µέλη του ΑΣ

µπορούν να αποχωρούν από αυτόν οποτεδήποτε, εφό-
σον προειδοποιήσουν έγκαιρα και εγγράφως το διοικητι-
κό συµβούλιο. Εντούτοις, το καταστατικό του ΑΣ µπορεί
να προβλέπει για τα µέλη του ΑΣ την υποχρεωτική παρα-
µονή τους στον ΑΣ για ορισµένο χρονικό διάστηµα, για
συγκεκριµένους λόγους και, σύµφωνα µε τις υποχρεώ-
σεις του. 
Οι παράγραφοι 3 και 4 ορίζουν θέµατα σχετικά µε τη

διαγραφή των µελών του ΑΣ. Συγκεκριµένα η διαγραφή
γίνεται, µε αιτιολογηµένη απόφαση του διοικητικού συµ-
βουλίου, εφόσον προηγουµένως το µέλος εκφράσει τις
απόψεις του, για τους λόγους και, σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία που προβλέπεται στο καταστατικό. Περαιτέρω,
προβλέπεται η δυνατότητα του διαγραφέντος µέλους να
προσφύγει στη γενική συνέλευση και περιγράφεται ανα-
λυτικά η διαδικασία προσφυγής, ο τρόπος λήψης απόφα-
σης επί της προσφυγής από τη γενική συνέλευση και ο
χρόνος που επέρχεται η απώλεια της ιδιότητας του µέ-
λους. 
Τέλος, στην παράγραφο 5 επισηµαίνεται ότι σε περί-

πτωση αποχώρησης ή διαγραφής µέλους από τον ΑΣ, οι
συνεταιρικές µερίδες επιστρέφονται στην ονοµαστική
τους αξία µέσα σε ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία που
το µέλος έχασε τη συνεταιριστική του ιδιότητα. Προβλέ-
πεται ότι επιστρέφεται µόνο η συνεταιρική µερίδα, διότι
η περιουσία των συνεταιρισµών, σύµφωνα µε τη διάταξη
του προτεινόµενου άρθρου 27, δεν διανέµεται, αλλά δια-
τίθεται σε άλλους συνεταιρισµούς ή για κοινωνικούς
σκοπούς. Στην πραγµατικότητα, βεβαίως, πριν από την
επιστροφή της εισφοράς του µέλους σε κεφάλαιο γίνε-
ται η απαιτούµενη εκκαθάριση, αφαιρούνται τυχόν ζη-
µίες οφειλόµενες στο µέλος και οποιαδήποτε άλλα ποσά
οφειλόµενα από το µέλος στον συνεταιρισµό, ενώ αν το
µέλος αποχωρεί λόγω διαγραφής, µπορεί να προβλέπε-
ται στο καταστατικό ως κύρωση η αναβολή της επιστρο-
φής για ένα χρονικό διάστηµα.

Άρθρο 8
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις µέλους

Στην παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου 8 ορίζε-
ται ότι τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών ε-
νός ΑΣ προσδιορίζονται στο καταστατικό του, το οποίο
πρέπει να περιέχει διατάξεις, οι οποίες είναι σύµφωνες
µε τις συναφείς διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου
νόµου, σχετικές µε τα ακόλουθα δικαιώµατα και υποχρε-
ώσεις: τη συµµετοχή των µελών στη γενική συνέλευση

του ΑΣ, το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τη
συµµετοχή στη διανοµή των πλεονασµάτων της διαχει-
ριστικής χρήσης, τη συµµετοχή του µέλους στις δραστη-
ριότητες και στις συναλλαγές του ΑΣ, καθώς και την υ-
ποχρέωση αποχής από ανταγωνιστικές δραστηριότητας
και την υποχρέωση εχεµύθειας των µελών, τη συµµετο-
χή τους στην συνεταιριστική εκπαίδευση και το δικαίωµα
ενηµέρωσή τους και λήψης αντιγράφων ή αποσπασµά-
των του καταστατικού και των λοιπών βιβλίων και κατα-
στάσεων του ΑΣ. Ορισµένες από τις ανωτέρω περιπτώ-
σεις αποτελούν παράλληλα δικαιώµατα και υποχρεώσεις
του µέλους του ΑΣ. 
Όσον αφορά το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση

συµµετοχής των µελών στη συνεταιριστική εκπαίδευση,
δεδοµένου ότι η δύναµη των αγροτικών συνεταιρισµών
είναι η ενεργός συµµετοχή των φυσικών προσώπων στις
εργασίες τους, τα µέλη τους πρέπει να έχουν πρόσβαση
σε αυτήν, η οποία θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον
τρόπο λειτουργίας των ΑΣ και τις διαφορές τους από τις
εταιρείες του εµπορικού δικαίου και θα διευκολύνει την
ανάπτυξη του συνεργατικού πνεύµατος. Επιπλέον, τα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τα διευθυντικά στε-
λέχη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο συνεταιρισµός λει-
τουργεί µε υψηλό επίπεδο διαφάνειας και ότι παρέχει
στα µέλη επαρκείς και σαφείς πληροφορίες που θα τους
επιτρέπουν να ελέγχουν τη διοίκηση και τον συνεταιρι-
σµό. Έτσι, τα µέλη και οι υποψήφιοι προς ένταξη εγγρα-
φή έχουν δικαίωµα να ζητούν διευκρινίσεις και πρόσθε-
τες πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις και τα δι-
καιώµατά τους, όπως αυτά αποτυπώνονται στο προτει-
νόµενο σχέδιο νόµου και στο καταστατικό του ΑΣ.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου 8 ο-

ρίζεται ρητά ότι τα µέλη κάθε ΑΣ πρέπει να ασκούν τα δι-
καιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, τους όρους
του καταστατικού του ΑΣ και τις αποφάσεις των οργά-
νων διοίκησης αυτού. 
Στην παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου 8 ανα-

φέρεται ότι στο καταστατικό του ΑΣ προβλέπεται, ανά-
λογα µε το αντικείµενο δραστηριότητας του ΑΣ: α) το
ποσοστό παραγωγής που το µέλος έχει την υποχρέωση
να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν µπορεί να είναι κα-
τώτερο του 80% της ετησίας παραγωγής των προϊό-
ντων, που προορίζονται για το εµπόριο και για τα οποία η
γενική συνέλευση αποφάσισε την κοινή εµπορία ύστερα
από µεταποίηση ή αυτούσια, όπως η παραγωγή του κάθε
µέλους προκύπτει από την ενιαία δήλωση καλλιέργει-
ας/εκτροφής και την αίτηση για την ενεργοποίηση των
δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) ή από
άλλο επίσηµο έγγραφο δηµόσιας αρχής, καθώς και β) το
ποσοστό κάθε είδους εφοδίων που τα µέλη πρέπει να
προµηθεύονται από τον ΑΣ. Η διάταξη αυτή µπορεί να
θεωρείται αυτονόητη για το διεθνές συνεταιριστικό κίνη-
µα, όµως η µέχρι τώρα συµπεριφορά των συνεταίρων
προς τους συνεταιρισµούς επιβάλλει την υποχρεωτική
πρόβλεψη στα καταστατικά του ΑΣ µάλιστα µε ποινή δια-
γραφής των συνεταίρων, προκειµένου οι ΑΣ να αποκτή-
σουν µία αξιόλογη παραγωγική βάση που θα διευκολύνει
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.
Στην παράγραφο 4 του προτεινόµενου άρθρου 8 απα-

ριθµούνται οι λόγοι που πρέπει να συντρέχουν, προκει-
µένου τα µέλη των ΑΣ να απαλλάσσονται από τις υπο-
χρεώσεις της παραγράφου 3. Η απαλλαγή αυτή γίνεται
µε απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθµιση αυτή
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διευκολύνει µόνο αιτιολογηµένες αποκλίσεις από την υ-
ποχρέωση της προηγούµενης παραγράφου του προτει-
νόµενου άρθρου 8.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του προτεινόµε-

νου άρθρου 8 ορίζεται ρητά ότι η µη παράδοση από το
µέλος της παραγωγής στον ΑΣ ή η µη προµήθεια των ε-
φοδίων από αυτόν, σύµφωνα µε το καταστατικό του, α-
ποτελεί λόγο διαγραφής του µέλους από αυτόν, παράλ-
ληλα µε κάθε άλλη κύρωση που τυχόν προβλέπεται σε
αυτό.
Τέλος, µε την παράγραφο 6 του προτεινόµενου άρ-

θρου 8 ορίζεται ότι η εθελοντική εργασία που παρέχουν
τα µέλη του ΑΣ προς αυτόν, δεν θεωρείται εξαρτηµένη
εργασία, ενώ προβλέπεται ότι η τεκµηρίωση της αµοιβής
που καταβάλλεται στα µέλη του ΑΣ για την προσωπική
εργασία που παρέχουν, εφόσον δεν ασκούν επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα, γίνεται µε την έκδοση σχετικού πα-
ραστατικού για την τεκµηρίωση και αναγνώριση της συ-
ναλλαγής, όπως προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 8
του ν. 4308/2014 (Α΄ 251). Προβλέπεται, τέλος, ότι το ει-
σόδηµα της παραγράφου αυτής θεωρείται γεωργικό ει-
σόδηµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΣ

Άρθρο 9
Συνεταιριστικό κεφάλαιο- Συνεταιρική µερίδα

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου 9 ο-
ρίζεται ότι η συνεταιρική µερίδα είναι το ελάχιστο χρη-
µατικό ποσό συµµετοχής κάθε µέλους στο κεφάλαιο του
ΑΣ. Κάθε µέλος συµµετέχει στον ΑΣ µε µία (1) µερίδα (α-
ναφερόµενη ως υποχρεωτική σε αντιδιαστολή µε την
προαιρετική µερίδα), η οποία είναι αδιαίρετη και ίση για
όλα τα µέλη και έχει µία ψήφο στη γενική συνέλευση
του ΑΣ. Με την πρόβλεψη αυτή οι ΑΣ εναρµονίζονται µε
τη δεύτερη διεθνή συνεταιριστική αρχή ως δηµοκρατικά
ελεγχόµενες επιχειρήσεις και αναδεικνύεται ο κοινωνι-
κός µη κεφαλαιουχικός και ποιοτικός ρόλος των ΑΣ. Το
ύψος του ποσού και οι προϋποθέσεις καταβολής της µε-
ρίδας καθορίζονται στο προτεινόµενο άρθρο 9 και στο
καταστατικό του ΑΣ. Επίσης, στην ίδια παράγραφο ορί-
ζεται ότι το καταστατικό µπορεί να προβλέπει όρους και
προϋποθέσεις για την απόκτηση από κάθε µέλος προαι-
ρετικών µερίδων χωρίς δικαίωµα ψήφου. Τέλος, στην πα-
ράγραφο 1 διευκρινίζεται ότι προαιρετικές µερίδες κατέ-
χουν και τα µέλη – επενδυτές του προτεινόµενου άρ-
θρου 6, εφόσον τα προβλέπει το καταστατικό του ΑΣ και
ότι τα προνόµια των προαιρετικών µερίδων (όπως τόκος)
καθορίζονται από το καταστατικό. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 καθορίζεται ότι αν

µέλη ΑΣ που υφίστανται και λειτουργούν κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόµου κατέχουν πρόσθετες υ-
ποχρεωτικές µερίδες, µε απόφαση της γενικής συνέλευ-
σης του ΑΣ αυτές είτε επιστρέφονται στην ονοµαστική
τους αξία, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της τελευταίας
χρήσης, είτε µετατρέπονται σε προαιρετικές µερίδες,
σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού. Η πρόβλεψη
αυτή είναι αναγκαία, εφόσον καθιερώνεται η αρχή της
µίας υποχρεωτικής µερίδας ανά µέλος, σε αντίθεση µε
την αντίστοιχη διάταξη του ν. 2810/2000 που καταργεί-
ται µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 καθορίζεται το πο-

σοστό της συνεταιριστικής µερίδας που το µέλος είναι υ-
ποχρεωµένο να καταβάλλει µε την εγγραφή του στον
ΑΣ, το οποίο ορίζεται σε 50% της ονοµαστικής αξίας της
συνεταιριστικής µερίδας. Ορίζεται επίσης ο χρόνος κα-
ταβολής του υπόλοιπου ποσοστού, που δεν µπορεί να υ-
περβαίνει το ένα (1) έτος από την εγγραφή.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 προβλέπεται ότι η

µεταβίβαση της συνεταιρικής µερίδας, είναι δυνατή µόνο
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ΑΣ σε πρό-
σωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του προτεινόµενου
άρθρου 6 και εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από το κα-
ταστατικό του ΑΣ.
Τέλος, µε την παράγραφο 5 του προτεινόµενου άρ-

θρου 9 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το θάνατο µέλους
ΑΣ. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση θανάτου
µέλους ΑΣ, ο κληρονόµος ή όταν υπάρχουν περισσότε-
ροι κληρονόµοι, αυτός που υποδείχθηκε µε έγγραφη
συµφωνία τους, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις του µέλους που πέθανε, εφόσον πλη-
ροί τις προϋποθέσεις του προτεινόµενου άρθρου 6. Ενώ
σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όπως αν δεν υποδει-
χθεί κληρονόµος ή ο κληρονόµος δεν πληροί της προϋ-
ποθέσεις του προτεινόµενου άρθρου 6 περί µελών, η α-
ξία της συνεταιρικής µερίδας αποδίδεται στους νόµιµους
κληρονόµους στην ονοµαστική τους αξία µέσα σε ένα
(1) έτος από την ηµεροµηνία που το µέλος έχασε τη συ-
νεταιριστική του ιδιότητα, όπως συµβαίνει και σε περί-
πτωση αποχώρησης µέλους. Σε κάθε περίπτωση οι κλη-
ρονόµοι ενηµερώνουν τον ΑΣ µε σχετική αίτησή τους, ώ-
στε να εφαρµοσθούν οι εν λόγω διατάξεις. 

Άρθρο 10
Ευθύνη και υποχρεώσεις του µέλους προς τρίτους

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου 10,
ορίζεται η ευθύνη των µελών του ΑΣ για τις υποχρεώ-
σεις του προς τρίτους είναι επικουρική, δηλαδή γεννάται
µόνο εφόσον οι δανειστές δεν ικανοποιηθούν από τα πε-
ριουσιακά στοιχεία του ΑΣ. Η έκταση της ευθύνης αυτής
περιορίζεται από το καταστατικό και ορίζεται από αυτό
ως ίση µε το ποσό της υποχρεωτικής µερίδας ή µε ακέ-
ραιο πολλαπλάσιο του ποσού της υποχρεωτικής µερί-
δας.
Με τις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 10 ο-

ρίζεται ότι:
α) Τα µέλη έχουν την ευθύνη της ανωτέρω προτεινό-

µενης παραγράφου 1 και µετά την έξοδό τους από τον
ΑΣ, για υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν όταν ήταν µέ-
λη ή για προηγούµενες υποχρεώσεις, τις οποίες αποδέ-
χθηκαν κατά την έγγραφή τους.
β) Αξιώσεις τρίτων από την εθύνη µέλους του ΑΣ, οι ο-

ποίες προκύπτουν, σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγρά-
φους 1 και 2, παραγράφονται µετά την παρέλευση πε-
νταετίας από τη λήξη του έτους µέσα στο οποίο γεννή-
θηκαν.
γ) Η ευθύνη των µελών παύει µετά την πάροδο ενός έ-

τους από το πέρας της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης
του ΑΣ, εκτός αν µέσα στο έτος έχει ασκηθεί εναντίον
τους αγωγή. 

δ) Για υποχρεώσεις του ΑΣ προς τρίτους και το Δηµό-
σιο, καθώς και για υποχρεώσεις µεταξύ µελών και ΑΣ
δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση των µελών. 
ε) Οι δανειστές µέλους ΑΣ, για την ικανοποίηση των α-

ξιώσεών τους κατά του µέλους, δεν έχουν δικαίωµα επί

7



της περιουσίας του ΑΣ ή των πλεονασµάτων χρήσεων ή
των συνεταιρικών µερίδων, υποχρεωτικών ή προαιρετι-
κών των υπόλοιπων µελών.
Τέλος, µε τις παραγράφους 7 και 8 του προτεινόµενου

άρθρου 10 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την κατάσχε-
ση ή τα λήψη ασφαλιστικών µέτρων για οφειλές των µε-
λών προς τρίτους. Ειδικότερα, µε την παράγραφο 7 ορί-
ζεται ότι δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη α-
σφαλιστικών µέτρων, για οφειλές των µελών προς τρί-
τους: α) το αντάλλαγµα για τη χρήση των περιουσιακών
στοιχείων που έχουν παραχωρηθεί στον ΑΣ, β) τα προϊό-
ντα της παραγωγής των µελών που παραδόθηκαν στον
ΑΣ για πώληση ή διάθεση στην αγορά, γ) το τίµηµα των
προϊόντων της περίπτωσης β΄ και δ) η συνεταιρική µερί-
δα υποχρεωτική ή προαιρετική. Προβλέπεται το ακατά-
σχετο της συνεταιρικής µερίδας γιατί για την απόκτησή
της απαιτείται να πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις,
η εκποίησή της από τον ΑΣ δεν είναι εύκολη, ενώ και η α-
ξία της είναι συνήθως χαµηλή. Με την παράγραφο 8 ορί-
ζεται ότι δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του ΑΣ,
ως τρίτου, χρηµάτων τα οποία έχουν ληφθεί από πιστω-
τικά ιδρύµατα για λογαριασµό µέλους, καθώς και παρο-
χές σε είδος του ΑΣ προς τα µέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 11
Όργανα διοίκησης

Με το προτεινόµενο άρθρο 11 ορίζονται τα όργανα δι-
οίκησης του ΑΣ, τα οποία είναι η γενική συνέλευση, το
διοικητικό συµβούλιο κα το εποπτικό συµβούλιο. Εφόσον
τα µέλη του ΑΣ είναι λιγότερα από πενήντα (50), δεν εί-
ναι υποχρεωτική η εκλογή εποπτικού συµβουλίου, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό του ΑΣ. Όσον
αφορά τους γυναικείους ΑΣ, ισχύουν για τη διοίκησή του
οι ειδικές διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου 2.
Η συνεταιριστική διακυβέρνηση αντικατοπτρίζει το συ-

νιδιόκτητο, δηµοκρατικά ελεγχόµενο και αυτόνοµο χα-
ρακτήρα των συνεταιρισµών που βασίζεται στις αναγνω-
ρισµένες συνεταιριστικές αξίες και αρχές. Οι συνεταιρι-
στικές δοµές διοίκησης µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε:
α) το µέγεθος και το είδος της συνεταιριστικής επιχείρη-
σης και β) τον τοµέα που δραστηριοποιούνται. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να διασφαλίζουν πάντα τη συνεταιρι-
στική αυτονοµία και τον έλεγχο από τα µέλη.

Άρθρο 12
Γενική συνέλευση – Αρµοδιότητες – Σύγκληση

Στο προτεινόµενο άρθρο αυτό εξειδικεύονται θέµατα
που αφορούν τη γενική Συνέλευση και συγκεκριµένα
στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι η γενική συνέλευση
αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΑΣ το οποίο αποφασί-
ζει για θέµατα που δεν αποφασίζει άλλο όργανο, ότι στη
γενική συνέλευση µετέχουν όλα τα µέλη που έχουν εκ-
πληρώσει τις ληξιπρόθεσµες οικονοµικές τους υποχρεώ-
σεις προς τον ΑΣ και κάθε µέλος έχει µία (1) ψήφο. Τα
µέλη µετέχουν αυτοπροσώπως στη γενική συνέλευση,
δηλαδή δεν επιτρέπεται η αντιπροσώπευση µελών από
άλλα µέλη.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου 12

προβλέπονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες της γενικής
συνέλευσης, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι αρµο-
διότητες που ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα
της γενικής συνέλευσης και ορίζεται ότι µε αποφάσεις
αυτού του οργάνου διοίκησης ρυθµίζεται και κάθε άλλο
θέµα που προβλέπεται στις επιµέρους διατάξεις του
προτεινόµενου σχεδίου νόµου, όπως είναι ο καθορισµός
αµοιβής του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 6 του προτεινόµενου άρθρου
16, τα προνόµια που δίνονται στις προαιρετικές µερίδες,
σύµφωνα µε το προτεινόµενο άρθρο 9 και η απόφαση ε-
µπορίας του όγκου των προϊόντων του ΑΣ, σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου 8. Με τις
παραγράφους 3, 4, 5 και 6 του άρθρου αυτού ορίζονται
θέµατα που αφορούν την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από
τη γενική συνέλευση, καθώς και την σύγκλησή της. Ειδι-
κότερα προβλέπεται ότι η Γενική Συνέλευση έχει τη δυ-
νατότητα να µεταβιβάζει την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της, που περιγράφονται στις περιπτώσεις ια΄ και ιγ΄ της
παραγράφου 2 στο διοικητικό συµβούλιο. Επίσης ως
προς την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ότι
αυτή συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση από το διοικη-
τικό συµβούλιο για λόγους που προβλέπονται από το νό-
µο ή το καταστατικό ή όταν το συµφέρον του ΑΣ το επι-
βάλλει. Προβλέπεται ότι το ένα πέµπτο (1/5) των µελών
του ΑΣ έχει το δικαίωµα να ζητήσει από το διοικητικό
συµβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,
αφού ενηµερώσει για τα προς συζήτηση θέµατα. Επιπλέ-
ον, δίνεται η δυνατότητα στο εποπτικό συµβούλιο να ζη-
τήσει από το διοικητικό συµβούλιο τη σύγκληση έκτα-
κτης γενικής συνέλευσης σε περίπτωση ανάγκης.
Με την παράγραφο 7 του προτεινόµενου άρθρου 12 ο-

ρίζεται ότι το καταστατικό ενός ΑΣ άνω των 500 µελών
έχει τη δυνατότητα να προβλέπει την εκλογή αντιπρο-
σωπευτικής γενικής συνέλευσης που εκλέγεται από τη
γενική συνέλευσης της παραγράφου. 1 και θεσπίζεται έ-
να σύστηµα υπολογισµού των µελών της αντιπροσωπευ-
τικής αυτής γενικής συνέλευσης ανάλογα µε τα µέλη
του ΑΣ. Το καταστατικό προβλέπει τον ακριβή αριθµό
των µελών της αντιπροσωπευτικής συνέλευσης, τα κα-
θήκοντα και τον τρόπο άσκησης των αντιπροσωπευτικών
τους καθηκόντων, καθώς και τον τρόπο ανάκλησής τους.
Επιπλέον ορίζεται ότι όσο λειτουργεί η αντιπροσωπευτι-
κή γενική συνέλευση εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος
που αφορά την οικονοµική κατάσταση ή/και τη σηµαντι-
κή µείωση των δραστηριοτήτων του ΑΣ, και µε αίτηµα
του 1/20 τουλάχιστον των µελών της, µπορεί να συγκλη-
θεί έκτακτη γενική συνέλευση του συνόλου των µελών
του ΑΣ. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 επισηµαίνεται
ότι η έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτι-
κά από το διοικητικό συµβούλιο όταν πρέπει να ληφθεί
απόφαση επί των περιπτώσεων α, β και γ της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 13, λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας
που έχουν οι αποφάσεις περί µεταβολής του σκοπού,
συγχώνευσης και λύσης του ΑΣ. 
Η αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση συνιστάται σε

πολυπληθείς ΑΣ προκειµένου να διευκολύνονται οι ερ-
γασίες της γενικής συνέλευσης. Στα πλαίσια της διε-
θνούς συνεταιριστικής αρχής της δηµοκρατικής λειτουρ-
γίας των συνεταιρισµών, πρέπει να επιδιώκεται η αντι-
προσωπευτική εκπροσώπηση όλων των κλάδων και των
περιοχών στους οποίους δραστηριοποιούνται τα µέλη
του ΑΣ. 
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Άρθρο 13
Απαρτία γενικής συνέλευσης

Στο προτεινόµενο άρθρο 13 προβλέπονται θέµατα που
αφορούν την απαρτία που απαιτείται για να συνεδριάσει
η γενική συνέλευση. Στις παραγράφους 1 και 2 προβλέ-
πεται η συνήθης ή απλή απαρτία και στην παράγραφο 3 η
εξαιρετική απαρτία. Ειδικότερα, στην παράγραφο 1, ορί-
ζεται ότι για να είναι νόµιµη συνεδρίαση γενικής συνέ-
λευσης, απαιτείται να είναι παρόντα πάνω από τα µισά
µέλη µε δικαίωµα ψήφου. 
Η παράγραφος 2 ρυθµίζει την περίπτωση που διαπι-

στώνεται έλλειψη απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή η γε-
νική συνέλευση συνέρχεται την επόµενη εβδοµάδα σε ε-
παναληπτική συνεδρίαση, στη οποία θεωρείται ότι υπάρ-
χει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθµού των µελών που έ-
χουν δικαίωµα ψήφου.
Με την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου 13 ο-

ρίζεται πως κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για αποφάσεις
που αφορούν στην µεταβολή του σκοπού του ΑΣ, τη
συγχώνευση µε άλλον ΑΣ, τη µετατροπή του, τη λύση
του, την τροποποίηση του καταστατικού του και την α-
παλλαγή της παραγράφου 4 του άρθρου 8 από την υπο-
χρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου 8, η γενική συνέ-
λευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα, ε-
φόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα ή
εκπροσωπούνται σε αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα
(2/3) του συνολικού αριθµού των µελών που έχουν δικαί-
ωµα ψήφου, ενώ στην επαναληπτική συνεδρίαση αρκεί
να είναι παρόντα τουλάχιστον τα µισά µέλη µε δικαίωµα
ψήφου. Με την παράγραφο 4 του προτεινόµενου άρθρου
12 προβλέπεται πως το καταστατικό µπορεί να ορίζει και
άλλα θέµατα, για τα οποία επιβάλλεται να υπάρχει η αυ-
ξηµένη απαρτία της παραγράφου 3. 
Διευκρινίζεται ότι όπου στο προτεινόµενο άρθρο 13 α-

ναφέρεται «παρίστανται», ο όρος αυτό αφορά όσα µέλη
του ΑΣ είναι φυσικά πρόσωπα, ενώ όπου αναφέρεται
«εκπροσωπούνται», ο όρος αυτός αφορά µόνο τα µέλη
του ΑΣ που είναι νοµικά πρόσωπα, καθώς, σύµφωνα µε
το προτεινόµενο άρθρο 12 όλα τα µέλη µετέχουν αυτο-
προσώπως στη γενική συνέλευση.

Άρθρο 14
Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Με το προτεινόµενο άρθρο 14 καθορίζεται ο τρόπος
λήψης αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Στις παρα-
γράφους 1 και 2 προβλέπεται ότι οι αποφάσεις της γενι-
κής συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών και δεσµεύουν όλα τα µέλη του ΑΣ
(απλή πλειοψηφία). Ορίζεται, επίσης, ότι απαιτείται αυ-
ξηµένη πλειοψηφία, όταν πρόκειται για θέµατα που αφο-
ρούν στη µεταβολή του σκοπού του ΑΣ, στη συγχώνευ-
ση µε άλλον ΑΣ, στη λύση του, στην τροποποίηση του
καταστατικού του και στην απαλλαγή της παραγράφου 4
του άρθρου 8 από την υποχρέωση της παραγράφου 3
του άρθρου 8.
Η παράγραφος 3 το προτεινόµενου άρθρου 14, ορίζει

σε ποιες περιπτώσεις η γενική συνέλευση αποφασίζει µε
µυστική ψηφοφορία, ενώ στην παράγραφο 4 προβλέπε-
ται ότι εφόσον τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν
απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθούν οι χρηµα-
τοοικονοµικές καταστάσεις του προτεινόµενου άρθρου ,

η γενική συνέλευση, αποφασίζει για την ανάκληση ή µη
των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Σε περίπτωση α-
νάκλησης, εκλέγεται προσωρινό διοικητικού συµβουλίου
που θα συγκαλέσει γενική συνέλευση για την εκλογή νέ-
ου διοικητικού συµβουλίου. 
Τέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, τα µέλη του δι-

οικητικού συµβουλίου µπορούν να µετέχουν στην ψηφο-
φορία στα πλαίσια της συνεδρίασης της γενικής συνέ-
λευσης για τα θέµατα απαλλαγής από την ευθύνη τους.

Άρθρο 15
Προσβολή αποφάσεων γενικής συνέλευσης

Η παράγραφος 1 του προτεινόµενου άρθρου 15, ορίζει
ως άκυρες τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, που
αντιβαίνουν στο νόµο ή στο καταστατικό. 
Με τις παραγράφους 2 και 3 προβλέπεται ότι η ακυρό-

τητα κηρύσσεται από το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ,
µετά από αίτηση κάθε µέλους του ΑΣ ή της αρµόδιας αρ-
χής του άρθρου 18 ή τρίτου προσώπου που έχει έννοµο
συµφέρον, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
τη λήψη της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Ορίζε-
ται, τέλος, ότι, αν η απόφαση δεν επιδοθεί, υπόκειται σε
έφεση εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της α-
πόφασης και ότι δικαίωµα έφεσης έχει και η αρµόδια αρ-
χή του προτεινόµενου άρθρου 18. 

Άρθρο 16
Διοικητικό και εποπτικό Συµβούλιο

Η παράγραφος 1 του προτεινόµενου άρθρου 16 ανα-
φέρεται στον τρόπο εκλογής του διοικητικού και εποπτι-
κού συµβουλίου, στη διάρκεια της ταυτόχρονης θητείας
των µελών τους, η οποία ορίζεται από το καταστατικό
και πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ τριών και πέντε ετών,
καθώς και στον αριθµό των µελών τους, που δεν µπορεί
να είναι λιγότερα από τρία και πρέπει να είναι πάντα πε-
ριττός αριθµός. Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι δικαίωµα να
εκλεγούν µέλη του διοικητικού και του εποπτικού Συµ-
βουλίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα µέλη του ΑΣ, και οι
νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων - µελών του
ΑΣ, στα οποία δεν περιλαµβάνονται, βεβαίως, τα µέλη –
επενδυτές που δεν έχουν δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγε-
σθαι, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του προτεινόµενου
άρθρου 5.
Προβλέπεται, τέλος, ότι τα µέλη των δύο συµβουλίων

µπορούν να εκλεγούν µόνο για δύο συνεχόµενες θητεί-
ες, ότι είναι ελεύθερα ανακλητά, καθώς και το κώλυµα ό-
χι µόνο µεταξύ µελών διοικητικού και εποπτικού συµβου-
λίου, αλλά και των συγγενών τους εξ αίµατος ή εξ αγχι-
στείας πρώτου βαθµού, να εκλεγούν ως µέλη του άλλου
συµβουλίου.
Η παράγραφος 2 ρυθµίζει θέµατα που αφορούν, τη

συµµετοχή του εκπρόσωπου του τακτικού προσωπικού,
ως επιπλέον µέλος του διοικητικού συµβουλίου, εφόσον
τρεις (3) µήνες πριν από την εκλογή των µελών του διοι-
κητικού συµβουλίου, ο αριθµός προσωπικού του ΑΣ είναι
µεγαλύτερος από είκοσι (20) άτοµα. Για τον εκπρόσωπο
αυτό προβλέπεται δικαίωµα ψήφου µόνο σε θέµατα προ-
σωπικού.
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 16 του προτεινόµε-

νου σχεδίου νόµου ορίζουν ότι το διοικητικό συµβούλιο
εκπροσωπεί τον ΑΣ δικαστικώς και εξωδίκως και ότι είναι
αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά στη δι-
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οίκηση του ΑΣ, ενώ οι αρµοδιότητές του καθορίζονται
στο καταστατικό. Επιπλέον, προβλέπεται ότι το διοικητι-
κό συµβούλιο µπορεί να αναθέτει ορισµένες αρµοδιότη-
τές του στον Πρόεδρο ή σε άλλα µέλη του, στον γενικό
διευθυντή, σε άλλο στέλεχος ή σε υπάλληλο του ΑΣ. 
Η παράγραφος 5 ορίζει τον ρόλο του Εποπτικού Συµ-

βουλίου που είναι ο έλεγχος των πράξεων του διοικητι-
κού συµβουλίου, καθώς και η τήρηση των διατάξεων του
νόµου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενι-
κής συνέλευσης. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, υ-
ποβάλλει προτάσεις για την ανάπτυξη των ΑΣ και ειση-
γείται προγράµµατα συνεταιριστικής εκπαίδευσης του
προσωπικού, των στελεχών και των µελών των οργάνων
διοίκησης του ΑΣ, υποδεικνύει στο διοικητικό συµβούλιο
µε σχετική έκθεσή του, που κοινοποιείται και στην αρµό-
δια αρχή, τη διόρθωση σφαλµάτων που διαπιστώνει από
τους ελέγχους και συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση
σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων. 
Κατά την παράγραφο 6, το διοικητικό και εποπτικό

συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη
είναι περισσότερα από τα απόντα, αλλά τα παρόντα µέ-
λη δεν είναι δυνατόν να είναι λιγότερα από τρία (3). Τα
ως άνω συµβούλια αποφασίζουν µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών.
Η παράγραφος 7 προβλέπει ότι τα µέλη του διοικητι-

κού και εποπτικού συµβουλίου ευθύνονται προσωπικά
και εις ολόκληρον, για κάθε ζηµιά που προκάλεσαν στον
ΑΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από δόλο ή
βαριά αµέλεια, ενώ οι αξιώσεις του ΑΣ παραγράφονται
πέντε (5) έτη αφότου ο ΑΣ διαπίστωσε τη ζηµιά, εκτός
αν πρόκειται για ζηµιά από δόλο, οπότε η παραγραφή γί-
νεται µετά από δέκα (10) έτη. Ενώ διευκρινίζεται ότι σε
κάθε περίπτωση όσον αφορά την παραγραφή εφαρµόζε-
ται το τρίτο εδάφιο του άρθρου 937 του Αστικού Κώδικα,
όταν δηλαδή πρόκειται για αδικοπραξία που αποτελεί και
ποινικά κολάσιµη πράξη των µελών των συµβουλίων.
Στην παράγραφο 8 ορίζεται ότι στις συνεδριάσεις του

διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου, τα µέλη του απα-
γορεύεται να ψηφίζουν για θέµατα που αφορούν τους ι-
δίους, τους συζύγους τους ή συγγενείς του εξ αίµατος ή
εξ αγχιστείας έως και δεύτερου βαθµού.
Στην παράγραφο 9, ορίζεται η εκπροσώπηση του ΑΣ

κατά την αντίστοιχη δίκη από ειδικά εξουσιοδοτηµένο
µέλος του, όταν ο πρόεδρος ή µέλος του διοικητικού ή ε-
ποπτικού συµβουλίου είναι αντίδικοι του ΑΣ.
Στην παράγραφο 10 ορίζεται ρητά ότι τα µέλη του δι-

οικητικού και του εποπτικού συµβουλίου δεν παίρνουν ο-
ποιασδήποτε µορφής µισθό ή αποζηµίωση και ότι µόνο
για τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να
προβλέπεται αµοιβή, µετά από σχετική απόφαση της γε-
νικής συνέλευσης και εφόσον ο κύκλος εργασιών του
ΑΣ υπερβαίνει τα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ.
Επιπλέον, ορίζεται η δυνατότητα πρόβλεψης στο κατα-
στατικό της παροχής εξόδων κίνησης και διαµονής ε-
κτός της Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύει ο ΑΣ,
καθώς και εξόδων παράστασης για τη συµµετοχή των
µελών στις συνεδριάσεις των δύο συµβουλίων, το ύψος
των οποίων καθορίζεται µε απόφαση της γενικής συνέ-
λευσης µετά από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 11, το καταστατικό µπο-

ρεί να προβλέπει τη δυνατότητα ορισµού από το διοικη-
τικό συµβούλιο γενικού διευθυντή, στον οποίο ανατίθε-
ται µε σύµβαση διαχείρισης, η µερική ή ολική άσκηση
των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του διοικητικού συµβου-

λίου, εκτός από εκείνες που, κατά το νόµο ή το καταστα-
τικό, απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και η γενική
διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του ΑΣ. Η δυ-
νατότητα που παρέχει ο νόµος στο καταστατικό για την
εκχώρηση των αρµοδιοτήτων σε Γενικό Διευθυντή, έχει
σκοπό την διευκόλυνση των ΑΣ να χρησιµοποιούν έµπει-
ρα στελέχη, τα οποία θα διαχειρίζονται τις υποθέσεις µε
αποτελεσµατικότητα. Ο διορισµός γενικού διευθυντή
στους ΑΣ µε κύκλο εργασιών πάνω από 1 εκ. ευρώ είναι
υποχρεωτικός. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
καθορίζονται τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και οι αρµο-
διότητες του γενικού διευθυντή, ο οποίος επιλέγεται α-
πό το διοικητικό συµβούλιο µέσω προκήρυξης που δηµο-
σιεύεται στον τύπο.
Η παράγραφος 12 ορίζει ότι οι διατάξεις του ν.

3213/2003 «Δήλωση - έλεγχος περιουσιακής κατάστα-
σης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών
Μ.Μ.Ε» (Α΄ 309), έχουν εφαρµογή για τους προέδρους
των διοικητικών συµβουλίων και τους γενικούς διευθυ-
ντές των ΑΣ, που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των
δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ. Η διάταξη αυτή ι-
σχύει και για τους ΚΑΣ και ΚΕΑΣ και τις ΑΕΣ.
Η παράγραφος 13 του παρόντος άρθρου αναφέρει ότι

όλα τα µέλη των διοικητικών και εποπτικών συµβουλίων
ΑΣ πρέπει να έχουν λάβει άπαξ βασική συνεταιριστική
εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι (6) µηνών
της θητείας τους. Ιδιαίτερη σηµασία έχει για τους συνε-
ταιρισµούς η εκπαίδευση και κατάρτιση µελών διοίκησης
και διευθυντικών στελεχών, τα οποία απαιτείται να έ-
χουν υψηλού επιπέδου εξειδίκευση, αλλά πρωτίστως να
έχουν εµβαθύνει στις ιδιαιτερότητες του συνεταιριστι-
κού θεσµού. Η επιπρόσθετη συνεταιριστική κατάρτιση α-
ποδεικνύεται στην πράξη εξίσου σηµαντική µε την τε-
χνοκρατική κατάρτιση για την αρµονική και αποτελεσµα-
τική συνεργασία µε την αιρετή διοίκηση. Τα µέλη των
συµβουλίων πρέπει να διαθέτουν ή να αποκτήσουν ε-
παγγελµατικά προσόντα που αποδεικνύουν το κατάλλη-
λο επίπεδο ικανότητας, ιδίως όσον αφορά τη φύση των
συνεταιρισµών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Α-
ντανακλά την 5η διεθνή συνεταιριστική αρχή, η οποία α-
παιτεί κατάρτιση και εκπαίδευση για τους αιρετούς εκ-
προσώπους και διαχειριστές του συνεταιρισµού. Η ισχύς
αυτής της διάταξης ξεκινά δύο έτη από την έναρξη ι-
σχύος του προτεινόµενου νόµου, σύµφωνα µε το προ-
τεινόµενο άρθρο 52. Τέλος, µε την παράγραφο 14 ορίζε-
ται ότι εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό, είναι
δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του διοικητικού συµ-
βουλίου µέσω τηλεδιάσκεψης. 

Άρθρο 17 
Αρχαιρεσίες

Το παρόν άρθρο ρυθµίζει ζητήµατα σχετικά µε τις αρ-
χαιρεσίες των ΑΣ. Κατά την παράγραφο 1 η εκλογή των
µελών του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου, καθώς
και των αντιπροσώπων σε άλλα νοµικά πρόσωπα που
συµµετέχει ο ΑΣ διενεργείται από Εφορευτική Επιτροπή,
ο αριθµός και η διαδικασία εκλογής των µελών της οποί-
ας καθορίζονται από το καταστατικό και της οποίας πρό-
εδρος είναι δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από
τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του ΑΣ. Ορίζεται ε-
πιπλέον ότι σε περίπτωση που µε έγγραφο του οικείου
Προέδρου Πρωτοδικών βεβαιώνεται η αδυναµία διορι-
σµού δικαστικού λειτουργού, παρέχεται η δυνατότητα
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να διορίζεται δικηγόρος ύστερα από πρόταση του οικεί-
ου Δικηγορικού Συλλόγου, αφού προηγηθεί αίτηµα του
ΑΣ. Με την ίδια παράγραφο 1 προβλέπεται ότι αν τα µέ-
λη του ΑΣ είναι λιγότερα από 50, οι εκλογές διενεργού-
νται µε την παρουσία δικαστικού λειτουργού ή δικηγό-
ρου, µόνο εάν αυτό προβλέπεται ρητά στο καταστατικό
του ΑΣ. Ορίζεται, επιπλέον, ότι για τις αρχαιρεσίες τηρεί-
ται από την εφορευτική επιτροπή πρακτικό. Τέλος, ορίζε-
ται ότι το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων µελών των
συµβουλίων αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο ποσοστό των
γυναικών µελών του ΑΣ, εφόσον, βεβαίως, οι γυναίκες
µέλη του ΑΣ επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα.
Στην παράγραφο 2 καθορίζεται ότι η εκλογή των µε-

λών του διοικητικού και του εποπτικού συµβουλίου γίνε-
ται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται µε
αλφαβητική σειρά τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων. Η
ψηφοφορία είναι µυστική. Κατά τις παραγράφους 3, 4
και 5 ορίζονται θέµατα που αφορούν το σταυρό προτίµη-
σης κατά τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών, ο αριθµός
των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του όλου α-
ριθµού των µελών, την ισοψηφία των εκλεγέντων και
τους επιλαχόντων.
Η παράγραφος 6 προβλέπει ότι το διοικητικό και επο-

πτικό συµβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση, µετά την ε-
κλογή του, συγκροτείται σε σώµα, όπως ορίζει το κατα-
στατικό. Το καταστατικό επίσης µπορεί να προβλέπει τη
δυνατότητα και τις προϋποθέσεις ανακατανοµής των α-
ξιωµάτων στο διοικητικό συµβούλιο. Ορίζεται ότι εφό-
σον στο καταστατικό δεν υπάρχει πρόβλεψη, η ανακατα-
νοµή των αξιωµάτων µπορεί να γίνει αφού αποφασισθεί
από τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των µελών του. 
Η παράγραφος 7 καθορίζει ότι αν µείνει κενή η θέση

µέλους του διοικητικού ή του εποπτικού συµβουλίου, και
δεν υπάρχουν επιλαχόντα µέλη, το διοικητικό συµβού-
λιο, µε απόφαση των λοιπών µελών του, συµπληρώνει
την κενή θέση εκλέγοντας σε αυτήν µέλος του ΑΣ. Επί-
σης, προβλέπεται ότι τα µέλη που ορίζονται διατηρούν
την ιδιότητά τους αυτή µέχρι τη σύγκληση της πρώτης
τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, η οποία επικυ-
ρώνει την εκλογή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, ε-
κλέγει νέα µέλη. Στην περίπτωση που παραιτηθεί η πλει-
οψηφία ή το σύνολο των µελών του διοικητικού συµβου-
λίου και δεν υπάρχουν επιλαχόντα µέλη γίνονται αρχαι-
ρεσίες.
Η παράγραφος 8 ορίζει τα κωλύµατα εκλογής των µε-

λών του διοικητικού και του εποπτικού συµβουλίου. Ειδι-
κότερα, προβλέπεται ότι δεν µπορεί να εκλεγεί µέλος
στo Διοικητικό και Εποπτικό Συµβούλιο του ΑΣ φυσικό
πρόσωπο που µε τελεσίδικη απόφαση καταδικάσθηκε σε
οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή
ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία,
απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή
ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεµπο-
ρία και εµπορία ναρκωτικών, καθώς και για τα αδικήµατα
του προτεινόµενου άρθρου 28. Επιπλέον ορίζεται ρητά
ότι δεν µπορούν να εκλεγούν στα όργανα διοίκησης των
ΑΣ, φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν τηρούν τις υποχρεώ-
σεις τους προς τον ΑΣ, όπως αυτές προβλέπονται στο
προτεινόµενο σχέδιο νόµου και στο καταστατικό. Τέλος,
αναφέρονται και τα κωλύµατα των τριών τελευταίων ε-
δαφίων της παραγράφου 1 του προτεινόµενου άρθρου
16 και το κώλυµα των εργαζόµενων στον ΑΣ µε οποιαδή-
ποτε σχέση εργασίας ή έργου, στους οποίους δεν περι-

λαµβάνονται τα µέλη του ΑΣ που παρέχουν εθελοντική
εργασία σε αυτόν, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του
προτεινόµενου άρθρου 8, αφού δεν παρέχουν την εργα-
σία αυτή στα πλαίσια σχέσης εξαρτηµένης εργασίας ή
σύµβασης έργου. Όσον αφορά, ειδικότερα, τη µη εκπλή-
ρωση της υποχρέωσης παράδοσης της παραγωγής, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου 8,
πιστοποιείται µε βεβαίωση του Προέδρου του διοικητι-
κού συµβουλίου του ΑΣ ενώπιον της Εφορευτικής Επι-
τροπής, ενώ για τα υπόλοιπα κωλύµατα απαιτείται να
προσκοµίσει το υποψήφιο µέλος υπεύθυνη δήλωση. Υ-
πάρχει, τέλος, η πρόβλεψη ότι αν κατά τη διάρκεια της
θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για µέλος του η ύπαρ-
ξη των προαναφερόµενων κωλυµάτων, το µέλος εκπί-
πτει από µέλος του οργάνου και εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις των παραγράφων 5 και 7. Τέλος η παράγραφος 9
προβλέπει ότι µε το καταστατικό ρυθµίζονται τα θέµατα
διαδικασίας εκλογής του διοικητικού και του εποπτικού
συµβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων του ΑΣ σε
άλλα νοµικά πρόσωπα όπου ο ΑΣ συµµετέχει, που δεν
ρυθµίζονται στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 18
Κρατική εποπτεία αγροτικού συνεταιρισµού

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην κρατική εποπτεία που
ασκείται στους ΑΣ. Στην παράγραφο 1 ορίζεται η αρµό-
δια αρχή εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων και προβλέπεται ότι η εποπτεία αφορά
στη σύννοµη λειτουργία και στην υποβοήθηση του έργου
των ΑΣ και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την τήρηση των
διατάξεων των νόµων και του καταστατικού, την επιθεώ-
ρηση και τον έλεγχο της δράσης τους ,την εφαρµογή
των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, την εξακρίβω-
ση της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών µερίδων ή
των άλλων οικονοµικών υποχρεώσεων των µελών, την
τήρηση του µητρώου του άρθρου 19 και την αξιολόγησή
τους µέσω αυτού, καθώς και την εξακρίβωση της αλήθει-
ας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, των βιβλίων
και των στοιχείων που τηρούνται από τους ΑΣ. Η επο-
πτεία και ο έλεγχος των ΑΣ δεν είναι ασυµβίβαστα µε
την αυτοδιαχείριση των ΑΣ. Αντιθέτως, η ιστορική πραγ-
µατικότητα, επιβάλλει σαφές πλαίσιο για την αποτελε-
σµατική εποπτεία τους, σύµφωνα µε το Σύνταγµα. Η α-
ναγνώριση και προστασία των ΑΣ από το κράτος, εκδη-
λώνεται µε την καταχώρισή τους στο µητρώο, µέσω του
οποίου και αξιολογούνται.

Άρθρο 19
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών 

και άλλων συλλογικών φορέων

Με το παρόν άρθρο προβλέπεται ότι οι ΚΑΣ, οι ΚΕΑΣ,
οι ΑΕΣ, το ταµείο του προτεινόµενου άρθρου 39 και οι α-
ναγκαστικοί συνεταιρισµοί του προτεινόµενου άρθρου
32 καταχωρίζονται στο εθνικό µητρώο αγροτικών συνε-
ταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων, το οποίο τη-
ρείται από την αρµόδια αρχή και αποτελεί ψηφιακή βάση
δεδοµένων. Πρόκειται για το µητρώο του ν. 4015/2011,
που µετονοµάζεται ως ανωτέρω, σύµφωνα µε την µετα-
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βατική διάταξη της παραγράφου 1 του προτεινόµενου
άρθρου 50 και λειτουργεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
Στην παράγραφο 2 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να τροποποιήσει ή να συ-
µπληρώσει µε απόφασή του τη µορφή, το περιεχόµενο,
τη διαδικασία καταγραφής, την τήρηση του µητρώου, κα-
θώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι οι ΑΣ απαλλάσσο-

νται από την υποχρέωση εγγραφής τους στο ΓΕΜΗ, στο
Μητρώο Εµπόρων του ν. 3955/2011 και στα Εµπορικά Ε-
πιµελητήρια της περιφέρειάς τους.

Άρθρο 20
Καταχώριση των αγροτικών συνεταιρισµών στο µητρώο

Το παρόν άρθρο ρυθµίζει τις προϋποθέσεις και τη δια-
δικασία καταχώρισης στο µητρώο των ΑΣ. Όπως προ-
βλέπει η παράγραφος 1, οι ΑΣ που συνιστώνται µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου καταχωρίζονται στο µη-
τρώο κατόπιν αίτησής τους που υποβάλλεται µέσα σε
προθεσµία ενός µηνός από την ηµεροµηνία καταχώρισης
στο βιβλίο µητρώου αγροτικών συνεταιρισµών που τηρεί
το Ειρηνοδικείο. 
Με την αίτηση της εγγραφής τους στο µητρώο, οι ΑΣ

συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρµόδια αρχή τα
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η οποία
αφού επαληθεύσει την ακρίβειά τους και διαπιστώσει µό-
νο την πληρότητά τους, εγγράφει τους ΑΣ στο µητρώο.
Το επιχειρηµατικό σχέδιο διευκολύνει την αρµόδια αρχή
να διαπιστώσει την αξιοπιστία του υπό σύσταση ΑΣ, την
αναγκαιότητα ή µη ενός νέου ΑΣ στην συγκεκριµένη πε-
ριφέρεια, καθώς και στην µετέπειτα αξιολόγηση τους α-
φού αυτό το στοιχείο θα αποτελεί τον θετικό ή αρνητικό
δείκτη της εξέλιξης των δραστηριοτήτων του ΑΣ. Προ-
βλέπεται, επίσης, ότι από την εγγραφής τους, δίνεται
στους ΑΣ αριθµός µητρώου ο οποίος αναγράφεται τόσο
στα επίσηµα έγγραφα που εκδίδουν όσο και στον ιστό-
τοπό τους, εφόσον διαθέτουν και ότι οι ΑΣ αποκτούν
ΑΦΜ, αφού προηγουµένως υποβάλλουν στην αρµόδια
ΔΟΥ και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο µητρώο από
την αρµόδια αρχή. 
Στην παράγραφο 3 ορίζεται η προθεσµία υποβολής

των ετήσιων τακτικών δηλώσεων των ΑΣ, καθώς και τα
έγγραφα - στοιχεία που πρέπει να συνυποβάλλονται µε
αυτές. 
Με την παράγραφο 4 παρέχεται η εξουσιοδότηση

στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
κατόπιν εισήγησης του Συµβουλίου, να καθορίσει τα κρι-
τήρια αξιολόγησης των τακτικών δηλώσεων της παρα-
γράφους 3, επιπλέον απαιτούµενα έγγραφα και δικαιο-
λογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση εγγραφής της
παραγράφου 2 και στην τακτική δήλωση της παραγρά-
φου 3, την διαδικασία συµβατικής ή ηλεκτρονικής υπο-
βολής τους, τους λόγους και τη διαδικασία διαγραφής
των ΑΣ από το µητρώο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα. Επίσης, µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι διοικητικές κυρώ-
σεις που επιβάλλονται από την αρµόδια αρχή, στην περί-
πτωση µη σύννοµης λειτουργίας των ΑΣ, καθώς και κάθε
θέµα σχετικό µε την άσκηση της εποπτείας, σύµφωνα µε

το προτεινόµενο άρθρο 18, πέραν της αξιολόγησης των
ΑΣ µέσω του µητρώου.

Άρθρο 21
Έλεγχος

Το άρθρο αυτό θεσπίζει διατάξεις για τον διαχειριστι-
κό, λογιστικό και οικονοµικό έλεγχο των ΑΣ. Οι έλεγχοι
των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των ΑΣ,
και εφόσον απαιτείται, των ενοποιηµένων ετήσιων χρη-
µατοοικονοµικών καταστάσεων, γίνονται σε ετήσια βά-
ση, από έναν τουλάχιστο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο
που ορίζεται στον ν. 3693/2008, για τους ΑΣ στους οποί-
ους συντρέχουν οι προϋποθέσεις τακτικού ελέγχου των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των νοµικών οντοτή-
των, σύµφωνα µε το ν. 4336/2015, δηλαδή όταν πρόκει-
ται για ΑΣ που έχουν µεγάλο κύκλο εργασιών. Για τους
υπόλοιπους ΑΣ ο έλεγχο διενεργείται από έναν τουλάχι-
στον ελεγκτή που έχει άδεια άσκησης οικονοµολογικού
επαγγέλµατος του π.δ. 475/1991.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι οι ΑΣ µε λιγότερα από

πενήντα µέλη που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών µέχρι
πενήντα χιλιάδες ευρώ, µπορούν να υποβάλλουν τις ε-
τήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους για έλεγ-
χο κάθε τρεις (3) συνεχόµενες διαχειριστικές χρήσεις
σωρευτικά, για να µειωθεί το κόστος του ελέγχου για τέ-
τοιες σχετικά µικρές οργανώσεις 
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι δεν µπορούν να ορι-

σθούν ελεγκτές µέλη και υπάλληλοι του ελεγχόµενου
ΑΣ ή συγγενείς τους µέχρι και δεύτερου βαθµού.
Με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι οι ελεγκτές και

οι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούµενη
τακτική γενική συνέλευση των ΑΣ, εκτός από τους ελε-
γκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, οι οποίοι ορίζονται
από το καταστατικό, ενώ η αµοιβή τους ορίζεται µε την
απόφαση ορισµού τους ή από το καταστατικό, για τους
ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης. Οι ελεγκτές δεν
µπορούν να επαναδιοριστούν για περισσότερες από πέ-
ντε συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις.
Οι ελεγκτές, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, υποβάλ-

λουν το πόρισµα του ελέγχου τους, στο οποίο πρέπει να
προσδιορίζεται η πορεία της οικονοµικής κατάστασης
του ΑΣ στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών και
των ετήσιων προγραµµάτων δράσης του, στο διοικητικό
συµβούλιο του ΑΣ, το οποίο ανακοινώνει το πόρισµα στη
πρώτη γενική συνέλευση που θα γίνει µετά τον έλεγχο.
Επιπλέον, οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη
γενική συνέλευση µετά από έγγραφη πρόσκληση και να
παρέχουν τις πληροφορίες που θα τους ζητηθούν. Σε πε-
ρίπτωση ενδείξεων ποινικών παραβάσεων, οι ελεγκτές
οφείλουν να απευθύνονται εγγράφως στην αρµόδια Ει-
σαγγελική Αρχή και να ενηµερώνουν σχετικά την αρµό-
δια αρχή του προτεινόµενου άρθρου 18.
Κατά την παράγραφο 6 οι ΑΣ που ελέγχονται έχουν υ-

ποχρέωση να διευκολύνουν τον ελεγκτή για την εκτέλε-
ση του έργου του, παρέχοντάς του όλα τα απαραίτητα
στοιχεία και πληροφορίες. Επιπλέον, ορίζεται ότι οι ελε-
γκτές ελέγχουν, κυρίως, τη νοµιµότητα των αποφάσεων
και των πράξεων των θεσµικών οργάνων των ΑΣ, τη λο-
γιστική τάξη και αν τηρήθηκαν οι αρχές και κανόνες της
λογιστικής επιστήµης, την οικονοµική κατάσταση των
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ΑΣ, την έκθεση πεπραγµένων διαχείρισης του διοικητι-
κού συµβουλίου και τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά
τη νοµιµότητα των δαπανών. 
Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι οι ελεγκτές µε αίτησή

τους προς το διοικητικό συµβούλιο έχουν δικαίωµα να
ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, η
οποία πρέπει να συγκληθεί µέσα σε ένα µήνα.
Τέλος, στην παράγραφο 8 διευκρινίζεται ότι εφόσον ο

έλεγχος διενεργείται από τους νόµιµους ελεγκτές ή τα
ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, εφαρµόζονται συ-
µπληρωµατικά οι διατάξεις των ν. 3693/2008 και
4336/2015, οι οποίοι περιλαµβάνουν ρυθµίσεις σχετικά
µε τη διενέργεια των ελέγχων και το περιεχόµενο των
εκθέσεων ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 22
Διαχειριστική χρήση 

Το προτεινόµενο άρθρο 22 εξειδικεύει θέµατα που α-
φορούν την διαχειριστική χρήση των ΑΣ, η οποία, όπως
ορίζεται ρητά στην παράγραφο1, δεν µπορεί να περιλαµ-
βάνει περισσότερους από δώδεκα µήνες.
Η παράγραφος 2 αναφέρει ότι κατά τη λήξη της χρή-

σης κλείνονται τα λογιστικά βιβλία του ΑΣ, ενεργείται η
απογραφή της περιουσίας του, καταρτίζονται οι ετήσιες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του ν. 4308/2014, και υποβάλλονται από το διοικη-
τικό συµβούλιο στην τακτική γενική συνέλευση µαζί µε
την έκθεση των ελεγκτών του προτεινόµενου άρθρου 21
και την έκθεση διαχείρισης πεπραγµένων του διοικητι-
κού συµβουλίου για το έτος που έληξε. 
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι το διοικητικό συµ-

βούλιο συντάσσει πρόγραµµα δράσης και ανάπτυξης του
ΑΣ για την επόµενη χρήση, που συνοδεύεται από προϋ-
πολογισµό εσόδων - εξόδων και υποβάλλεται για έγκρι-
ση στη γενική συνέλευση. 
Τέλος κατά την παράγραφο 4 οι ΑΣ υποχρεούνται να

δηµοσιεύουν κατ’ έτος τις χρηµατοοικονοµικές καταστά-
σεις στον ηµερήσιο ή περιοδικό τύπο της Περιφερειακής
Ενότητας της έδρας του ΑΣ, στον διαδικτυακό τόπο του
ΑΣ, εφόσον διαθέτει, και επιπλέον σε µία εφηµερίδα πα-
νελλήνιας κυκλοφορίας για ΑΣ µε κύκλο εργασιών πάνω
από είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ. Οι ως άνω
δηµοσιεύσεις γίνονται το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες
πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτι-
κής γενικής συνέλευσης, η οποία τις εγκρίνει. 

Άρθρο 23
Διαχειριστικό υπόλοιπο – Πλεονάσµατα – 

Κέρδη - Τηρούµενα βιβλία

Το παρόν άρθρο ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε το διαχει-
ριστικό υπόλοιπο, τα πλεονάσµατα, τα κέρδη και τα τη-
ρούµενα βιβλία του ΑΣ. Κατά την παράγραφο1 του προ-
τεινόµενου άρθρου 23, ως διαχειριστικό υπόλοιπο της
χρήσης ορίζεται η διαφορά µεταξύ ακαθάριστων εσόδων
αφενός και παντός είδους δαπανών, ζηµιών, αποσβέσε-
ων και τόκων των προαιρετικών µερίδων αφετέρου. Το
διαχειριστικό αυτό υπόλοιπο περιλαµβάνει τα πλεονά-

σµατα και τα κέρδη. Ως πλεονάσµατα ορίζονται τα προ-
ερχόµενα από τις συναλλαγές του ΑΣ µε τα µέλη του και
µε τα µέλη – επενδυτές, εφόσον συναλλάσσονται µε αυ-
τόν, σύµφωνα µε το προτεινόµενο άρθρο 6, το δε υπό-
λοιπο θεωρείται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές µε
τρίτους και συνιστά τα κέρδη. Τέλος, προβλέπεται ότι
για φορολογικούς σκοπούς διανοµής του πλεονάσµατος
και τήρησης των αποθεµατικών, πρέπει να είναι διακρι-
τός ο τρόπος λογιστικής καταχώρισης πλεονασµάτων
και κερδών. Ειδικότερα, τα πλεονάσµατα δεν φορολο-
γούνται, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 5 του άρ-
θρου 29, ενώ τα κέρδη φορολογούνται. Επιπλέον, η διά-
κριση αυτή είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατός ο έ-
λεγχος της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και της α-
ποδοτικότητας του προσανατολισµού προς τα µέλη των
ΑΣ.
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η δυνατότητα των

ΑΣ να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε µη µέλη τους
που δεν κατέχουν προαιρετικές µερίδες, µε αποφάσεις
των γενικών τους συνελεύσεων. Ορίζονται, επιπλέον, ο-
ρισµένοι όροι όσον αφορά τις συναλλαγές του ΑΣ µε
τρίτους ώστε να µην τεθεί σε κίνδυνο η ανεξαρτησία του
ΑΣ και να µην διολισθήσει σε έµπορο όπως συνέβαινε
στο παρελθόν. Ειδικότερα, καθορίζεται ότι ο όγκος των
συναλλαγών του ΑΣ µε τους τρίτους σε σχέση µε τα µέ-
λη του καθορίζεται από το καταστατικό ο όγκος και ότι οι
όροι των συναλλαγών µε τους τρίτους δεν µπορεί να εί-
ναι ευνοϊκότεροι από τους αντίστοιχους όρους συναλ-
λαγών µε τα µέλη του ΑΣ.
Ορίζεται στην παράγραφο 3 ότι από τα πλεονάσµατα,

πριν από την αφαίρεση για τις προαιρετικές µερίδες,
κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για το σχηµα-
τισµό τακτικού αποθεµατικού. Το µέρος των πλεονασµά-
των που µεταφέρεται στο τακτικό αποθεµατικό λογίζεται
ως ισόποση εισφορά των µελών. Συνεπώς, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου 29 τα πλε-
ονάσµατα αυτά δεν φορολογούνται. Ορίζεται, τέλος, ότι
αν το καταστατικό προβλέπει ως προνόµιο των προαιρε-
τικών µερίδων, τη συµµετοχή τους στα πλεονάσµατα, τα
ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν από οποιαδήπο-
τε άλλη χρησιµοποίηση των πλεονασµάτων, δηλαδή και
πριν από την κράτηση της παρούσας παραγράφου.
Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι το υπόλοιπο των πλεο-

νασµάτων, που αποµένει µετά την κράτηση διατίθεται
για την απόδοση στα µέλη, ανάλογα µε τις συναλλαγές
τους µε τον ΑΣ, την ανάπτυξη του ΑΣ και την εκπαίδευση
των µελών του, υποχρεωτικά σε ποσοστό τρία τοις εκα-
τό (2%) τουλάχιστον των πλεονασµάτων. Μη διάθεση
του υποχρεωτικού αυτού ποσοστού εκ µέρους του ΑΣ
συνεπάγεται τη µη εκπαίδευση των µελών του. Προβλέ-
πεται, ειδικότερα, όσον αφορά τις δραστηριότητες κοι-
νωνικού σκοπού ότι για την εκπλήρωση του σκοπού αυ-
τού διατίθεται υποχρεωτικά ποσοστό των πλεονασµά-
των που καθορίζεται από το καταστατικό του ΑΣ. Σηµει-
ώνεται ότι τα ποσά αυτά, που δαπανώνται για κοινωνι-
κούς σκοπούς, αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο της έκπτω-
σης των δαπανών µε βάση τα οριζόµενα στο
ν. 4172/2013.
Η παράγραφος 5 προβλέπει την δυνατότητα της γενι-

κής συνέλευσης να αποφασίσει τα ποσά της περίπτ. α΄
της παραγράφου 4 να παραµείνουν στον ΑΣ ως εξατοµι-
κευµένες έντοκες καταθέσεις προθεσµίας των µελών.
Προβλέπεται, επίσης, στην παράγραφο 6 ότι στο τα-
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κτικό αποθεµατικό περιέρχεται το σύνολο των κερδών ή
µέρος αυτών, εφόσον ποσοστό αυτών διατεθεί για κοι-
νωνικούς σκοπούς, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 και ό-
τι τα κέρδη αυτά φορολογούνται, σε αντίθεση µε τα κέρ-
δη της παραγράφου 4. Στο τακτικό αποθεµατικό περιέρ-
χεται επίσης η κράτηση της παραγράφου 3 για το σχηµα-
τισµό τακτικού αποθεµατικού, τα έσοδα που περιέρχο-
νται στον ΑΣ από χαριστική αιτία, καθώς και κάθε άλλο
έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το κα-
ταστατικό. 
Οι ΑΣ, κατά την παράγραφο 7, τηρούν λογιστικά βι-

βλία, βιβλίο µητρώου µελών, βιβλία πρακτικών των οργά-
νων διοίκησής τους και κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπε-
ται από το καταστατικό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ -

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 24
Συγχώνευση

Στο άρθρο 24 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, πε-
ριέχονται διατάξεις που αφορούν στη συγχώνευση των
ΑΣ. Η συγχώνευση κατά την παράγραφο1 διενεργείται
µε σύσταση νέου ΑΣ ή µε απορρόφηση ενός ή περισσό-
τερων ΑΣ, από άλλον υφιστάµενο. Στην παράγραφο2, ο-
ρίζεται ότι η συγχώνευση πραγµατοποιείται, εφόσον ο
ΑΣ που προέρχεται από τη συγχώνευση έχει θετική οικο-
νοµική θέση.
Κατά την παράγραφο 3 η διαδικασία που καθορίζεται

για τη συγχώνευση προβλέπει σχέδιο σύµβασης συγχώ-
νευσης, το οποίο καταρτίζεται από τα διοκητικά συµβού-
λια των προς συγχώνευση ΑΣ και πρέπει να περιέχει υ-
ποχρεωτικά ορισµένα στοιχεία, αποφάσεις των γενικών
συνελεύσεων των προς συγχώνευση ΑΣ περί έγκρισης
της συγχώνευσης και του σχεδίου σύµβασης αυτής, δη-
µοσίευση περίληψης του σχεδίου, κοινή γενική συνέλευ-
ση των µελών των υπό συγχώνευση ΑΣ περί έγκρισης
του καταστατικού του νέου ΑΣ και περί εκλογής προσω-
ρινού διοικητικού συµβουλίου, υποβολή του καταστατικό
στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο και καταχώρισή του στο βιβλίο
µητρώου του δικαστηρίου αυτού. 
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι µε τη συγχώνευση

όλα τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόµενων απο-
τελούν περιουσία του νέου ΑΣ και ότι η µεταφορά των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ΑΣ που συγ-
χωνεύονται στον νέο ΑΣ γίνεται, σύµφωνα µε την τρέ-
χουσα λογιστική τους αξία, ενώ για τα ακίνητα ισχύουν
κάθε φορά οι υπάρχουσες αντικειµενικές αξίες ή οι τιµές
εκκίνησης, όπου δεν υφίσταται το αντικειµενικό σύστη-
µα προσδιορισµού. Επιπλέον µε την παράγραφο 5 ορίζε-
ται ότι η πράξη του Ειρηνοδίκη µε την οποία διατάσσει
την καταχώριση του καταστατικού, αποτελεί τίτλο µετα-
γραφής για τα ακίνητα που περιέρχονται στον νέο ΑΣ. 
Στις παραγράφους 6 και 7 ορίζεται ότι ο νέος ΑΣ υπο-

καθίσταται αυτοδικαίως σε όλα γενικά τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις των ΑΣ που συγχωνεύονται, καθώς και
στις δίκες τους, τις οποίες και συνεχίζει. Στα δικαιώµατα
περιλαµβάνονται οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδο-
θεί υπέρ του ΑΣ ή των συγχωνευόµενων συνεταιρισµών.
Οι δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται, λόγω της
συγχώνευσης, βίαια διακοπή τους και χωρίς να απαιτεί-
ται δήλωση για την επανάληψή τους.

Στην παράγραφο 8 καθορίζεται ότι το συνεταιριστικό
κεφάλαιο του ΑΣ που προέρχεται από την συγχώνευση
σχηµατίζεται από το σύνολο της αξίας των συνεταιρικών
µερίδων των µελών των συγχωνευόµενων ΑΣ. Εάν οι
συνεταιρικές αυτές µερίδες είναι άνισες, η κοινή γενική
συνέλευση ορίζει τον τρόπο προσαρµογής των µερίδων
που υπολείπονται του ύψους της συνεταιρικής µερίδας
του νέου ΑΣ. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 9 οι ΑΣ που συγχωνεύθη-

καν παύουν να υφίστανται από τη συντέλεση της συγχώ-
νευσης.
Η παράγραφος 10 ορίζει ότι εντός δεκαπέντε (15) ηµε-

ρών από την καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο
µητρώου του αρµοδίου Ειρηνοδικείου, το προσωρινό δι-
οικητικό συµβούλιο συγκαλεί σε γενική συνέλευση τα
µέλη του νέου ΑΣ µέσα σε ένα (1) µήνα, για να εκλέξουν
νέο διοικητικό συµβούλιο. 
Ορίζεται, επίσης, στην παράγραφο 11 ότι µε την ολο-

κλήρωση της συγχώνευσης το νέο νοµικό πρόσωπο του
ΑΣ εγγράφεται στο µητρώο, σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα στο άρθρο 20. 
Η παράγραφος 12 ορίζει ρητά ότι σε περιπτώσεις συγ-

χώνευσης µε απορρόφηση εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του άρθρου αυτού. 
Η παράγραφος 13, τέλος, ορίζει ότι, κατά τα λοιπά,

εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920, και αναλογικά οι διατάξεις των αναπτυ-
ξιακών νόµων.

Άρθρο 25
Πτώχευση

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στη διαδικασία που ακο-
λουθείται σε περίπτωση κήρυξης του ΑΣ σε πτώχευση.
Κατά την παράγραφο 1 ο ΑΣ κηρύσσεται σε κατάστα-

ση πτώχευσης από το αρµόδιο δικαστήριο αν παύσει τις
πληρωµές των χρεών του και όπως ορίζει η παράγραφος
2 εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε πιστωτή που έχει
έννοµο συµφέρον ή από το διοικητικό συµβούλιό του ή
από τους εκκαθαριστές. 
Ορίζεται, επίσης, στην παράγραφο 3 ότι µόνο αν δεν

έχει ολοκληρωθεί η διανοµή της περιουσίας κηρύσσεται
σε πτώχευση ο υπό εκκαθάριση ΑΣ. 
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται η διαδικασία επιβολής

έκτακτης εισφοράς στα µέλη, για να αποφευχθεί η πτώ-
χευση. 
Η παράγραφος 5 ορίζει ότι µέσα σε συγκεκριµένη προ-

θεσµία το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να δηλώσει στο
αρµόδιο δικαστήριο αν συνεχίζει ή όχι τις πληρωµές.
Κατά την παράγραφο 6, το δικαστήριο προσδιορίζει δι-

κάσιµο για την εκδίκαση της αίτησης - δήλωσης µετά την
πάροδο της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 5
και κηρύσσει τον ΑΣ σε πτώχευση εφόσον διαπιστώσει
ότι εξακολουθεί η παύση των πληρωµών.
Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι ο ΑΣ λύεται µε την κή-

ρυξή του σε πτώχευση και ότι η πτώχευση του δεν συνε-
πάγεται και πτώχευση των µελών του. 
Επίσης, η παράγραφος 8 προβλέπει ότι ο ΑΣ αναβιώνει

και συνεχίζει την λειτουργία του, εφόσον επιτευχθεί
πτωχευτικός συµβιβασµός και ότι η σχετική απόφαση α-
πόφαση µε την οποία επικυρώνεται ο συµβιβασµός, κοι-
νοποιείται µε φροντίδα του ΑΣ στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο
για την καταχώρισή της στο βιβλίο µητρώου αγροτικών
συνεταιρισµών και στην αρµόδια αρχή του προτεινόµε-
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νου άρθρου 18 για την καταχώρισή της στο µητρώο. 
Τέλος, η παράγραφος 9 ορίζει ότι κατά τα λοιπά εφαρ-

µόζονται οι διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα.

Άρθρο 26
Λύση ΑΣ

Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι περιπτώσεις στις ο-
ποίες επέρχεται η λύση των ΑΣ. Ορίζεται στην παράγρα-
φο1 ότι οι ΑΣ λύονται αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς τους,
που ορίζεται στο καταστατικό και δεν αποφασίσθηκε η
παράτασή τους από τη γενική συνέλευση, αν κηρυχθούν
σε κατάσταση πτώχευσης και αν πάρει σχετική απόφαση
η γενική συνέλευση µε εξαιρετική απαρτία και πλειοψη-
φία. Επίσης, λύονται µε απόφαση του Ειρηνοδικείου της
έδρας του ΑΣ, που δικάζεται µε τη διαδικασία της εκου-
σίας δικαιοδοσίας, µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον και της αρµόδιας αρχής του προτεινό-
µενου άρθρου 18 για συγκεκριµένους λόγους. Προβλέ-
πεται, µεταξύ των άλλων, ότι σε περίπτωση διαγραφής
ΑΣ από το µητρώο, µετά την αξιολόγησή του, σύµφωνα
µε τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης της παραγρά-
φου 4 του προτεινόµενου άρθρου 20, εφόσον, δηλαδή,
έχει διαπιστωθεί η παράνοµη λειτουργία του, δίνεται το
δικαίωµα στην αρµόδια αρχή να υποβάλλει στο αρµόδιο
δικαστήριο αίτηση για λύση του ΑΣ. 
Προβλέπεται, επίσης, στην παράγραφο 2 ότι αν το σύ-

νολο των ιδίων κεφαλαίων του ΑΣ είναι κατώτερο από το
1/5 του συνεταιριστικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµ-
βούλιο συγκαλεί γενική συνέλευση, για να αποφασίζει
σχετικά. Μείωση των ιδίων κεφαλαίων κάτω από ένα κα-
θορισµένο όριο του συνεταιριστικού κεφαλαίου για µπο-
ρεί να είναι αιτία για τη λύση του συνεταιρισµού αν ο ΑΣ
αποτύχει να εγκριθεί το σχέδιο εξυγίανσής του ή η αύ-
ξηση του συνεταιριστικού του κεφαλαίου. Μπορεί το συ-
νεταιριστικό κεφάλαιο να είναι µεταβλητό στους ΑΣ, ό-
µως η όποια διακύµανση της µεταβολής δεν είναι επαρ-
κής για να επηρεάσει τα ίδια κεφάλαια όταν αυτά δια-
µορφωθούν αρνητικά εξαιτίας των µεγάλων ζηµιών του.
ΑΣ που για χρόνια συνεχίζουν να λειτουργούν µε σω-
ρευµένες ζηµιές, αµαυρώνουν την συνολική εικόνα των
συνεταιρισµών, δηµιουργούν προβλήµατα στην αγορά
και οφειλές σε πιστωτές, καθώς και στα ίδια τα µέλη
τους. 
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η δυνατότητα αναβίω-

σης ενός ΑΣ, πέραν της περίπτωσης του πτωχευτικού
συµβιβασµού της παρ. 8 του προτεινόµενου άρθρου 25,
αν ο ΑΣ διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του, µε α-
πόφαση της γενικής του συνέλευσης που λαµβάνεται µε
αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία. 
Τέλος, µε την παρ. 4 ορίζεται ότι η λύση του ΑΣ, δηλα-

δή η απόφαση περί κήρυξης σε πτώχευση, ή η απόφαση
της γενικής συνέλευσης ή η δικαστική απόφαση λύσης,
ανάλογα µε το λόγο λύσης, καθώς και η απόφαση ανα-
βίωσης της παραγράφου 3 κατατίθεται µε φροντίδα του
ΑΣ στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο για την καταχώρισή της
στα βιβλία µητρώου αγροτικών συνεταιρισµών και στην
αρµόδια αρχή του άρθρου 18 για την καταχώρισή της
στο µητρώο.

Άρθρο 27
Εκκαθάριση ΑΣ

Το παρόν άρθρο περιγράφει το στάδιο της εκκαθάρι-

σης και τις ενέργειες που οφείλουν να κάνουν οι εκκα-
θαριστές.
Κατά την παράγραφο1 τη λύση των ΑΣ ακολουθεί το

στάδιο της εκκαθάρισης µε εξαίρεση την περίπτωση της
λύσης που επέρχεται από την κήρυξή τους σε κατάστα-
ση πτώχευσης.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι το νοµικό πρόσωπο

του ΑΣ που λύεται εξακολουθεί να υπάρχει και να λει-
τουργεί µέχρι το τέλος της εκκαθάρισης για τις ανάγκες
της, όπως και η γενική συνέλευση του ΑΣ. Επίσης, ο διο-
ρισµός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύ-
ση της εξουσίας του διοικητικού συµβουλίου. 
Στην παράγραφο3 ορίζεται ρητά ότι η εκκαθάριση διε-

νεργείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς εκκαθαρι-
στές τους οποίους ορίζει η γενική συνέλευση. 
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται η διαδικασία που θα

ακολουθηθεί σε περίπτωση θανάτου, µόνιµης αδυναµίας
άσκησης καθηκόντων, παραίτησης ή αδράνειας των εκ-
καθαριστών ή µη διορισµού τους από τη γενική συνέλευ-
ση.
Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5, οι εκ-

καθαριστές φροντίζουν για τη δηµοσίευση περίληψης
της απόφασης που διατάσσει την εκκαθάριση και το διο-
ρισµό τους και καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν
τις απαιτήσεις τους.

Στις παραγράφους 6 και 7, ορίζεται ότι οι εκκαθαρι-
στές οφείλουν να κάνουν απογραφή της περιουσίας του
ΑΣ που εκκαθαρίζεται και να συντάξουν ισολογισµό, µό-
λις έχουν στη διάθεσή τους τα βιβλία και στοιχεία του
ΑΣ, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός έτους από τη λύ-
ση του ΑΣ, ενώ αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογι-
σµός συντάσσεται στο τέλος κάθε έτους. Επίσης, µπο-
ρούν εκποιήσουν τα ακίνητα του ΑΣ µετά την πάροδο
τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση του. Η αναστολή αυτή
προτείνεται, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να
κρύψουν οι εκκαθαριστές τα πραγµατικά τιµήµατα προς
ίδιον όφελος και να µπορεί µέλος ή πιστωτής του ΑΣ ε-
ντός του χρονικού αυτού διαστήµατος να ακολουθήσει
τη διαδικασία της επόµενης παραγράφου 8.

Στην παράγραφο 8, ορίζεται προθεσµία τεσσάρων (4)
µηνών από τη λύση του ΑΣ, εντός της οποίας µέλος ή πι-
στωτής του ΑΣ µπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο
της έδρας του ΑΣ, να καθορίσει την κατώτερη τιµή πώ-
λησης των ακινήτων του ΑΣ, η οποία είναι δεσµευτική
για τους εκκαθαριστές για ένα έτος από τη δηµοσίευση
της δικαστικής απόφασης. 
Οι απαιτήσεις των πιστωτών, σύµφωνα µε την παρά-

γραφο 9, κατά του υπό εκκαθάριση ΑΣ παραγράφονται
µετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία της
δηµοσίευσης της απόφασης που διατάσσει την εκκαθά-
ριση.
Στην παράγραφο 10 αναφέρονται οι υποχρεώσεις των

εκκαθαριστών.
Στην παράγραφο11 καθορίζεται ότι η γενική συνέλευ-

ση, εγκρίνει τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστά-
σεις, καθώς και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πέ-
ρατος της εκκαθάρισης. 
Το προϊόν εκκαθάρισης διατίθεται, σύµφωνα µε την

παράγραφο 12 και το υπόλοιπο του ενεργητικού που α-
ποµένει µετά την εξόφληση των χρεών δεν διανέµεται
ποτέ στα µέλη, σύµφωνα µε τη διεθνή συνεταιριστική
αρχή του αδιανέµητου της συνεταιριστικής περιουσίας.
Στην παράγραφο 13 περιγράφεται η διαδικασία που α-

κολουθείται σε περίπτωση που το στάδιο της εκκαθάρι-
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σης υπερβεί τα πέντε (5) έτη µε σκοπό την επιτάχυνση
και την περάτωση της διαδικασίας της εκκαθάρισης.
Επιπλέον, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται, σύµφωνα µε

τις παραγράφους 14 και 15, να ανακοινώνουν αµέσως
τυχόν αξιόποινες πράξεις των µελών της διοίκησης του
υπό εκκαθάριση ΑΣ, που διαπίστωσαν ή πληροφορήθη-
καν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η προτεινό-
µενη διάταξη καταλαµβάνει και τις υπό εκκαθάριση ΑΣ,
ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ του ν. 2810/2000. Κατά τα λοι-
πά για την εκκαθάριση εφαρµόζονται αναλόγως οι δια-
τάξεις περί δικαστικής εκκαθαρίσεως κληρονοµίας.
Στην παράγραφο 16 προβλέπεται ότι ΑΣ, καθώς και Ε-

ΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και ΣΕ του ν. 2810/2000, έχουν την δυ-
νατότητα, να µισθώσουν τις παραγωγικές τους εγκατα-
στάσεις κατά προτεραιότητα σε ΑΣ, µε απόφαση του εκ-
καθαριστή, µε τη µίσθωση να ισχύει όσο και η εκκαθάρι-
ση. Η πρόθεση αυτή των εκκαθαριστών δηµοσιεύεται µε
τον ίδιο τρόπο που συντελείται η δηµοσίευση της από-
φασης περί θέσης σε εκκαθάρισης του ΑΣ. 
Στην παράγραφο17 προβλέπεται η απαλλαγή από ο-

ποιασδήποτε µορφής ευθύνη των εκκαθαριστών για
χρέη του ΑΣ προς το Δηµόσιο ή τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης. Ορίζεται, επιπλέον, ότι δεν µπορούν να ορι-
σθούν εκκαθαριστές πρόσωπα που έχουν ασκήσει διοί-
κηση ή έχουν υπάρξει υπάλληλοί του υπό εκκαθάριση
ΑΣ, ώστε να είναι βέβαιο ότι οι εκκαθαριστές δεν ευθύ-
νονται για τη δηµιουργία των χρεών του ΑΣ των οποίων
αναλαµβάνουν την εκκαθάριση. Η προτεινόµενη διάταξη
καταλαµβάνει και τους εκκαθαριστές των υπό εκκαθάρι-
ση ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ του ν. 2810/2000. Η διά-
ταξη αυτή προτείνεται, ώστε να µπορούν οι εκκαθαρι-
στές να επιτελούν το έργο της εκκαθάρισης απρόσκοπτα
και αποτελεσµατικά και να µην επιβαρύνονται για χρέη,
για τη δηµιουργία των οποίων ουδεµία ευθύνη έχουν. Σε
διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος οι εκκαθα-
ριστές να µην αποδέχονται το διορισµό τους ή να παραι-
τούνται από την ιδιότητά τους αυτή, µε αποτέλεσµα να
υπάρχει αδυναµία διενέργειας και ολοκλήρωσης της εκ-
καθάρισης.
Τέλος, στην παράγραφο 18 ορίζεται ότι οι διατάξεις

του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για τις εκκαθα-
ρίσεις των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και ΣΕ που βρίσκονται
σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του προτεινόµε-
νου σχεδίου νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Ποινικές διατάξεις 

Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι ποινικές κυρώσεις κα-
τά των προσώπων που µπορεί να υποπέσουν σε παραβά-
σεις σχετικά µε τη λειτουργία και τον έλεγχο των ΑΣ. Ει-
δικότερα:

Mε την παράγραφο 1 προβλέπεται η ποινή της φυλάκι-
σης από τρεις (3) µήνες έως ένα (1) έτος, εφόσον δεν
προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις, αν
µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή υπάλληλος ΑΣ: α)
εν γνώσει του παρέχει στη γενική συνέλευση, στο επο-
πτικό συµβούλιο ή σε εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή
τον έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει αλη-
θή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στην
οικονοµική κατάστασή του, β) εν γνώσει του προβαίνει

σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία των ΑΣ ή
συντάσσει ψευδείς ή εικονικούς ισολογισµούς, καθώς
και γ) αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει από εκείνον
που ασκεί έλεγχο ή την εποπτεία, τα τηρούµενα στοι-
χεία ή βιβλία ή παρεµποδίζει µε οποιονδήποτε τρόπο την
άσκηση ελέγχου ή της εποπτείας.
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται φυλάκιση από ένα (1)

µήνα µέχρι ένα (1) έτος, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύ-
τερη ποινή από άλλες διατάξεις, για όποιον διενεργεί έ-
λεγχο στους ΑΣ, αν κατά την άσκηση των καθηκόντων
του παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει
ή αρνείται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν
στη διαχείριση ή στην οικονοµική κατάσταση των ΑΣ και
περιήλθαν σε γνώση του από τον έλεγχο που διενήργη-
σε σε αυτές. 
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ποινή φυλάκισης από

ένα (1) µήνα µέχρι ένα (1) έτος ή χρηµατική ποινή ή και
οι δύο ποινές, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέ-
πεται βαρύτερη ποινή, για όποιον παρεµποδίζει τις συνε-
δριάσεις των οργάνων διοίκησης των ΑΣ, µε χρήση ή µε
απειλή σωµατικής βίας ή µε άλλη παράνοµη πράξη ή πα-
ράλειψη.
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι τιµωρείται µε φυλά-

κιση από ένα (1) µήνα µέχρι ένα (1) έτος και εφόσον δεν
προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις, όποι-
ος ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου
µετά τη λήξη της θητείας του και ψηφίζει χωρίς δικαίωµα
ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιχειρεί παρά το νόµο
να αλλοιώσει το αποτέλεσµα της εκλογής για την ανά-
δειξη οργάνων διοίκησης, µελών της αντιπροσωπευτικής
συνέλευσης, ελεγκτών και αντιπροσώπων των ΑΣ.
Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι τιµωρούνται µε

τις ποινές της παραγράφου 4 τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου, οι εκκαθαριστές και οι υπάλληλοι των ΑΣ,
στους οποίους παραχώρησε το διοικητικό συµβούλιο την
άσκηση ορισµένων αρµοδιοτήτων του, για ενέργειες
που αντίκεινται στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης
ή για µη εκτέλεση, σύµφωνα µε το νόµο και το καταστα-
τικό των καθηκόντων τους, καθώς και για την παράλειψη
σύνταξης του ισολογισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ

Άρθρο 29
Οικονοµικές ενισχύσεις - 

Φορολογικές απαλλαγές – Κίνητρα

Στο παρόν άρθρο αναλύονται τα θέµατα που αφορούν
οικονοµικές ενισχύσεις, τις φορολογικές απαλλαγές και
τα κίνητρα για τους ΑΣ και ειδικότερα: Mε τις παραγρά-
φους 1, 2, 3 και 4 προβλέπεται ότι οι εισφορές των µε-
λών προς τους ΑΣ δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος
χαρτοσήµου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρί-
του, ότι η αξία του ακινήτου που µεταβιβάζεται από ΑΣ
σε άλλον ΑΣ απαλλάσσεται από τον φόρο µεταβίβασης
ακινήτων, καθώς και ότι δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτο-
σήµου ή σε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου οι συµβάσεις
µεταξύ ΑΣ και του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., που αφορούν α-
γροτικά προϊόντα ή αγροτικά εφόδια και υπηρεσίες και
ότι η νόµιµη προµήθεια για τις ασφαλιστικές συµβάσεις
που καταρτίζονται ή ανανεώνονται µε τη µεσολάβηση
του ΑΣ, καταβάλλεται σε αυτούς.
Στην παράγραφο 5 προβλέπεται ότι τα πλεονάσµατα
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της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που διανέµονται στα
µέλη και στα µέλη – επενδυτές που συναλλάσσονται µε
τον ΑΣ, υπόκεινται µόνο σε φορολογία εισοδήµατος των
µελών ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατο-
µικευµένη διατήρησή τους ως κατάθεση στον ΑΣ. Επι-
βάλλεται το αφορολόγητο του πλεονάσµατος, καθώς,
σύµφωνα µε τη συνεταιριστική θεωρία και µε τη νοµολο-
γία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, επισηµαίνονται τα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά των αγροτικών συνεταιριστικών
οργανώσεων που επιβάλλουν την απαλλαγή του εισοδή-
µατός τους από το φόρο και την απόλαυση ενός φορο-
λογικού πλεονεκτήµατος, το οποίο δεν µπορούν να α-
ξιώσουν οι εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Με την παράγραφο 6 προβλέπεται ότι οι ΑΣ µπορούν

να εντάσσονται στους αναπτυξιακούς νόµους, ενώ µε
την παράγραφο 7 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την
υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των
ΑΣ, για εξόφληση χρεών ή για συµµετοχή σε επενδυτικά
προγράµµατα.
Με την παράγραφο 8 ρυθµίζονται θέµατα που αφο-

ρούν τις απαλλαγές φόρων και τελών σε περίπτωση
συγχώνευσης των ΑΣ.
Στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι

µε κοινή υπουργική απόφαση µπορεί να θεσπίζονται φο-
ρολογικά και οικονοµικά κίνητρα για τη συγχώνευση και
την ανάπτυξη των ΑΣ. 
Στην παράγραφο 10 ορίζεται ότι εφαρµόζονται στους

ΑΣ που συγχωνεύονται, αναλόγως και εφόσον πληρούν
τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, οι διατάξεις, που παρέ-
χουν διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη
χαρτοσήµου ή άλλα υπέρ του Δηµοσίου τέλη, εισφορές
ή δικαιώµατα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για τη συγχώ-
νευση επιχειρήσεων. 
Τέλος µε την παράγραφο 11 προβλέπεται ότι οι διατά-

ξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οικονοµικής,
φορολογικής ή άλλης φύσης για τη µετατροπή εµπορι-
κών εταιρειών σε εµπορικές εταιρείες άλλου νοµικού τύ-
που, όπως για τη µετατροπή εταιριών περιορισµένης ευ-
θύνης σε ανώνυµες εταιρίες, ισχύουν µε τις ίδιες προϋ-
ποθέσεις και για τη µετατροπή των αναγκαστικών συνε-
ταιρισµών και των Ενώσεών τους.

Άρθρο 30
Δικαιούχοι οικονοµικών ενισχύσεων, φορολογικών 

απαλλαγών και κινήτρων

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 ορίζεται ότι οι ΑΣ, οι
ΚΑΣ και ΚΕΑΣ, οι ΑΕΣ και οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί
του προτεινόµενου άρθρου 32, έχουν δικαίωµα πρόσβα-
σης στις οικονοµικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλα-
γές και κίνητρα του άρθρου 29 και των αναπτυξιακών νό-
µων και ενωσιακών προγραµµάτων, καθώς και σε όλα τα
αναπτυξιακά προγράµµατα που προκηρύσσονται από το
Δηµόσιο, εφόσον είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο, σύµ-
φωνα, πάντα, µε τις λοιπές προϋπoθέσεις χορήγησης
που προβλέπονται στις εκάστοτε διατάξεις που διέπουν
τις ενισχύσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΑΛΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 31 
Κλαδικοί αγροτικοί συνεταιρισµοί 

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου 31,
ορίζεται ότι 7 τουλάχιστον ΑΣ µε αντικείµενο δραστη-
ριότητας σε ένα προϊόν ή σε µια οµάδα οµοειδών προϊό-
ντων, έχουν τη δυνατότητα να συνιστούν µεταξύ τους
Κλαδικούς ΑΣ (ΚΑΣ), καθώς και ότι µε πρωτοβουλία του-
λάχιστον του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των ΑΣ που
δραστηριοποιούνται σε ένα προϊόν ή σε µία οµάδα προϊ-
όντων µπορεί να συνιστάται ένας Κλαδικός Εθνικός ΑΣ
(ΚΕΑΣ), σε εθνικό επίπεδο ανά προϊόν ή ανά οµάδα
προϊόντος. 
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι στους σκοπούς των

ΚΑΣ και ΚΕΑΣ, που λειτουργούν πάντα συµπληρωµατικά
και όχι ανταγωνιστικά προς τα µέλη τους, περιλαµβάνε-
ται ο συντονισµός του έργου των µελών τους και η διεύ-
ρυνση των δραστηριοτήτων τους σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο και εξειδικεύονται οι σκοποί αυτοί.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3, για τη σύσταση των α-

νωτέρω κλαδικών συνεταιρισµών ακολουθείται η διαδι-
κασία που προβλέπει το προτεινόµενο άρθρο 4, ενώ οι
ΚΑΣ και ΚΕΑΣ εγγράφονται στο µητρώο και αξιολογού-
νται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση της παραγρά-
φου 4 του προτεινόµενου άρθρου 20. Τέλος, τα θέµατα
λειτουργίας των ΚΑΣ και ΚΕΑΣ ρυθµίζονται από τα κατα-
στατικά τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προτεινόµε-
νου σχεδίου νόµου περί ΑΣ που εφαρµόζονται αναλό-
γως. 

Άρθρο 32
Μετατροπή Αναγκαστικών Συνεταιρισµών 

Στην παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου 32 του
προτεινόµενου σχεδίου νόµου προβλέπεται η διαδικασία
µετατροπής των αναγκαστικών συνεταιρισµών και των
ενώσεων τους σε ΑΣ του παρόντος νόµου. Συγκεκριµέ-
να περιγράφεται η διαδικασία µετατροπής της Ένωσης
των αναγκαστικών συνεταιρισµών σε ΑΣ του προτεινό-
µενου σχεδίου νόµου µε τη συγχώνευση των αναγκαστι-
κών συνεταιρισµών µελών της. Επίσης ορίζεται η διαδι-
κασία µετατροπής σε ΑΣ του παρόντος νόµου για εκεί-
νους τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς που δεν θα α-
ποφασίσουν τη συγχώνευσή τους. Τέλος ορίζεται πως
το νοµικό πρόσωπο του ΑΣ που προκύπτει από την εφαρ-
µογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, είναι
καθολικός διάδοχος της Ένωσης και των αναγκαστικών
συνεταιρισµών µελών της που συγχωνεύονται - µετα-
τρέπονται και τους υποκαθιστά πλήρως σε κάθε δικαίω-
µα και υποχρέωση, καθώς και στις εκκρεµείς δίκες, τις ο-
ποίες συνεχίζει.
Τέλος, µε την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι η µετα-

τροπή των αναγκαστικών συνεταιρισµών και των Ενώσε-
ων τους σε ελεύθερους ΑΣ του παρόντος νόµου πραγ-
µατοποιείται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
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και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από αί-
τηµα τους προς την αρµόδια αρχή ή σε περίπτωση παρα-
βίασης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε-
θνικής νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος άρθρου, και ολοκληρώνεται σε έξι (6) µήνες από
την έναρξη ισχύος της απόφασης. Με την παρέλευση
του εξαµήνου καταργούνται οι ειδικοί νόµοι που ρυθµί-
ζουν τη λειτουργία των αναγκαστικών συνεταιρισµών
που µετατράπηκαν. 

Άρθρο 33
Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις

Με τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου 33 δίνεται
ο ορισµός των Αγροτικών Εταιρικών Συµπράξεων, καθο-
ρίζεται η νοµική τους µορφή, καθώς και η διαδικασία α-
πόκτησης και µεταβίβασης µετοχών των εταιρειών αυ-
τών. Τέλος, ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής των
ΑΕΣ στο µητρώο του προτεινόµενου άρθρου 19, στον ο-
ποίο εγγράφονται χωρίς να αξιολογούνται και ορίζεται
ότι τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την εγγραφή τους στο µητρώο και για την επικαιρο-
ποίηση της εγγραφής αυτής, καθορίζονται µε την υπουρ-
γική απόφαση της παραγράφου 4 του προτεινόµενου άρ-
θρου 20. 

Άρθρο 34
Διεπαγγελµατικές οργανώσεις

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου 34
του προτεινόµενου σχεδίου νόµου δίνεται ο ορισµός
των Διεπαγγελµατικών Οργανώσεων και καθορίζεται η
νοµική τους µορφή.

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι οι Διεπαγγελ-
µατικές Οργανώσεις συγκροτούνται και λειτουργούν,
σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο και τα συµπληρωµατικά
εθνικά µέτρα εφαρµογής του που τυχόν απαιτούνται
(νόµοι και κανονιστικές πράξεις). Για παράδειγµα, οι Κα-
νονισµοί (ΕΕ) 1308/2013, 1307/2013 και 1379/2013 διέ-
πουν τη σύσταση, τη λειτουργία και την αναγνώριση των
διεπαγγελµατικών οργανώσεων σε διάφορους τοµείς α-
γροτικών προϊόντων, όπως γάλα, ελαιόλαδο, βαµβάκι,
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Με εθνικά συ-
µπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής λαµβάνονται, εφόσον
απαιτούνται, συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή
των κανονισµών αυτών. Έτσι, στα πλαίσια εφαρµογής
των άρθρων 164 και 165 του Κανονισµού 1308/2013 ο Υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µετά από
διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους, µπορεί να απο-
φασίζει ότι οικονοµικοί φορείς ή οµάδες που δεν είναι
µέλη διεπαγγελµατικών οργανώσεων αλλά επωφελού-
νται από τις εν λόγω δραστηριότητες οφείλουν το σύνο-
λο ή µέρος των εισφορών που καταβάλλονται από τα µέ-
λη, εφόσον οι εισφορές αυτές προορίζονται για την κά-
λυψη δαπανών που προκύπτουν άµεσα από την άσκηση
των εν λόγω δραστηριοτήτων. 
Στην παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου 34 προ-

βλέπεται ότι οι οργανώσεις αυτές εποπτεύονται από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, και ανά-
λογα µε τον τοµέα των αγροτικών προϊόντων που τις α-
φορούν, αναγνωρίζονται και ελέγχονται από τις αντί-
στοιχες καθ’ ύλην υπηρεσίες του Υπουργείου.
Στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 34 προβλέπεται

ρητά ότι αναγνωρίζεται µόνο µία (1) διεπαγγελµατική

οργάνωση σε εθνικό επίπεδο ανά κοινή οµάδα οµοειδών
προϊόντων ή ανά προϊόν και στα πλαίσια εκπλήρωσης
του σκοπού και των ειδικότερων στόχων τους, συνεργά-
ζονται κατά περίπτωση µε άλλους συλλογικούς φορείς
του προτεινόµενου σχεδίου νόµου.

Άρθρο 35
Αγροδιατροφικές Συµπράξεις της Περιφέρειας

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου 35 ο-
ρίζεται ότι µε πρωτοβουλία των Περιφερειών ή των Δή-
µων για τα νησιά, µπορεί να συνιστώνται αστικές µη κερ-
δοσκοπικές εταιρίες, µε σκοπό την ανάδειξη, προβολή
και προώθηση την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών ανά-
δειξης, προβολής και προώθησης των προϊόντων που
παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η προώθηση δεν περιλαµβά-
νει τη χορήγηση σηµάτων ποιότητας, εντοπιότητας και
ασφάλειας στα τοπικά προϊόντα, γιατί προκαλεί µεγαλύ-
τερη σύγχυση από ωφέλεια. Οι εταιρίες αυτές οφείλουν
να φέρουν επωνυµίες στις οποίες περιλαµβάνεται οπωσ-
δήποτε ο όρος «Αγροδιατροφική Σύµπραξη», συνοδευό-
µενος από το όνοµα της οικείας Περιφέρειας ή του οικεί-
ου Δήµου για τα νησιά.
Στην παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου 35 απα-

ριθµούνται οι φορείς που µπορεί να συµπράττουν στην ί-
δρυση των Αγροδιατροφικών Συµπράξεων.

Άρθρο 36
Συµβάσεις µελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων

Στο προτεινόµενο άρθρο 36 ρυθµίζονται θέµατα σχετι-
κά µε τις συµβάσεις µελλοντικής πώλησης αγροτικών
προϊόντων, στα οποία περιλαµβάνεται και η πρόβλεψη
κυρώσεων για παραβάτες σε σχέση µε τις εν λόγω συµ-
βάσεις. Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 ορίζεται ότι µε ι-

διωτικές γραπτές συµβάσεις βεβαίας χρονολογίας µπο-
ρεί να ρυθµίζεται η µελλοντική πώληση αγροτικών προϊ-
όντων, καθώς επίσης ότι οι ΑΣ και οι ΑΕΣ µπορούν να συ-
νάπτουν τις συµβάσεις του προτεινόµενου άρθρου για
λογαριασµό των µελών τους, µόνο για τα προϊόντα που
παραδίδονται σε αυτούς για την εµπορία τους. Στις περι-
πτώσεις α) έως και θ) τις ίδιας παραγράφου απαριθµού-
νται αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε, επί
ποινή ακυρότητας, να αναγράφονται στις σχετικές συµ-
βάσεις, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η τιµή των
προϊόντων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, όπως εί-
ναι η διάταξη της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄107). Επίσης, προβλέπεται ότι µε από-
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
µπορεί να καθορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο περιε-
χόµενο των συµβάσεων ανά γεωργικό προϊόν, το οποίο
κατισχύει κάθε αντίθετης βούλησης των συµβαλλοµέ-
νων.

Άρθρο 37
Οµάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών

και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου 37
προσδιορίζεται η έννοια των οµάδων παραγωγών του
άρθρου 27 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1305/2013.
Με την παράγραφο 2 προσδιορίζεται η έννοια των ορ-
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γανώσεων παραγωγών που διακρίνεται από εκείνη των
οµάδων παραγωγών της παραγράφου 1.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι οι οργανώσεις και

οι οµάδες παραγωγών που είναι σαφώς οριζόµενα µέρη
νοµικών οντοτήτων του συνεταιριστικού ή εµπορικού δι-
καίου λειτουργούν µε ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικη-
τική διαχείριση. Επίσης, προβλέπεται ότι µε απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ρυθµίζονται, ανά τοµέα, κάθε θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
Τέλος, µε την παράγραφο 4 του άρθρου 37 προσδιορί-

ζεται η έννοια των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών.
Επισηµαίνεται, όσον αφορά τους συλλογικούς φορείς

του παρόντος άρθρου, ότι τα θέµατα συγκρότησης, ανα-
γνώρισης και λειτουργίας τους καθορίζονται από τους
Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συµπληρω-
µατικά εθνικά µέτρα εφαρµογής τους που τυχόν απαι-
τούνται. Για παράδειγµα, οι Κανονισµοί (ΕΕ) 1308/2013
και 1379/2013 διέπουν τη σύσταση, τη λειτουργία και
την αναγνώριση των ανωτέρω οργανώσεων σε διάφο-
ρους τοµείς αγροτικών προϊόντων, όπως γάλα, ελαιόλα-
δο, προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

Άρθρο 38
Οµάδες προστασίας και διαχείρισης προϊόντων

ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ 

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου 38,
προβλέπεται ότι σε κάθε µία οριοθετηµένη περιοχή πα-
ραγωγής γεωργικών προϊόντων ή τροφίµων µε Προστα-
τευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (ΠΟΠ), µε Προστατευ-
όµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) συµπεριλαµβανοµέ-
νων των αµπελοοινικών προϊόντων και των αρωµατισµέ-
νων οίνων ή για κάθε Εγγυηµένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο
Προϊόν (ΕΠΙΠ) µπορεί να συνιστάται εθελοντικά, οµάδα
προστασίας και διαχείρισης ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ, κατά πε-
ρίπτωση. Η οµάδα αυτή, η οποία αποτελείται κυρίως από
παραγωγούς και µεταποιητές του προϊόντος, έργο έχει
την προστασία, διαχείριση και προώθηση των προϊόντων
µε τις ονοµασίες ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ, καθώς και την ενη-
µέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα αυτά.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου 38

προβλέπεται ρητά ότι οι οµάδες αυτές δεν έχουν κερδο-
σκοπικό χαρακτήρα. Συνιστώνται ύστερα από κοινή πρω-
τοβουλία των παραγωγών και µεταποιητών γεωργικού
προϊόντος ή τροφίµου της παραγράφου 1 και σε αυτές έ-
χουν αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλες οι επαγγελ-
µατικές κατηγορίες που συµµετέχουν στην παραγωγή
και µεταποίηση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. 
Με τις παραγράφους 3 και 4 του προτεινόµενου άρ-

θρου 38 ορίζεται ότι οι οµάδες του παρόντος άρθρου α-
ναγνωρίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων, εφόσον αποτελούνται από τα
2/3 των παραγωγών και µεταποιητών του πιστοποιηµέ-
νου προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ και ότι οι αναγνωρισµέ-
νες οµάδες ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπο-
νται στον Κανονισµό (ΕΕ) 1151/2012, ενώ προβλέπεται
η συνεργασία τους µε αρµόδιες αρχές και άλλους φο-
ρείς. Επιπλέον, ρυθµίζονται θέµατα υποχρεωτικής εφαρ-
µογής των αποφάσεων των αναγνωρισµένων οµάδων
για τα θέµατα γενικής προώθησης της ονοµασίας και
διασφάλισης της συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές
του προϊόντος.
Στην παράγραφο 5 του προτεινόµενου άρθρου 38 πα-

ρέχεται η δυνατότητα στις οµάδες, για θέµατα που αφο-
ρούν στην προστασία και στη συµµόρφωση µε τις προ-
διαγραφές του προϊόντος, να µπορούν να διαθέτουν και
δικούς τους ελεγκτές, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότη-
τα να πραγµατοποιούν ελέγχους στην παραγωγή, µετα-
ποίηση συσκευασία και διακίνηση του συγκεκριµένου
ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, ενώ διευκρινίζεται ότι οι έλεγχοι της
παρούσας παραγράφου δεν υποκαθιστούν τους επισή-
µους ελέγχους των αρµόδιων αρχών.
Με την παράγραφο 6 του προτεινόµενου άρθρου 38

καθορίζεται ο τρόπος χρηµατοδότησης των οµάδων, µέ-
σω της θέσπισης εισφοράς επί των µελών της ή/και της
χρήσης και αξιοποίησης ενωσιακών ή εθνικών προγραµ-
µάτων .
Τέλος, στην παράγραφο 7 του προτεινόµενου άρθρου

38 προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων, σύµφωνα µε την οποία καθορίζονται θέµατα σχε-
τικά µε τη λειτουργία, την εκπροσώπηση, τη λήψη απο-
φάσεων, τον επιµερισµό των λειτουργικών δαπανών και
τους ελέγχους που διενεργεί η οµάδα, τους όρους οικο-
νοµικής συµµετοχής των µη µελών και τις αρµοδιότητές
της.

Άρθρο 39
Ταµείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου 39,
συνιστάται Ταµείο συνεταιριστικής εκπαίδευσης, το ο-
ποίο το οποίο αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαί-
ου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως στόχο τη
χρηµατοδότηση, τον συντονισµό και την παρακολούθη-
ση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των µελών των ΑΣ,
των διοικητικών και εποπτικών συµβουλίων, των γενικών
διευθυντών και των λοιπών διευθυντικών στελεχών
τους, καθώς και των εργαζόµενων στους ΑΣ.
Μέλη του Ταµείου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, εί-

ναι όλοι οι ΑΣ που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο και ο
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι οι πόροι του τα-

µείου προέρχονται από την διανοµή του πλεονάσµατος
του προτεινόµενου άρθρου 23, από προγράµµατα εκπαί-
δευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από κάθε
άλλη ενίσχυση από τους ΑΣ.
Τέλος, στην παράγραφο 4 του προτεινόµενου άρθρου

39 προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων, µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν το
περιεχόµενο του καταστατικού, τον τρόπο διαχείρισης
και ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα µε τη
λειτουργία του ταµείου.

Άρθρο 40
Ενιαία ψηφιακή βάση για την ιχνηλασιµότητα 
των συνεταιριστικών αγροτικών προϊόντων 

Με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του προτεινόµενου άρ-
θρου 40 συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων ενιαία ψηφιακή βάση δεδοµένων για
την ιχνηλασιµότητα των συνεταιριστικών αγροτικών
προϊόντων, παρέχεται ο ορισµός της ιχνηλασιµότητας
και των συνεταιριστικών προϊόντων και καθορίζεται ο
σκοπός της ψηφιακής βάσης και η αρµόδια αρχή για τη
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δηµιουργία, οργάνωση και τήρησή της. Προβλέπεται, ε-
πιπλέον, ότι τα δεδοµένα στη βάση καταχωρούνται από
τους ΑΣ που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο.
Με την παράγραφο 4 του προτεινόµενου άρθρου 40

προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία κρίνεται αναγκαία
για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε την ενιαία ψηφιακή
βάση δεδοµένων και την πλήρη εφαρµογή του προτεινό-
µενου άρθρου 40.

Άρθρο 41
Ίδρυση Οργανισµού Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών 

και Εξοπλισµών (ΟΔΙΑΓΕ)

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου ι-
δρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) την
µορφή της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «Οργα-
νισµός Διαχείρισης Ακινήτων, Γαιών και Εξοπλισµών
AE» και διακριτικό τίτλο «ΟΔΙΑΓΕ», µε έδρα την Αθήνα. 
Με τις παραγράφους 2 έως 5 του προτεινόµενου άρ-

θρου ρυθµίζονται τα θέµατα του καταστατικού του, της
διοίκησης του από Διοικητικό Συµβούλιο, των αµοιβών
των µελών του ΔΣ και ορίζεται το µετοχικό κεφάλαιο του
οργανισµού στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευ-
ρώ (24.000).
Με την παράγραφο 6 του προτεινόµενου άρθρου ανα-

φέρονται οι σκοποί του. Ο οργανισµός λειτουργεί για
την εξυπηρέτηση των δηµοσίων οικονοµικών συµφερό-
ντων και αξιοποιεί τόσο τα ακίνητα και τον εξοπλισµό
που σχετίζονται µε την αγροτική παραγωγή, όσο και τη
δηµόσια γη που είναι κατάλληλη για αγροτική εκµετάλ-
λευση. Ο οργανισµός προωθεί ακόµα την έρευνα για την
ανάπτυξη της υπαίθρου, τη διατήρηση και τη δηµιουργία
βιώσιµων αγροτικών εκµεταλλεύσεων και διαθέτει τον ε-
ξοπλισµό και τα ακίνητα που διαχειρίζεται για την ενί-
σχυση πιλοτικών συνεργατικών σχηµάτων αλλά και νέ-
ων αγροτών επιδιώκοντας την αποδοτική διαχείρισης
της γης.
Με την παράγραφο 7 του προτεινόµενου άρθρου, ε-

ξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονοµικών και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την έκδοση προεδρικού
διατάγµατος όπου ορίζεται η περιουσία, κινητή και ακί-
νητη, του δηµοσίου που του παραχωρείται, η διαδικασία
της παραχώρησης και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε
τη λειτουργία του οργανισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 42
Ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου, συ-
νιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, η Εθνική Επιτροπή Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής
Πληροφόρησης. Το πρόγραµµα «Δίκτυο Γεωργικής Λογι-
στικής Πληροφόρησης» (ΔΙΓΕΛΠ) υλοποιείται βάση του
κανονισµού (ΕΚ) 1217/2009 στο άρθρο 6 του οποίου
προβλέπεται η δηµιουργία Εθνικής Επιτροπής ευθύνη
της οποίας είναι η επιλογή των εκµεταλλεύσεων που θα
υποβάλλουν δεδοµένα.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου, πα-

ρέχεται εξουσιοδοτική διάταξη στους Υπουργούς Οικο-

νοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ώστε να
ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εκτέλεσης των συµβάσεων
συγχρηµατοδοτούµενων έργων µεταξύ Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Αντικείµενα της ρύθµισης αποτελούν ιδιαίτερα,
η έγκριση διάθεσης του ποσού και η κατανοµή της πί-
στωσης αλλά και η σύσταση και η συγκρότηση της επι-
τροπής συντονισµού, παρακολούθησης και παραλαβής
του έργου.
Με την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου, τρο-

ποποιείται το π.δ. 8/2012 (A΄11). Στο υπό τροποποίηση
π.δ. προβλέπονται στο άρθρο 4 οι απαιτούµενοι όροι ί-
δρυσης σφαγείων, χωρίς να ακολουθείται η διάκριση κα-
τάταξης έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του ν.
4014/2011(Α' 209) όπως ισχύει αλλά και των κατ’ εξου-
σιοδότηση νοµοθετηµάτων και συγκεκριµένα της από-
φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι-
µατικής Αλλαγής, υπ’ αρίθµ 1958 (Β΄ 21) «Κατάταξη δη-
µόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κα-
τηγορίες και υποκατηγορίες, σύµφωνα µε το Άρθρο 1
παράγραφος 4 του ν. 4014/2011» και της υπ’ αριθµ.
οικ.3137/191/Φ.15 (Β΄1048) «Αντιστοίχηση των κατηγο-
ριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα
πολεοδοµικά διατάγµατα» των απόφασης των Υπουργεί-
ων Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περι-
βάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
Επιπλέον ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη δόµηση και

τη χρήση γης προβλέπονται και από το π.δ. 24/31 Μάιου
1985 (Δ΄ 270) «Τροποποίηση των όρων και περιορισµών
δόµησης των γηπέδων των κειµένων εκτός των ρυµοτο-
µικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νο-
µίµως υφισταµένων προ του έτους 1923 οικισµών» και
π.δ. της 24 Απρ/3 Μαίου 1985 (Δ΄ 181) «Τρόπος καθορι-
σµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους,
κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών
δόµησής τους.» όπως αµφότερα ισχύουν και τα οποία
τυγχάνουν εφαρµογής στα στάδια αδειοδότησης των
σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων.
Το αποτέλεσµα της µη διάκρισης των σφαγείων ανά-

λογα µε τη δυναµικότητα και όχληση τους, είναι να µην
µπορούν να αδειοδοτηθούν µε βάση το π.δ. 8/2012 κατη-
γορίες σφαγείων όπως τα σφαγεία µικρής όχλησης και
δυναµικότητας, ενώ κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται από
την ισχύουσα νοµοθεσία περιβαλλοντικών και πολεοδο-
µικών όρων, δηλαδή το ν. 4014/2011. 
Με το προτεινόµενο άρθρο: 
α) Αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ του άρθρου 4 του

π.δ. 8/2012, προκειµένου να µην δηµιουργείται σύγχυση
στα νοµοθετήµατα που εφαρµόζονται, υπό την έννοια ό-
τι για θέµατα πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής νοµο-
θεσίας αφενός δεν θα υπάρξει παρέκκλιση από τις ισχύ-
ουσες διατάξεις και ειδικά σχετικά µε τις κατατάξεις έρ-
γων και δραστηριοτήτων. Αντίθετα µε την τροποποίηση
της περίπτωσης α΄ του άρθρου 4 του π.δ. 8/2012, αποκα-
θίσταται η ορθή εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων. 
Το πρόβληµα δε που υπήρχε µε τις ειδικές ρυθµίσεις

της τροποποιούµενης περίπτωσης α΄ του άρθρου 4 ήταν
πιο έντονο στις αποµακρυσµένες περιοχές των ορεινών
Δήµων του ν. 3852/2010 (Α΄87) και νησιών, όπου η µεγά-
λη απόσταση µεταφοράς των προς σφαγή ζώων σε άλλα
σφαγεία δηµιουργεί υπέρµετρη επιβάρυνση των κτηνο-
τρόφων και της τοπικής οικονοµίας.
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β) Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτω-
σης β΄ του άρθρου 4 του ίδιου προεδρικού διατάγµατος,
µε την ίδια αιτιολογία µε την ανωτέρω τροποποίηση της
περίπτωσης α΄ του άρθρου 4. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η προτεινόµενη τροποποίηση

κρίνεται αναγκαία διότι η λειτουργία των σφαγείων συν-
δέεται άρρηκτα µε τη στήριξη της κτηνοτροφίας και την
τόνωση της αγροτικής οικονοµίας.

Άρθρο 43
Ρυθµίσεις θεµάτων αλιευτικών δραστηριοτήτων

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου, ρυθ-
µίζονται θέµατα που αφορούν ερασιτεχνικές άδειες για
τα σκάφη αλιείας.
Συγκεκριµένα µε τα άρθρα 1 και 2 του β.δ. 666/1966

(Α΄ 160) «περί αδειών αλιευτικών σκαφών» καθορίζεται
ότι για να εργαστεί οιοδήποτε σκάφος µηχανοκίνητο ή
µη, επαγγελµατικό ή ερασιτεχνικό, ως αλιευτικό, στη θά-
λασσα, απαιτείται ο εφοδιασµός του µε άδεια επαγγελ-
µατικής ή ερασιτεχνικής αλιείας αντίστοιχα.
Οι ερασιτεχνικές άδειες για τα σκάφη αλιείας χορη-

γούνταν από τις Λιµενικές Αρχές, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 3 του β.δ. 666/1966 (Α΄ 160). Για
την έκδοση άδειας σε ερασιτεχνικό σκάφος ήταν ανα-
γκαία προϋπόθεση η κατοχή ατοµικής άδειας ερασιτε-
χνικής αλιείας από τον ενδιαφερόµενο και η καταβολή
τέλους υπέρ του Δηµοσίου, το οποίο προοδευτικά αυξα-
νόταν αναλόγως της ιπποδύναµης της µηχανής του σκά-
φους, σύµφωνα µε το τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 373/1985 «ερασιτε-
χνική – αθλητική αλιεία» (Α΄131).
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014

«Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄92) καταργή-
θηκε η ατοµική ερασιτεχνική άδεια αλιείας και η υποχρέ-
ωση εφοδιασµού του σκάφους και των επιβαινόντων σε
αυτό, µε ερασιτεχνική άδεια για την διενέργεια ερασιτε-
χνικής αλιείας. Η ρύθµιση, σύµφωνα µε το νόµο, αφορά
µόνο στα ερασιτεχνικά σκάφη και στους ερασιτέχνες α-
λιείς που ασκούν δραστηριότητα στη θάλασσα.
Η ως άνω ρύθµιση έχει καταστήσει δυσχερή την παρα-

κολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας. Η ερασιτε-
χνική αλιεία µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις
στους αλιευτικούς πόρους. Είναι αναγκαίο να διασφαλι-
στεί η διεξαγωγή της ερασιτεχνικής αλιείας κατά τρόπο
ο οποίος δεν παρακωλύει σηµαντικά την εµπορική αλιεία
και δεν έρχεται σε αντίθεση µε τη βιώσιµη εκµετάλλευ-
ση των έµβιων υδρόβιων πόρων.
Η άσκηση ερασιτεχνικής αλιευτικής δραστηριότητας

χωρίς την υποχρέωση εφοδιασµού του σκάφους µε ά-
δεια, καθιστά αδύνατη τη συλλογή στοιχείων ως προς
τον αριθµό των σκαφών και των αριθµό των απασχολου-
µένων, καθώς και την εκτίµηση και αξιολόγηση της αλι-
ευτικής πίεσης που ασκείται στα αποθέµατα. Επιπροσθέ-
τως αποδυναµώνεται η δυνατότητα ελέγχου και εφαρ-
µογής των ισχυουσών διατάξεων όσον αφορά στους ό-
ρους, προϋποθέσεις και µέτρα άσκησης της ερασιτεχνι-
κής αλιείας. 
Επιπλέον το Δηµόσιο έχει απολέσει τα έσοδα των τε-

λών, τα οποία καταβάλλονταν τόσο κατά την πρώτη έκ-
δοση όσο και κατά την ανανέωση της ερασιτεχνικής ά-
δειας του σκάφους.
Η κατάργηση της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας σκά-

φους έχει προκαλέσει την αντίδραση των επαγγελµα-

τιών αλιέων, οι οποίοι επισηµαίνουν την ανεξέλεγκτη ά-
σκηση της ερασιτεχνικής αλιείας, αντιπαραθέτοντας
τους αυστηρούς κανόνες που ισχύουν στην επαγγελµα-
τική αλιεία, τους αυστηρούς ελέγχους που αυτή υφίστα-
ται και το γεγονός ότι µόνο η επαγγελµατική αλιεία ενο-
χοποιείται για την ασκούµενη αλιευτική πίεση στα απο-
θέµατα, ενώ σηµαντική πίεση ασκεί και η ερασιτεχνική α-
λιεία που όµως δεν µπορεί να εκτιµηθεί. Αξίζει να σηµει-
ωθεί ότι ο αριθµός των ερασιτεχνικών σκαφών δεν είναι
αµελητέος ενώ γίνονται αναφορές ότι πολλά από αυτά
τα σκάφη είναι µεγαλύτερα και καλύτερα εξοπλισµένα
από πολλά επαγγελµατικά σκάφη, καθώς δεν υπάρχουν
περιορισµοί σε αυτά και ως εκ τούτου δεν υπολείπονται
ως προς τις δυνατότητες των επαγγελµατικών σκαφών,
και είναι δυνατόν να τις ξεπερνούν.
Από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα καταγρα-

φής και παρακολούθησης της ερασιτεχνικής αλιείας που
ασκείται από ερασιτεχνικά σκάφη στη θάλασσα, η θέσπι-
ση περιόδου απαγόρευσης της άσκησής της, καθώς και
περιορισµού των επιτρεπόµενων αλιευµάτων προκειµέ-
νου να περιοριστεί η υπεραλίευση. Ειδικότερα:
Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του προτει-

νόµενου άρθρου, ορίζεται η σύσταση µητρώου σκαφών
ερασιτεχνικής αλιείας στο οποίο είναι απαραίτητο να κα-
ταχωρηθούν τα στοιχεία του σκάφους και του ιδιοκτήτη
που επιθυµεί να ασκήσει την ερασιτεχνική αλιεία και κα-
θορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα
σκάφη ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή τους στο µη-
τρώο. Το µητρώο αυτό θα λειτουργήσει σαν βάση δεδο-
µένων των σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας ώστε να υ-
πάρχει έλεγχος και παρακολούθηση της ερασιτεχνικής
αλιευτικής δραστηριότητας στην χώρα. Επιπλέον θα εί-
ναι χρήσιµο και για στατιστικές µελέτες και εξαγωγή συ-
µπερασµάτων για την µελλοντική χάραξη πολιτικής στο
θέµα αυτό.
Με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του προτεινό-

µενου άρθρου, ορίζεται ότι για την καταχώριση ενός
σκάφους στο µητρώο σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας υ-
ποβάλλεται αίτηση στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Παρα-
κολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτή-
των (ΟΣΠΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων. Επίσης ορίζεται το ύψος του παραβόλου. Το
παράβολο κλιµακώνεται αναλόγως των ίππων της µηχα-
νής του σκάφους ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη µετα-
χείριση των ιδιοκτητών σκαφών. Το ύψος του παραβό-
λου επανακαθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οι ΔΑ-
ΟΚ πραγµατοποιούν δειγµατοληπτικό έλεγχο τουλάχι-
στον στο 5% επί του συνολικού αριθµού των αιτήσεων
κατ’ έτος. Στις περιπτώσεις που τα δηλούµενα στοιχεία
δεν επαληθευτούν, το σκάφος διαγράφεται άµεσα από
τον κατάλογο και ο αιτών υπόκειται στις κυρώσεις της
ψευδούς δήλωσης στοιχείων. Το ύψος του ποσοστού
του δειγµατοληπτικού ελέγχου δύναται να αναπροσαρ-
µόζεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων, ανάλογα µε τα ευρήµατα.
Με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του προτεινό-

µενου άρθρου, ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περι-
λαµβάνει η αίτηση .
Με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του προτεινό-

µενου άρθρου, ορίζεται ότι η διάρκεια ισχύος της άδειας
µετά την καταχώρηση του σκάφους στο µητρώο σκαφών
είναι 1 έτος και ισχύει για όλη την ελληνική επικράτεια.
Επιλέγεται η ετήσια ισχύς της άδειας διότι θεωρείται έ-
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να εύλογο χρονικό διάστηµα. Μετά το πέρας του έτους,
και εφόσον ο ιδιοκτήτης το επιθυµεί, µπορεί να ανανεώ-
σει την άδεια του προβαίνοντας στις ίδιες ενέργειες, κα-
ταβάλλοντας νέο παράβολο.
Με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του προτεινό-

µενου άρθρου, ορίζεται ότι οι ιδιοκτήτες σκαφών που α-
σκούν ερασιτεχνική αλιεία οφείλουν να τηρούν τις εθνι-
κές και κοινοτικές διατάξεις για την επαγγελµατική και
ερασιτεχνική αλιεία. Οι ερασιτέχνες αλιείς που δεν συµ-
µορφώνονται µε τα παραπάνω και µε τις διατάξεις του
παρόντος αντιµετωπίζουν τις κυρώσεις που αναφέρο-
νται στο ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ», (Α΄27) όπως
ισχύει. Οι παραπάνω ρυθµίσεις εισάγουν την υποχρέωση
των ερασιτεχνών αλιέων να τηρούν τις σχετικές διατά-
ξεις που αφορούν την ερασιτεχνική αλιεία αλλά και εκεί-
νες που αφορούν την επαγγελµατική αλιεία στα πλαίσια
της ίσης µεταχείρισης µε του επαγγελµατίες αλιείς. Η
µέχρι τώρα ανεξέλεγκτη άσκηση της ερασιτεχνικής αλι-
είας καθιστά απαραίτητη την τήρηση των κείµενων δια-
τάξεων όχι µόνο από τους επαγγελµατίες αλλά και από
τους ερασιτέχνες αλιείς.
Με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του προτει-

νόµενου άρθρου, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων να ρυθµίζει µε απόφαση
του κάθε σχετικό θέµα που αφορά την εφαρµογή των
περιπτώσεων α΄ έως ε΄, καθώς και να τροποποιεί τα
στοιχεία που περιλαµβάνει η αίτηση της περίπτωσης β΄.
Με την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του προτεινό-

µενου άρθρου, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων να καθορίζει την περίοδο άσκη-
σης της ερασιτεχνικής αλιείας και τα είδη για τα οποία α-
παγορεύεται η αλίευση.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου, ρυθ-

µίζονται θέµατα που αφορούν την διατήρηση της υδατο-
καλλιεργητικής δραστηριότητας σε εσωτερικά ύδατα ό-
πως λίµνες, ποτάµια, λιµνοθάλασσες που είναι ενταγµέ-
να σε Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ).
Η προτεινόµενη ρύθµιση κρίνεται αναγκαία για του α-

κόλουθους λόγους:
Η ίδρυση των ΚΑΖ προβλεπόταν στις διατάξεις της πα-

ραγράφου 3 του άρθρου 57 του ν. 2637/98, (Α΄ 200),
σύµφωνα µε τις οποίες επιτρεπόταν η αλιεία, µε δυνατό-
τητα απαγόρευσης ή επιβολής όρων ή περιορισµού της,
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Μέχρι το έτος 2010 τα καταφύγια άγριας ζωής περιε-
λάµβαναν ευρύτερες περιοχές, καθώς και ολόκληρες λί-
µνες, λιµνοθάλασσες και ποτάµια, µε κύριο στόχο την α-
παγόρευση θήρας, επιτρέποντας κατά κανόνα την αλιευ-
τική και ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα. Με τις δια-
τάξεις του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) για τη « Διατήρηση της
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», απαγορεύτηκε η
αλιεία και η ιχθυοκαλλιέργεια στα ΚΑΖ, παραδοσιακές
δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα ενώ δεν απαγο-
ρεύεται καµία άλλη (γεωργία-κτηνοτροφία). Με τη διά-
ταξη του ν. 4315/2014 (Α΄269), έπαψε η απαγόρευση πε-
ρί αλιείας αλλά παρέµεινε η απαγόρευση της ιχθυοκαλ-
λιέργειας. Σηµειώνεται ότι άλλες παραγωγικές δραστη-
ριότητες, όπως λατοµικές και µεταλλευτικές, επιτρέπο-
νται υπό όρους.
Σε ΚΑΖ εντάσσονται µισθωµένα δηµόσια ιχθυοτρο-

φεία όπου ασκείται υδατοκαλλιέργεια εκτατικής µορ-
φής: Λιµνοθάλασσες της Ξάνθης (Βιστωνίδα, Λάφρα,
Λαφρούδα), λιµνοθάλασσες της Ροδόπης (Ξηρολίµνη,
Αλυκή, Μαυρολίµνη, Έλος, Πτελέα, Λίµνη), της Μεσση-

νίας (η Γιάλοβα), λιµνοθάλασσες του νοµού Θεσπρωτίας
(Ρηχό, Βάτατσα), του ν. Καβάλας (Γεφυράκια, Παλαιά
Κοίτη Στρυµόνα) κ.α..
Σε ΚΑΖ επίσης εντάσσονται και µονάδες εντατικής υ-

δατοκαλλιέργειας ( δύο στο ν. Θεσπρωτίας και δύο στο
ν. Ηρακλείου τουλάχιστον).
Συνεπώς, σε εφαρµογή του άρθρου 59, του

ν. 4315/2014 (Α΄ 269), οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας θα
οφείλουν να προβούν σε ακύρωση των µισθώσεων ι-
χθυοτροφικής εκµετάλλευσης των λιµνοθαλασσών ε-
ντός ΚΑΖ και θα αδυνατούν να προβούν σε νέες µισθώ-
σεις. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε δραµατικές επιπτώσεις
όσον αφορά: 
α) το βιοπορισµό των θιγόµενων παραλίµνιων κοινοτή-

των
β) το βιοπορισµό των αλιευτικών συνεταιρισµών-µι-

σθωτών της ιχθυοτροφικής εκµετάλλευσης 
γ) το βιοπορισµό των θιγόµενων ιδιωτών µισθωτών
δ) την υποβάθµιση ή και παντελή ερήµωση, ελλείψει

λειτουργίας των έργων συντήρησης των εγκαταστάσε-
ων ιχθυοτροφικής αξιοποίησης των οικοσυστηµάτων αυ-
τών, τα οποία αιώνες τώρα συνιστούν τυπικές παραδο-
σιακές εκµεταλλεύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Με-
σογείου. Σηµειώνεται ότι, στην πλειοψηφία τους, τα έρ-
γα αυτά είναι δηµόσιες επενδύσεις ενώ αρκετά έχουν ε-
νταχθεί σε κοινοτικά προγράµµατα και πιθανόν είναι δε-
σµευµένα ως προς τη λειτουργία τους
ε) την κατακόρυφη αύξηση της παράνοµης αλιευτικής

δραστηριότητας στις περιοχές αυτές, που συνήθως λό-
γω του µεγέθους της έκτασης τους η αστυνόµευσή τους
είναι δύσκολη, εξασφαλίζεται όµως σε µεγάλο βαθµό α-
πό τους ίδιους τους µισθωτές
στ) την απώλεια των εσόδων του Δηµοσίου από τη µη

είσπραξη των µισθωµάτων τους
Αντίστοιχα επώδυνες επιπτώσεις, θα υπάρξουν εφό-

σον ανακληθούν οι άδειες λειτουργίας των µονάδων ι-
χθυοκαλλιέργειας, (κυρίως πέστροφας ή κυπρίνου οι ο-
ποίες είναι συνήθως µικρής οικογενειακής µορφής), που
εντάσσονται σε ΚΑΖ, µε κυρίαρχη την απώλεια θέσεων
εργασίας σε περιοχές που πλήττονται από την ανεργία
αλλά και οικονοµικές επιπτώσεις στους επενδυτές. 
Μετά τα ανωτέρω κρίνεται αναγκαία και επείγουσα η

νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος προκειµένου να δοθεί η
δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης της άσκησης της ι-
χθυοκαλλιέργειας, µιας κύρια ήπιας παραδοσιακής δρα-
στηριότητας σε περιοχές όπου ο βιοπορισµός των τοπι-
κών κοινωνιών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.
Πιο συγκεκριµένα αντικαθίσταται η διάταξη της περι-

πτ. β΄ της υπο παραγράφου 3 της παρ. 4 του άρθρου 19
του ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5
του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) και το άρθρο 59 του
ν. 4315/2014 (Α΄ 269) ώστε να παύσει η ρητή απαγόρευ-
ση της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας και εισάγε-
ται µε την εξουσιοδοτική διάταξη να δίδεται η δυνατότη-
τα στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να θέτει όρους ή πε-
ριορισµούς στην άσκηση της υδατοκαλλιέργειας και
στην εγκατάσταση µονάδων ιχθυοκαλλιεργειών εντός
αυτών. 
Με την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου, επι-

διώκεται, η αντιµετώπιση των περιπτώσεων για τις οποί-
ες υπάρχουν δεδοµένα ή και ενδείξεις ότι οι ασκούµενες
αλιευτικές δραστηριότητες και ο τρόπος διακίνησης και
εµπορίας που εφαρµόζονται από τους εµπλεκόµενους α-
λιείς και εµπόρους επηρεάζουν την ορθολογική διαχείρι-
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ση και προστασία των ιχθυοαποθεµάτων, τα µέτρα διατή-
ρησης και διαχείρισης που έχουν ληφθεί σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και Περιφερειακών Οργανώσεων Αλι-
είας (ΠΟΔΑ) για είδη που υπόκεινται σε σχέδιο αποκατά-
στασης όπως το είδος τόννος, ή είδη που υπάγονται
στην διαχείριση αυτών, καθώς και για αποθέµατα τα ο-
ποία αλιεύονται σε εφαρµογή των πολυετών σχεδίων
διαχείρισης. Για την αντιµετώπιση των προαναφερόµε-
νων προβληµάτων που είναι και υποχρεώσεις έναντι της
Ε.Ε. και των ΠΟΔΑ, προβλέπεται υιοθέτηση σχετικής ε-
ξουσιοδοτικής διάταξης για την λήψη έκτακτων µέτρων
διαχείρισης και παρακολούθησης ιδίως µε την εντατικο-
ποίηση των επιθεωρήσεων και ελέγχων της αλιευτικής
δραστηριότητας, των αλιευτικών σκαφών, των εκφορτώ-
σεων, της διακίνησης και εµπορίας των ειδών και των συ-
ναφών ειδών, των πρόσθετων συνοδευτικών εγγράφων
ή της επικύρωσης αυτών, την αναστολή της αλιευτικής
δραστηριότητας µε την έκδοση απόφασης του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Άρθρο 44
Ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού Πληρωµών 

και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων 

Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου, ρυθ-
µίζονται θέµατα λειτουργίας της Μικτής Νοµικής και Νο-
µοτεχνικής Επιτροπής που έχει συσταθεί και συγκροτη-
θεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγρα-
φο 3 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15) και των κατ’ εξουσιοδότη-
ση του κανονιστικών αποφάσεων, στον Οργανισµό Πλη-
ρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα-
τολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Η επιτροπή έχει
συσταθεί αποτελούµενη από νοµικούς, µέλη του Νοµι-
κού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και του Γραφείου
Νοµικής Υποστήριξης του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειµένου να ε-
πιλύει άµεσα τα νοµικά και τα συνδεόµενα µ’ αυτά τεχνι-
κά – ουσιαστικά θέµατα που ανακύπτουν κατά τη λει-
τουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως του µόνου διαπιστευµένου
οργανισµού πληρωµών των κοινοτικών επιδοτήσεων, µε
την παροχή της κατάλληλης άµεσης γνωµοδοτικής συν-
δροµής στον Πρόεδρο ή σε άλλα υπηρεσιακά όργανα
του Οργανισµού για να αποφεύγονται κατ’ αυτόν τον
τρόπο πρόστιµα και δηµοσιονοµικές διορθώσεις σε βά-
ρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας, καθώς και να επεξερ-
γάζεται νοµοτεχνικά κανονιστικές ή ατοµικές πράξεις
και σχέδια συµβάσεων ή άλλων εγγράφων που παραπέ-
µπονται σ’ αυτήν από τον Πρόεδρο ή να µελετά και επε-
ξεργάζεται οποιοδήποτε άλλο θέµα της ανατίθεται µε ε-
ντολή του Προέδρου. 
Ήδη από την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων η

Επιτροπή, που συγκροτήθηκε από ικανά και έµπειρα µέ-
λη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε θητεία στο
Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και µέλη του Γραφεί-
ου Νοµικής Υποστήριξης του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει εκδώσει
πάνω από 174 πρακτικά µε άµεσες απαντήσεις επί 381
περίπου ερωτηµάτων των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τούτο καταδεικνύει την ουσιαστική συµβολή της στη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του έργου των Διευ-
θύνσεων και των Περιφερειακών Γραφείων του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, µε την άµεση και ταχεία παροχή νοµικών συµβου-
λών για την επίλυση προβληµάτων που παρουσιάζονται
κατά την ερµηνεία και εφαρµογή της πολυδαίδαλης ενω-

σιακής και εθνικής νοµοθεσίας του γεωργικού τοµέα. 
Η επιτυχής λειτουργία της Επιτροπής επιβάλλεται να

συνεχιστεί απρόσκοπτα χωρίς ενδιάµεση διακοπή και να
διασφαλιστεί, για τη στελέχωσή της, η ανάγκη προσέλ-
κυσης ικανών και έµπειρων νοµικών µε θητεία στα Γρα-
φεία που προαναφέρθηκαν. Προς τούτο επιβάλλεται να
εφαρµοστούν από την έναρξη ισχύος τους οι διατάξεις
του άρθρου 21 παρ. 2 του ν. 4354/2015, για τη λειτουρ-
γία της Επιτροπής εκτός του κανονικού ωραρίου εργα-
σίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερω-
ριακή απασχόληση, καθώς και για τη µείωση της αποζη-
µίωσης του Προέδρου, των µελών, των γραµµατέων και
των εισηγητών της, κατά τα οριζόµενα στο ως άνω άρ-
θρο.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου, οι

διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), εκτός των διατάξεων της παρ. 2
του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρθρου 11, δεν εφαρ-
µόζονται για τις εντός και εκτός έδρας µετακινήσεις που
αφορούν τους επιτόπιους ελέγχους του άρθρου 59 του
Καν. (ΕΕ) 1306/2013, που διενεργούνται από τον Οργα-
νισµό Πληρωµών. Οι Οργανισµοί Πληρωµών είναι οι υπη-
ρεσίες ή οι φορείς των κρατών - µελών της Ε.Ε., που εί-
ναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δα-
πανών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και
το άρθρο 5 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013. Ο Οργανισµός Πλη-
ρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα-
τολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ιδρύθηκε κατ’
απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε εκπλήρωση
της παραπάνω υποχρέωσης του κράτους – µέλους, ως ε-
πίσηµα διαπιστευµένος Ελληνικός Οργανισµός Πληρω-
µών, µε τη µορφή του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δι-
καίου που διοικείται από Δ.Σ. Υπό την έννοια και την
µορφή αυτή τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η επο-
πτεύουσα αρχή (ΥΠΑΑΤ) ελέγχει κάθε χρόνο τα κριτήρια
διαπίστευσης του Οργανισµού µέσω των πορισµάτων
της ετήσιας έκθεσης εκκαθάρισης λογαριασµών, που α-
ποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Οργανι-
σµό Πιστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 1306/2013, ο οποίος διενεργεί την εξέταση
του σχετικού οργανισµού πληρωµών, σύµφωνα µε διε-
θνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, λαµβάνοντας υπόψη
τις κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή των εν
λόγω προτύπων που έχει θεσπίσει η Επιτροπή.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγµατοποιεί ελέγχους διοικητικούς,

διασταυρωτικούς, γεωχωρικούς και επιτόπιους (φυσι-
κούς ή µέσω τηλεπισκόπησης), όπως προβλέπονται από
τα άρθρα 58 και 59 του Κανονισµού (ΕΕ) 1306/2013. Ει-
δικότερα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 809/2014, υ-
ποχρεούται να διενεργεί τουλάχιστον τους παρακάτω ε-
πιτόπιους ελέγχους ως προϋπόθεση για τη καταβολή
των άµεσων ενωσιακών ενισχύσεων: 5% επί των αιτήσε-
ων των δικαιούχων για βασική και πράσινη ενίσχυση, ενι-
σχύσεις µικροκαλλιεργητών και γεωργών νεαρής ηλι-
κίας, προαιρετικά συνδεδεµένες ενισχύσεις και πληρω-
µές αγροπεριβαλλοντικών µέτρων, δάσωσης και µειονε-
κτικών περιοχών, καθώς επίσης και επιτόπιο έλεγχο του
1% των δικαιούχων, ως προς την τήρηση των απαιτήσε-
ων της Πολλαπλής Συµµόρφωσης.
Για την κάλυψη του ελεγκτικού έργου που είναι απα-

ραίτητο να διεξαχθεί για την καταβολή των ενισχύσεων,
κάθε έτος µέχρι και το 2009, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προσελάµβανε
περί τους χίλιους εποχικούς υπαλλήλους. Από το 2010
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έως και το 2012 δεν προσλάµβανε κανέναν, εκτός από α-
σκούµενους που διατίθονταν από το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων για ορισµένο διάστηµα. Α-
πό το 2013 και εφεξής οι φυσικοί επιτόπιοι έλεγχοι διε-
νεργούνται από το µόνιµο προσωπικό του Οργανισµού.
Επιπλέον, οι έλεγχοι µέσω τηλεπισκόπησης από το 2011
και εφεξής πραγµατοποιούνται αποκλειστικά από ίδιους
ανθρώπινους πόρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, έργο το οποίο κατά
το παρελθόν δηµιουργούσε σηµαντικό ετήσιο κόστος,
καθώς ανατίθετο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων σε ανάδοχο.
Οι κλασσικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από το

µόνιµο προσωπικό των Περιφερειακών Διευθύνσεων και
των Νοµαρχιακών Γραφείων (διµελείς επιτροπές ελε-
γκτών). Οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν όλα τα αγροτε-
µάχια για τα οποία ζητείται ενίσχυση, καθώς και το ζωικό
κεφάλαιο του δικαιούχου γεωργού. Ως παράδειγµα ανα-
φέρουµε ότι το µήνα Νοέµβριο του 2015, διενεργήθηκαν
έλεγχοι σε 1.794 γεωργούς, συν περίπου 160 συστεγα-
ζόµενους κτηνοτρόφους, από 210 ελεγκτές. Το δείγµα
ελέγχου αποτελείται κατά κύριο λόγο από αγροτεµάχια
και σταβλικές εγκαταστάσεις µε µεγάλη χωρική διασπο-
ρά και µάλιστα πολλές φορές σε περιοχές ως επί το
πλείστον ορεινές και δυσπρόσιτες, λόγω του ανάγλυφου
της χώρας µας. Η µόνη δυνατή προσέγγιση των περιο-
χών αυτών είναι µέσω χωµάτινων και δύσβατων διαδρο-
µών. 
Το ετήσιο κόστος των εντός και εκτός έδρας µετακινή-

σεων, που είναι ήδη εγκεκριµένο στον ετήσιο προϋπολο-
γισµό του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ξεπερνά τα 1.500.000 ευρώ, ε-
νώ το δηµοσιονοµικό όφελος που προκύπτει κατ’ έτος,
προσεγγίζει τα 80.000.000 ευρώ, ποσό που αφορά την α-
ποφυγή ανάλογης δηµοσιονοµικής διόρθωσης, καθώς,
σύµφωνα µε την κατευθυντήρια οδηγία C(2015)3675 της
Ε.Ε., όταν ένας ή περισσότεροι από τους βασικούς ελέγ-
χους δεν διενεργούνται ή διενεργούνται ελλιπώς ή µε
περιορισµένη συχνότητα, ώστε να κρίνονται αναποτελε-
σµατικοί όσον αφορά τον καθορισµό της επιλεξιµότητας
των αιτήσεων των γεωργών ή την πρόληψη παρατυπιών,
δικαιολογείται επιβολή δηµοσιονοµικής διόρθωσης, κα-
θώς εύλογα συνάγεται ότι υπάρχει κίνδυνος εκτεταµέ-
νης ζηµιάς για τον προϋπολογισµό της Ε.Ε.. 
Κατά συνέπεια, πρέπει για τις συγκεκριµένες µετακι-

νήσεις του προσωπικού του Οργανισµού για τη διενέρ-
γεια των επιτόπιων ελέγχων βάσει του άρθρου 59 του
Καν. (ΕΕ) 1306/2013, που διασφαλίζουν τη νοµιµότητα
και κανονικότητα των πληρωµών ύψους 3 δις ευρώ ενω-
σιακών ενισχύσεων και αποτρέπουν την επιβολή δηµο-
σιονοµικών διορθώσεων, θα πρέπει να µην εφαρµόζονται
οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9, του άρθρου 2, του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

Άρθρο 45
Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 

4061/2012 (Α΄ 66), 396/1976 (Α΄ 198), 
1565/1985 (Α΄ 164), 4039/2012 (Α΄ 15), 

4186/2013 (A΄ 193) και του π.δ. 107/2014 (Α΄ 174)

Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του προτει-
νόµενου άρθρου επαναδιατυπώνεται η περίπτωση στ΄
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4061/2012 ώστε να διορ-
θωθούν σφάλµατα στις αναφερόµενες διατάξεις.
Με τις περιπτώσεις β΄ µέχρι και θ΄ της παραγράφου 1

του προτεινόµενου άρθρου, η βάση δεδοµένων που τη-

ρείται στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτι-
κών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο-
ΠΕΚΕΠΕ), στην οποία απεικονίζονται ψηφιακά όλα τα α-
κίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4061/2012, όπως ισχύει, µεταφέρεται στο Υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ειδικότερα στη Δι-
εύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας. 
Η µεταφορά της ψηφιακής βάσης στο Υπουργείο Α-

γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κρίνεται αναγκαία
προκειµένου να διασφαλιστεί η καλύτερη παρακολούθη-
ση, ο συντονισµός και η εποπτεία των ακινήτων που δια-
χειρίζεται το Υπουργείο µε σκοπό την προστασία, την α-
ξιοποίηση και την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότε-
ρη διαχείρισή τους. Με τις περιπτώσεις β΄ µέχρι και θ΄
της παρ. 1 τροποποιούνται τα σηµεία του ν.4061/2012
που αναφέρονται στη λειτουργία και τη διαχείριση της
βάσης δεδοµένων, µε σκοπό τη µεταφορά της στο Υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Με την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του προτεινό-

µενου άρθρου γίνεται προσθήκη της φράσης «όπως εν-
δεικτικά και όχι περιοριστικά» η οποία αποδίδει και απη-
χεί καλύτερα το πνεύµα της εν λόγω διάταξης, σύµφωνα
µε την οποία κάθε παραχώρηση που έγινε κατ’ εφαρµο-
γή της υφιστάµενης νοµοθεσίας και αφορά τα ακίνητα
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού
(ήτοι του ν. 4061/2012) µέχρι την έναρξη ισχύος του, διέ-
πεται από τις διατάξεις, βάσει των οποίων παραχωρήθη-
κε. Σηµειώνεται, ότι η ως άνω φράση πιθανόν εκ παρα-
δροµής είχε παραλειφθεί από τις προαναφερόµενες δια-
τάξεις, αφού τα ως άνω αναγράφονται και στην Αιτιολο-
γική Έκθεση του ν. 4061/2012 «Στην παράγραφο 6 προ-
βλέπεται ότι τα ακίνητα που παραχωρήθηκαν, είτε για τη
πραγµατοποίηση κοινωφελούς σκοπού, βάσει του άρ-
θρου 4 του ν. 3147/2003 και του άρθρου 123 παράγρα-
φος 10 του Αγροτικού Κώδικα, είτε για την ανέγερση κα-
τοικίας σε οικισµό δυνάµει του από 24.4.1985 προεδρι-
κού διατάγµατος, είτε για την ίδρυση ή επέκταση βιοτε-
χνικών ή βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών
µονάδων και σταβλικών εγκαταστάσεων δυνάµει του
ν.δ. 203/1969 και του άρθρου 13 του ν. 4377/1929, είτε
εκµισθώθηκαν για συγκεκριµένο σκοπό, δυνάµει της υπ’
αριθµό 2358/2004 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, καθώς και κάθε άλλη παραχώρηση
που έγινε, κατ’ εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας
και αφορά τα ακίνητα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-
γή του νόµου αυτού µέχρι την έναρξη ισχύος του, εξα-
κολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις, βάσει των ο-
ποίων παραχωρήθηκαν.»
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου, αντι-

µετωπίζεται το πρόβληµα που έχει ανακύψει από την εκ-
πνοή της προθεσµίας που τάσσεται µε την παρ. 16 του
άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66) όπως προστέθηκε µε
την περίπτωση δ΄ της παρ. 14 του άρθρου 37 του
ν. 4235/2014 (Α΄ 32), για την καταβολή της πρώτης εκ
των δύο δόσεων του προστίµου στους δικαιούχους οικο-
πεδικής αποκατάστασης, που δεν τήρησαν τους όρους
και τους περιορισµούς του από 24.4.1985/23.5.1985 (Α΄
239) προεδρικού διατάγµατος και επιθυµούν να διατηρή-
σουν την κυριότητα του παραχωρηθέντος οικοπέδου,
χωρίς όρους και περιορισµούς.
Με τις διατάξεις της παρ. 16α του άρθρου 36 του

ν. 4061/2012, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 48 του
ν. 4301/2014 (Α΄ 223), δόθηκε η εναλλακτική δυνατότη-
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τα στους παραβάτες δικαιούχους ή τους κληρονόµους
τους, εφόσον αυτοί εξακολουθούν να είναι κάτοχοι του
οικοπέδου, να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους
εντός προθεσµίας δέκα (10) ετών από την έναρξη
ισχύος του ν. 4061/2012. Υπάρχουν δηλαδή δύο ρυθµί-
σεις που δίνουν διαφορετικές λύσεις στο θέµα της
µη τήρησης των όρων και περιορισµών του από
24.4.1985/23.5.1985 προεδρικού διατάγµατος από τους
δικαιούχους των οικοπέδων και προκειµένου να δοθεί
η δυνατότητα σε αυτούς της επιλογής, είναι αναγκαίο
στην ρύθµιση της παρ. 16 του άρθρου 36 του
ν. 4061/2012 να παραταθεί η προθεσµία καταβολής της
πρώτης εκ των δύο δόσεων του προστίµου που εκπνέει
31.12.2015.
Με την παρ. 3 του προτεινόµενου άρθρου, ορίζεται ο

τρόπος επιλογής του εκπροσώπου των πανελλήνιων ερ-
γοληπτικών οργανώσεων που συµµετέχει στο Κεντρικό
Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς
µέχρι σήµερα υπάρχει κενό στη νοµοθεσία για το συγκε-
κριµένο θέµα.
Με την παρ. 4 του προτεινόµενου άρθρου, αντικαθί-

σταται η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 396/1976 «Περί οι-
νολογικών κατεργασιών και εµπορίας των οίνων» (Α΄
198) όπως ισχύει, αίροντας την απαγόρευση συστέγα-
σης οινοποιείων µε ορισµένες δραστηριότητες. Οι όροι,
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία λειτουργίας και ελέγ-
χου των οινοποιείων για αυτές τις περιπτώσεις συστέγα-
σης, θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ο καθορισµός προϋποθέ-
σεων στην περίπτωση συστέγασης είναι απαραίτητος
προκειµένου να αποφευχθεί η παραγωγή αµπελοοινικών
προϊόντων από µη επιτρεπόµενες ύλες.
Με την παράγραφο 5 του προτεινόµενου άρθρου, αντι-

καθίστανται οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρ-
θρου 11 του ν. 1565/1985, όπως ισχύει, µε σκοπό τη
διόρθωση νοµοτεχνικού σφάλµατος.
Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του προτει-

νόµενου άρθρου διευκρινίζεται αφενός ότι η παράδοση
αδέσποτων ζώων, που πρόκειται να υιοθετηθούν από εν-
διαφερόµενο νέο ιδιοκτήτη, φυσικό πρόσωπο ή φιλοζωι-
κό σωµατείο, που δεν είναι µόνιµος κάτοικος της Ελλά-
δας ή δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα, µπορεί να γί-
νει και σε εκπρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, αφετέρου δε
να καταργηθεί το εδάφιο που απαγόρευε τη διατήρηση
και παραµονή ζώων σε καταφύγια εκτός Ελλάδας, διά-
ταξη η οποία θεωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ότι προσκρούει στο δίκαιο της Ε.Ε..
Με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του προτεινό-

µενου άρθρου τροποποιούνται οι προϋποθέσεις πραγµα-
τοποίησης των πράξεων της παραγράφου, καθώς δεν υ-
φίσταται κανονιστική ρύθµιση που να απαγορεύει την ά-
σκηση του κτηνιατρικού επαγγέλµατος χωρίς την ύπαρ-
ξη κτηνιατρείου.
Με την παράγραφο 7 του προτεινόµενου άρθρου επι-

διώκεται η εξασφάλιση ρητών εξουσιοδοτήσεων προς το
αρµόδια για τα θέµατα σχεδιασµού της εκπαιδευτικής
πολιτικής και τα θέµατα αγροτικής ανάπτυξης, Υπουρ-
γεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ώστε να καταστεί λειτουρ-
γικός και αποδοτικός ο σχεδιασµός της οργάνωσης και
λειτουργίας των γεωργικών σχολών και ταυτόχρονα ου-
σιαστική η συµβολή τους στους στρατηγικούς σχεδια-
σµούς της πολιτείας σε θέµατα επαγγελµατικής εκπαί-

δευσης και κατάρτισης αγροδιατροφικού ενδιαφέρο-
ντος, τοµέας µε ρόλο αποφασιστικής σηµασίας στην
προσπάθεια της οικονοµικής ανασυγκρότησης της χώ-
ρας. 
Στο νέο πρόγραµµα «Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

2020» (ΕΚ 2020) του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Παιδείας
(2009), η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση δια-
δραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην υποστήριξη των στό-
χων της στρατηγικής «Ευρώπης 2020» µε την παροχή
ποιοτικών δεξιοτήτων και προσόντων. Ο κύριος στόχος
του πλαισίου είναι η στήριξη των κρατών µελών όσον α-
φορά στην περαιτέρω ανάπτυξη των συστηµάτων εκπαί-
δευσης και κατάρτισής τους. Αυτά τα συστήµατα θα πρέ-
πει να παρέχουν τα µέσα σε όλους τους πολίτες να ανα-
πτύξουν τις ικανότητές τους, καθώς επίσης να διασφαλί-
ζουν βιώσιµη οικονοµική ευµάρεια και απασχόληση. Το
έτος 2010 η Επιτροπή έθεσε σειρά στόχων που πρέπει
να υλοποιηθούν µέχρι το 2020. Στον τοµέα της εκπαί-
δευσης ως στόχοι τέθηκαν τα παρακάτω: (α) η αύξηση
του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσµού ηλικίας 20
– 64 ετών σε 75%, (β) η αύξηση του ποσοστού των πτυ-
χιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε 40%, και (γ) η µεί-
ωση του ποσοστού των ατόµων που εγκαταλείπουν πρό-
ωρα τη σχολική εκπαίδευση σε λιγότερο από 10%.
Με το ν. 4186/2013 επιχειρήθηκε η αναδιάρθρωση της

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και η µεταρ-
ρύθµιση του πλαισίου της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, προκειµένου να ευθυγραµµιστεί µε τις ε-
πιταγές της εν λόγω ευρωπαϊκής πολιτικής, µε την πρό-
κληση µεταξύ άλλων να ληφθούν µέτρα για την αύξηση
της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης και τη στενότερη διασύνδεση αρχικής και
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης στο πλαί-
σιο της διά βίου µάθησης. 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κα-

λείται σήµερα να αναλάβει το µερίδιο ευθύνης που του
αναλογεί, πέραν της µακράς ιστορίας του στον τοµέα
αυτό, προκειµένου να συµβάλλει στην οικονοµική ανα-
συγκρότηση της χώρας µε την παροχή αγροτικής επαγ-
γελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους πολίτες
που αναζητούν διεξόδους απασχόλησης.
Για την εξυπηρέτηση της αποστολής του αυτής, το Υ-

πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατευθύ-
νεται από το καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργείο Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων στο πλαίσιο του ν. 4186/2013,
στο Κεφάλαιο Δ, «Οργάνωση και Λειτουργία Φορέων Μη
Τυπικής Εκπαίδευσης», όπου υποδεικνύονται ως θεσµικό
πλαίσιο για τις γεωργικές σχολές του, η µη τυπική εκπαί-
δευση και οι φορείς της, δηλαδή ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ και
Κολλέγια. 
Ο ν. 4186/2013 υπήρξε ιδιαίτερα πυκνός σε ρυθµίσεις,

αποπειρώµενος να ρυθµίσει δια µιας, εξαιρετικής έκτα-
σης και συνθετότητας θέµατα. Εξ’ ου και υπέπεσε σε α-
νάγκη πλήθους τροποποιήσεων στη συνέχεια, πολύ πε-
ρισσότερο αφού πέραν του µεταρρυθµιστικού σκοπού
του, προέβη σε ολοσχερή κατάργηση εκπαιδευτικών δο-
µών (ΕΠΑΣ), η οποία προκάλεσε όχι µόνο πολιτικό, κοι-
νωνικό, αλλά και διοικητικό σοκ, καθώς µε βίαιο τρόπο
και από τη µια µέρα στην άλλη καταργήθηκε διοικητικό
και εκπαιδευτικό πλαίσιο δοµηµένο επί δεκαετίες, ενώ
την ίδια στιγµή το προς αντικατάσταση προτεινόµενο,
πέραν άλλων αδυναµιών, στερούνταν πραγµατικής µε-
λέτης των αναγκών της αγοράς και της εργασίας, µε α-
ποτέλεσµα να απέχει κατά πολύ από αυτές και να γίνε-
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ται ορατή η πρόχειρη και επιπόλαιη αρχιτεκτονική του.
Για τους παραπάνω λόγους και όσον αφορά τα θέµατα
ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
οι αδυναµίες αυτές του νόµου δυσχέραναν έως κατέ-
στησαν αδύνατη την άµεση εφαρµογή του από το εν λό-
γω υπουργείο, καθώς πέραν των άλλων ιδιαιτεροτήτων
των γεωργικών σχολών που διαχρονικά λειτουργεί, ι-
σχύουν σε αυτές ανελαστικοί νόµοι της φυσικής και της
βιολογίας στις παρεχόµενες από αυτό αγροτικές ειδικό-
τητες, τις οποίες οι γενικές διατάξεις του περί ου ο λό-
γος νόµου ήταν αδύνατο να καλύψουν. 
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις κινούνται σε τρεις άξονες

και διατυπώνονται σε αναλογία µε διατάξεις που ήδη
προβλέπονται στο νόµο για ειδική ρύθµιση θεµάτων σχο-
λών ενδιαφέροντος άλλων υπουργείων (π.χ. τουρισµού).
Η περίπτωση α΄ αφορά εξουσιοδότηση των Υπουργών

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων για θέµατα οργάνωσης και λει-
τουργίας δηµόσιων φορέων µη τυπικής εκπαίδευσης αρ-
µοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, κατ’ αναλογία του άρθρου 44, για το Υπουρ-
γείο Tουρισµού.
Η περίπτωση β΄ αφορά εξουσιοδότηση των Υπουργών

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων για τη θέσπιση ειδικοτήτων εν-
διαφέροντος του Υπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και
Tροφίµων, κατ’ αναλογία προς το άρθρο 17, παρ. 5 για
δηµόσιους φορείς µη τυπικής εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 
Η περίπτωση γ΄ αφορά την παροχή της δυνατότητας ί-

δρυσης φορέων µη τυπικής εκπαίδευσης από τον ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ ως Ν.Π.Ι.Δ., κατόπιν εγκρίσεως του εποπτεύ-
οντος υπουργείου, προκειµένου να αποφεύγονται διοι-
κητικές στρεβλώσεις µεταξύ των εφαρµοζόµενων σε αυ-
τό δικαίων. Με εξουσιοδότηση των Υπουργών Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης και λει-
τουργίας αυτών των φορέων.
Με την παρ. 8 του προτεινόµενου άρθρου τροποποιού-

νται οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνη-
της Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, όπως περιγράφονται στο π.δ. 107/2014, ώ-
στε να συµπεριληφθούν και οι νέες αρµοδιότητες που
προκύπτουν από τη µεταφορά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, της
βάσης δεδοµένων των ακινήτων του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων και διορθώνεται νοµοτεχνι-
κό σφάλµα στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του
π.δ. 107/2014.

Άρθρο 46
Ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Με το προτεινόµενο άρθρο ρυθµίζονται θέµατα που α-
φορούν τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί-
σεων (ΕΛ.Γ.Α.) ο οποίος είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου κοινής ωφέλειας και ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο
Δηµόσιο. 
Με την παρ. 1 του προτεινόµενου άρθρου, ρυθµίζεται

το θέµα της πρόσληψης του εποχικού προσωπικού του
ΕΛ.Γ.Α. Το αντικείµενο εργασιών του ΕΛ.Γ.Α. είναι η α-
σφάλιση της φυτικής παραγωγής, του ζωικού κεφαλαίου
από φυσικούς κινδύνους, ασθένειες και παθήσεις, η ε-
νεργητική προστασία της φυτικής παραγωγής και του

ζωικού κεφαλαίου και οι εργασίες εκτίµησης των ζηµιών
στην αγροτική παραγωγή και στο κεφάλαιο ή/και στα µέ-
σα γεωργικής παραγωγής των προγραµµάτων Κρατικών
Οικονοµικών Ενισχύσεων. Όπως είναι προφανές το έργο
που καλείται να διεκπεραιώσει ο ΕΛ.Γ.Α. χαρακτηρίζεται
από το απρόβλεπτο της επέλευσης των ζηµιογόνων γε-
γονότων, καθώς και της έντασης και έκτασης των ζηµιών
που επιφέρουν. Σηµειώνουµε, δε, πως στις πλείστες των
περιπτώσεων η διενέργεια των πραγµατογνωµοσυνών
απαιτεί άµεση εκτέλεση προκειµένου να µην αλλοιω-
θούν ή καταστραφούν τα αντικειµενικά στοιχεία στα ο-
ποία στηρίζεται η πραγµατογνωµοσύνη. 
Για την διεκπεραίωση των εργασιών αυτών είναι απα-

ραίτητη η πρόσληψη εποχικού γεωτεχνικού προσωπικού
(ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων) όταν οι προκύπτου-
σες έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες δεν είναι δυνα-
τόν να αντιµετωπισθούν έγκαιρα και άµεσα από το τακτι-
κό προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α.. Κατά συνέπεια η πρόσληψη
του εποχικού προσωπικού δεν µπορεί να έχει ούτε στα-
θερό προγραµµατισµό ούτε και σταθερή κατανοµή ανά
την χώρα, καθώς εξαρτάται από το χρόνο επέλευσης και
την ένταση των ζηµιών που προκαλούνται στην αγροτική
παραγωγή. Κατόπιν των ανωτέρω η εφαρµογή της 6µη-
νης προθεσµίας του εδαφίου α΄ του άρθρου 20 του
ν. 4305/2014 κατά τη διενέργεια προσλήψεων εποχικών
γεωτεχνικών από τον ΕΛ.Γ.Α. δεν εξυπηρετεί το δηµό-
σιο συµφέρον, καθώς οδηγεί ουσιαστικά σε αδυναµία υ-
λοποίησης του έργου του ΕΛ.Γ.Α. και ως εκ τούτου επι-
βάλλεται η εξαίρεση του ΕΛ.Γ.Α. από την ως άνω ρύθµι-
ση. Επιπλέον λαµβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αιτή-
µατος για νέα εγκριτική απόφαση – κατάρτιση νέας ανα-
κοίνωσης – έλεγχος αιτήσεων – κατάρτιση πινάκων είναι
ιδιαίτερα χρονοβόρα (το λιγότερο 6 µε 8 µήνες για την
έγκριση και περίπου 3 µε 4 µήνες µετά την έγκριση για
την κατάρτιση ανακοίνωσης και πινάκων κατάταξης) θα
δηµιουργηθεί τεράστιο πρόβληµα στον Οργανισµό, ο ο-
ποίος δεν θα έχει τη δυνατότητα να διενεργεί εγκαίρως
τις απολύτως απαραίτητες προσλήψεις εποχικού γεωτε-
χνικού προσωπικού. Τέλος επισηµαίνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α.
θα εξαντλεί τον εγκεκριµένο αριθµό προσλήψεων από
τον πίνακα κατάταξης που θα καταρτίζεται κατόπιν της
οικείας ανακοίνωσης βάσει της κάθε εγκριτικής απόφα-
σης προκειµένου να προχωρά σε προσλήψεις από επό-
µενο πίνακα κατάταξης που θα καταρτίζεται βάσει µετα-
γενέστερης εγκριτικής απόφασης.
Με την παρ. 2 του προτεινόµενου άρθρου, ρυθµίζονται

οι µετακινήσεις του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. και του
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι µετακινήσεις του προσωπικού του
ΕΛ.Γ.Α. έχουν σκοπό τη διενέργεια πραγµατογνωµοσυ-
νών- εκτιµήσεων για ζηµιές στη φυτική παραγωγή και
στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Όπως προκύπτει από τα
στατιστικά στοιχεία, το γεωτεχνικό προσωπικό του
ΕΛ.Γ.Α. διενεργεί ετησίως κατά µέσο όρο 400.000 εξα-
τοµικευµένες εκτιµήσεις. Για την αντιµετώπιση των δα-
πανών που προξενούνται λόγω αυτών των µετακινήσε-
ων, έχει θεσπιστεί από την ίδρυσή του ΕΛ.Γ.Α. η καταβο-
λή τέλους εκτίµησης σε περίπτωση που κάποιος παρα-
γωγός υποβάλλει δήλωση ζηµιάς. Η θέσπιση της κατα-
βολής τελών για την εκτίµηση των ζηµιών είχε δύο στό-
χους, οι οποίοι και επιτεύχθηκαν. Συγκεκριµένα:
α) την κάλυψη των δαπανών που προξενούνται για την

πραγµατοποίηση των σκοπών του, από τα έσοδα των τε-
λών εκτίµησης. (Με τον τρόπο αυτό δεν επιβαρύνονται
τα έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. που προέρχονται είτε από τις α-
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σφαλιστικές εισφορές των αγροτών είτε από οποιαδή-
ποτε κρατική επιχορήγηση.)
β) την αποτροπή υποβολής άσκοπων δηλώσεων ζη-

µιάς. (Με αυτό τον τρόπο µειώνεται ο αριθµός των δη-
λώσεων χωρίς ουσιαστικό αντικείµενο και κατά συνέ-
πεια οι άσκοπες µετακινήσεις του προσωπικού).
Η εφαρµογή των προβλεπόµενων στην Υποπαράγρα-

φο Δ9 του ν. 4336/2015 θα δηµιουργήσει σοβαρότατα
προβλήµατα στην λειτουργία του ΕΛ.Γ.Α. και αδυναµία
στην επίτευξη των σκοπών του λόγω του έκτακτου και α-
πρόβλεπτου χαρακτήρα των µετακινήσεων του προσωπι-
κού. Λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι το κόστος
των δαπανών αυτών καλύπτεται από τα τέλη εκτίµησης,
κρίνεται ως απαραίτητη η ένταξή του ΕΛ.Γ.Α. στις εξαι-
ρέσεις που ήδη προβλέπονται στον νόµο. Συγκεκριµένα,
στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 ανα-
φέρεται ρητά ότι εξαιρούνται και δεν εµπίπτουν στο πε-
δίο εφαρµογής οι µετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης
φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες
προγραµµάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών
κλπ) των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και των Ερευνη-
τικών Κέντρων των ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που χρηµατοδοτούνται α-
ποκλειστικά από την ΕΕ ή από διεθνείς οργανισµούς ή ι-
διωτικά κονδύλια, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται
από τα προγράµµατα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες
των οποίων µετακινούνται. Είναι προφανές ότι στόχος
του νοµοθέτη είναι η µείωση των δαπανών που βαρύ-
νουν τον τακτικό προϋπολογισµό ή το ΠΔΕ της χώρας.
Στην περίπτωση του ΕΛ.Γ.Α., οι δαπάνες για τις µετακι-
νήσεις όχι µόνο δεν βαρύνουν το κράτος αλλά δεν βαρύ-
νουν ούτε και τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών,
που αποτελούν και το κύριο, αν όχι αποκλειστικό, έσοδο
του ΕΛ.Γ.Α.. Συνεπώς, η ένταξη του ΕΛ.Γ.Α. στις εξαιρέ-
σεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015,
εκτός των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 10 και
της παρ. 1 του άρθρου 11, είναι επιβεβληµένη προκειµέ-
νου να µπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο του. 
Για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ η ένταξη του στις εξαιρέσεις

της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, εκτός
των περιπτώσεων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου
10 και της παρ. 1 του άρθρου 11, είναι επιβεβληµένη
προκειµένου να διεκπεραιωθούν οι υποχρεωτικοί δια νό-
µου και κανονιστικών διατάξεων έλεγχοι του πρώην Ε-
ΛΟΓΑΚ και όλοι οι έλεγχοι για τα προϊόντα ΠΟΠ και
ΠΓΕ.
Με την παρ. 3 του προτεινόµενου άρθρου, ρυθµίζονται

οι αποζηµιώσεις των ανταποκριτών του ΕΛ.Γ.Α., καθώς
και των απασχολούµενων σε όλα τα στάδια της ασφαλι-
στικής και εκτιµητικής διαδικασίας, των προγραµµάτων
της ενεργητικής προστασίας και κρατικών οικονοµικών
ενισχύσεων γεωτεχνικών, υπαλλήλων ή µη του ΕΛ.Γ.Α.,
οι οποίοι δικαιούνται, για το έργο που τους ανατίθεται,
αποζηµίωση ανά πραγµατογνωµοσύνη, επιτόπιο έλεγχο,
εποπτικό έλεγχο, αξιολόγηση και παραλαβή έργων κλπ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 3877/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρ-
θρου 39 του ν. 4061/2012 και την παρ. 5 του άρθρου 13
του ν. 4351/2015, καθώς και της υπ’ αριθ. 80/14270/
31.1.2014 (Β΄327), κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας κοι-
νής υπουργικής απόφασης Οικονοµικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η δαπάνη που προκαλείται κα-
λύπτεται από τα τέλη εκτίµησης (όµοια µε την παράγρα-
φο 2).

Άρθρο 47
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4235/2014 (Α΄32)

Με το προτεινόµενο άρθρο τροποποιούνται διατάξεις
του ν. 4235/2014 και ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου, αντι-

καθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 56 προκειµένου
στις Αγορές Παραγωγών να µπορούν να συµµετέχουν
και παραγωγοί προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Επιπλέ-
ον, στις Αγορές Παραγωγών της Περιφέρειας Αττικής
και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης µπο-
ρούν να συµµετέχουν οι παραγωγοί Αγορών Παραγω-
γών από όλη τη χώρα, χωρίς προηγούµενη συµφωνία
των Αγορών Παραγωγών. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 56 αντικαθίσταται προ-

κειµένου να οριστεί ότι το βασικό συστατικό του τελικού
προϊόντος, και όχι οποιοδήποτε συστατικό του, πρέπει
να παράγεται από τον ίδιο τον οικοτέχνη. Επίσης, προ-
βλέπεται ότι οι οικοτέχνες µπορούν να χρησιµοποιούν
ως βασικό συστατικό του τελικού προϊόντος, γεωργικά
προϊόντα µε ανώτατο όριο το σύνολο της παραγωγής
τους.
Τέλος προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 56 του

ν. 4235/2014 προκειµένου να συµπεριληφθούν στο άρ-
θρο 56 οι εξουσιοδοτήσεις προς τους καθ’ ύλην αρµόδι-
ους Υπουργούς να ρυθµίζουν λεπτοµέρειες των ανωτέ-
ρω διατάξεων.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου, αντι-

καθίστανται τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου
62 του ν. 4235/2014 προκειµένου να εξουσιοδοτείται ρη-
τά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να
εκδίδει τις αποφάσεις συµµόρφωσης προς την Κοινή Α-
γροτική Πολιτική αλλά και τις αποφάσεις που αφορούν
τοµείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-
γής πολιτικών της ΕΕ εκτός της Κοινής Αγροτικής Πολι-
τικής. Διευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε το τελευταίο εδά-
φιο της παρ. 1 του άρθρου 38 της Συνθήκης για τη Λει-
τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αναφορές στην κοι-
νή γεωργική/αγροτική πολιτική ή την γεωργία και η χρή-
ση του όρου «γεωργικός»/«αγροτικός», νοούνται ότι συ-
µπεριλαµβάνουν την αλιεία, λαµβανοµένων υπόψη των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εν λόγω τοµέα. Επίσης
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µε τις παραπάνω αποφάσεις συµµόρφωσης,
να συστήνει και να συγκροτεί συλλογικά όργανα, αρµό-
δια για την εφαρµογή των κανονισµών, αποφάσεων και
οδηγιών των Οργάνων της ΕΕ.

Άρθρο 48
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4152/2013 (Α΄107)

Με το προτεινόµενο άρθρο αντικαθίσταται η περίπτω-
ση 1 της υποπαραγράφου Ε.10 της παραγράφου Ε΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, ώστε να προσαρµο-
στεί η υποχρέωση απασχόλησης υπεύθυνου επιστήµονα
στις ανάγκες και τις εν γένει συνθήκες λειτουργίας των
µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων παραγωγής και ε-
µπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων
φυτικών ειδών. Ειδικότερα, στις µικρές και πολύ µικρές
φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α, Β και µητρικών φυτει-
ών αµπέλου επιτρέπεται πλέον η απασχόληση υπεύθυ-
νου επιστήµονα µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπη-
ρεσιών. Επιπλέον, φυτωριακή επιχείρηση τύπου Α ή Β ή
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µητρικών φυτειών αµπέλου που χαρακτηρίζεται ως µικρή
ή πολύ µικρή και διατηρεί µία ή περισσότερες εγκατα-
στάσεις παραγωγής και εµπορίας εντός του δήµου της
έδρας της επιχείρησης και των όµορων δήµων, νοείται
ως ενιαία εγκατάσταση για την απασχόληση του υπεύ-
θυνου επιστήµονα. Με τον τρόπο αυτόν λαµβάνεται υπό-
ψη το γεγονός ότι πολλές φυτωριακές επιχειρήσεις, οι
οποίες διατηρούν µία ή περισσότερες εγκαταστάσεις
παραγωγής σε περισσότερα σηµεία του δήµου της έ-
δρας τους ή όµορων δήµων, διατηρούν ταυτόχρονα µία ή
περισσότερες εγκαταστάσεις εµπορίας σε σηµεία που
διευκολύνουν την διάθεση των προϊόντων τους (π.χ. επί
κεντρικών οδών, κ.λπ.). Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι α-
ντικειµενικά δυνατό, λόγω µεγέθους και γεωγραφικής
εγγύτητας, να υπαχθούν µε ενιαίο τρόπο στη επίβλεψη
ενός υπεύθυνου επιστήµονα.

Άρθρο 49
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 (Α΄ 8)

Με την παρ. 1 του προτεινόµενου άρθρου, αντικαθί-
σταται η περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 35 του
ν. 4036/2012, µε σκοπό να δοθεί χρονικό διάστηµα απα-
ραίτητο ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα και η
εύρυθµη εφαρµογή της διαδικασίας έκδοσης συνταγής
χρήσης γεωργικών φαρµάκων. Με την παρ. 2 του προτει-
νόµενου άρθρου, εξαιρούνται εφαρµογές στις οποίες η
χρήση των γεωργικών φαρµάκων διενεργείται σε µικρή
έκταση µε γεωργικά φάρµακα που δεν είναι ιδιαίτερα βα-
ριάς τοξικολογικής επισήµανσης. Στην πλειονότητα των
περιπτώσεων αυτών το αναµενόµενο κόστος από την
έκδοση της συνταγής δεν δικαιολογείται από τη χρήση
για την οποία προορίζονται. Στις περιπτώσεις αυτές θε-
σπίζεται η υποχρέωση παροχής γενικών πληροφοριών
σχετικά µε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων, ι-
δίως σχετικά µε τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορ-
θό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισµό και την εφαρµογή,
καθώς και την ασφαλή τους διάθεση, σύµφωνα µε την ι-
σχύουσα νοµοθεσία για τα απόβλητα, καθώς και σχετικά
µε εναλλακτικές λύσεις χαµηλού κινδύνου.
Με την παρ. 3 του προτεινόµενου άρθρου, αντικαθί-

σταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης π΄ της παρ. 1
του άρθρου 50 του ν. 4036/2012 , ώστε να συµπεριλη-
φθεί στην εξουσιοδότηση και η νέα περίπτωση δ΄ που
προστέθηκε στην παράγραφο 5 του άρθρου 35 του ν.
4036/2012.

Άρθρο 50
Μεταβατικές διατάξεις

Με το προτεινόµενο άρθρο τίθενται µεταβατικές δια-
τάξεις που είναι απαραίτητες για την οµαλή µετάβαση
και προσαρµογή στην εφαρµογή των διατάξεων του
προτεινόµενου σχεδίου νόµου. Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 ορίζεται ότι συνεχίζει να λειτουργεί και

να τηρείται το εθνικό µητρώο αγροτικών συνεταιριστι-
κών οργανώσεων και διεπαγγελµατικών οργανώσεων
που είχε συσταθεί µε το άρθρο 2 του ν. 4015/2011 και µε-
τονοµάζεται σε «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών και άλλων συλλογικών φορέων» του προτεινόµε-
νου άρθρου 19. 
Με την παρ. 2 ορίζεται ότι όσοι ΑΣ λειτουργούν και εί-

ναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του ν. 4015/2011 κατά

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεούνται
να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, εντός ενός (1) έτους από
την έναρξη ισχύος του. Στα πλαίσια της υποχρέωσης αυ-
τής, οι ΑΣ υποχρεούνται να προσαρµοστούν στη διάτα-
ξης της παρ. 1 του προτεινόµενου άρθρου 4, ώστε να
διαθέτουν τον απαιτούµενο κατά το άρθρο αυτό αριθµό
µελών. Μετά την πάροδο της προθεσµίας του πρώτου ε-
δαφίου, οι ΑΣ που δεν έχουν προσαρµόσει το καταστατι-
κό τους, διαγράφονται από το µητρώο.
Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι οι ΑΣ, οι οποίοι δεν έ-

χουν υποβάλλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο µητρώο
του ν. 4015/2011, καθώς και αυτοί που έχουν καταχωρι-
στεί στο µητρώο αυτό ως ανενεργοί, κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου, µπορούν εντός (6) µηνών:
α) είτε να συγχωνευθούν, β) είτε να αποφασίσουν τη λύ-
ση και θέση τους σε εκκαθάριση. Επιπλέον, προβλέπο-
νται φορολογικές διευκολύνσεις και απαλλαγές για τους
ΑΣ της παρούσας παραγράφουν που τίθενται σε εκκαθά-
ριση.
Με την παρ. 4 ορίζεται ότι οι υφιστάµενες κατά την έ-

ναρξη ισχύος του προτεινόµενου νόµου Κεντρικές Συνε-
ταιριστικές Ενώσεις οι οποίες διατηρήθηκαν µε τη διάτα-
ξη του άρθρου 50 του ν. 4315/2014, υποχρεούνται να µε-
τατραπούν σε ΚΑΣ ή ΚΕΑΣ, µε απόφαση των γενικών
τους συνελεύσεων, µε την οποία αποφασίζεται και η
τροποποίηση του καταστατικού τους, εντός ενός (1) έ-
τους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 
Με την παρ. 5 ορίζεται ότι οι ΣΕ του ν. 2810/2000, που

λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του προτεινόµενου
νόµου, υποχρεούνται µέσα σε προθεσµία ενός (1) έτους
από τη δηµοσίευσή του να µετατραπούν σε ΑΕΣ, µε από-
φαση των γενικών τους συνελεύσεων µε την οποία απο-
φασίζεται και η τροποποίηση του καταστατικού τους.
Με την παρ. 6 ορίζεται ότι ΕΑΣ, ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ

του ν. 2810/2000, οι οποίες έχουν ήδη µετατραπεί σε Α-
γροτικούς Συνεταιρισµούς ή ΑΕΣ, σύµφωνα µε το
ν. 4015/2011, µπορούν να διενεργήσουν εκ νέου, εντός
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του προτεινόµε-
νου σχεδίου νόµου, οποιαδήποτε πράξη είτε παρέλειψαν
να διενεργήσουν είτε διενήργησαν πληµµελώς, η οποία
αφορά στη διαδικασία συγχώνευσης ή µετατροπής τους.
Οι πράξεις αυτές πρέπει να εγκριθούν από τη γενική συ-
νέλευση του νέου ΑΣ ή της νέας ΑΕΣ, οι οποίοι προήλ-
θαν από τη συγχώνευση ή µετατροπή. 
Με την παρ. 7 διευκρινίζεται για την άρση κάθε αµφι-

βολίας ότι αγροτικές εταιρικές συµπράξεις που συστά-
θηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 4015/2011 και υφί-
στανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
συνεχίζουν να λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 33 του παρόντος νόµου.
Με την παρ. 8 διευκρινίζεται για την άρση κάθε αµφι-

βολίας ότι διεπαγγελµατικές οργανώσεις που υφίστα-
νται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου συνε-
χίζουν να λειτουργούν, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του
προτεινόµενου νόµου και ιδίως µε το ενωσιακό δίκαιο
και τυχόν εκδοθείσες ή εκδοθησόµενες εθνικές διατά-
ξεις που είναι σύµφωνες µε αυτό.
Τέλος, µε την παρ. 9 αποσαφηνίζεται ότι αγροδιατρο-

φικές συµπράξεις που συστάθηκαν, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 9 του ν. 4015/2011 και υφίστανται κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου, συνεχίζουν να λειτουργούν,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του προτεινό-
µενου νόµου, ενώ µε την παρ. 10 διευκρινίζεται για την
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άρση κάθε αµφιβολίας ότι οργανώσεις παραγωγών, οµά-
δες παραγωγών και ενώσεις οµάδων παραγωγών που υ-
φίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
συνεχίζουν να λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 37 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου και ι-
δίως µε το ενωσιακό δίκαιο και τυχόν εκδοθείσες ή εκ-
δοθησόµενες εθνικές διατάξεις που είναι σύµφωνες µε
αυτό.

Άρθρο 51
Καταργούµενες διατάξεις

Με τις παραγράφους 1 και 2 του προτεινόµενου άρ-
θρου, ορίζονται οι διατάξεις που καταργούνται από την
έναρξη ισχύος του προτεινόµενου σχεδίου νόµου. 

Άρθρο 52
Έναρξη ισχύος

Με το προτεινόµενο άρθρο 52 καθορίζεται ότι η ισχύς
του προτεινόµενου σχεδίου νόµου αρχίζει από τη δηµο-
σίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός α-
πό τη διάταξη της παρ. 13 του προτεινόµενου άρθρου 16
περί συνεταιριστικής εκπαίδευσης των µελών του διοικη-
τικού και του εποπτικού συµβουλίου των ΑΣ, η ισχύς της
οποίας αρχίζει δύο (2) έτη µετά τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Π. Κουρουµπλής Χ. Βερναρδάκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. Σταθάκης Ν. Φίλης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ν. Παρασκευόπουλος Γ. Κατρούγκαλος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος Ε. Αποστόλου
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργά-
νωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1
Ορισµός - Σκοπός - Νοµική µορφή

1. Αγροτικός Συνεταιρισµός, στο εξής ΑΣ, είναι αυτό-
νοµη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντι-
κά και επιδιώκει, µε την αµοιβαία βοήθεια και την αλλη-
λεγγύη των µελών της, τη συλλογική οικονοµική, κοινω-
νική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, µέσω
µίας συνιδιόκτητης και δηµοκρατικά διοικούµενης επιχεί-
ρησης. ΑΣ θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί,
πτηνοτροφικοί, µελισσοκοµικοί, σηροτροφικοί, αγροτου-
ριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι συνε-
ταιρισµοί οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της
αγροτικής οικονοµίας. Οι Δασικοί Συνεταιρισµοί και οι Ε-
νώσεις αυτών, δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου. 

2. Ο ΑΣ είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έ-
χει εµπορική ιδιότητα. Αναπτύσσει κάθε είδους δραστη-
ριότητα για την επίτευξη των σκοπών του στο πλαίσιο
του νόµου και του καταστατικού του.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, o ΑΣ µπορεί να
συνιστά νοµικά πρόσωπα, να συµπράττει µε καταναλωτι-
κούς ή άλλους συνεταιρισµούς, µε νοµικά πρόσωπα του
δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, µε κοινωφελείς οργανι-
σµούς, µε επιχειρήσεις οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης (ΟΤΑ), µε συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χω-
ρών και µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο της
διακρατικής ή και διεπαγγελµατικής συνεργασίας. O ΑΣ
µπορεί, επίσης, να ιδρύει υποκαταστήµατα, παραρτήµα-
τα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 

4. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα
νόµο, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του ε-
µπορικού δικαίου και του αστικού κώδικα. 

Άρθρο 2
Γυναικείοι συνεταιρισµοί 

1. Για τη σύσταση ΑΣ µέλη των οποίων, σύµφωνα µε το
οικείο καταστατικό µπορούν να γίνουν αποκλειστικά γυ-
ναίκες, στο εξής γυναικείοι ΑΣ, απαιτείται ελάχιστος α-
ριθµός τριών (3) ιδρυτικών µελών.

2. Αν τα µέλη του γυναικείου ΑΣ είναι λιγότερα από
δέκα (10), δεν απαιτείται η εκλογή διοικητικού συµβουλί-
ου, εκτός αν προβλέπεται από το καταστατικό του. Εφό-
σον δεν προβλέπεται η εκλογή διοικητικού συµβουλίου,
η διοίκηση του γυναικείου ΑΣ ασκείται από όλα τα µέλη
του ή από ένα µέλος που εκλέγεται από αυτά ως διαχει-
ρίστρια, σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υ-
πουργού εξειδικεύονται συγκεκριµένα µέτρα ανάπτυξης
και εφαρµογής θετικών δράσεων για τους ΑΣ και τους
γυναικείους ΑΣ, όπως δράσεις πληροφόρησης, δικτύω-
σης, προβολής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών
πρακτικών, µε σκοπό τη στήριξη της συµµετοχής και της

απασχόλησης των γυναικών και την ενίσχυση της οικο-
νοµικής τους αυτοτέλειας στην αγροτική παραγωγή.

Άρθρο 3
Περιφέρεια - Έδρα - Επωνυµία

1. Η έδρα του ΑΣ, όπου είναι εγκατεστηµένη η διοίκη-
σή του, και η περιφέρεια του ΑΣ ορίζονται από το κατα-
στατικό του. 

2. Η επωνυµία του ΑΣ, εκφράζει υποχρεωτικά τον κύ-
ριο σκοπό ή τα αντικείµενα δραστηριότητάς του και περι-
λαµβάνει την ιδιότητά του ως αγροτικού, καθώς και την
έδρα του. Στην επωνυµία του ΑΣ, µπορεί να περιλαµβά-
νεται και διακριτικός τίτλος. Η επωνυµία διακρίνεται από
την επωνυµία άλλου ΑΣ µε τον ίδιο σκοπό και την ίδια
περιφέρεια. Η επωνυµία χρησιµοποιείται υποχρεωτικά
στις συναλλαγές και τις νοµικές πράξεις του ΑΣ. Τα έ-
ντυπα του ΑΣ αναφέρουν την επωνυµία, την έδρα, τον
Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τον α-
ριθµό µητρώου ΑΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 4
Όροι σύστασης - Καταχώριση καταστατικού

1. Για τη σύσταση ΑΣ απαιτείται η σύνταξη καταστατι-
κού και η υπογραφή του από τριάντα (30) τουλάχιστον
πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 6, καθώς και η καταχώριση του καταστατικού στο
βιβλίο µητρώου αγροτικών συνεταιρισµών που τηρείται
στο Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ. Από την καταχώριση
αυτή, ο ΑΣ αποκτά νοµική προσωπικότητα και εµπορική ι-
διότητα. Για τη σύσταση δεύτερου ΑΣ µε τις ίδιες δρα-
στηριότητες εντός της ίδιας δηµοτικής ή τοπικής κοινό-
τητας απαιτείται διπλάσιος αριθµός ιδρυτικών µελών. Για
τη σύσταση αλιευτικού ΑΣ απαιτείται ελάχιστος αριθµός
δεκαπέντε (15) προσώπων. Για τη σύσταση ΑΣ στους ο-
ποίους συµµετέχουν αποκλειστικά καλλιεργητές βιολο-
γικών προϊόντων απαιτείται ελάχιστος αριθµός δέκα (10)
προσώπων.

2. Για την καταχώριση του καταστατικού κατατίθεται
από το προσωρινό διοικητικό συµβούλιο του ΑΣ αίτηση
στο Ειρηνοδικείο. Ο ειρηνοδίκης µε πράξη του εντός
τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της αίτησης δια-
τάσσει ή αρνείται την καταχώριση του καταστατικού. Ο
ειρηνοδίκης αρνείται την καταχώριση όταν λείπουν τα α-
παραίτητα στοιχεία του καταστατικού, που προβλέπο-
νται στο άρθρο 5, ή αυτό περιέχει διατάξεις αντίθετες
προς το νόµο. Αν αρνηθεί την καταχώριση, µε την ίδια
πράξη καλεί το προσωρινό διοικητικό συµβούλιο και του
υποδεικνύει τις απαραίτητες διορθώσεις. Κατά της αρνη-
τικής πράξης του ειρηνοδίκη και εντός προθεσµίας τριά-
ντα (30) ηµερών από την έκδοσή της, όποιος έχει έννο-
µο συµφέρον µπορεί να ασκήσει ανακοπή, η οποία εισά-
γεται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ και δικάζεται
µε τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. 

3. Ύστερα από την καταχώριση, η γραµµατεία του Ει-
ρηνοδικείου αποστέλλει εντός τριάντα (30) ηµερών στην
αρµόδια αρχή του άρθρου 18 αντίγραφο του καταστατι-
κού µε την ηµεροµηνία καταχώρισης. 
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4. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου τηρείται και για
την τροποποίηση του καταστατικού του ΑΣ. 

5. Ο αριθµός των προσώπων της παραγράφου 1 δεν α-
παιτείται για:
α) Όσους ΑΣ λειτουργούν κατά τη έναρξη ισχύος του

παρόντος νόµου µε λιγότερα από τριάντα (30) µέλη, ε-
φόσον αυτοί έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των πε-
ντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και 
β) όσους ΑΣ λειτουργούν κατά τη έναρξη ισχύος του

παρόντος νόµου µε λιγότερα από τριάντα (30) µέλη και
έχουν την έδρα τους σε νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοι-
ας, καθώς και σε ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζο-
νται στην Οδηγία 81/645/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως ι-
σχύει κάθε φορά.

Άρθρο 5
Τύπος - Περιεχόµενο καταστατικού

Το καταστατικό του ΑΣ καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγ-
γραφο που χρονολογείται και υπογράφεται από τα ιδρυ-
τικά µέλη και για να είναι έγκυρο πρέπει να καθορίζει
τουλάχιστον:
α) Το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο ή την επωνυ-

µία, τον ΑΦΜ και την κατοικία ή έδρα των ιδρυτικών µε-
λών.
β) Την επωνυµία, την έδρα και την περιφέρεια του ΑΣ. 
γ) Το σκοπό, τα µέσα επίτευξης του σκοπού, καθώς και

τις δραστηριότητες του ΑΣ.
δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, αποχώρησης και διαγρα-

φής των µελών, καθώς και τα δικαιώµατα, τις υποχρεώ-
σεις τους και τις επιβαλλόµενες κυρώσεις για τη µη εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον ΑΣ. 
ε) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας, τις αρµο-

διότητες και τη διαδικασία εκλογής των οργάνων διοίκη-
σης του άρθρου 11. 
στ) Την αξία της υποχρεωτικής και της προαιρετικής

συνεταιρικής µερίδας, τον τρόπο και το χρόνο καταβο-
λής της αξίας τους, καθώς και τη διαδικασία απόδοσης
των συνεταιρικών µερίδων.
ζ) Την έκταση ευθύνης των µελών.
η) Τον καθορισµό των ελάχιστων ποσοστών επί των

πλεονασµάτων χρήσης για το σχηµατισµό αποθεµατι-
κών. 
θ) Τη χρονική διάρκεια του ΑΣ. 
ι) Τον ορισµό προσωρινού διοικητικού συµβουλίου για

την έγκριση του καταστατικού και το χρόνο σύγκλησης
της πρώτης γενικής συνέλευσης για την ανάδειξη των
οργάνων διοίκησης.
ια) Τη λύση και εκκαθάριση του ΑΣ.
ιβ) Τους ελεγκτές του άρθρου 21 της πρώτης εταιρικής

χρήσης και την αµοιβή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 6
Μέλος ΑΣ

1. Μέλος του ΑΣ µπορεί να γίνει φυσικό πρόσωπο, που
έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολείται σε
οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οι-
κονοµίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του
ΑΣ, πληροί τους όρους του καταστατικού του και αποδέ-

χεται να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του. 
Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό του ΑΣ, µέλος

του µπορεί να γίνει και άλλος ΑΣ και άλλο νοµικό πρό-
σωπο που η δραστηριότητά του είναι αποκλειστικά αγρο-
τική σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτι-
κής οικονοµίας και εξυπηρετείται από τις δραστηριότη-
τες του ΑΣ. Το ποσοστό συµµετοχής των νοµικών προ-
σώπων-µελών καθορίζεται από το καταστατικό. 

2. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει την εγγραφή
στον ΑΣ µελών – επενδυτών, τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις εισόδου και εξόδου, τα δικαιώµατα και τις υπο-
χρεώσεις τους. Τα µέλη - επενδυτές είναι φυσικά ή νοµι-
κά πρόσωπα, τα οποία µπορούν να συντελέσουν στην ε-
πίτευξη των σκοπών του ΑΣ, αλλά δεν υποχρεούνται να
συναλλάσσονται µε αυτόν. Κατέχουν προαιρετικές συ-
νεταιρικές µερίδες χωρίς τα δικαιώµατα ψήφου, εκλέ-
γειν και εκλέγεσθαι. 

Άρθρο 7
Εγγραφή - Αποχώρηση - Διαγραφή µέλους ΑΣ

1. Το διοικητικό συµβούλιο του ΑΣ αποφασίζει αιτιολο-
γηµένα για την αποδοχή ή µη της αίτησης εγγραφής
προσώπου ως µέλους του ΑΣ στην πρώτη του συνεδρία-
ση µετά την υποβολή της αίτησης. Η γενική συνέλευση
αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής που δεν έγιναν
δεκτές από το διοικητικό συµβούλιο. Η ιδιότητα του µέ-
λους αποκτάται από την ηµεροµηνία της απόφασης απο-
δοχής της αίτησης από το διοικητικό συµβούλιο ή εάν
αυτή δεν έγινε δεκτή, από την ηµεροµηνία της απόφα-
σης αποδοχής της αίτησης από τη γενική συνέλευση και
µε την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει καταβάλει το ποσο-
στό της αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής µερίδας
που προβλέπεται στο καταστατικό, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 9. Δεν εγγράφονται µέλη ΑΣ κατά το χρονικό διά-
στηµα των τριών (3) µηνών πριν την ηµεροµηνία διεξα-
γωγής των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του δι-
οικητικού και του εποπτικού συµβουλίου. Τα ιδρυτικά µέ-
λη αποκτούν τη συνεταιριστική ιδιότητα από την κατα-
χώριση του καταστατικού στο βιβλίο µητρώου αγροτικών
συνεταιρισµών που τηρείται στο Ειρηνοδικείο και µε την
προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει το ποσοστό της αξίας
της υποχρεωτικής συνεταιρικής µερίδας που προβλέπε-
ται στο καταστατικό, σύµφωνα µε το άρθρο 9. 

2. Κάθε µέλος του ΑΣ µπορεί να αποχωρήσει από αυ-
τόν οποτεδήποτε, αφού προειδοποιήσει έγκαιρα εγγρά-
φως το διοικητικό συµβούλιο. Κατά παρέκκλιση του
προηγούµενου εδαφίου, το καταστατικό µπορεί να προ-
βλέπει, για συγκεκριµένους λόγους, την υποχρεωτική
παραµονή των µελών του ΑΣ για ορισµένο διάστηµα,
σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του.

3. Η διαγραφή µέλους του ΑΣ µπορεί να αποφασιστεί
µε αιτιολογηµένη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
µετά από ακρόαση του µέλους. Το καταστατικό του ΑΣ
καθορίζει τους λόγους και τη διαδικασία διαγραφής του
µέλους. 

4. Το µέλος µπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης
διαγραφής του στη γενική συνέλευση του ΑΣ. Η προ-
σφυγή πρέπει να περιλαµβάνεται, µε ευθύνη του διοικη-
τικού συµβουλίου, ως θέµα της ηµερήσιας διάταξης στην
πρώτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης µετά την ά-
σκηση της προσφυγής, η οποία συγκαλείται µέσα σε έξι
(6) µήνες από την ηµεροµηνία της προσφυγής. Η απόφα-
ση της γενικής συνέλευσης επί της προσφυγής λαµβά-
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νεται µε µυστική ψηφοφορία µετά από ακρόαση του µέ-
λους που διαγράφηκε. Η απώλεια της ιδιότητας του µέ-
λους επέρχεται µε την κοινοποίηση της απορριπτικής επί
της προσφυγής απόφασης της γενικής συνέλευσης ή ό-
ταν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που ορίζεται στο κα-
ταστατικό για την άσκηση της προσφυγής της παρούσας
παραγράφου. 

5. Μετά την αποχώρηση ή τη διαγραφή του µέλους
του ΑΣ, οι συνεταιρικές µερίδες του επιστρέφονται στην
ονοµαστική τους αξία µέσα σε ένα (1) έτος από την ηµε-
ροµηνία που το µέλος έχασε τη συνεταιριστική του ιδιό-
τητα.

Άρθρο 8
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις µέλους

1. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του µέλους προς
τον ΑΣ, ορίζονται από το καταστατικό, σύµφωνα µε την
περίπτωση δ΄ του άρθρου 5, το οποίο πρέπει να περιέχει
υποχρεωτικά διατάξεις που ρυθµίζουν:
α) Τη συµµετοχή του µέλους στις γενικές συνελεύσεις

του ΑΣ. 
β) Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 
γ) Τη συµµετοχή στη διανοµή των πλεονασµάτων της

διαχειριστικής χρήσης. 
δ) Τη συµµετοχή του µέλους στις δραστηριότητες και

στις συναλλαγές του ΑΣ, σύµφωνα µε τους σκοπούς
του, χωρίς διάκριση. Ειδικότερα, το καταστατικό ορίζει
τα είδη συµµετοχής ή τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµ-
µετοχής, καθώς και τους λόγους και τη διαδικασία απαλ-
λαγής από τις υποχρεώσεις αυτές. 
ε) Την υποχρέωση αποχής από δραστηριότητες αντα-

γωνιστικές µε εκείνες του ΑΣ ή από πράξεις που µπο-
ρούν µε οποιονδήποτε τρόπο να βλάψουν τα συµφέρο-
ντα του ΑΣ.
στ) Τη συµµετοχή των µελών στη συνεταιριστική εκ-

παίδευση.
ζ) Το δικαίωµα ενηµέρωσης σχετικά µε τα δικαιώµατα

και τις υποχρεώσεις των µελών, την πορεία των υποθέ-
σεων και την οικονοµική κατάσταση του ΑΣ.
η) Το δικαίωµα του µέλους να λαµβάνει αντίγραφα ή α-

ποσπάσµατα του καταστατικού και του εσωτερικού κα-
νονισµού λειτουργίας, αν υπάρχει, των βιβλίων του ΑΣ,
των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του ΑΣ και των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεών του, καθώς και τον
τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων αυτών. 

2. Το µέλος του ΑΣ πρέπει να ασκεί τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόµου, τους όρους του καταστατικού του ΑΣ και
τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του ΑΣ. 

3. Στο καταστατικό του ΑΣ προβλέπεται το ποσοστό
της παραγωγής που το κάθε µέλος υποχρεούται να πα-
ραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο
του ογδόντα τοις εκατό (80%) της ετήσιας παραγωγής
του µέλους. Η γενική συνέλευση του ΑΣ αποφασίζει κά-
θε χρόνο για τον όγκο των προϊόντων, αυτούσιων ή µε-
ταποιηµένων, που πρόκειται να εµπορευθεί, σύµφωνα µε
την παραγωγή του κάθε µέλους, όπως προκύπτει από
την ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής, καθώς και α-
πό την αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων ε-
νιαίας ενίσχυσης ή άλλο επίσηµο έγγραφο αρµόδιας αρ-
χής. Στο καταστατικό του ΑΣ προβλέπεται το ποσοστό
κάθε είδους εφοδίων, απαραίτητων για τις ανάγκες των
εκµεταλλεύσεων ή της οικιακής τους οικονοµίας, που το

µέλος υποχρεούται να προµηθεύεται από τον ΑΣ. 
4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνε-

ται µε την αυξηµένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 13 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 14, το µέλος µπορεί να απαλλάσσεται από την υπο-
χρέωση της παραγράφου 3, εφόσον: α) έχει αντικειµενι-
κή αδυναµία να εκπληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση ή
συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι, β) πριν από την έντα-
ξή του στον ΑΣ είχε συνάψει αποδεδειγµένα συµβάσεις
πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους, εφόσον ο ΑΣ
έχει ενηµερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παρα-
γωγής και τις λοιπές λεπτοµέρειες της σύµβασης και γ)
ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόµενη πα-
ραγωγή. 

5. Η µη παράδοση της παραγωγής στον ΑΣ ή η µη προ-
µήθεια των εφοδίων από αυτόν, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 3 από µέλος του, συνεπάγεται τη διαγραφή του
µέλους αυτού παράλληλα µε κάθε άλλη κύρωση που τυ-
χόν προβλέπεται από το καταστατικό του.

6. Η εθελοντική εργασία που παρέχει το µέλος του ΑΣ
προς αυτόν, ανάλογα µε τις ανάγκες του, δεν θεωρείται
ότι παρέχεται στο πλαίσιο σχέσης εξαρτηµένης εργα-
σίας. Ο ΑΣ εκδίδει παραστατικό για την τεκµηρίωση της
αµοιβής που καταβάλλεται στα µέλη του για την εθελο-
ντική εργασία που παρέχουν, σύµφωνα µε την παρ. 10
του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), ανεξάρτητα από
το ύψος του ποσού που καταβάλλεται και εφόσον ο δι-
καιούχος δεν ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα. Το
εισόδηµα της παραγράφου αυτής θεωρείται γεωργικό ει-
σόδηµα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΣ

Άρθρο 9
Συνεταιριστικό κεφάλαιο - Συνεταιρική µερίδα

1. Η συνεταιρική µερίδα είναι το ελάχιστο χρηµατικό
ποσό συµµετοχής κάθε µέλους στο κεφάλαιο του ΑΣ.
Κάθε µέλος συµµετέχει στον ΑΣ µε µία (1) υποχρεωτική
µερίδα και έχει µία ψήφο στη γενική συνέλευση του ΑΣ.
Το ύψος του ποσού και οι προϋποθέσεις καταβολής της
µερίδας ορίζονται από το παρόν άρθρο και το καταστατι-
κό. Η συνεταιρική µερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα
τα µέλη. Η µεταβολή της αξίας της συνεταιρικής µερίδας
του ΑΣ γίνεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης και
µε τροποποίηση του καταστατικού του. Το καταστατικό
µπορεί να προβλέπει όρους και προϋποθέσεις για την α-
πόκτηση από κάθε µέλος προαιρετικών µερίδων χωρίς
δικαίωµα ψήφου. Προαιρετικές µερίδες κατέχουν και τα
µέλη – επενδυτές της παραγράφου 2 του άρθρου 6, εφό-
σον το καταστατικό του ΑΣ προβλέπει την εγγραφή
τους. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει προνόµια υ-
πέρ των προαιρετικών µερίδων. 

2. Αν µέλη ΑΣ που υφίστανται και λειτουργούν κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κατέχουν πρό-
σθετες υποχρεωτικές µερίδες είτε επιστρέφονται οι µε-
ρίδες αυτές στην ονοµαστική τους αξία, αυξηµένη ή µει-
ωµένη, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της τελευταίας
χρήσης είτε µετατρέπονται σε προαιρετικές µερίδες,
σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού. 

3. Τo πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της ονο-
µαστικής αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής µερίδας,
καταβάλλεται µε την εγγραφή του µέλους. Το υπόλοιπο
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ποσοστό καταβάλλεται το αργότερο µέσα σε ένα χρόνο
από την εγγραφή του, εκτός αν το καταστατικό προβλέ-
πει βραχύτερο διάστηµα. 

4. Αν το καταστατικό δεν απαγορεύει τη µεταβίβαση
της συνεταιρικής µερίδας, αυτή είναι δυνατή µόνο µε α-
πόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ΑΣ, σε πρόσω-
πο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6.

5. Σε περίπτωση θανάτου µέλους του ΑΣ, ο κληρονό-
µος, µετά από αίτησή του ή όταν υπάρχουν περισσότε-
ροι κληρονόµοι, αυτός που υποδείχθηκε µε έγγραφη
συµφωνία τους, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις του µέλους που πέθανε, εφόσον πλη-
ροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6. Σε οποιαδήποτε άλ-
λη περίπτωση, οι συνεταιρικές µερίδες του µέλους που
πέθανε αποδίδονται στους κληρονόµους στην ονοµαστι-
κή τους αξία, µετά από αίτησή τους, µέσα σε ένα (1) έ-
τος από την ηµεροµηνία θανάτου του µέλους. 

Άρθρο 10
Ευθύνη και υποχρεώσεις του µέλους προς τρίτους

1. Η ευθύνη του µέλους του ΑΣ για τις υποχρεώσεις
του προς τρίτους είναι επικουρική και περιορίζεται µέχρι
του ορίου που καθορίζεται από το καταστατικό και το ο-
ποίο µπορεί να είναι ίσο µε το ποσό της υποχρεωτικής
µερίδας ή µε ακέραιο πολλαπλάσιο του ποσού αυτής.

2. Το µέλος έχει την ευθύνη της παραγράφου 1 και µε-
τά την έξοδό του από τον ΑΣ, για υποχρεώσεις που δη-
µιουργήθηκαν όταν ήταν µέλος ή για προηγούµενες υ-
ποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχθηκε κατά την έγγραφή
του.

3. Αξιώσεις τρίτων, από την ευθύνη του µέλους του ΑΣ
κατά τις παραγράφους 1 και 2, παραγράφονται µετά την
παρέλευση πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους µέσα
στο οποίο γεννήθηκαν.

4. Η ευθύνη του µέλους παύει οπωσδήποτε µετά την
πάροδο ενός (1) έτους από το πέρας της πτώχευσης ή
της εκκαθάρισης του ΑΣ, εκτός αν µέσα στο έτος έχει α-
σκηθεί εναντίον του αγωγή. 

5. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση των µελών
του ΑΣ για υποχρεώσεις του ΑΣ προς τρίτους και το Δη-
µόσιο, καθώς και για υποχρεώσεις µεταξύ µελών και ΑΣ. 

6. Οι δανειστές µέλους ΑΣ για την ικανοποίηση αξιώ-
σεών τους κατά του µέλους, δεν έχουν δικαίωµα επί της
περιουσίας του ΑΣ ή των πλεονασµάτων χρήσεων ή των
συνεταιρικών µερίδων, υποχρεωτικών ή προαιρετικών
των υπολοίπων µελών. 

7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλι-
στικών µέτρων, για οφειλές των µελών προς τρίτους:
α) Το αντάλλαγµα για τη χρήση των περιουσιακών

στοιχείων που έχουν παραχωρηθεί στον ΑΣ.
β) Τα προϊόντα της παραγωγής των µελών που παρα-

δόθηκαν στον ΑΣ για πώληση ή διάθεση στην αγορά, αυ-
τούσια ή µετά από µεταποίηση ή επεξεργασία.
γ) Το τίµηµα των προϊόντων της περίπτωσης β΄.
δ) Η υποχρεωτική και προαιρετική συνεταιρική µερίδα. 
8. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του ΑΣ, ως

τρίτου, χρηµάτων τα οποία έχουν ληφθεί από πιστωτικά
ιδρύµατα ως δάνειο για λογαριασµό µέλους, καθώς και
παροχές σε είδος του ΑΣ προς τα µέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 11
Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του ΑΣ είναι: 
α) Η γενική συνέλευση, 
β) το διοικητικό συµβούλιο και 
γ) το εποπτικό συµβούλιο, 
εφόσον ο αριθµός των µελών του ΑΣ είναι µεγαλύτε-

ρος από πενήντα (50). Αν τα µέλη του ΑΣ είναι λιγότερα
από πενήντα (50), δεν απαιτείται εκλογή εποπτικού συµ-
βουλίου, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό. 

Άρθρο 12
Γενική συνέλευση - Αρµοδιότητες - Σύγκληση

1. Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο
του ΑΣ. Στη γενική συνέλευση µετέχουν αυτοπροσώπως
όλα τα µέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθε-
σµες οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς τον ΑΣ. Στη
γενική συνέλευση κάθε µέλος έχει µία (1) ψήφο. Η γενι-
κή συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέµα για το οποίο
δεν προβλέπεται απόφαση από άλλο αρµόδιο όργανο.
Στην έναρξη της συνεδρίασης η γενική συνέλευση εκλέ-
γει από τα µέλη της πρόεδρο, γραµµατέα και εφορευτική
επιτροπή. Δεν εκλέγεται πρόεδρος της γενικής συνέ-
λευσης µέλος του διοικητικού συµβουλίου του ΑΣ.

2. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της γενικής συνέ-
λευσης ανήκουν:
α) Η τροποποίηση του καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η λύση

και η αναβίωση του ΑΣ.
γ) Η εκλογή και η ανάκληση των µελών του διοικητι-

κού συµβουλίου.
δ) Η έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών κατα-

στάσεων του άρθρου 22 και ο καθορισµός του τρόπου
διάθεσης των πλεονασµάτων της χρήσης.
ε) Η επιβάρυνση των µελών από τυχόν ζηµιές.
στ) Η µεταβολή της αξίας της συνεταιρικής µερίδας.
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα µέλη.
η) Η έγκριση του προγράµµατος επιχειρηµατικής δρά-

σης και ανάπτυξης του ΑΣ, καθώς και του αντίστοιχου
προϋπολογισµού.
θ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων και

εξόδων.
ι) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των µελών του διοικη-

τικού συµβουλίου.
ια) Η ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας

και του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπι-
κού.
ιβ) Η απόφαση για την αγορά και πώληση ακινήτων.
ιγ) Η απόφαση για τη συγκρότηση και λειτουργία από

τα µέλη του ΑΣ Οµάδων Παραγωγών ή Οργανώσεων Πα-
ραγωγών, που αντιστοιχούν στους κλάδους παραγωγής
και στα βασικά προϊόντα του ΑΣ.
ιδ) Ο ορισµός των ελεγκτών του άρθρου 21 για την ε-

πόµενη οικονοµική χρήση και ο καθορισµός της αµοιβής
τους. 
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ιε) Η απόφαση απαλλαγής της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 8 από την υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 8.
ιστ) Κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται στον παρόντα

νόµο και στο καταστατικό.
3. Η γενική συνέλευση µπορεί, µε απόφασή της, να µε-

ταβιβάζει την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, των περι-
πτώσεων ια΄ και ιγ΄ της παραγράφου 2 στο διοικητικό
συµβούλιο.

4. Η γενική συνέλευση συγκαλείται σε τακτική συνε-
δρίαση από το διοικητικό συµβούλιο µε πρόσκληση στην
οποία περιλαµβάνονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάτα-
ξης, µία (1) φορά το χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα
του ΑΣ µέσα σε έξι (6) το πολύ µήνες από τη λήξη της
διαχειριστικής χρήσης. Η διαδικασία σύγκλησης της γε-
νικής συνέλευσης και διεύθυνσης των εργασιών της, ο-
ρίζεται από το καταστατικό.

5. Η γενική συνέλευση συγκαλείται σε έκτακτη συνε-
δρίαση από το διοικητικό συµβούλιο για λόγους που
προβλέπονται από το νόµο ή το καταστατικό ή όταν αυ-
τό επιβάλλεται από το συµφέρον του ΑΣ. 

6. Το ένα πέµπτο (1/5) των µελών του ΑΣ µπορεί να ζη-
τήσει από το διοικητικό συµβούλιο τη σύγκληση έκτα-
κτης γενικής συνέλευσης µε την υποχρεωτική αναφορά
στην αίτησή του των προς συζήτηση θεµάτων. Το εποπτι-
κό συµβούλιο του ΑΣ µπορεί να ζητήσει από το διοικητι-
κό συµβούλιο τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευ-
σης, όταν προκύπτει ανάγκη µετά από έλεγχο που έχει
ασκήσει. Αν το διοικητικό συµβούλιο δεν συγκαλέσει τη
γενική συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την υ-
ποβολή της αίτησης, τα παραπάνω µέλη ή το εποπτικό
συµβούλιο έχουν το δικαίωµα σύγκλησής της. 

7. Σε ΑΣ µε περισσότερα από πεντακόσια (500) µέλη,
το καταστατικό µπορεί να προβλέπει την εκλογή αντι-
προσωπευτικής γενικής συνέλευσης. Τα µέλη της αντι-
προσωπευτικής γενικής συνέλευσης εκλέγονται από τη
γενική συνέλευση της παραγράφου 1. Ο ελάχιστος αριθ-
µός των µελών της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέ-
λευσης ορίζεται στα τετρακόσια (400) µέλη. Ο αριθµός
των τετρακοσίων (400) µελών της αντιπροσωπευτικής
γενικής συνέλευσης αυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%) για τα επιπλέον µέλη του ΑΣ µε πεντα-
κόσια ένα (501) έως τρεις χιλιάδες (3.000) µέλη. Σε ΑΣ
µε περισσότερα από τρεις χιλιάδες (3.000) µέλη, ο αριθ-
µός των µελών της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέ-
λευσης δεν µπορεί να είναι µικρότερος των χιλίων πε-
ντακοσίων (1.500) µελών. Ο ακριβής αριθµός των µελών
της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης, τα καθήκο-
ντά τους και ο τρόπος ανάκλησής τους καθορίζονται από
το καταστατικό. 
Στους ΑΣ που λειτουργεί αντιπροσωπευτική γενική συ-

νέλευση, µπορεί να συγκαλείται έκτακτη γενική συνέ-
λευση του συνόλου των µελών του ΑΣ µετά από αίτηµα
του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον των µελών του
προς το διοικητικό συµβούλιο, για σπουδαίους λόγους
που αφορούν την οικονοµική κατάσταση ή/ και τη σηµα-
ντική µείωση των δραστηριοτήτων του ΑΣ. 

8. Η σύγκληση από το διοικητικό συµβούλιο έκτακτης
γενικής συνέλευσης του συνόλου των µελών του ΑΣ εί-
ναι υποχρεωτική, όταν στην ηµερήσια διάταξη περιλαµ-
βάνονται τα θέµατα των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 13. 

Άρθρο 13
Απαρτία γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει νόµιµα, εφόσον
κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο αριθµός των µελών
που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν και έχουν
δικαίωµα ψήφου είναι µεγαλύτερος από το ήµισυ (1/2)
του συνολικού αριθµού των µελών του ΑΣ που έχουν δι-
καίωµα ψήφου. 

2. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη
της συνεδρίασης, η γενική συνέλευση συνέρχεται, χω-
ρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ηµέρα και ώ-
ρα της επόµενης εβδοµάδας και µε τα ίδια θέµατα της
αρχικής ηµερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή
συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι
ο αριθµός των παριστάµενων ή εκπροσωπούµενων µε-
λών του ΑΣ που έχουν δικαίωµα ψήφου.

3. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για αποφάσεις που α-
φορούν στη: 
α) Μεταβολή του σκοπού του ΑΣ, 
β) συγχώνευση µε άλλον ΑΣ,
γ) λύση του ΑΣ, 
δ) τροποποίηση του καταστατικού του ΑΣ, 
ε) απαλλαγή της παραγράφου 4 του άρθρου 8 από την

υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου 8,
η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνε-

δριάζει νόµιµα, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης
παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα
(2/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών του
ΑΣ που έχουν δικαίωµα ψήφου. Αν δεν συντελεστεί η α-
παρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται σε επανα-
ληπτική συνεδρίαση, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορί-
ζεται στην παράγραφο 2 και βρίσκεται σε απαρτία, εφό-
σον στην έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται ή εκπρο-
σωπείται σε αυτήν το ήµισυ (1/2) τουλάχιστον του συνο-
λικού αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. 

4. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει και άλλα συγκεκρι-
µένα θέµατα, στα οποία για τη λήψη των αποφάσεων α-
παιτείται η απαρτία της παραγράφου 3. 

Άρθρο 14
Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση αποφασίζει για τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης µε την απόλυτη πλειοψηφία των πα-
ρόντων µελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον
παρόντα νόµο ή το καταστατικό. Οι αποφάσεις της γενι-
κής συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα µέλη του
ΑΣ, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα.

2. Κατ’ εξαίρεση, η γενική συνέλευση αποφασίζει µε
αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρό-
ντων µελών για:
α) Τη µεταβολή του σκοπού του ΑΣ.
β) Τη συγχώνευση µε άλλον ΑΣ.
γ) Τη λύση του ΑΣ.
δ) Την τροποποίηση του καταστατικού του ΑΣ. 
ε) Την απαλλαγή της παραγράφου 4 του άρθρου 8 από

την υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου 8.
Το καταστατικό µπορεί να ορίζει και άλλα θέµατα στα

οποία, για τη λήψη αποφάσεων, απαιτείται η πλειοψηφία
που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.

3. Η γενική συνέλευση αποφασίζει µε µυστική ψηφο-
φορία για τα θέµατα που αφορούν:
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α) Αρχαιρεσίες.
β) Απαλλαγή από την ευθύνη των µελών του διοικητι-

κού συµβουλίου.
γ) Έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών κατα-

στάσεων του άρθρου 22. 
δ) Προσωπικά θέµατα.
ε) Ανάκληση των µελών του διοικητικού συµβουλίου.
στ) Διαγραφή µέλους ΑΣ.
ζ) Αν το ζητήσει το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των

µελών που παρίστανται στη συνεδρίαση της γενικής συ-
νέλευσης όπου λαµβάνεται η απόφαση.

4. Αν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν απαλλα-
γούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθούν οι ετήσιες χρηµα-
τοοικονοµικές καταστάσεις του άρθρου 22, η γενική συ-
νέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, µετά την ανάγνωση της
έκθεσης των ελεγκτών, αποφασίζει για την ανάκληση ή
µη των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Αν τα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου ανακληθούν, η γενική συνέ-
λευση, στην ίδια συνεδρίαση, εκλέγει προσωρινό διοικη-
τικό συµβούλιο, το οποίο υποχρεούται µέσα σε προθε-
σµία είκοσι (20) ηµερών να συγκαλέσει νέα γενική συνέ-
λευση των µελών του ΑΣ, µε θέµα την εκλογή νέου διοι-
κητικού συµβουλίου.

5. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου δικαιούνται να
µετάσχουν στην ψηφοφορία για τα θέµατα της απαλλα-
γής από την ευθύνη τους. 

Άρθρο 15
Προσβολή αποφάσεων γενικής συνέλευσης

1. Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που είναι αντί-
θετες στο νόµο ή στο καταστατικό είναι άκυρες. 

2. Η ακυρότητα των αποφάσεων της παραγράφου 1
κηρύσσεται µε απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας
του ΑΣ, µετά από αίτηση µέλους του ΑΣ ή της αρµόδιας
αρχής του άρθρου 18 ή τρίτου που έχει έννοµο συµφέ-
ρον, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκου-
σίας δικαιοδοσίας. Η αίτηση ασκείται µέσα σε προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη της απόφασης από τη
γενική συνέλευση και κοινοποιείται στον ΑΣ. 

3. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου που εκδίδεται, σύµ-
φωνα µε την προηγούµενη παράγραφο υπόκειται σε έ-
φεση, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας. Δικαίωµα άσκησης έφεσης έχει
και η αρµόδια αρχή του άρθρου 18. Αν η απόφαση δεν ε-
πιδοθεί, η έφεση ασκείται εντός προθεσµίας τριών (3)
µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης.

Άρθρο 16
Διοικητικό και εποπτικό συµβούλιο 

1. Το διοικητικό και το εποπτικό συµβούλιο εκλέγονται
από τη γενική συνέλευση µε άµεση, καθολική και µυστι-
κή ψηφοφορία. Μέλη του διοικητικού και του εποπτικού
συµβουλίου µπορεί να εκλεγούν φυσικά πρόσωπα µέλη
του ΑΣ, καθώς και οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών
προσώπων µελών του ΑΣ. Ο αριθµός των µελών τους ο-
ρίζεται από το καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός.
Τα µέλη δεν µπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3). Η
διάρκεια της θητείας των µελών του διοικητικού και επο-
πτικού συµβουλίου ορίζεται από το καταστατικό και δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των τριών (3) ετών ούτε µεγα-
λύτερη των πέντε (5) ετών. Τα µέλη των δύο συµβουλίων
µπορούν να εκλεγούν µόνο για δύο (2) συνεχόµενες θη-

τείες και ανακαλούνται ελεύθερα από τη γενική συνέ-
λευση. Τα µέλη του διοικητικού και του εποπτικού συµ-
βουλίου δεν επιτρέπεται να συµπίπτουν. Μεταξύ των µε-
λών του διοικητικού συµβουλίου και του εποπτικού συµ-
βουλίου δεν επιτρέπεται να υπάρχει συγγενική σχέση
πρώτου βαθµού, εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας. 

2. Αν τρεις (3) µήνες πριν από την εκλογή των µελών
του διοικητικού συµβουλίου, ο αριθµός προσωπικού του
ΑΣ είναι µεγαλύτερος από είκοσι (20) άτοµα, στο διοικη-
τικό συµβούλιο µετέχει εκπρόσωπος του παραπάνω προ-
σωπικού, ως επιπλέον µέλος του. Ο εκπρόσωπος αυτός
συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου µόνο σε θέµατα προσω-
πικού.

3. Το διοικητικό συµβούλιο εκπροσωπεί τον ΑΣ δικα-
στικώς και εξωδίκως. Την εκπροσώπησή του αυτή µπορεί
να την αναθέτει στον πρόεδρο ή σε άλλο µέλος του ή
στον κατά την παράγραφο 11 γενικό διευθυντή. Το διοι-
κητικό συµβούλιο µπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση
αρµοδιοτήτων του σε µέλος αυτού ή σε στέλεχος ή υ-
πάλληλο του ΑΣ.

4. Το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον
µία (1) φορά το µήνα και είναι αρµόδιο να αποφασίζει για
κάθε θέµα που αφορά στη διοίκηση του ΑΣ, στη διαχείρι-
ση της περιουσίας και των υποθέσεών του και στην επι-
δίωξη του σκοπού του. Οι αρµοδιότητες του διοικητικού
συµβουλίου καθορίζονται στο καταστατικό.

5. Το εποπτικό συµβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοι-
κητικού συµβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του
νόµου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενι-
κής συνέλευσης. Το εποπτικό συµβούλιο έχει δικαίωµα
και υποχρέωση να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλί-
ου, εγγράφου ή στοιχείου του ΑΣ και να παρακολουθεί
την πορεία των υποθέσεων του ΑΣ. Το εποπτικό συµβού-
λιο µπορεί να υποβάλλει προτάσεις στο διοικητικό συµ-
βούλιο, για τη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, την
ανάπτυξη του ΑΣ και εισηγείται προγράµµατα συνεταιρι-
στικής εκπαίδευσης των υπηρεσιακών και αιρετών στε-
λεχών, καθώς και των µελών του ΑΣ. Το εποπτικό συµ-
βούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόµου, του κατα-
στατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης υ-
ποδεικνύει στο διοικητικό συµβούλιο την επανόρθωσή
τους µε σχετική έκθεσή του και συγκαλεί γενική συνέ-
λευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβά-
σεις που µπορεί να βλάψουν τα συµφέροντα του ΑΣ.
Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου, το εποπτι-
κό συµβούλιο υποβάλλει τη σχετική έκθεσή του και στην
αρµόδια αρχή του άρθρου 18.

6. Το διοικητικό και το εποπτικό συµβούλιο βρίσκονται
σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα α-
πό τα απόντα, σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί τα
παρόντα µέλη να είναι λιγότερα από τρία (3). Το διοικητι-
κό και το εποπτικό συµβούλιο αποφασίζουν µε απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών.

7. Τα µέλη του διοικητικού και του εποπτικού συµβου-
λίου ευθύνονται προσωπικά και εις ολόκληρον έκαστο
για κάθε ζηµιά που προκάλεσαν στον ΑΣ κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων τους από δόλο ή βαριά αµέλεια. Oι
αξιώσεις του ΑΣ παραγράφονται πέντε (5) έτη αφότου ο
ΑΣ διαπίστωσε τη ζηµιά, εκτός αν πρόκειται για ζηµιά α-
πό δόλο, οπότε παραγράφονται µετά από δέκα (10) έτη.
Σε κάθε περίπτωση επί της παραγραφής αξιώσεων του
ΑΣ κατά των µελών του διοικητικού και εποπτικού συµ-
βουλίου από αδικοπραξία, εφαρµόζεται το τρίτο εδάφιο
του άρθρου 937 του Αστικού Κώδικα.

149



8. Μέλος του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου
δεν µπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέµατα
που αφορούν το ίδιο το µέλος, το σύζυγο ή συγγενείς
του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και δεύτερου βαθ-
µού.

9. Αν ο πρόεδρος ή µέλος του διοικητικού και εποπτι-
κού συµβουλίου είναι αντίδικοι του ΑΣ, αυτός εκπροσω-
πείται κατά την αντίστοιχη δίκη από µέλος του, ειδικώς
εξουσιοδοτηµένο από τον ΑΣ για το σκοπό αυτό, εκτός
αν η γενική συνέλευση διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.

10. Τα µέλη του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου
δεν αµείβονται. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης
µπορεί να προβλέπεται αµοιβή του Προέδρου του διοικη-
τικού συµβουλίου, εφόσον ο κύκλος εργασιών του ΑΣ υ-
περβαίνει τα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ.
Το καταστατικό του ΑΣ µπορεί να προβλέπει την παρο-

χή στα µέλη του διοικητικού και εποπτικού Συµβουλίου: 
α) Εξόδων κίνησης, διαµονής και αποζηµίωσης για υ-

πηρεσίες εκτός της Περιφερειακής Ενότητας που βρί-
σκεται η έδρα του ΑΣ, και 
β) εξόδων παράστασης για τη συµµετοχή τους στις

συνεδριάσεις των συµβουλίων αυτών.
Το ύψος των εξόδων κίνησης, διαµονής και παράστα-

σης του διοικητικού και του εποπτικού Συµβουλίου καθο-
ρίζεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, ύστερα α-
πό εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου.

11. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη δυνατότη-
τα διορισµού από το διοικητικό συµβούλιο γενικού διευ-
θυντή, στον οποίο να ανατίθεται µε σύµβαση η µερική ή
ολική άσκηση των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του διοι-
κητικού συµβουλίου, εκτός από εκείνες που, κατά το νό-
µο ή το καταστατικό, απαιτούν συλλογική ενέργεια, κα-
θώς και τη διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του
ΑΣ. Ο διορισµός γενικού διευθυντή στους ΑΣ µε κύκλο
εργασιών πάνω από ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ,
είναι υποχρεωτικός. Με απόφαση του διοικητικού συµ-
βουλίου καθορίζονται τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και
οι αρµοδιότητες του γενικού διευθυντή. Ο γενικός διευ-
θυντής επιλέγεται από το διοικητικό συµβούλιο µετά από
προκήρυξη που δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερί-
δα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ, και
αν δεν εκδίδεται τέτοια σε µία περιοδική εφηµερίδα της
Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ και σε µία η-
µερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς
και στον ιστότοπο του ΑΣ, αν διαθέτει.

12. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), έχουν ε-
φαρµογή για τους προέδρους του διοικητικού συµβουλί-
ου και τους γενικούς διευθυντές των ΑΣ που έχουν ετή-
σιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατοµµυρίων
(2.000.000) ευρώ. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους
Κλαδικούς Εθνικούς ΑΣ και Κλαδικούς ΑΣ του άρθρου 31
και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις του άρθρου 33. 

13. Όλα τα µέλη των διοικητικών και εποπτικών συµ-
βουλίων ΑΣ παρακολουθούν άπαξ, κατά τη διάρκεια των
πρώτων έξι (6) µηνών της θητείας τους, τη βασική συνε-
ταιριστική εκπαίδευση για θέµατα, όπως είναι ιδίως ο
σκοπός, η φιλοσοφία και ο τρόπος οργάνωσης, διαχείρι-
σης και λειτουργίας των ΑΣ, µε σεµινάρια που οργανώ-
νονται µε την συνδροµή του ταµείου του άρθρου 39. Σε
περίπτωση άρνησης ή υπαίτιας παράλειψης, τα µέλη α-
ντικαθίστανται από µέλη που πληρούν την προϋπόθεση
της παρούσας παραγράφου, σύµφωνα µε τις παραγρά-
φους 5 και 7 του άρθρου 17.

14. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του διοικη-

τικού συµβουλίου µέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο
προβλέπεται από το καταστατικό, στο οποίο καθορίζο-
νται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, οι προϋποθέ-
σεις ενηµέρωσης των µελών, η διαδικασία της εξ απο-
στάσεως συµµετοχής και κάθε σχετικό θέµα. 

Άρθρο 17
Αρχαιρεσίες 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του διοικη-
τικού και εποπτικού συµβουλίου του ΑΣ, καθώς και των
αντιπροσώπων σε άλλα νοµικά πρόσωπα που συµµετέ-
χει ο ΑΣ διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή της ο-
ποίας προεδρεύει δικαστικός λειτουργός που διορίζεται
από το Πρωτοδικείο της έδρας του ΑΣ. Αν µε έγγραφο
του οικείου Πρωτοδικείου βεβαιώνεται η αδυναµία διορι-
σµού δικαστικού λειτουργού, διορίζεται δικηγόρος ύστε-
ρα από πρόταση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, κα-
τόπιν αιτήµατος του ΑΣ. Ο οικείος δικηγορικός σύλλο-
γος, που ορίζει τον δικηγόρο, καθορίζει και το ύψος της
αµοιβής του. Αν τα µέλη του ΑΣ είναι λιγότερα από πε-
νήντα (50), οι εκλογές διενεργούνται χωρίς την παρου-
σία δικαστικού λειτουργού, εκτός αν προβλέπεται δια-
φορετικά από το καταστατικό. Η διαδικασία εκλογής και
ο αριθµός των µελών της εφορευτικής επιτροπής καθο-
ρίζονται από το καταστατικό. Για τις αρχαιρεσίες τηρεί-
ται από την εφορευτική επιτροπή πρακτικό. Το ποσοστό
των γυναικών υποψηφίων να εκλεγούν µέλη του διοικη-
τικού και εποπτικού συµβουλίου, αντιστοιχεί κατ’ ελάχι-
στο στο ποσοστό των γυναικών µελών του ΑΣ. Τυχόν δε-
καδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέ-
ραια µονάδα.

2. Η εκλογή των µελών του διοικητικού και του εποπτι-
κού συµβουλίου διενεργείται µε µυστική ψηφοφορία και
µε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται µε
αλφαβητική σειρά τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων.

3. Ο αριθµός των σταυρών προτίµησης δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του όλου αριθµού των µε-
λών του διοικητικού ή εποπτικού συµβουλίου. Αν προκύ-
πτει κλάσµα ισχύει ο αµέσως επόµενος ακέραιος αριθ-
µός. Ψηφοδέλτια που περιέχουν αριθµό σταυρών µεγα-
λύτερο από αυτόν που ορίζεται από το καταστατικό ή
χωρίς σταυρό είναι άκυρα. 

4. Εκλεγέντες είναι αυτοί που συγκέντρωσαν τις πε-
ρισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλή-
ρωση. Όσοι δεν εκλεγούν είναι επιλαχόντες κατά τη σει-
ρά του αριθµού των ψήφων που έλαβαν.

5. Οι επιλαχόντες καταλαµβάνουν θέσεις τακτικών µε-
λών που κενώνονται µέχρι τη λήξη της θητείας τους.

6. Το διοικητικό και εποπτικό συµβούλιο στην πρώτη,
µετά την εκλογή τους, συνεδρίαση συγκροτούνται σε
σώµα, σύµφωνα µε το καταστατικό. 
Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα

και τις προϋποθέσεις ανακατανοµής των αξιωµάτων στο
διοικητικό συµβούλιο. Αν στο καταστατικό δεν υπάρχει
σχετική πρόβλεψη, η ανακατανοµή των αξιωµάτων µπο-
ρεί να γίνει, εφόσον αποφασισθεί, από τα δύο τρίτα (2/3)
του συνόλου των µελών του. Όταν προκύπτει κλάσµα, ι-
σχύει ο αµέσως επόµενος ακέραιος αριθµός.

7. Αν κενωθεί η θέση µέλους του διοικητικού ή του ε-
ποπτικού συµβουλίου και δεν υπάρχουν επιλαχόντα µέ-
λη, το διοικητικό συµβούλιο µε απόφαση των λοιπών µε-
λών του, συµπληρώνει την κενή θέση µε την εκλογή σε
αυτήν µέλους του ΑΣ. Τα ως άνω οριζόµενα µέλη διατη-
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ρούν την ιδιότητά τους αυτή µέχρι τη σύγκληση της
πρώτης τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, η ο-
ποία επικυρώνει την εκλογή τους ή, σε αντίθετη περί-
πτωση, εκλέγει νέα µέλη. Αν παραιτηθεί η πλειοψηφία ή
το σύνολο των µελών του διοικητικού συµβουλίου και
δεν υπάρχουν επιλαχόντα µέλη, διενεργούνται αρχαιρε-
σίες.

8. Δεν µπορεί να εκλεγεί µέλος στo διοικητικό και επο-
πτικό συµβούλιο του ΑΣ: 
α) Φυσικό πρόσωπο το οποίο καταδικάσθηκε µε τελε-

σίδικη δικαστική απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για:
κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), ε-
κβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία,
παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης,
υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεµπορία και εµπορία ναρκω-
τικών και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο
28.
β) Μέλος του ΑΣ που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του,

όπως αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόµο και στο
καταστατικό. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 8 βεβαιώνεται εγγράφως για κάθε
µέλος που είναι υποψήφιο ενώπιον της εφορευτικής επι-
τροπής από τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου
του ΑΣ πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας. 
γ) Πρόσωπο του οποίου η εκλογή προσκρούει σε όσα

προβλέπονται στα τρία τελευταία εδάφια της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 16. 
δ) Όποιος εργάζεται στον ΑΣ µε οποιαδήποτε σχέση

εργασίας ή έργου.
Για τα κωλύµατα της παρούσας παραγράφου, εκτός α-

πό αυτό του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β΄, κάθε
υποψήφιο µέλος για το διοικητικό και το εποπτικό συµ-
βούλιο, υποχρεούται να προσκοµίσει στον πρόεδρο της
εφορευτικής επιτροπής, υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) µε την οποία δηλώνεται ότι δεν συ-
ντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύµατα των περιπτώ-
σεων αυτών. 
Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπι-

στωθεί για µέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα
κωλύµατα της παρούσας παραγράφου, το µέλος αυτό
εκπίπτει αυτοδικαίως από µέλος του οργάνου και εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 7.

9. Με το καταστατικό ρυθµίζονται τα θέµατα διαδικα-
σίας εκλογής του διοικητικού και του εποπτικού συµβου-
λίου, καθώς και των αντιπροσώπων του ΑΣ σε άλλα νοµι-
κά πρόσωπα όπου συµµετέχει, που δεν ρυθµίζονται στον
παρόντα νόµο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 18
Κρατική εποπτεία αγροτικού συνεταιρισµού

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος επί των ΑΣ ασκείται από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δια
της Διεύθυνσης Οικονοµικών Ελέγχων και Επιθεώρησης,
στο εξής αρµόδια αρχή. Η εποπτεία αφορά τη σύννοµη
λειτουργία και την υποβοήθηση του έργου των ΑΣ, την ε-
πιθεώρηση και τον έλεγχο της δράσης τους, τη διαπί-
στωση της νοµιµότητας των πράξεων και την ορθή εφαρ-
µογή των διατάξεων του νόµου, του καταστατικού και
των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης, και περιλαµβά-
νει, ιδίως, την τήρηση των διατάξεων των νόµων, του κα-

ταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσε-
ων, την τήρηση του µητρώου του άρθρου 19 και την αξιο-
λόγησή τους µέσω αυτού, την εξακρίβωση της αλήθειας
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και γενικά των
βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται από τους ΑΣ, κα-
θώς και την εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των
συνεταιρικών µερίδων ή άλλων ληξιπρόθεσµων οικονο-
µικών υποχρεώσεων των µελών τους.

Άρθρο 19
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών

και άλλων συλλογικών φορέων

1. Οι ΑΣ, οι Κλαδικοί Εθνικοί ΑΣ και Κλαδικοί ΑΣ του
άρθρου 31, οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 33, οι αναγκαστικοί συνε-
ταιρισµοί του άρθρου 32 και το ταµείο του άρθρου 39 κα-
ταχωρίζονται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών και άλλων συλλογικών φορέων, στο εξής µητρώο,
το οποίο τηρείται από την αρµόδια αρχή και αποτελεί
ψηφιακή βάση δεδοµένων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων συµπληρώνονται ή τροποποιούνται η µορ-
φή, το περιεχόµενο, η διαδικασία καταγραφής σε αυτό, η
τήρηση του µητρώου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε το
µητρώο θέµα.

3. Οι ΑΣ απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγρα-
φής τους στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), στο Μη-
τρώο Εµπόρων του ν. 3955/2011 (Α΄ 89) και στα Εµπορι-
κά Επιµελητήρια της περιφέρειάς τους.

Άρθρο 20
Καταχώριση των αγροτικών συνεταιρισµών στο µη-

τρώο 

1. Οι ΑΣ υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση καταχώ-
ρισης στο µητρώο του άρθρου 19. Η αίτησή τους υπο-
βάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία κα-
ταχώρισης στο βιβλίο µητρώου που τηρείται στο Ειρηνο-
δικείο, σύµφωνα µε το άρθρο 4. 

2. Με την αίτηση της εγγραφής τους στο µητρώο οι
ΑΣ υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρ-
µόδια αρχή:
α) Αντίγραφο του καταστατικού τους και βεβαίωση εγ-

γραφής τους στο βιβλίο µητρώου αγροτικών συνεταιρι-
σµών του αρµόδιου Ειρηνοδικείου.
β) Κατάσταση των ιδρυτικών µελών του ΑΣ µε το ονο-

µατεπώνυµο ή την επωνυµία και το ΑΦΜ τους, σύµφωνα
µε το βιβλίο µητρώου µελών, και βεβαίωση ότι έχουν κα-
ταβάλει το ποσοστό της αξίας της συνεταιρικής τους µε-
ρίδας, σύµφωνα µε το άρθρο 9.
γ) Συνοπτικό επιχειρησιακό πλάνο διάρκειας τριών (3)

ετών για τη λειτουργία τους, που περιγράφει τις δραστη-
ριότητες τους σε συγκεκριµένους τοµείς παραγωγής, τις
ποσότητες που πρόκειται να διαχειριστούν, τις προγραµ-
µατισµένες δράσεις και τυχόν επενδυτικά σχέδια που
προτίθενται να αναλάβουν για την υλοποίησή του. 
Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους ΑΣ, επαλη-

θεύονται από την αρµόδια αρχή και µε βάση την πληρό-
τητά τους, οι ΑΣ εγγράφονται ή όχι στο µητρώο. Από της
εγγραφής αυτής, παρέχεται στους ΑΣ αριθµός µητρώου
ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά, σε κάθε έγγραφο
που εκδίδουν, καθώς και στον ιστότοπό τους, εφόσον
διαθέτουν. Για την απόκτηση ΑΦΜ από την αρµόδια Δη-
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µόσια Οικονοµική Υπηρεσία (ΔΟΥ), οι ΑΣ προσκοµίζουν
σε αυτήν βεβαίωση εγγραφής τους στο µητρώο που χο-
ρηγείται από την αρµόδια αρχή και αναγράφει τον αριθ-
µό µητρώου.
Μετά την εκλογή του οριστικού διοικητικού συµβουλί-

ου και του εποπτικού συµβουλίου, αποστέλλεται µέσα
σε ένα (1) µήνα στην αρµόδια αρχή πρακτικό των αρχαι-
ρεσιών για την ανάδειξη του διοικητικού ή/και του επο-
πτικού Συµβουλίου των ΑΣ, το οποίο προβλέπεται στο έ-
κτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17. 

3. Ως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους οι ΑΣ υποχρεού-
νται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο µητρώο τακτικές
δηλώσεις, µε τις οποίες δηλώνουν τυχόν µεταβολές των
στοιχείων της παραγράφου 2, καθώς και: 
α) Τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του

άρθρου 22.
β) Την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών του άρθρου 21.
γ) Το αποδεικτικό της αποστολής του καταλόγου υπό-

χρεων προσώπων προς τα αρµόδια όργανα ελέγχου των
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 12 του άρθρου 16. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του διοικητικού

συµβουλίου ότι τα µέλη του ΑΣ παραδίδουν την παραγω-
γή τους ή/και προµηθεύονται τα εφόδιά τους, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 8.

4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των
τακτικών δηλώσεων της παραγράφου 3, επιπλέον απαι-
τούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτο-
νται στην τακτική δήλωση της παραγράφου 3, καθώς και
η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής τους, οι λόγοι και η
διαδικασία διαγραφής των ΑΣ από το µητρώο και ρυθµί-
ζεται κάθε σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση καθορίζο-
νται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από την
αρµόδια αρχή, στην περίπτωση µη σύννοµης λειτουρ-
γίας των ΑΣ και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την ά-
σκηση της κρατικής εποπτείας.

Άρθρο 21
Έλεγχος

1. Ο οικονοµικός, λογιστικός και διαχειριστικός έλεγ-
χος των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του
άρθρου 22 των ΑΣ και, αν συντρέχει περίπτωση, των ε-
νοποιηµένων ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσε-
ων, διενεργείται ετησίως, µε την επιφύλαξη της παρα-
γράφου 2, από έναν (1) τουλάχιστον νόµιµο ελεγκτή ή ε-
λεγκτικό γραφείο του ν. 3693/2008 (Α΄ 174), για τους ΑΣ
για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις τακτικού
ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των νο-
µικών οντοτήτων του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) από τους ε-
λεγκτές αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Στους λοιπούς ΑΣ διενεργείται από
έναν (1) τουλάχιστον ελεγκτή που έχει άδεια άσκησης
οικονοµολογικού επαγγέλµατος, σύµφωνα µε το
π.δ. 475/1991 (Α΄ 176).

2. Οι ΑΣ που έχουν λιγότερα από πενήντα (50) µέλη
και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους είναι µέχρι πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ, µπορούν να υποβάλλουν τις ε-
τήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους στον έ-
λεγχο της παραγράφου 1 κάθε τρεις (3) συνεχόµενες
διαχειριστικές χρήσεις σωρευτικά.

3. Δεν µπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές µέλη και υ-

πάλληλοι του ΑΣ που ελέγχεται ή συγγενείς αυτών εξ
αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και δεύτερου βαθµού. 

4. Οι ελεγκτές και ισάριθµοι αναπληρωτές τους ορίζο-
νται από την προηγούµενη τακτική γενική συνέλευση
του ΑΣ, εκτός από τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής
χρήσης, οι οποίοι ορίζονται από το καταστατικό. Η αµοι-
βή των ελεγκτών ορίζεται µε την απόφαση ορισµού τους
ή από το καταστατικό. Οι ελεγκτές µπορούν να επανα-
διορίζονται, µέχρι και για πέντε (5) συνεχείς χρήσεις.

5. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρι-
σµα του ελέγχου τους µαζί µε τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες στο διοικητικό συµβούλιο του ΑΣ που ελέγχεται, το
αργότερο τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη γενική συνέ-
λευση, καθώς και να υποβάλλουν αντίγραφο του πορί-
σµατος στην αρµόδια αρχή του άρθρου 18. Στο πόρισµα
πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονοµικής κα-
τάστασης του ΑΣ στο πλαίσιο των καταστατικών του
σκοπών και των ετήσιων προγραµµάτων δράσης του. Το
διοικητικό συµβούλιο του ΑΣ υποχρεούται να ανακοινώ-
σει το ως άνω πόρισµα στην πρώτη µετά τον έλεγχο γε-
νική συνέλευση των µελών του και να καλεί εγγράφως
τους ελεγκτές πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, για να παρίστα-
ται σε αυτήν. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται
στη γενική συνέλευση και να παρέχουν οποιαδήποτε
πληροφορία ή διευκρίνιση τους ζητηθεί. Αν από το πόρι-
σµα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί
πράξεις που τιµωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού
Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόµων, οι ελεγκτές υποχρε-
ούνται να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ηµερών το πόρι-
σµά τους στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και να γνω-
στοποιήσουν στην αρµόδια αρχή την ως άνω υποβολή.

6. Ο ΑΣ που ελέγχεται υποχρεούται να θέτει στη διά-
θεση των ελεγκτών κατάλληλο χώρο, όλα τα λογιστικά
βιβλία, στοιχεία (παραστατικά) και λογαριασµούς και να
παρέχει κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που χρειά-
ζονται οι ελεγκτές για την εκτέλεση του έργου του.
Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως:
α) Τη νοµιµότητα των αποφάσεων και των πράξεων

των οργάνων διοίκησης του ΑΣ.
β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές

και κανόνες της λογιστικής επιστήµης.
γ) Την οικονοµική κατάσταση του ΑΣ, που προκύπτει

από τον έλεγχο των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών κατα-
στάσεων και την έκθεση πεπραγµένων διαχείρισης του
διοικητικού συµβουλίου.
δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά µόνο τη νοµιµό-

τητα της πραγµατοποίησης των δαπανών. Ο έλεγχος αυ-
τός αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση τυχόν ατασθα-
λιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων που έχουν
διαπραχθεί και τον εντοπισµό των υπεύθυνων.

7. Οι ελεγκτές, µε αίτησή τους προς το διοικητικό συµ-
βούλιο, στην οποία αναφέρουν τα προς συζήτηση θέµα-
τα, µπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής
συνέλευσης. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί υποχρε-
ωτικά τη γενική συνέλευση µέσα σε ένα (1) µήνα από
την υποβολή της αίτησης, µε θέµατα ηµερήσιας διάτα-
ξης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.

8. Κατά τα λοιπά, για τη διενέργεια του ελέγχου από
τους νόµιµους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία του
ν. 3693/2008, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις των νόµων 4336/2015 και 3693/2008.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 22
Διαχειριστική χρήση 

1. Η διαχειριστική χρήση δεν µπορεί να περιλαµβάνει
περισσότερους από δώδεκα (12) µήνες. 

2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα λογιστικά
βιβλία του ΑΣ, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας
του, καταρτίζονται οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές κατα-
στάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και
υποβάλλονται από το διοικητικό συµβούλιο στην τακτική
γενική συνέλευση µαζί µε την έκθεση των ελεγκτών του
άρθρου 21 και την έκθεση διαχείρισης πεπραγµένων του
διοικητικού συµβουλίου για το έτος που έληξε.

3. Το διοικητικό συµβούλιο συντάσσει πρόγραµµα δρά-
σης και ανάπτυξης του ΑΣ για την επόµενη χρήση, το ο-
ποίο συνοδεύεται από προϋπολογισµό εσόδων - εξόδων
και το υποβάλλει για έγκριση στην τακτική γενική συνέ-
λευση.

4. Ο ΑΣ έχει υποχρέωση να δηµοσιεύει κατ’ έτος τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του σε µία (1) ηµερή-
σια εφηµερίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας
του ΑΣ, και αν δεν εκδίδεται τέτοια σε περιοδική εφηµε-
ρίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ,
στον ιστότοπο του ΑΣ, εφόσον διαθέτει, και σε µία εφη-
µερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας για ΑΣ µε κύκλο εργα-
σιών πάνω από είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ,
το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, η
οποία τις εγκρίνει. 

Άρθρο 23
Διαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονάσµατα - 

Κέρδη - Τηρούµενα βιβλία

1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα του ΑΣ αφαιρεθούν οι
κάθε είδους δαπάνες, οι ζηµιές, οι αποσβέσεις και οι τό-
κοι των προαιρετικών µερίδων, το υπόλοιπο που αποµέ-
νει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το
διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαµβάνει πλεονάσµατα και
κέρδη. Τα πλεονάσµατα προέρχονται από τις συναλλα-
γές του ΑΣ µε τα µέλη του και µε µέλη – επενδυτές που
συναλλάσσονται µε τον ΑΣ. Το πέραν του πλεονάσµατος
υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές
µε τρίτους και αποτελεί κέρδος. Για φορολογικούς σκο-
πούς διανοµής του πλεονάσµατος και τήρησης των απο-
θεµατικών, τηρούνται διακριτοί λογαριασµοί για το σχη-
µατισµό των πλεονασµάτων και των κερδών.

2. Ο ΑΣ, µε απόφαση της γενικής του συνέλευσης,
µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε τρίτους µη
µέλη του ΑΣ, που δεν κατέχουν προαιρετικές µερίδες. Ο
όγκος των συναλλαγών του ΑΣ µε τους τρίτους σε σχέ-
ση µε τα µέλη του καθορίζεται από το καταστατικό. Οι ό-
ροι αγοράς προϊόντων τρίτων από τον ΑΣ και διάθεσης
σε αυτούς εφοδίων δεν µπορεί να είναι ευνοϊκότεροι α-
πό τους αντίστοιχους όρους συναλλαγών του ΑΣ µε τα
µέλη του. 

3. Από τα πλεονάσµατα κρατείται ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού.
Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τα-
κτικό αποθεµατικό φθάσει στο ύψος του συνολικού πο-

σού των υποχρεωτικών µερίδων των µελών του ΑΣ και ε-
παναφέρεται αν το τακτικό αποθεµατικό υστερήσει ένα-
ντι του συνολικού ποσού των µερίδων των µελών. Το κα-
ταστατικό µπορεί να προβλέπει µεγαλύτερο ποσοστό
κράτησης. Το µέρος των πλεονασµάτων που µεταφέρε-
ται στο τακτικό αποθεµατικό λογίζεται ως ισόποση ει-
σφορά των µελών. Αν το καταστατικό προβλέπει συµµε-
τοχή των προαιρετικών µερίδων στα πλεονάσµατα τα
ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν από οποιαδήπο-
τε άλλη χρησιµοποίηση των πλεονασµάτων.

4. Το υπόλοιπο των πλεονασµάτων, που αποµένει µετά
την κράτηση της παραγράφου 3, διατίθεται για την:
α) Απόδοση στα µέλη, ανάλογα µε τις συναλλαγές

τους µε τον ΑΣ. 
β) Ανάπτυξη του ΑΣ.
γ) Υποστήριξη δραστηριοτήτων κοινωνικού σκοπού και

εφαρµογή δράσεων βιώσιµης ανάπτυξης της κοινότητας
όπου δραστηριοποιείται ο ΑΣ, σε ποσοστό που καθορίζε-
ται από το καταστατικό του ΑΣ. Για τον σκοπό της περί-
πτωσης αυτής µπορεί να διατίθεται και µέρος των κερ-
δών της παραγράφου 1 µε απόφαση της γενικής συνέ-
λευσης. 
δ) Εκπαίδευση και επιµόρφωση των µελών του ΑΣ, σε

ποσοστό τουλάχιστον δύο τοις εκατό (2%) των πλεονα-
σµάτων. 

5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, τα ποσά της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4, µπορεί να παραµεί-
νουν στον ΑΣ ως εξατοµικευµένες έντοκες καταθέσεις
προθεσµίας των µελών. Το επιτόκιο που καταβάλλεται
στην περίπτωση αυτή καθορίζεται µε απόφαση της γενι-
κής συνέλευσης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το επιτό-
κιο δανεισµού του ΑΣ από τις τράπεζες.

6. Στο τακτικό αποθεµατικό περιέρχονται:
α) Το σύνολο των κερδών, όπως ορίζονται στην παρά-

γραφο 1, µετά τη φορολόγησή τους, εκτός αν µέρος αυ-
τών έχει διατεθεί για την εκπλήρωση του σκοπού της πε-
ρίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4.
β) Η κράτηση της παραγράφου 3.
γ) Τα έσοδα που περιέρχονται στον ΑΣ από χαριστική

αιτία.
δ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφο-

ρετικά από το καταστατικό.
7. Οι ΑΣ τηρούν τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) και τα λο-

γιστικά στοιχεία (παραστατικά) που προβλέπονται από
τον ν. 4308/2014, καθώς και τα παρακάτω βιβλία θεωρη-
µένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους:
α) Βιβλίο µητρώου µελών.
β) Βιβλία πρακτικών των οργάνων διοίκησής τους.
γ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το καταστα-

τικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ –

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣ

Άρθρο 24
Συγχώνευση

1. Δύο (2) ή περισσότεροι ΑΣ µπορεί να συγχωνευθούν
είτε µε τη σύσταση νέου ΑΣ στον οποίο ενσωµατώνονται
οι συγχωνευόµενοι ΑΣ είτε µε την απορρόφηση ενός ή
περισσότερων υφιστάµενων ΑΣ από άλλον ο οποίος ήδη
λειτουργεί.

2. Η συγχώνευση πραγµατοποιείται, εφόσον ο ΑΣ που

153



προέρχεται από τη συγχώνευση έχει θετική οικονοµική
θέση.

3. Για τη συγχώνευση µε τη σύσταση νέου ΑΣ απαιτεί-
ται:
α) Σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης που καταρτίζουν

εγγράφως τα διοικητικά συµβούλια των ΑΣ που συγχω-
νεύονται.
Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης περιέχει τουλάχι-

στον τα ακόλουθα στοιχεία:
αα) Την επωνυµία, την καταστατική έδρα των ΑΣ που

συγχωνεύονται, τον αριθµό καταχώρισης των καταστα-
τικών τους και των τροποποιήσεων αυτών στο βιβλίο µη-
τρώου αγροτικών συνεταιρισµών που τηρείται στο αρµό-
διο Ειρηνοδικείο και τον αριθµό εγγραφής τους στο µη-
τρώο του άρθρου 19, καθώς και την επωνυµία και την έ-
δρα που προτείνεται για τον νέο ΑΣ που προέρχεται από
τη συγχώνευση.
ββ) Τον τρόπο κατανοµής των συνεταιρικών µερίδων

και την αξία της συνεταιρικής µερίδας του νέου ΑΣ.
γγ) Τους ενδεχόµενους ειδικούς όρους ή πλεονεκτή-

µατα που συνδέονται µε τις υποχρεωτικές και προαιρετι-
κές µερίδες. 
δδ) Την ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις των ΑΣ

που συγχωνεύονται θεωρούνται λογιστικά τελούµενες
για λογαριασµό του νέου ΑΣ.
εε) Τους όρους της αντιπροσωπευτικότητας, στην πε-

ρίπτωση που ο αριθµός των µελών φυσικών προσώπων
των συγχωνευόµενων ΑΣ υπερβαίνει τα πεντακόσια
(500) µέλη, οπότε µπορεί η κοινή γενική συνέλευση των
µελών των συγχωνευόµενων ΑΣ να είναι αντιπροσωπευ-
τική, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 12. 
στστ) Την τήρηση κατ΄ ελάχιστον των διατάξεων του

π.δ. 178/2002 (Α΄ 162) σχετικά µε τα δικαιώµατα των ερ-
γαζοµένων των ΑΣ που συγχωνεύονται.
β) Απόφαση των γενικών συνελεύσεων καθενός από

τους προς συγχώνευση ΑΣ, που λαµβάνεται µε την α-
παρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και µε την
πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Η απόφα-
ση αυτή αφορά στην έγκρισης της συγχώνευσης και του
σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης. Μέλη των ΑΣ που δεν
επιθυµούν τη συγχώνευση, µπορεί να αποχωρήσουν,
σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού.
γ) Δηµοσίευση περίληψης του σχεδίου σύµβασης συγ-

χώνευσης σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα ευρείας κυκλο-
φορίας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας των υπό
συγχώνευση ΑΣ, και αν δεν εκδίδεται τέτοια σε περιοδι-
κή εφηµερίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας
των ΑΣ, καθώς και στους ιστοτόπους τους, εφόσον δια-
θέτουν, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την η-
µεροµηνία λήψης της απόφασης της γενικής συνέλευ-
σης. 
δ) Σύγκληση των µελών των υπό συγχώνευση ΑΣ, µε-

τά από πρόσκληση των διοικητικών συµβουλίων τους, σε
κοινή γενική συνέλευση, η οποία εγκρίνει το καταστατι-
κό του νέου ΑΣ. Η ίδια γενική συνέλευση εκλέγει το προ-
σωρινό διοικητικό συµβούλιο του νέου ΑΣ που προκύπτει
από τη συγχώνευση. Με κοινή αίτηση των υπό συγχώ-
νευση ΑΣ, η απόφαση της παρούσας περίπτωσης απο-
στέλλεται στην αρµόδια αρχή για την καταχώρισή της
στο µητρώο. 
ε) Υποβολή του καταστατικού του νέου ΑΣ από το

προσωρινό διοικητικό συµβούλιο του νέου ΑΣ, στο Ειρη-
νοδικείο της έδρας του, για καταχώρισή του, σύµφωνα
µε το άρθρο 4.

στ) Καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο µητρώου
αγροτικών συνεταιρισµών του αρµόδιου Ειρηνοδικείου,
µε µνεία του αριθµού της πράξης του Ειρηνοδίκη, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 4. Ο Ειρηνοδίκης, προκειµένου να δια-
τάξει την καταχώριση του καταστατικού, ελέγχει την τή-
ρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

4. Από την ηµεροµηνία καταχώρισης του καταστατικού
συντελείται η συγχώνευση και όλα τα περιουσιακά στοι-
χεία των ΑΣ που συγχωνεύτηκαν αποτελούν περιουσία
του νέου ΑΣ. Η µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού των ΑΣ που συγχωνεύονται στον νέο ΑΣ
γίνεται, σύµφωνα µε την τρέχουσα λογιστική τους αξία.
Για τα ακίνητα ισχύουν κάθε φορά οι υπάρχουσες αντι-
κειµενικές αξίες ή οι τιµές εκκίνησης, όπου δεν υφίστα-
ται το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού. 

5. Η πράξη του Ειρηνοδίκη περί καταχώρισης του κα-
ταστατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4, αποτελεί τίτλο µε-
ταγραφής για τα ακίνητα που περιέρχονται στον νέο ΑΣ. 

6. Ο νέος ΑΣ υποκαθίσταται αυτοδικαίως, από την ηµέ-
ρα που συντελείται η συγχώνευση, σε όλα τα δικαιώµα-
τα και τις υποχρεώσεις των ΑΣ που συγχωνεύθηκαν, κα-
θώς και στις εκκρεµείς δίκες τους, τις οποίες και συνεχί-
ζει χωρίς καµία ειδικότερη διατύπωση εκ µέρους του ΑΣ. 

7. Τα µέλη των ΑΣ που συγχωνεύθηκαν είναι αυτοδι-
καίως µέλη του νέου ΑΣ µε όλα τα δικαιώµατα και τις υ-
ποχρεώσεις που ορίζει το καταστατικό του νέου ΑΣ.

8. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο του νέου ΑΣ, σχηµατί-
ζεται από το σύνολο της αξίας των συνεταιρικών µερί-
δων των µελών των ΑΣ που συγχωνεύονται. Αφαιρείται
η τυχόν επιστροφή της αξίας των µερίδων των µελών, τα
οποία αποχωρούν κατά τους όρους του καταστατικού
του ΑΣ στον οποίο συµµετέχουν. Αν οι συνεταιρικές αυ-
τές µερίδες είναι άνισες, η κοινή γενική συνέλευση της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3, µε απόφασή της, ορί-
ζει τον τρόπο προσαρµογής των µερίδων που υπολείπο-
νται της αξίας της συνεταιρικής µερίδας του νέου ΑΣ. 

9. Οι ΑΣ που συγχωνεύθηκαν παύουν να υφίστανται α-
πό τη συντέλεση της συγχώνευσης.

10. Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από
την καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο µητρώου
του αρµόδιου Ειρηνοδικείου, το προσωρινό διοικητικό
συµβούλιο συγκαλεί τα µέλη του νέου ΑΣ σε γενική συ-
νέλευση, εντός ενός (1) µηνός, για την εκλογή του νέου
διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου.

11. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το νέο νο-
µικό πρόσωπο του ΑΣ εγγράφεται στο µητρώο, σύµφωνα
µε το άρθρο 20. 

12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
αναλογικά και για την περίπτωση της συγχώνευσης µε
απορρόφηση.

13. Οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37), εφαρµόζο-
νται συµπληρωµατικά για θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε
το παρόν άρθρο. Οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων
που ρυθµίζουν θέµατα του παρόντος άρθρου εφαρµόζο-
νται αναλογικά.

Άρθρο 25
Πτώχευση

1. Ο ΑΣ κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης αν παύ-
σει τις πληρωµές των χρεών του.

2. Η πτώχευση κηρύσσεται από το αρµόδιο δικαστήριο
της έδρας του ΑΣ µετά από αίτηση:
α) Οποιουδήποτε πιστωτή, που έχει έννοµο συµφέρον.
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β) Του διοικητικού συµβουλίου του ΑΣ.
γ) Των εκκαθαριστών. 
3. Ο υπό εκκαθάριση ΑΣ κηρύσσεται σε πτώχευση µό-

νον αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διανοµή της περιουσίας
του, σύµφωνα µε το άρθρο 27.

4. Αν έχει υποβληθεί δήλωση παύσης πληρωµών ή αί-
τηση κήρυξης σε πτώχευση του ΑΣ από το διοικητικό
συµβούλιο του ΑΣ ή αν έχει κατατεθεί αίτηση για την κή-
ρυξή του σε πτώχευση από οποιονδήποτε πιστωτή ή
τους εκκαθαριστές, το διοικητικό συµβούλιο ή οι εκκαθα-
ριστές συγκαλούν εντός δέκα (10) ηµερών τη γενική συ-
νέλευση µε θέµα την επιβολή έκτακτης εισφοράς για να
αποφευχθεί η κήρυξη της πτώχευσης. Στη γενική συνέ-
λευση υποβάλλεται ισολογισµός και έκθεση του διοικητι-
κού συµβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του ΑΣ
και την προτεινόµενη έκτακτη εισφορά. Η γενική συνέ-
λευση, µε απόφασή της που λαµβάνεται µε την απαρτία
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 και την πλειο-
ψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 14, επιβάλλει στα
µέλη έκτακτη εισφορά, ανάλογα µε τον αριθµό των υπο-
χρεωτικών µερίδων τους και µέσα στα όρια της ευθύνης
που προβλέπεται από το καταστατικό. Η εισφορά αυτή
βαρύνει και τα µέλη που αποχώρησαν για οποιονδήποτε
λόγο µέσα στο τελευταίο έτος πριν από την υποβολή
της αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης. Η εισφορά
καταβάλλεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών
από τη λήψη της απόφασης στη γενική συνέλευση. Αν η
προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, το διοικητικό συµ-
βούλιο ή οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να υποβάλουν
στο Ειρηνοδικείο πίνακα για την έκτακτη εισφορά. Ο πί-
νακας κηρύσσεται εκτελεστός από το Ειρηνοδικείο.

5. Μέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κατάθεση της
δήλωσης παύσης πληρωµών ή από την κοινοποίηση στον
ΑΣ της αίτησης για την κήρυξή του σε πτώχευση, το διοι-
κητικό συµβούλιο υποχρεούται να δηλώσει στο αρµόδιο
δικαστήριο, αν συνεχίζει ή όχι τις πληρωµές.

6. Το δικαστήριο προσδιορίζει δικάσιµο για την εκδίκα-
ση της αίτησης - δήλωσης µετά την πάροδο της προθε-
σµίας της παραγράφου 5 και, αν διαπιστώσει ότι εξακο-
λουθεί η κατάσταση παύσης των πληρωµών, κηρύσσει
τον ΑΣ σε πτώχευση.

7. Από την κήρυξή του σε πτώχευση ο ΑΣ λύεται. Η
πτώχευση του ΑΣ δεν συνεπάγεται την πτώχευση των
µελών του. 

8. Αν επιτευχθεί πτωχευτικός συµβιβασµός, επικυρώ-
νεται από το αρµόδιο πτωχευτικό δικαστήριο, οπότε ο
ΑΣ αναβιώνει και συνεχίζει τις εργασίες του. Μετά την
κατάρτιση του συµβιβασµού οι πιστωτές δεν µπορούν να
στραφούν κατά των µελών του ΑΣ. Η απόφαση µε την ο-
ποία επικυρώνεται ο συµβιβασµός, κοινοποιείται µε φρο-
ντίδα του ΑΣ στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο για την καταχώ-
ρισή της στο βιβλίο µητρώου αγροτικών συνεταιρισµών
και στην αρµόδια αρχή του άρθρου 18 για την καταχώρι-
σή της στο µητρώο.

9. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του πτω-
χευτικού κώδικα.

Άρθρο 26
Λύση ΑΣ

1. Ο ΑΣ λύεται:
α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς του, που ορίζεται στο

καταστατικό και δεν αποφασίσθηκε η παράτασή του από
τη γενική συνέλευση.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβά-
νεται µε την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13
και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14.
γ) Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του ΑΣ

που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδο-
σίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµ-

φέρον, αν από το ανύπαρκτο της δραστηριότητάς του
συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του. 
ββ) Μετά από αίτηση της αρµόδιας αρχής του άρθρου

18, αν ο ΑΣ δεν έχει υποβάλει στο µητρώο του άρθρου
19 τις εγκεκριµένες από τη γενική συνέλευση οικονοµι-
κές καταστάσεις τριών (3) συνεχόµενων διαχειριστικών
χρήσεων, καθώς και αν ο ΑΣ διαγραφεί από το µητρώο. 

2. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ΑΣ, όπως α-
ναγράφονται στον ισολογισµό, καταστεί κατώτερο από
το ένα πέµπτο (1/5) του συνεταιριστικού κεφαλαίου, το
διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει γενική
συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λή-
ξη της χρήσης του ισολογισµού, η οποία αποφασίζει την
υιοθέτηση σχεδίου εξυγίανσης για έγκριση από τον πι-
στωτή µε το µεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων ή τη λήψη
µέτρων για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ή τη λύση
του ΑΣ. 

3. Αν ο ΑΣ λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του, είναι
δυνατή η αναβίωσή του µε απόφαση της γενικής συνέ-
λευσης που συγκαλείται από το ένα πέµπτο (1/5) των µε-
λών του ΑΣ. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης λαµβά-
νεται µε την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13
και µε την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου
14. Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο ΑΣ δεν έχει
ποτέ λυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η
διανοµή της περιουσίας του ΑΣ. 

4. Η λύση του ΑΣ και η απόφαση αναβίωσης της παρα-
γράφου 3 κατατίθεται µε φροντίδα του ΑΣ στο αρµόδιο
Ειρηνοδικείο για την καταχώρισή της στα βιβλία µητρώ-
ου αγροτικών συνεταιρισµών και στην αρµόδια αρχή του
άρθρου 18 για την καταχώρισή της στο µητρώο.

Άρθρο 27
Εκκαθάριση ΑΣ

1. Τη λύση του ΑΣ ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρι-
σης, µε εξαίρεση την περίπτωση της λύσης του ΑΣ που
επέρχεται από την κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευ-
σης.

2. Το νοµικό πρόσωπο του ΑΣ που λύεται εξακολουθεί
να υπάρχει και να λειτουργεί µέχρι το τέλος της εκκαθά-
ρισης για τις ανάγκες της. Η γενική συνέλευση του ΑΣ
διατηρεί τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της εκκαθά-
ρισης, λειτουργεί για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και
λαµβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέµα µε την απαρ-
τία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 και µε την
πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 14. Ο διορι-
σµός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύ-
ση της εξουσίας του διοικητικού συµβουλίου. Όσον αφο-
ρά τους εκκαθαριστές, εφαρµόζονται αναλόγως οι δια-
τάξεις για το διοικητικό συµβούλιο των ΑΣ. Οι συζητή-
σεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται
περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συµ-
βουλίου. 

3. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν (1) ή περισσό-
τερους εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέ-
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λευση, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Κα-
τά παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου, στην περί-
πτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26, ο εκκαθαρι-
στής ορίζεται από το δικαστήριο µε την απόφαση που
κηρύσσει τη λύση του ΑΣ. 

4. Σε περίπτωση θανάτου, µόνιµης αδυναµίας άσκησης
καθηκόντων, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαρι-
στών, µετά από αίτηση µέλους ή πιστωτή του ΑΣ, το Ει-
ρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ που δικάζει µε τη διαδικα-
σία της εκουσίας δικαιοδοσίας, διορίζει άλλους εκκαθα-
ριστές. Το ίδιο ισχύει και αν η γενική συνέλευση δεν όρι-
σε εκκαθαριστές.

5. Οι εκκαθαριστές µέσα σε ένα (1) µήνα από την κοι-
νοποίηση της απόφασης διορισµού τους δηµοσιεύουν σε
µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας
και σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα της Περιφερειακής Ε-
νότητας της έδρας του ΑΣ, και αν δεν εκδίδεται τέτοια
σε µία (1) περιοδική εφηµερίδα της Περιφερειακής Ενό-
τητας της έδρας του ΑΣ και στον ιστότοπο του ΑΣ, εφό-
σον διαθέτει, περίληψη της απόφασης που διατάσσει
την εκκαθάριση και το διορισµό τους, καλούν τους πι-
στωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους και κοινο-
ποιούν πρόσκληση, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του
άρθρου 62 του ν.δ. 356/1974 (A΄ 90). Οι εκκαθαριστές α-
ποστέλλουν την απόφαση αυτή και στην αρµόδια αρχή
για την καταχώρισή της στο µητρώο του άρθρου 19.
Ο εκκαθαριστής κάθε µορφής επιχείρησης και ο εκκα-

θαριστής κληρονοµίας υποχρεούται εντός µηνός από
την ανάληψη των καθηκόντων του να κοινοποιεί πρό-
σκληση για αναγγελία απαιτήσεων του Δηµοσίου προς
τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών και στον Διοι-
κητή του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

6. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να κάνουν απο-
γραφή της περιουσίας του ΑΣ που εκκαθαρίζεται και να
συντάξουν ισολογισµό, αντίγραφο του οποίου υποβάλ-
λουν στην αρµόδια αρχή, εφόσον έχουν στη διάθεσή
τους τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία του ΑΣ, και σε κά-
θε περίπτωση εντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) έ-
τους από τη λύση του ΑΣ. Την ίδια υποχρέωση σύνταξης
ισολογισµού έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογισµός συντάσσε-
ται στο τέλος κάθε έτους. 

7. Οι εκκαθαριστές µπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα
του ΑΣ µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη λύ-
ση του.

8. Εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση
του ΑΣ, µέλος ή πιστωτής του ΑΣ µπορεί να ζητήσει από
το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ, το οποίο δικάζει κατά
τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να καθορίσει
την κατώτερη τιµή πώλησης των ακινήτων του ΑΣ. Η α-
πόφαση του Ειρηνοδικείου δεσµεύει τους εκκαθαριστές
και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα µέσα. Αν
για ένα (1) έτος µετά την έκδοση της απόφασης του Ει-
ρηνοδικείου δεν καταστεί δυνατή η εκποίηση ακινήτων
του ΑΣ, τότε παύει να ισχύει η δέσµευση της παρούσας
παραγράφου.

9. Απαιτήσεις πιστωτών κατά του υπό εκκαθάριση ΑΣ
παραγράφονται µετά την πάροδο τριών (3) ετών από την
ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της παραγράφου 5.

10. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώνουν χω-
ρίς καθυστέρηση τις εκκρεµείς υποθέσεις του ΑΣ, να µε-
τατρέπουν σε χρήµα τη συνεταιριστική περιουσία, να ε-
ξοφλούν τα χρέη του και να εισπράττουν τις απαιτήσεις
του ΑΣ. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφό-

σον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συµ-
φέρον του ΑΣ. 

11. Οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, κα-
θώς και οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πέρατος
της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.
Κάθε έτος τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης υποβάλ-
λονται στη γενική συνέλευση των µελών του ΑΣ µε έκ-
θεση των αιτιών τα οποία παρεµπόδισαν το τέλος της εκ-
καθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθα-
ριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηµατοοικονοµικές κα-
ταστάσεις και αποστέλλουν αντίγραφό τους στην αρµό-
δια αρχή για την καταχώρισή τους στο µητρώο του άρ-
θρου 19. 

12. Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα
ληξιπρόθεσµα χρέη του ΑΣ που εκκαθαρίζεται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Οι
προαιρετικές µερίδες εξοφλούνται µετά την ικανοποίη-
ση των Τραπεζικών Ιδρυµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου,
των Ασφαλιστικών Ταµείων και των εργαζοµένων. Το υ-
πόλοιπο του ενεργητικού που αποµένει διατίθεται σε άλ-
λον ΑΣ ή για άλλο κοινωνικό σκοπό, σύµφωνα µε όσα ο-
ρίζονται στο καταστατικό και δεν διανέµεται στα µέλη. 

13. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί τα πέντε
(5) έτη, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γε-
νική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυν-
σης και περάτωσης της εκκαθάρισης για έγκριση. Το
σχέδιο αυτό περιλαµβάνει έκθεση για τις µέχρι τότε ερ-
γασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης
και τα µέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή
της. Τα µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν παραίτη-
ση του ΑΣ από δικαιώµατα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η
επιδίωξη αυτών είναι ασύµφορη σε σχέση µε τα προσδο-
κώµενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί µεγάλο χρονικό διά-
στηµα, συµβιβασµούς, αναδιαπραγµατεύσεις, καταγγε-
λίες συµβάσεων ή και σύναψη νέων.
Εάν το σχέδιο εγκριθεί από τη γενική συνέλευση, ο εκ-

καθαριστής ολοκληρώνει την εκκαθάριση, σύµφωνα µε
το ως άνω σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθα-
ριστής ή µέλη του ΑΣ που εκπροσωπούν το ένα τρίτο
(1/3) του αριθµού των µελών µπορούν να ζητήσουν την
έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ µε αί-
τησή τους που δικάζεται µε τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο µπορεί να τροποποιήσει τα
µέτρα που προβλέπει το σχέδιο, δεν µπορεί όµως να
προσθέσει µέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκ-
καθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρµογή σχεδίου
που εγκρίθηκε, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο.

14. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ανακοινώνουν
άµεσα στον αρµόδιο Εισαγγελέα τυχόν αξιόποινες πρά-
ξεις των µελών της διοίκησης του υπό εκκαθάριση ΑΣ,
τις οποίες διαπίστωσαν ή πληροφορήθηκαν κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων τους. Η διάταξη αυτή ισχύει και
για τους εκκαθαριστές των Αγροτικών Συνεταιρισµών,
των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ), των Κε-
ντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων (ΚΕΣΕ), των Κοινο-
πραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
(ΚΑΣΟ) και των Συνεταιριστικών Εταιρειών (ΣΕ) του
ν. 2810/2000 (Α΄61), που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 

15. Κατά τα λοιπά για την εκκαθάριση εφαρµόζονται α-
ναλόγως οι διατάξεις περί δικαστικής εκκαθαρίσεως
κληρονοµίας. 

16. ΑΣ ο οποίος τίθεται σε εκκαθάριση µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, καθώς και ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και
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ΣΕ του ν. 2810/2000, που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µπορούν, µε α-
πόφαση του εκκαθαριστή, να µισθώσουν τις παραγωγι-
κές τους εγκαταστάσεις, κινητές και ακίνητες, στις οποί-
ες περιλαµβάνονται και οι αποθηκευτικοί χώροι των
προϊόντων τους και τις οποίες ο ΑΣ χρησιµοποιεί για τις
παραγωγικές ανάγκες του, κατά προτεραιότητα σε ΑΣ
που αποδεδειγµένα είναι βιώσιµοι και διαθέτουν τόσο
την απαραίτητη παραγωγική δυναµικότητα όσο και την
τεχνογνωσία για την αποτελεσµατική λειτουργία των
µονάδων. Η µίσθωση ισχύει όσο διαρκεί η εκκαθάριση. Οι
εκκαθαριστές ανακοινώνουν την πρόθεση εκµίσθωσης
της παρούσας παραγράφου, µε σχετική πρόσκλησή τους
που δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.

17. Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές του ΑΣ,
δεν διώκονται ποινικά, δεν υπόκεινται σε προσωπική
κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατο-
µική ευθύνη, για χρέη του ΑΣ προς το Δηµόσιο και τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου
βεβαίωσής τους. Δεν µπορούν να οριστούν εκκαθαρι-
στές ΑΣ πρόσωπα που έχουν ασκήσει διοίκηση ή έχουν
υπάρξει υπάλληλοί του. Η διάταξη αυτή ισχύει και για
τους εκκαθαριστές των Αγροτικών Συνεταιρισµών, των
ΕΑΣ, των ΚΕΣΕ, των ΚΑΣΟ και των ΣΕ του ν. 2810/2000,
που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση µε οποιονδήποτε τρόπο. 

18. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και για τις εκκαθαρίσεις των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και
ΣΕ που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Ποινικές διατάξεις 

1. Τιµωρείται µε φυλάκιση από τρεις (3) µήνες έως ένα
(1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται
βαρύτερη ποινή, µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή υ-
πάλληλος ΑΣ αν:
α) Εν γνώσει του παρέχει στη γενική συνέλευση, στο

εποπτικό συµβούλιο ή σε εκείνον που ασκεί την επο-
πτεία ή τον έλεγχο του ΑΣ ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή
αποκρύπτει αληθή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά,
που αφορούν στην οικονοµική κατάσταση του ΑΣ.
β) Εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγ-

γραφές στα βιβλία του ΑΣ ή συντάσσει ψευδείς ή εικονι-
κούς ισολογισµούς.
γ) Αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει από το εποπτι-

κό συµβούλιο ή από εκείνον που ασκεί έλεγχο ή επο-
πτεία, τα τηρούµενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεµποδίζει µε
οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση ελέγχου ή εποπτείας.

2. Με φυλάκιση από ένα (1) µήνα µέχρι ένα (1) έτος, ε-
φόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη
ποινή, τιµωρείται όποιος διενεργεί έλεγχο σε ΑΣ, αν κα-
τά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχει εν γνώσει
του ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται αληθή γε-
γονότα ή περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή
στην οικονοµική κατάσταση του ΑΣ και περιήλθαν σε
γνώση του από τον έλεγχο που διενήργησε σε αυτόν. 

3. Τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα (1) µήνα µέχρι ένα
(1) έτος ή µε χρηµατική ποινή ή και µε τις δύο ποινές
ταυτόχρονα, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέ-
πεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεµποδίζει τις συνε-

δριάσεις του διοικητικού συµβουλίου ή του εποπτικού
συµβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των µελών των
ΑΣ, µε χρήση ή µε απειλή σωµατικής βίας ή µε άλλη πα-
ράνοµη πράξη ή παράλειψη.

4. Τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα (1) µήνα µέχρι ένα
(1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται
βαρύτερη ποινή, όποιος:
α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου

µετά τη λήξη της θητείας του.
β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωµα ή µε οποιονδήποτε άλλο

τρόπο επιχειρεί παρά το νόµο να αλλοιώσει το αποτέλε-
σµα της εκλογής για την ανάδειξη διοικητικών συµβου-
λίων, εποπτικών συµβουλίων, µελών της αντιπροσωπευ-
τικής γενικής συνέλευσης που προβλέπεται στην παρά-
γραφο 7 του άρθρου 12, ελεγκτών και αντιπροσώπων
των ΑΣ σε άλλα νοµικά πρόσωπα. 

5. Με τις ποινές της παραγράφου 4 τιµωρούνται τα µέ-
λη του διοικητικού συµβουλίου, οι εκκαθαριστές και οι υ-
πάλληλοι των ΑΣ, στους οποίους παραχώρησε το διοικη-
τικό συµβούλιο την άσκηση ορισµένων αρµοδιοτήτων
του, για ενέργειες που αντίκεινται στις αποφάσεις της
γενικής συνέλευσης ή για µη εκτέλεση, σύµφωνα µε το
νόµο και το καταστατικό των καθηκόντων τους, καθώς
και για την παράλειψη σύνταξης του ισολογισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ

Άρθρο 29 
Οικονοµικές ενισχύσεις - φορολογικές απαλλαγές - 

κίνητρα 

1. Οι εισφορές των µελών προς τους ΑΣ δεν υπόκει-
νται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήµου ή οποιαδήποτε άλ-
λη επιβάρυνση υπέρ τρίτου. 

2. Απαλλάσσεται του φόρου µεταβίβασης ακινήτων η
αξία του ακινήτου που µεταβιβάζεται από ΑΣ σε άλλον
ΑΣ. 

3. Συµβάσεις µεταξύ ΑΣ και του Δηµοσίου ή νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, που αφορούν αγροτικά
προϊόντα ή αγροτικά εφόδια και υπηρεσίες, δεν υπόκει-
νται σε τέλος χαρτοσήµου ή σε άλλη επιβάρυνση υπέρ
τρίτου. 

4. Η νόµιµη προµήθεια, για τις ασφαλιστικές συµβά-
σεις που καταρτίζονται ή ανανεώνονται µε τη µεσολάβη-
ση ΑΣ, καταβάλλεται σε αυτούς. 

5. Τα πλεονάσµατα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ,
που διανέµονται στα µέλη και στα µέλη – επενδυτές, ε-
φόσον συναλλάσσονται µε τον ΑΣ, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 23, υπόκεινται µόνο σε φορολογία εισοδήµατος των
µελών ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατο-
µικευµένη διατήρησή τους ως κατάθεση στον ΑΣ. 

6. Οι ΑΣ µπορούν να εντάσσονται στους εκάστοτε ι-
σχύοντες αναπτυξιακούς νόµους.

7. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινή-
των των ΑΣ απαλλάσσεται του φόρου εισοδήµατος στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν το προϊόν της πώλησης διατίθεται για τη ρύθ-

µιση των χρεών τους προς την Αγροτική Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε. η οποία τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκκα-
θάρισης, την εξόφληση τραπεζών που λειτουργούν νόµι-
µα στη χώρα και την εξόφληση των καθυστερούµενων α-
σφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., οι ο-
ποίες ρυθµίζονται µε βάση τις διατάξεις που κάθε φορά
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ισχύουν. Η απαλλαγή παρέχεται µε την προϋπόθεση εµ-
φάνισης της υπεραξίας σε αφορολόγητο αποθεµατικό.
Αντίθετα, αν διανεµηθεί ή κεφαλοποιηθεί το µέρος
της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται για την εξόφληση
των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του
ν. 4172/2013. 
β) Όταν το προϊόν της πώλησης χρησιµοποιηθεί ως ί-

δια συµµετοχή σε επενδυτικά προγράµµατα µε βάση το
επιχειρησιακό τους σχέδιο. Η απαλλαγή παρέχεται µε
την προϋπόθεση εµφάνισης της υπεραξίας σε αφορολό-
γητο αποθεµατικό. Αντίθετα, αν διανεµηθεί ή κεφαλο-
ποιηθεί το µέρος της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται
ως ίδια συµµετοχή σε επενδυτικά προγράµµατα, εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του
ν. 4172/2013. 

8. Οι ΑΣ που συγχωνεύονται, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου απαλλάσσονται της υποχρέω-
σης καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρ-
τοσήµου, φόρου υπέρ τρίτων, δικαιωµάτων υποθηκοφυ-
λάκων, δικαιωµάτων Ταµείων, αναλογικών δικαιωµάτων
συµβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προ-
βλέπεται για την περίπτωση αυτή στο κ.ν. 2190/1920,
στο ν.δ. 1297/1972 (Α΄ 217) και στο ν. 2166/1993
(Α΄137), εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προ-
βλεπόµενες προϋποθέσεις των απαλλαγών. Η µεταγρα-
φή στα υποθηκοφυλάκεια γίνεται ατελώς. Η διάταξη της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) δεν ε-
φαρµόζεται και στην περίπτωση συµβάσεων συγχώνευ-
σης των ΑΣ. 

9. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, µπορεί να καθορίζονται πρόσθετα κίνητρα
για τη συγχώνευση και την ανάπτυξη των ΑΣ. Τα κίνητρα
αναφέρονται στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη των ΑΣ,
στην πρόσληψη και κατάρτιση στελεχών, στην επιλεξι-
µότητα για ανάθεση έργων και στην ενθάρρυνση ανάλη-
ψης πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων επ’ ωφελεία των
µελών τους. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ΑΣ στα παραπάνω κί-
νητρα. 

10. Νοµοθετικές διατάξεις που παρέχουν διευκολύν-
σεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήµου ή άλλα
υπέρ του Δηµοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώµατα υπέρ ο-
ποιουδήποτε τρίτου για τη συγχώνευση επιχειρήσεων ε-
φαρµόζονται αναλόγως και στους ΑΣ, εφόσον αυτοί
πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις α-
ντίστοιχες διατάξεις. 

11. Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οι-
κονοµικής, φορολογικής ή άλλης φύσης για τη µετατρο-
πή εµπορικών εταιρειών σε εµπορικές εταιρείες άλλου
νοµικού τύπου, ισχύουν µε τις ίδιες προϋποθέσεις και
για τη µετατροπή των αναγκαστικών συνεταιρισµών και
των Ενώσεών τους, σύµφωνα µε το άρθρο 32.

Άρθρο 30
Δικαιούχοι οικονοµικών ενισχύσεων, φορολογικών α-

παλλαγών και κινήτρων

Οι ΑΣ, οι Κλαδικοί ΑΣ και οι Κλαδικοί Εθνικοί ΑΣ του
άρθρου 31, οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί του άρθρου
32 και οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις του άρθρου
33, που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του άρθρου 19,
έχουν δικαίωµα πρόσβασης:

α) Στις οικονοµικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλα-
γές και κίνητρα του άρθρου 29, καθώς και των εκάστοτε
αναπτυξιακών νόµων και ενωσιακών προγραµµάτων και 
β) σε όλα τα αναπτυξιακά προγράµµατα, τα οποία προ-

κηρύσσονται από το Ελληνικό Δηµόσιο ή για λογαρια-
σµό του και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και ενωσια-
κούς πόρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΑΛΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 31
Κλαδικοί αγροτικοί συνεταιρισµοί 

1. Επτά (7) ή περισσότεροι ΑΣ µε αντικείµενο δραστη-
ριότητας που αφορά ένα προϊόν ή µια οµάδα οµοειδών
προϊόντων µπορούν να συνιστούν µεταξύ τους Κλαδι-
κούς ΑΣ, στο εξής ΚΑΣ. Με πρωτοβουλία τουλάχιστον
των δύο τρίτων (2/3) των ΑΣ που δραστηριοποιούνται σε
ένα προϊόν ή σε µια οµάδα οµοειδών προϊόντων, µπορεί
να συνιστάται σε εθνικό επίπεδο ένας Κλαδικός Εθνικός
ΑΣ, στο εξής ΚΕΑΣ, ανά προϊόν ή ανά οµάδα οµοειδών
προϊόντων. Στους ΚΑΣ και ΚΕΑΣ µπορεί να συµµετέχουν
και Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις του άρθρου 33, µε
την προϋπόθεση ότι µέλη τους είναι µόνο ΑΣ.

2. Στους σκοπούς των ΚΑΣ και ΚΕΑΣ περιλαµβάνονται
ο συντονισµός του έργου των µελών τους, η διεύρυνση
των δραστηριοτήτων τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
και η ανάληψη οικονοµικών δραστηριοτήτων ευρείας
κλίµακας. Στα πλαίσια εκπλήρωσης του σκοπού τους, οι
ΚΑΣ και ΚΕΑΣ συνεργάζονται µε τους ΑΣ σε θέµατα χρη-
µατοδότησης, µάρκετινγκ, εξαγωγών και εισαγωγών, ε-
µπορίας και µεταποίησης-τυποποίησης, εκπαίδευσης και
κατάρτισης, οικονοµικής λογιστικής, νοµικής και τεχνι-
κής βοήθειας, καθώς και σε θέµατα κοινωνικού ενδιαφέ-
ροντος, όπως η έρευνα, η ανάπτυξη των κοινοτήτων ε-
ντός των οποίων δραστηριοποιούνται τα µέλη τους και η
προστασία του περιβάλλοντος. 
Οι δραστηριότητες των ΚΑΣ και ΚΕΑΣ είναι συµπληρω-

µατικές των δραστηριοτήτων των ΑΣ και δεν λειτουρ-
γούν ανταγωνιστικά προς αυτές. 

3. Για τη σύσταση των ΚΑΣ και των ΚΕΑΣ ακολουθείται
η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 4. Η εποπτεία και ο
έλεγχος των ΚΑΣ και των ΚΕΑΣ ασκείται από την αρµό-
δια αρχή του άρθρου 18. Οι ΚΑΣ και ΚΕΑΣ εγγράφονται
στο µητρώο του άρθρου 19, σύµφωνα µε το άρθρο 20 και
αξιολογούνται, σύµφωνα µε την απόφαση της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 20. Τα καταστατικά των ΚΑΣ και των
ΚΕΑΣ καθορίζουν όλα τα θέµατα που αφορούν στη λει-
τουργία τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου περί ΑΣ, που εφαρµόζονται αναλόγως. 

Άρθρο 32
Μετατροπή Αναγκαστικών Συνεταιρισµών 

1. Η διαδικασία µετατροπής των αναγκαστικών συνε-
ταιρισµών και των Ενώσεών τους σε ΑΣ του παρόντος
νόµου πραγµατοποιείται ως εξής: 
α) Η Ένωση των αναγκαστικών συνεταιρισµών µετα-

τρέπεται σε ΑΣ του παρόντος νόµου µε τη συγχώνευση
των αναγκαστικών συνεταιρισµών µελών της, ως εξής:
αα) Λαµβάνονται αποφάσεις των γενικών συνελεύσε-

ων καθενός από τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς
που είναι µέλη της Ένωσης περί συγχώνευσης, καθώς
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και της γενικής συνέλευσης της Ένωσης περί µετατρο-
πής σε ΑΣ του παρόντος νόµου, µε την απαρτία της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 13 και µε την πλειοψηφία της
παραγράφου 2 του άρθρου 14.
ββ) Τα διοικητικά συµβούλια όλων των συγχωνευόµε-

νων αναγκαστικών συνεταιρισµών κα της Ένωσης συ-
ντάσσουν το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης – µετατρο-
πής, που περιλαµβάνει τους όρους της συγχώνευσης και
την αξία της µερίδας του νέου ΑΣ.
γγ) Τα µέλη των υπό συγχώνευση αναγκαστικών συνε-

ταιρισµών συγκαλούνται σε κοινή γενική συνέλευση, µε-
τά από πρόσκληση των διοικητικών συµβουλίων τους. Η
συνέλευση αυτή εγκρίνει το σχέδιο σύµβασης συγχώ-
νευσης – µετατροπής, το καταστατικό του νέου ΑΣ και ε-
κλέγει το προσωρινό διοικητικό συµβούλιο, που προκύ-
πτει από τη συγχώνευση. 
β) Όσοι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί δεν αποφασίσουν

τη συγχώνευσή τους, µετατρέπονται σε ΑΣ του παρό-
ντος νόµου µε τροποποίηση του καταστατικού τους για
την προσαρµογή τους στον παρόντα νόµο, που εγκρίνε-
ται από το αρµόδιο δικαστήριο, µετά από απόφαση της
γενικής τους συνέλευσης που λαµβάνεται µε την απαρ-
τία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και µε την πλειο-
ψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Οι αποχωρού-
ντες λαµβάνουν την αξία της συνεταιρικής τους µερίδας
κατά τους όρους του καταστατικού της Ένωσης εντός
δύο (2) ετών από την αποχώρησή τους.
Το νοµικό πρόσωπο του ΑΣ που προκύπτει από την ε-

φαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, εί-
ναι καθολικός διάδοχος της Ένωσης και των αναγκαστι-
κών συνεταιρισµών µελών της που συγχωνεύονται - µε-
τατρέπονται και τους υποκαθιστά πλήρως σε κάθε δικαί-
ωµα και υποχρέωση, καθώς και στις εκκρεµείς δίκες, τις
οποίες συνεχίζει. 
Για τη µετατροπή της παρούσας παραγράφου εφαρµό-

ζονται συµπληρωµατικά και αναλογικά οι διατάξεις του
άρθρου 24.

2. Η µετατροπή των αναγκαστικών συνεταιρισµών και
των Ενώσεών τους σε ΑΣ του παρόντος νόµου πραγµα-
τοποιείται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ύστερα από αίτηµά
τους προς την αρµόδια αρχή ή σε περίπτωση παραβία-
σης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής
νοµοθεσίας. Η µετατροπή πραγµατοποιείται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ολοκληρώνε-
ται σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της απόφα-
σης. Με την παρέλευση του εξαµήνου καταργούνται οι
ειδικοί νόµοι που ρυθµίζουν τη λειτουργία των αναγκα-
στικών συνεταιρισµών που µετατράπηκαν.

Άρθρο 33
Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις

Οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις, στο εξής ΑΕΣ, εί-
ναι ανώνυµες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ο-
ποιονδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονοµίας, τις οποίες
συνιστούν ΑΣ και στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν
και άλλες ΑΕΣ. Οι µετοχές των εταιρειών αυτών είναι
πάντοτε ονοµαστικές. Σε κάθε περίπτωση µεταβίβασης
µετοχών δικαίωµα προτίµησης έχουν οι ΑΣ και οι ΑΕΣ
που συµµετέχουν στην ΑΕΣ. Κανένας µέτοχος δεν µπο-
ρεί να αποκτήσει µετοχές πέραν του 20% του συνολικού
αριθµού των µετοχών της ΑΕΣ. Σε περίπτωση που οι µέ-
τοχοι είναι λιγότεροι από πέντε, κανένας µέτοχος δεν

µπορεί να αποκτήσει µετοχές πέραν του 50% του συνο-
λικού αριθµού των µετοχών της ΑΕΣ. Κατά τα λοιπά, ε-
φαρµόζεται ο κ.ν. 2190/1920. ΑΕΣ των οποίων το 51%
του µετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει σε ΑΣ εγγράφο-
νται στο µητρώο του άρθρου 19. Με την υπουργική από-
φαση της παραγράφου 4 του άρθρου 20 καθορίζονται τα
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ΑΕΣ
για την εγγραφή τους στο µητρώο, καθώς και για την ε-
πικαιροποίηση αυτής. 

Άρθρο 34
Διεπαγγελµατικές οργανώσεις

1. Διεπαγγελµατικές οργανώσεις είναι νοµικά πρόσω-
πα ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που
συνιστώνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώ-
δικα ανά τοµέα αγροτικών προϊόντων και αποτελούνται
από εκπροσώπους οικονοµικών δραστηριοτήτων που
συνδέονται µε την παραγωγή των προϊόντων αυτών. 

2. Οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις συγκροτούνται,
λειτουργούν και αναγνωρίζονται, σύµφωνα µε το ενω-
σιακό δίκαιο και τα συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα εφαρ-
µογής του.

3. Οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις εποπτεύονται από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και α-
ναγνωρίζονται και ελέγχονται από τις αρµόδιες καθ’ ύ-
λην υπηρεσίες του Υπουργείου, ανάλογα µε τον τοµέα
αγροτικών προϊόντων που τις αφορούν. 

4. Μόνο µία (1) διεπαγγελµατική οργάνωση αναγνωρί-
ζεται σε εθνικό επίπεδο για κάθε προϊόν ή κοινή οµάδα
προϊόντων. 

5. Οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις, στα πλαίσια εκ-
πλήρωσης του σκοπού και των ειδικότερων στόχων
τους, συνεργάζονται κατά περίπτωση µε άλλους φορείς,
όπως είναι ιδίως οι αγροδιατροφικές συµπράξεις της Πε-
ριφέρειας του άρθρου 35 και οι οµάδες προστασίας και
διαχείρισης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ του άρθρου 38. 

Άρθρο 35
Αγροδιατροφικές συµπράξεις της Περιφέρειας

1. Με πρωτοβουλία των Περιφερειών της χώρας µπο-
ρεί να συνιστώνται αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες
µε σκοπό:
α) Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφι-

κών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της
κάθε Περιφέρειας. Η προώθηση δεν περιλαµβάνει τη χο-
ρήγηση σηµάτων ποιότητας, εντοπιότητας και ασφάλει-
ας στα τοπικά προϊόντα.
β) Την παροχή υπηρεσιών τεκµηρίωσης, υποστήριξης

και προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας. 
Οι εταιρείες του παρόντος άρθρου φέρουν επωνυµίες

στις οποίες περιλαµβάνεται οπωσδήποτε ο όρος «Αγρο-
διατροφική Σύµπραξη», συνοδευόµενος από το όνοµα
της οικείας Περιφέρειας. Σε νησιά, η πρωτοβουλία ίδρυ-
σης µπορεί να ανήκει στον αντίστοιχο δήµο, οπότε στην
επωνυµία της αντίστοιχης εταιρείας, µετά τον όρο «Α-
γροδιατροφική Σύµπραξη», αναφέρεται το όνοµα της νή-
σου.

2. Για την ίδρυση των εταιρειών του παρόντος άρθρου
µπορεί να συµπράττουν:
α) Η οικεία Περιφέρεια.
β) Οι δήµοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας.
γ) Οι ΑΣ της Περιφέρειας.
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δ) Νοµικά και φυσικά πρόσωπα που είναι φορείς της
βιοµηχανίας, του εµπορίου, του τουρισµού, της εστίασης
και των καταναλωτών και που δραστηριοποιούνται στην
οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγρο-
τικών προϊόντων.
ε) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ερευνητικά κέ-

ντρα και επιµελητήρια, τα οποία εδρεύουν στην οικεία
Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευ-
νητικά πεδία σχετικά µε τα προϊόντα της Περιφέρειας.

Άρθρο 36
Συµβάσεις µελλοντικής πώλησης 

αγροτικών προϊόντων

1. Με ιδιωτικές γραπτές συµβάσεις βεβαίας χρονολο-
γίας µπορεί να ρυθµίζεται η µελλοντική πώληση αγροτι-
κών προϊόντων. Οι ΑΣ και οι ΑΕΣ µπορούν να συνάπτουν
τις συµβάσεις του παρόντος άρθρου για τα προϊόντα
των µελών τους που παραδίδονται υποχρεωτικά σε αυ-
τούς µε σκοπό τη διακίνηση και την εµπορία τους. Σε κά-
θε τέτοια σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνονται οπωσδή-
ποτε επί ποινή ακυρότητας:
α) Το είδος και ο συνολικός όγκος των προς πώληση α-

γροτικών προϊόντων.
β) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος, η οποία δεν

µπορεί να είναι µικρότερη από ένα έτος.
γ) Ο τρόπος συλλογής, φύλαξης και συντήρησης των

αγροτικών προϊόντων, καθώς και η ποιότητά τους µε βά-
ση ποικιλίες ή συναφείς πιστοποιήσεις.
δ) Η τιµή του προϊόντος.
ε) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωµής, σύµφωνα µε την

κείµενη νοµοθεσία. 
στ) Οι λόγοι και ο τρόπος καταγγελίας της σύµβασης.
ζ) Ο Κωδικός Αριθµός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), καθώς

και ο Ειδικός Αριθµός Εγγραφής (ΕΑΕ) στο Μητρώο Ε-
µπόρων Αγροτικών Προϊόντων του ν. 3955/2011, του α-
ντισυµβαλλόµενου, καθώς και ο κωδικός εγγραφής στο
µητρώο πρώτων αγοραστών του τοµέα αλιείας για τους
υπόχρεους.
η) Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής όλων των

συµβαλλοµένων.
θ) Τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατάθεση της

σύµβασης στην αρµόδια ΔΟΥ.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίµων µπορεί να καθορίζονται ο τύπος και το ελάχι-
στο περιεχόµενο των συµβάσεων ανά γεωργικό προϊόν,
το οποίο κατισχύει κάθε αντίθετης βούλησης των συµ-
βαλλοµένων.

Άρθρο 37
Οµάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και 

Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών 

1. Οι οµάδες παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αποτελούν οµάδες στους το-
µείς της γεωργίας που συγκροτούνται, αναγνωρίζονται
και λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενωσια-
κού δικαίου και τα συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα εφαρ-
µογής του. 

2. Οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς
νοµικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εµπορικού δι-
καίου ή σαφώς οριζόµενα µέρη αυτών, µε πλήρη δικαιο-
πρακτική ικανότητα, οι οποίες συγκροτούνται, αναγνωρί-
ζονται και λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ε-

νωσιακού δικαίου και τα συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα
εφαρµογής του.

3. Οι οργανώσεις και οι οµάδες παραγωγών που είναι
σαφώς οριζόµενα µέρη νοµικών οντοτήτων του συνεται-
ριστικού ή εµπορικού δικαίου λειτουργούν µε ξεχωριστή
λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση. Με απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων ρυθµίζεται ανά τοµέα κάθε θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. 

4. Οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών αποτελούν
αυτοτελείς νοµικές οντότητες του συνεταιριστικού ή ε-
µπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόµενα µέρη νοµικών ο-
ντοτήτων οι οποίες συγκροτούνται µε πρωτοβουλία ανα-
γνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών και αναγνωρίζο-
νται και λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενω-
σιακού δικαίου και τα συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα ε-
φαρµογής του. 

Άρθρο 38
Οµάδες προστασίας και διαχείρισης προϊόντων

ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ 

1. Σε κάθε µία οριοθετηµένη περιοχή παραγωγής γε-
ωργικών προϊόντων ή τροφίµων µε Προστατευόµενη Ο-
νοµασία Προέλευσης (ΠΟΠ), µε Προστατευόµενη Γεω-
γραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) συµπεριλαµβανοµένων των α-
µπελοοινικών προϊόντων και των αρωµατισµένων οίνων
ή για κάθε Εγγυηµένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (Ε-
ΠΙΠ) µπορεί να συνιστάται οµάδα προστασίας και διαχεί-
ρισης ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ, κατά περίπτωση, στο εξής οµά-
δα. Η οµάδα αποτελείται κυρίως από παραγωγούς και
µεταποιητές του προϊόντος και έργο της είναι η προστα-
σία, η διαχείριση και η προώθηση των προϊόντων µε τις
ονοµασίες ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ, καθώς και η ενηµέρωση
των καταναλωτών για τα προϊόντα αυτά. 

2. Οι οµάδες δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και
συνιστώνται ύστερα από κοινή πρωτοβουλία κυρίως των
παραγωγών και των µεταποιητών γεωργικού προϊόντος
ή τροφίµου της παραγράφου 1. Στις οµάδες αυτές εκ-
προσωπούνται αναλογικά όλες οι επαγγελµατικές κατη-
γορίες που συµµετέχουν στην παραγωγή και την µετα-
ποίηση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. 

3. Οι οµάδες αναγνωρίζονται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εφόσον καλύ-
πτουν τα 2/3 της παραγωγής του πιστοποιηµένου προϊό-
ντος ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. Οι οµάδες που έχουν αναγνωρι-
στεί ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στον
Κανονισµό (ΕΕ) 1151/2012 και συνεργάζονται µε τις αρ-
µόδιες αρχές, καθώς και µε την αναγνωρισµένη διεπαγ-
γελµατική οργάνωση του τοµέα, εφόσον αυτή υφίστα-
ται, για όλα τα θέµατα που αφορούν σε οποιοδήποτε
στάδιο της παραγωγής, µεταποίησης και της εµπορίας
των προϊόντων αυτών, καθώς και τους ελέγχους που
προβλέπονται στην παράγραφο 5.

4. Οι αποφάσεις των αναγνωρισµένων οµάδων για τα
θέµατα γενικής προώθησης της ονοµασίας και διασφάλι-
σης της συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές του προϊό-
ντος, µετά την έγκρισή τους µε απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εφαρµόζονται υπο-
χρεωτικά από όλους τους παραγωγούς και µεταποιητές
του συγκεκριµένου προϊόντος. 

5. Για θέµατα που αφορούν στην προστασία και στη
συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές του προϊόντος, οι α-
ναγνωρισµένες οµάδες µπορούν να διαθέτουν δικούς
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τους ελεγκτές οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πραγ-
µατοποιούν και αυτοί ελέγχους στην παραγωγή, µετα-
ποίηση, συσκευασία και διακίνηση του συγκεκριµένου
ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. Τα ευρήµατα των ελέγχων αυτών τίθε-
νται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών. Οι έλεγχοι της
παρούσας παραγράφου δεν υποκαθιστούν τους επίση-
µους ελέγχους των αρµόδιων αρχών.

6. Η χρηµατοδότηση των αναγνωρισµένων οµάδων ε-
ξασφαλίζεται µε τη θέσπιση εισφοράς επί των µελών της
και µε την αξιοποίηση ενωσιακών ή εθνικών προγραµµά-
των. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζονται οι απαραίτητες προϋποθέ-
σεις, τα κριτήρια και η διαδικασία για την αναγνώριση
των οµάδων. Με όµοια απόφαση καθορίζονται:
α) Ο τρόπος αναλογικής εκπροσώπησης των διαφό-

ρων επαγγελµατικών οµάδων παραγωγών και µεταποιη-
τών στα όργανα διοίκησης, καθώς και οι όροι οικονοµι-
κής συµµετοχής των µη µελών της οµάδας. 
β) Ο επιµερισµός των λειτουργικών δαπανών της οµά-

δας µεταξύ των µελών της.
γ) Κάθε θέµα που αφορά στους ελέγχους που διενερ-

γεί η οµάδα, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.
δ) Ο τρόπος συνεργασίας των οµάδων µε τις διεπαγ-

γελµατικές οργανώσεις, εφόσον υπάρχουν.
ε) Οι αρµοδιότητες που ασκούν και οι δράσεις που α-

ναλαµβάνουν στο πλαίσιο του έργου τους που προβλέ-
πεται στον παρόντα νόµο. 

Άρθρο 39
Ταµείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης

1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «Ταµείο α-
γροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»,
στο εξής ταµείο, που εγγράφεται στο µητρώο του άρ-
θρου 19. Σκοπός του ταµείου είναι η χρηµατοδότηση, ο
συντονισµός και η παρακολούθηση εφαρµογής επιµορ-
φωτικών προγραµµάτων συνεταιριστικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης των µελών των ΑΣ, των διοικητικών και ε-
ποπτικών τους συµβουλίων, καθώς και των γενικών διευ-
θυντών, των λοιπών διευθυντικών στελεχών και των ερ-
γαζόµενων στους ΑΣ. Το ταµείο χρηµατοδοτεί και εξειδι-
κευµένα επιµορφωτικά προγράµµατα για την κατάρτιση
και ενηµέρωση των αγροτισσών σε θέµατα που αφορούν
το περιβάλλον, τα µέτρα προστασίας από τα φυτοφάρ-
µακα, το µάρκετινγκ, τη διοίκηση των ΑΣ και την εµπορία
αγροτικών προϊόντων.

2. Μέλη του ταµείου είναι όλοι οι ΑΣ που είναι εγγε-
γραµµένοι στο µητρώο του άρθρου 19 και ο Ελληνικός
Γεωργικός Οργανισµός «ΔΗΜΗΤΡΑ». 

3. Οι πόροι του ταµείου προέρχονται από τη διανοµή
του πλεονάσµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 23, από προγράµµατα εκπαί-
δευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και από κάθε άλλη ενίσχυση από τους ΑΣ.

4. Με προεδρικό διάταγµα ύστερα από πρόταση του Υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζο-
νται το περιεχόµενο του καταστατικού του ταµείου, ο
τρόπος λειτουργίας, διαχείρισης και ελέγχου του, καθώς
και κάθε σχετικό θέµα.

Άρθρο 40
Ενιαία ψηφιακή βάση για την ιχνηλασιµότητα 
των συνεταιριστικών αγροτικών προϊόντων 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων ενιαία ψηφιακή βάση δεδοµένων για την ιχνη-
λασιµότητα των συνεταιριστικών αγροτικών προϊόντων.
Η ψηφιακή βάση έχει σκοπό την καταγραφή της διαδρο-
µής που ακολουθούν τα πάσης φύσεως συνεταιριστικά
προϊόντα του αγροτικού τοµέα, αυτούσια ή µεταποιηµέ-
να, από την παραγωγή στην κατανάλωση.

2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου:
α) «Ιχνηλασιµότητα» είναι η δυνατότητα παρακολού-

θησης και ανίχνευσης της προέλευσης και της πορείας
παραγωγής ενός (1) προϊόντος σε όλα τα στάδια παρα-
γωγής, µεταποίησης και διανοµής τους.
β) «Προϊόντα» είναι τα πάσης φύσεως προϊόντα του α-

γροτικού τοµέα αυτούσια ή µεταποιηµένα.
γ) «Συνεταιριστικά Προϊόντα» είναι τα προϊόντα που

παράγονται ή/και µεταποιούνται ή/και διακινούνται από
ΑΣ που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του άρθρου 19.

3. Αρµόδια για τη δηµιουργία, οργάνωση και τήρηση
της ενιαίας βάσης δεδοµένων ορίζεται η Διεύθυνση Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου. Η ψηφιακή
βάση ενηµερώνεται µε καταχώριση δεδοµένων από τους
ΑΣ που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του άρθρου 19. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, η
διαχείριση και η λειτουργία της ενιαίας βάσης δεδοµέ-
νων, ειδικότερα θέµατα ως προς τις αρµόδιες αρχές δια-
χείρισης της βάσης και τους υπόχρεους υποβολής, τα
δεδοµένα που πρέπει να υποβάλλονται, ο τρόπος δια-
σύνδεσής της µε άλλες βάσεις για την αξιοποίηση των
στοιχείων τους, η συνεργασία των αρµόδιων αρχών µε
άλλες υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού δι-
καίου για τη συλλογή στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα. 

Άρθρο 41
Ίδρυση Οργανισµού Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και

Εξοπλισµών (ΟΔΙΑΓΕ)

1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) µε τη µορφή της Ανώνυµης Εταιρίας, µε την ε-
πωνυµία «Οργανισµός Διαχείρισης Ακινήτων, Γαιών και
Εξοπλισµών ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «ΟΔΙΑΓΕ», εφεξής
οργανισµός, µε έδρα την Αθήνα. Ο οργανισµός τελεί υ-
πό τον έλεγχο του Δηµοσίου, διέπεται από τις διατάξεις
του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και λει-
τουργεί για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέρο-
ντος. Την εποπτεία του οργανισµού ασκεί ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

2. Το καταστατικό του οργανισµού εγκρίνεται µε από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων. Ο οργανισµός διοικείται από επτα-
µελές διοικητικό συµβούλιο, τα µέλη του οποίου διορίζο-
νται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων. Η θητεία του διοικητικού συµ-
βουλίου είναι τριετής.

3. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου πρέπει να είναι
πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και να διαθέτουν επιχειρηµατική εµπει-
ρία και διοικητικές ικανότητες.
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4. Μεταξύ των µελών του διοικητικού συµβουλίου ε-
κλέγεται ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του ορ-
γανισµού. Η αµοιβή του προέδρου και διευθύνοντα συµ-
βούλου, καθώς και η αποζηµίωση των µελών του διοικη-
τικού συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριά-
σεις, καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

5. Το µετοχικό κεφάλαιο του οργανισµού ορίζεται στο
ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ευρώ, το
οποίο αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό
Δηµόσιο. Το κεφάλαιο θα καταβληθεί µέσα σε δύο µήνες
από τη δηµοσίευση του καταστατικού του οργανισµού.

6. Οι σκοποί του οργανισµού είναι:
α) Η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και η βελτίω-

ση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονοµίας
διαµέσου της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης της δηµό-
σιας γης που είναι κατάλληλη για αγροτική εκµετάλλευ-
ση. 
β) Η έρευνα για την ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω της

βελτίωσης των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και της ανα-
διάρθρωσης του αγροτικού τοµέα της οικονοµίας.
γ) Η διατήρηση και η δηµιουργία βιώσιµων αγροτικών

εκµεταλλεύσεων και η βελτίωση της απόδοσής τους µε
την ανάληψη κατάλληλων επενδυτικών πρωτοβουλιών
και την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και σύγχρο-
νων πρακτικών διαχείρισης.
δ) Η υποστήριξη των αγροτών σε θέµατα αποδοτικής

διαχείρισης της γης και του εξοπλισµού και η διευκόλυν-
ση της εγκατάστασης νέων αγροτών σε παραγωγικά α-
ποδοτικές αγροτικές εκτάσεις.
ε) Η διάθεση κινητών και ακινήτων σε πιλοτικά συνερ-

γατικά σχήµατα και νέους αγρότες για την ανάπτυξη
βιώσιµων αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
στ) Η ενίσχυση και η υποστήριξη κάθε δραστηριότητας

που συµβάλλει στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονο-
µίας.

7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων ορίζεται η περιουσία, κινητή και α-
κίνητη, του δηµοσίου που του παραχωρείται, η διαδικα-
σία της παραχώρησης και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό
µε τη λειτουργία του οργανισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 42
Ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, επιτροπή µε τίτλο «Εθνική Επιτροπή Δικτύου
Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» έργο της οποίας
είναι η επιλογή των εκµεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωρ-
γικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ). Η επιτροπή
υποστηρίζεται από το Τµήµα Τεκµηρίωσης και Αγροτικής
Στατιστικής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού,
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκµηρίωσης
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που
αποτελεί το όργανο-σύνδεσµο µε την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. 
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίµων καθορίζονται η συγκρότηση, οι ιδιότητες και ο
ορισµός των µελών, οι αρµοδιότητες, η θητεία και κάθε

θέµα σχετικό µε το έργο και τον τρόπο λειτουργίας της
επιτροπής.

2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ρυθµίζονται οι λεπτοµέ-
ρειες εκτέλεσης των συµβάσεων µεταξύ Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή των εποπτευόµενων
από αυτό φορέων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έ-
γκριση διάθεσης του ποσού και η κατανοµή της πίστω-
σης, η σύσταση και η συγκρότηση επιτροπών για τον συ-
ντονισµό, την παρακολούθηση και την παραλαβή του έρ-
γου και οι αρµοδιότητες αυτών και κάθε θέµα σχετικό µε
την υλοποίηση, παραλαβή και αξιολόγηση του συνόλου
των παραδοτέων των συγχρηµατοδοτούµενων έργων.

3. Το άρθρο 4 του π.δ. 8/2012 (A΄11), τροποποιείται ως
εξής:
α) Η περίπτωση α΄ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 
«α) Οι όροι που είναι σχετικοί µε τη δόµηση του γηπέ-

δου στο οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση (θέση,
έκταση, συντελεστής δόµησης, τήρηση αποστάσεων), ό-
πως αυτοί ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία.»
β) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ του άρθρου

4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι ανωτέρω όροι της παρούσας περίπτωσης β΄ δεν α-

ντικαθιστούν ενδεχόµενους άλλους δεσµευτικότερους
όρους δόµησης, οι οποίοι προβλέπονται από τις κείµενες
διατάξεις.» 

Άρθρο 43
Ρυθµίσεις θεµάτων αλιευτικών δραστηριοτήτων

1. α) Στη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριο-
τήτων και Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων συνιστάται µητρώο σκαφών ερασι-
τεχνικής αλιείας στο οποίο καταχωρίζονται τα ερασιτε-
χνικά σκάφη ελληνικής σηµαίας που χρησιµοποιούνται
για την άσκηση ερασιτεχνικής αλιευτικής δραστηριότη-
τας. Στο µητρώο καταχωρίζονται τα στοιχεία του ιδιο-
κτήτη και του σκάφους. Για την εγγραφή στο µητρώο τα
σκάφη πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
αα) Για πλαστικά ή ξύλινα σκάφη, συµβατά ή ηµιταχύ-

πλοα:
Ι. Άδεια εκτέλεσης πλόων σε ισχύ ή πιστοποιητικό α-

ξιοπλοΐας.
ΙΙ. Ανώτατο όριο ολικού µήκους τα επτά και µισό (7,5)

µέτρα. 
ΙΙΙ. Μέγιστη ιπποδύναµη µηχανής τους εκατόν είκοσι

(120) ίππους.
ββ) Για φουσκωτά σκάφη: 
Ι. Άδεια εκτέλεσης πλόων σε ισχύ ή πιστοποιητικό α-

ξιοπλοΐας.
ΙΙ. Ανώτατο όριο ολικού µήκους τα έξι (6) µέτρα. 
ΙΙΙ. Μέγιστη ιπποδύναµη µηχανής τους εκατόν είκοσι

(120) ίππους. 
β) Για την καταχώριση του σκάφους στο µητρώο σκα-

φών ερασιτεχνικής αλιείας υποβάλλεται αίτηση στο Ο-
λοκληρωµένο Σύστηµα Παρακολούθησης και Καταγρα-
φής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), όπως αυτό ο-
ρίζεται στο άρθρο 5 της 2287/40083/7.4.2015 (Β΄ 695) Α-
πόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση
υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη του σκά-
φους. Η αίτηση συνοδεύεται και µε κατάθεση ηλεκτρονι-
κού παράβολου ύψους πενήντα (50) ευρώ για τα κωπή-
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λατα και για µηχανοκίνητα σκάφη µε ιπποδύναµη έως
και είκοσι πέντε (25) ίππους. Για τις µηχανές άνω των εί-
κοσι πέντε (25) ίππων, το παράβολο προσαυξάνεται κατά
ένα (1) ευρώ για κάθε ίππο. Το ύψος του παραβόλου α-
ναπροσαρµόζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οι Διευθύν-
σεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των
Περιφερειακών Ενοτήτων ορίζονται ως οι αρµόδιες υπη-
ρεσίες για τον έλεγχο της πληρότητας των προϋποθέσε-
ων της παραγράφου 1α΄, όπως αυτά δηλώνονται από
τον αιτούντα στη σχετική ηλεκτρονική φόρµα του ΟΣΠΑ,
η οποία ενέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του
ν. 1599/1986. Οι ΔΑΟΚ πραγµατοποιούν δειγµατοληπτι-
κό έλεγχο τουλάχιστον στο 5% του συνολικού αριθµού
των αιτήσεων κατ’ έτος. Στις περιπτώσεις που τα δηλού-
µενα στοιχεία δεν επαληθευτούν, το σκάφος διαγράφε-
ται άµεσα από τον κατάλογο και ο αιτών υπόκειται στις
κυρώσεις της ψευδούς δήλωσης στοιχείων. Το ύψος του
ποσοστού του δειγµατοληπτικού ελέγχου δύναται να α-
ναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, ανάλογα µε τα ευρήµατα.

γ) Στην αίτηση της περίπτωσης β΄ που υποβάλλει ο ι-
διοκτήτης του σκάφους, συµπληρώνονται τα εξής στοι-
χεία:

«α) Στοιχεία ιδιοκτήτη:
αα) Όνοµα. 
ββ) Επώνυµο.
γγ) Πατρώνυµο. 
δδ) Διεύθυνση µόνιµης κατοικίας.
εε) Αριθµός δελτίου ταυτότητας. 
στστ) Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (ΔΟΥ).
ζζ) Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ). 
β) Στοιχεία σκάφους:
αα) Ονοµασία σκάφους.
ββ) Αριθµός Μητρώου Υπουργείου Εµπορικής Ναυτι-

λίας (ΑΜΥΕΝ).
γγ) Λιµένας νηολόγησης ή λεµβολόγησης.
δδ) Αριθµός νηολογίου ή λεµβολογίου.
εε) Εξωτερική σήµανση.
στστ) Ολικό µήκος.
ζζ) Χωρητικότητα (GT). 
ηη) Ισχύς µηχανής (ίπποι).
γ) Η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης ισχύος της κατα-

χώρισης του σκάφους στο ΟΣΠΑ.»
δ) Με την καταχώριση της αίτησης στο µητρώο σκα-

φών ερασιτεχνικής αλιείας, ο ιδιοκτήτης του σκάφους α-
ποκτά το δικαίωµα για άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας σε
όλη την επικράτεια, εντός των εθνικών χωρικών υδάτων
για ένα (1) έτος από την καταχώρηση του σκάφους στο
µητρώο, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων α-
ξιοπλοΐας και ασφάλειας του σκάφους. Μετά τη λήξη
της η άδεια ανανεώνεται µε την ίδια διαδικασία.
ε) Οι ιδιοκτήτες σκαφών τα οποία είναι καταχωρηµένα

στο µητρώο σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας υποχρεού-
νται να συµµορφώνονται µε τις εθνικές και ενωσιακές
διατάξεις που ισχύουν για την ερασιτεχνική αλιεία, την
επαγγελµατική αλιεία, την πώληση, την εµπορία, τα αλι-
ευτικά εργαλεία, τα είδη, τις ποσότητες, τους εποχια-
κούς και χρονικούς περιορισµούς των απαγορεύσεων
και τους λοιπούς ειδικότερους περιορισµούς. Στους πα-
ραβάτες του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως
οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), ό-
πως ισχύει.

στ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα που αφορά
την εφαρµογή των περιπτώσεων α΄ έως ε΄, καθώς και η
τροποποίηση ή συµπλήρωση των στοιχείων που περι-
λαµβάνει η αίτηση της περίπτωσης β΄.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων καθορίζονται η περίοδος άσκησης της ερα-
σιτεχνικής αλιείας και τα είδη των αλιευµάτων για τα ο-
ποία απαγορεύεται ή περιορίζεται η αλίευση. 

2. Η περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 3 της παρ. 4
του άρθρου 19 του ν.1650/1986 (Α΄160), όπως αντικατα-
στάθηκε µε το άρθρο 59 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269), αντι-
καθίσταται περαιτέρω ως εξής:

«β) Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται
η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δει-
κτών, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της ά-
γριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης µε φυσική βλά-
στηση µε κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτοφρακτών,
η αµµοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωµάτωση και απο-
ξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών
συστηµάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η διε-
νέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή
έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδοµικό ή ρυµοτοµικό
σχεδιασµό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητη-
ρίων της άγριας πανίδας. Με προεδρικό διάταγµα, ύστε-
ρα από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί
να τίθενται όροι ή περιορισµοί στην εγκατάσταση µονά-
δων υδατοκαλλιεργειών σε Καταφύγια Άγριας Ζωής και
να ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα. Η εκτέλεση λατοµικών
και µεταλλευτικών δραστηριοτήτων όπως και δρόµων ε-
πιτρέπεται, κατόπιν περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), ό-
πως ισχύει.»

3. Εφόσον υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις ότι δεν τη-
ρείται η αλιευτική νοµοθεσία ή ότι οι αλιευτικές δραστη-
ριότητες βλάπτουν τα µέτρα διαχείρισης και διατήρησης
που αφορούν είδη που υπόκειται σε σχέδιο αποκατάστα-
σης των ιχθυοαποθεµάτων τους ή είδη υπό την διαχείρι-
ση των Περιφερειακών Οργανώσεων Αλιείας ή είδη που
υπόκειται σε πολυετή σχέδια διαχείρισης, λαµβάνονται
έκτακτα µέτρα άµεσης εφαρµογής και µέχρι ετήσιας
διάρκειας. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται τα έκτακτα µέτρα ά-
µεσης εφαρµογής και αφορούν εκτός των άλλων αρµο-
διότητες παρακολούθησης, επιθεώρησης και ελέγχου
στον τοµέα αλιείας, καθώς και πάταξης της παράνοµης,
λαθραίας και άναρχης αλιείας. Τα έκτακτα µέτρα µπο-
ρούν να ανανεώνονται µε όµοια απόφαση πριν τη λήξη
τους. 
Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται η αναστολή αλιευτι-

κών δραστηριοτήτων για τα είδη του πρώτου εδαφίου ή
των συναφών µε αυτά ειδών, καθώς και των µεταναστευ-
τικών ειδών, η απαγόρευση της αλιείας, η απαγόρευση
της εκφόρτωσης και της εµπορίας, η παρακολούθηση, ο
έλεγχος της συχνότητας υποβολής δεδοµένων, η επιθε-
ώρηση κάθε εκφόρτωσης ή εµπορίας, η επικύρωση συνο-
δευτικών εγγράφων, οι αρµόδιες αρχές, οι υπόχρεοι ε-
φαρµογής των έκτακτων µέτρων και η θέσπιση διοικητι-
κών κυρώσεων.
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Άρθρο 44
Ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού Πληρωµών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού

και Εγγυήσεων

1. Η Μικτή Επιτροπή Νοµικής και Νοµοτεχνικής Υπο-
στήριξης που έχει συσταθεί και συγκροτηθεί στον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ µε τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του
v. 2637/1998 (Α΄ 200), όπως ισχύει και των κανονιστικών
πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού,
συνεδριάζει τέσσερις (4) τουλάχιστον φορές το µήνα ε-
κτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, εκτός του χρό-
νου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και
µετά τη λήξη του νοµίµου ωραρίου λειτουργίας των υπη-
ρεσιών και η αποζηµίωσή της µειώνεται κατά τα οριζόµε-
να στο άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), από
την έναρξη ισχύος του.

2. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) εκτός των διατάξεων της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 11, δεν εφαρµόζονται για τις εντός και εκτός έ-
δρας µετακινήσεις που αφορούν τους επιτόπιους ελέγ-
χους του άρθρου 59 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, που διε-
νεργούνται από τον Οργανισµό Πληρωµών που είναι υ-
πεύθυνος για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρ-
θρο 5 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, όπως κάθε φορά ισχύει. 

Άρθρο 45
Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 4061/2012 (Α΄ 66),

396/1976 (Α΄ 198), 1565/1985 (Α΄ 164), 4039/2012 
(Α΄ 15), 4186/2013 (A΄ 193) και του 

π.δ. 107/2014 (Α΄ 174)

1. α) Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
1 του ν. 4061/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

« στ) Τα ακίνητα που περιήλθαν ή περιέρχονται στο Υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα
µε το άρθρο 4 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135), όπως συµπλη-
ρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 19
του ν. 3208/2003 (Α΄ 303) και τις παραγράφους 12 και 33
του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (Α΄255), την παρ. 9 του
άρθρου 13 του ν. 3147/2003, την παρ. 3 του άρθρου 4
του ν. 2215/1994 (Α΄ 77), καθώς και µε πράξεις δωρεάς ή
κληρονοµιάς.»
β) Η παράγραφος 2α του άρθρου 1 του ν. 4061/2012, ό-

πως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 1α του
ν. 4235/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«2α. Οι Δήµοι ασκούν τη διαχείριση στα τµήµατα των
ακινήτων της παραγράφου 1, όπου έχουν διανοίξει γεω-
τρήσεις για αρδευτικούς ή υδρευτικούς σκοπούς. Ο Δή-
µος υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων από-
σπασµα χάρτη (1: 5.000) ή απόσπασµα ορθοφωτοχάρτη
σε προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ `87, όπου απεικονίζεται το
τµήµα του ακινήτου, το οποίο χρησιµοποιεί για τον πα-
ραπάνω σκοπό. Το δικαίωµα διαχείρισης παύει εφόσον ο
Δήµος αλλάξει τη χρήση ή παύσει να το χρησιµοποιεί για
το σκοπό αυτόν.»
γ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4061/

2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υ-

πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων) τηρείται
βάση δεδοµένων, όπου απεικονίζονται ψηφιακά όλα τα
ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων. Η βάση δεδοµένων που τηρείται
στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ε-
νισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ) για τα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου, µεταφέρεται στη
Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στη βάση δε-
δοµένων έχουν πρόσβαση οι Επιτροπές Θεµάτων Γης
και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14, οι αρµόδιες υπη-
ρεσίες των Περιφερειών της χώρας, οι Επιτροπές Ελέγ-
χου και Νοµιµότητας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
του άρθρου 17, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και κάθε ενδιαφερό-
µενος µετά από σχετική του αίτηση στην Διεύθυνση Δια-
χείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

2. Κάθε πράξη παραχώρησης, η οποία γίνεται, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 4, καταχωρείται στην ψη-
φιακή βάση δεδοµένων, µε µέριµνα της Διεύθυνσης Δια-
χείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου ή της αρ-
µόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας της χώρας, αν η πρά-
ξη παραχώρησης εκδόθηκε από τον Περιφερειάρχη.
Στην πράξη παραχώρησης περιγράφεται, µε σαφήνεια,
το παραχωρούµενο ακίνητο κατά θέση, εµβαδόν και συ-
ντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφο-
ράς. Οι ίδιες υπηρεσίες καταχωρούν στη βάση δεδοµέ-
νων τις πράξεις ακύρωσης ή ανάκλησης των αποφάσεων
παραχώρησης.»
δ) Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του

ν. 4061/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Για την παραγωγή τροφίµων φυτικής ή ζωικής προ-

έλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση, κατά χρήση, ένα-
ντι χαµηλού τιµήµατος, για ακίνητα εµβαδού έως εκατό
(100) στρεµµάτων, σε κατ’ επάγγελµα αγρότες, φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο
2 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151), σε αγροτικούς συνεταιρι-
σµούς και οµάδες παραγωγών, καθώς και σε ανέργους,
εγγεγραµµένους στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατι-
κού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), µετά από ανακοίνωση της οι-
κείας Περιφέρειας στην ηλεκτρονική της σελίδα στο δια-
δίκτυο.»
ε) Η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4061/2012 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«4. Οι δηµοπρασίες διεξάγονται στην Αθήνα σε χώρο

και χρόνο που προσδιορίζεται και γνωστοποιείται µε δια-
κήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και τοιχοκολλάται
στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ένα
(1) µήνα πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας.»
στ) Η παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 4061/2012, όπως ι-

σχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«10. Για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου, έναντι

τιµήµατος, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 4, η δηµοπρασία διενεργείται
από την Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγρά-
φους. Οι δηµοπρασίες διεξάγονται στην έδρα της οικεί-
ας Περιφέρειας σε χώρο και χρόνο που προσδιορίζεται
µε τη διακήρυξη. Κάθε δηµοπρασία γνωστοποιείται µε
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διακήρυξη της οικείας Περιφέρειας, ένα (1) µήνα πριν τη
διεξαγωγή της δηµοπρασίας, η οποία δηµοσιεύεται στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας και του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η διακήρυξη τοιχοκολλά-
ται, επίσης, στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υ-
πηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αν έχουν συγκροτη-
θεί περισσότερες Επιτροπές Θεµάτων Γης και Επίλυσης
Διαφορών, η δηµοπρασία διεξάγεται στην έδρα της Επι-
τροπής στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας βρίσκεται το
δηµοπρατούµενο ακίνητο. Όπου στις παραπάνω παρα-
γράφους αναφέρεται η Επιτροπή Δηµοπρασίας νοείται η
Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.»
ζ) Η περίπτωση δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 22 του

ν. 4061/2012, όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 9 του
άρθρου 37 του ν. 4235/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Για την µεταβίβαση της κυριότητας των δρόµων
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Περιφερειάρ-
χη, η οποία µεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο
ή καταχωρείται στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο και
κοινοποιείται στην εταιρεία «Εθνικό Κτηµατολόγιο και
Χαρτογράφηση Α.Ε.» και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων για ενηµέρωση της ψηφιακής βά-
σης.»
η) Το άρθρο 24α του ν. 4061/2012, όπως αυτό προστέ-

θηκε µε την παρ. 13α του άρθρου 37 του ν. 4235/ 2014,
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24α
Κατάτµηση ακινήτου

Αν µε την απόφαση της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Ε-
πίλυσης Διαφορών δεν προβάλλεται δικαίωµα κυριότη-
τας σε τµήµα του ακινήτου ή αν αναγνωρίζεται δικαίωµα
εξαγοράς σε τµήµα αυτού, ο Περιφερειάρχης εκδίδει
πράξη κατάτµησης του ενιαίου ακινήτου, µετά από εισή-
γηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχε-
διασµού της οικείας Περιφέρειας, η οποία µεταγράφεται
στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρίζεται στο αρµό-
διο Κτηµατολογικό Γραφείο. Τα ακίνητα που προέρχο-
νται από την κατάτµηση του ενιαίου ακινήτου καταχω-
ρούνται µε νέο κωδικό στην ψηφιακή βάση του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε µέριµνα
της αρµόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.»
θ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 4061/

2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίµων και εντάσσονται σε εγκεκριµέ-
να ρυµοτοµικά σχέδια, ρυµοτοµούνται κατ’ εφαρµογή
των πολεοδοµικών διατάξεων, από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες. Οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να διαβιβάζουν,
αµελλητί, τη σχετική πράξη εφαρµογής, συνοδευόµενη
από ψηφιακό διανυσµατικό αρχείο, στο ελληνικό γεοδαι-
τικό σύστηµα αναφοράς, στην αρµόδια υπηρεσία του Υ-
πουργείου και της οικείας Περιφέρειας, προκειµένου να
καταχωρήσει τις µεταβολές στα κτηµατολογικά στοι-
χεία.

2. Η αρµόδια δασική υπηρεσία διαβιβάζει στο Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και στην οικεία
Περιφέρεια την πράξη χαρακτηρισµού έκτασης που κρί-
νεται τελεσίδικα δασική ή κηρύσσεται αναδασωτέα, συ-
νοδευόµενη από ψηφιακό διανυσµατικό αρχείο, στο ελ-
ληνικό γεοδαιτικό σύστηµα αναφοράς, προκειµένου να
ενηµερωθεί η ψηφιακή βάση δεδοµένων.»

ι) Η περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 36 του
ν. 4061/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ακίνητα, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και τα ο-
ποία παραχωρήθηκαν για την πραγµατοποίηση συγκεκρι-
µένου σκοπού βάσει διατάξεων που καταργούνται µε το
νόµο αυτό, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: του άρ-
θρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, του άρθρου 4 του
ν. 3147/2003 (Α΄ 135), του ν.δ. 203/1969 (Α΄ 109), των
άρθρων 11 και 13 του ν. 1734/1987 (Α΄ 189), των υπ’ α-
ριθµ. 73/2005 και 2358/2004 αποφάσεων του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 837) και άλλων,
εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις, βάσει των
οποίων παραχωρήθηκαν.»

2. Η καταβολή του προστίµου από τους δικαιούχους
οικοπέδων, σύµφωνα µε την παρ. 16 του άρθρου 36 του
ν. 4061/2012 (Α΄66) γίνεται σε δύο άτοκες δόσεις, η
πρώτη µέχρι 31.12.2016 και η δεύτερη µέχρι 31.12.2017.

3. Για την επιλογή του εκπροσώπου των πανελλήνιων
εργοληπτικών οργανώσεων που συµµετέχει στο Κεντρι-
κό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το
οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958
(Α΄181) και του από 27/2/1959 β.δ., (Α΄50) και διατηρή-
θηκε σε ισχύ µε την υπ’ αριθ. 393155/22.9.1992 απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας
και Οικονοµικών (Β΄579), ακολουθείται η εξής διαδικα-
σία: οι πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις προτεί-
νουν εκπρόσωπό τους µέσα σε προθεσµία που τάσσεται
µε γραπτή πρόσκληση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη
από δέκα (10) ηµέρες. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων ορίζει τον εκπρόσωπο των πανελλή-
νιων εργοληπτικών οργανώσεων µε τον αναπληρωτή
του από τα πρόσωπα που προτάθηκαν.

4. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 396/1976 (Α΄198), ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες λειτουρ-
γίας και ελέγχου των οινοποιείων στις περιπτώσεις συ-
στέγασης µε εγκαταστάσεις παραγωγής σταφιδίνης,
µαρµελάδας από ξηρή σταφίδα, χυµού από σταφύλια ή
µε εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν σάκχαρη και σακ-
χαρούχες ύλες, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εξαιρουµένης
της περιπτώσεως της συστέγασης οινοποιείου και απο-
σταγµατοποιείου µε ποτοποιείο περί της οποίας διαλαµ-
βάνουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.
Γ.3 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως προστέθηκαν
µε την υποπαράγραφο Δ.6 του άρθρου 2 του ν. 4336/
2015 (Α΄ 94).»

5. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 11
του ν. 1565/1985 (Α΄164), όπως ισχύει, αντικαθίστανται
ως εξής:

«α) Όποιος πάνω από τρείς φορές υποπίπτει στην ίδια
παράβαση των περιπτώσεων α΄, β΄, δ΄ και στ΄ της παρα-
γράφου 1.
β) Όποιος πάνω από µία φορά υποπίπτει στην ίδια πα-

ράβαση της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1.»
6. α) H παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«8. Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων

συντροφιάς από ενδιαφερόµενο νέο ιδιοκτήτη, φυσικό
πρόσωπο ή φιλοζωικό σωµατείο, που δεν είναι µόνιµος
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κάτοικος της Ελλάδας ή δεν έχει την έδρα του στην Ελ-
λάδα, η υιοθεσία πραγµατοποιείται µε την παράδοσή
τους στον ενδιαφερόµενο νέο ιδιοκτήτη ή σε νόµιµο εκ-
πρόσωπό του ή πληρεξούσιό του και η πληρεξουσιότητα
αποδεικνύεται εγγράφως µε βέβαιη χρονολογία, υπό την
προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί, σηµανθεί και
καταγραφεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδοµέ-
νων µε τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού κατόχου τους
και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, τα οποία προ-
κύπτουν από επίσηµο αποδεικτικό έγγραφο.»
β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 του

ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η ηλεκτρονική σήµανση και καταγραφή και η έκδο-

ση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύµφωνα µε τα υ-
ποδείγµατα των Παραρτηµάτων 2 και 3, πραγµατοποιού-
νται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί, ασκούν
νόµιµα το κτηνιατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα, είναι εγ-
γεγραµµένοι στα µητρώα του Γεωτεχνικού Επιµελητηρί-
ου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και διαθέτουν Αριθµό Φορολογι-
κού Μητρώου (ΑΦΜ).»

7. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013
προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:

«5. α) Στο πλαίσιο της µη τυπικής εκπαίδευσης, που
παρέχεται σε οργανωµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός
του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος και µπορεί να ο-
δηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισµέ-
νων σε εθνικό επίπεδο, µπορούν µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, να ιδρύονται, καταρ-
γούνται και συγχωνεύονται δηµόσιοι φορείς µη τυπικής
εκπαίδευσης του παρόντος νόµου, αρµοδιότητας Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) και
να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση, τη δι-
οίκηση, το προσωπικό και τη λειτουργία των φορέων αυ-
τών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋ-
ποθέσεις και η διαδικασία για την εισαγωγή µαθητών και
την υλοποίηση της τάξης µαθητείας-πρακτικής άσκησης
των ειδικοτήτων των φορέων αυτών.
β) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας, Έ-

ρευνας και Θρησκευµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µπορούν να δηµιουργούνται νέες ειδικότητες
για τους φορείς µη τυπικής εκπαίδευσης αρµοδιότητας
ΥΠΑΑΤ, σύµφωνα µε τις εθνικές και περιφερειακές ανά-
γκες της αγροτικής οικονοµίας, και τις προτάσεις των ε-
πιστηµονικών φορέων, των επαγγελµατικών φορέων,
των επιµελητηρίων και του ΟΑΕΔ. 
γ) Μετά από εισήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Ορ-

γανισµού ΔΗΜΗΤΡΑ, µπορεί να παρέχεται σε αυτόν, µε
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων, εφόσον έχουν προβλεφθεί οι σχετικές δαπάνες
στον εγκεκριµένο του προϋπολογισµό και ευρίσκονται ε-
ντός των ορίων του Μ.Π.Δ.Σ, έγκριση για να λάβει άδεια
λειτουργίας φορέων µη τυπικής εκπαίδευσης του άρ-
θρου 17 του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄222). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οργάνω-
ση, τη διοίκηση, το προσωπικό και τη λειτουργία, καθώς
και την ένταξη των φορέων αυτών στην οργανική διάρ-
θρωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Με την ίδια απόφαση καθο-
ρίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για
την εισαγωγή µαθητών και την υλοποίηση της τάξης µα-
θητείας-πρακτικής άσκησης των ειδικοτήτων των φορέ-

ων αυτών.»
8. α) Οι υποπεριπτώσεις γ΄ των περιπτώσεων 1 και 3

της παρ. Δ΄ του άρθρου 4 του π.δ. 107/2014 αντικαθί-
στανται ως εξής:

«γ) Τµήµα Παρακολούθησης Παραχωρούµενων Ακινή-
των».
β) Το σηµείο στστ΄ της υποπερίπτωσης γ΄ της περί-

πτωσης 3 της παρ. Δ΄ του άρθρου 4 του π.δ. 107/2014 α-
ντικαθίσταται ως εξης:

«στστ) Η ψηφιακή διαχείριση ακινήτων που υπάγονται
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4061/2012, όπως εκάστοτε
ισχύει».
γ) Μετά το σηµείο ζζ΄ της υποπερίπτωσης γ΄ της περί-

πτωσης 3 της παρ. Δ΄ του άρθρου 4 του π.δ. 107/2014
προστίθεται νέο σηµείο ηη΄ ως εξής:

«ηη) H καταχώρηση στην ψηφιακή βάση δεδοµένων
κάθε πράξης παραχώρησης που γίνεται από τον Υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4061/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.» 
δ) Η παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 107/2014, αντικαθί-

σταται ως εξής:
«2) Της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, προΐσταται υ-

πάλληλος των κλάδων ΠΕ5 Επιθεωρητών ή ΠΕ10 Οικο-
νοµικού.»

Άρθρο 46
Ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού Ελληνικών

Γεωργικών Ασφαλίσεων

1. Για την πρόσληψη από τον Οργανισµό Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) γεωτεχνικού προσω-
πικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου η προθεσµία
του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) ορίζεται σε δώ-
δεκα (12) µήνες και εφόσον έχει γίνει η σχετική πρόβλε-
ψη για τις δαπάνες µισθοδοσίας στον εγκεκριµένο του
προϋπολογισµό. Ειδικώς, η εξάµηνη προθεσµία του άρ-
θρου 20 του ν. 4305/2014 για τη σύναψη συµβάσεων ι-
διωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατ’ επίκληση της
υπ’ αριθµ. ΔΙΠΑΔΔ/Φ.ΕΓΚΡ./38/29786/π.ε. εγκριτικής α-
πόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συµ-
βουλίου 33/06 παρατείνεται κατά 60 ηµέρες, αρχής γε-
νοµένης από της δηµοσίευσης του παρόντος νόµου.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ9
του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Επίσης, οι µετακινήσεις του πάσης φύσης προσωπι-
κού του ΕΛΓΑ, καθώς και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εξαιρού-
νται και δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των διατά-
ξεων του παρόντος νόµου, εκτός των διατάξεων της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του
άρθρου 11.»

3. Στο άρθρο 33 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται
περίπτωση θ΄ ως εξής:

«θ. Της παρ.5 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα και η κατ’ εξουσιοδό-
τηση αυτής εκδοθείσα κοινή υπουργική απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων (80/14270/31.1.2014, Β΄ 327).» 

Άρθρο 47
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4235/2014 (Α΄32)

1. Το άρθρο 56 του ν. 4235/2014 (Α΄32) αντικαθίσταται
ως εξής:
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«Άρθρο 56
Αγορές Παραγωγών - Οικοτεχνία

1. α) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µπορούν να λει-
τουργούν αγορές παραγωγών µε προϊόντα συµβατικής
και βιολογικής γεωργίας. Στις αγορές παραγωγών συµ-
µετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊό-
ντων, µε σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτι-
κό κοινό των νωπών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι
παράγουν ή/και µεταποιηµένων το βασικό συστατικό των
οποίων είναι δικής τους παραγωγής. 
β) Για τη συµµετοχή σε αγορά παραγωγών, οι παραγω-

γοί πρέπει να είναι αγρότες εγγεγραµµένοι στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.),
σύµφωνα µε τους νόµους 3874/2010 (Α΄151) και
2520/1997 (Α΄173), όπως κάθε φορά ισχύουν, να υποβά-
λουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλ-
λιέργειας/εκτροφής. Οι παραγωγοί συµµετέχουν στις α-
γορές παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων στις ο-
ποίες έχουν τις αγροτικές τους εκµεταλλεύσεις, καθώς
και στις αγορές παραγωγών όµορων Περιφερειακών Ε-
νοτήτων. Στις αγορές παραγωγών της Περιφέρειας Αττι-
κής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
µπορούν να συµµετέχουν οι παραγωγοί αγορών παρα-
γωγών απ’ όλη τη χώρα. 
γ) Για την οργάνωση των αγορών παραγωγών, συνι-

στάται αυτοδιαχειριζόµενος φορέας αστικού µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα από τους ίδιους τους παραγωγούς,
ορίζεται ο υπεύθυνος για τη λειτουργία τους και καταρτί-
ζεται εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας. Κάθε αγορά
παραγωγών µπορεί να λειτουργεί είτε σε δηµόσιο χώρο
που καθορίζεται µετά από έγκριση του οικείου Δήµου ή
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας είτε σε ιδιωτικό
χώρο µε ευθύνη των ίδιων των παραγωγών.

2. α) Οικοτεχνία είναι η µεταποίηση, µικρής κλίµακας,
γεωργικών προϊόντων από τον παραγωγό, στο χώρο της
αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκµετάλλευσής
του. Το βασικό συστατικό του τελικού προϊόντος πρέπει
να είναι ιδίας παραγωγής. Τα προϊόντα οικοτεχνίας προ-
ορίζονται για άµεση διάθεση από τον οικοτέχνη στους
χώρους παρασκευής, σε περιοδικές τοπικές εκδηλώσεις,
σε λαϊκές αγορές, σε αγορές παραγωγών και σε επιχει-
ρήσεις λιανικού εµπορίου και µαζικής εστίασης. 
β) Δικαίωµα οικοτεχνικής παρασκευής µεταποιηµένων

γεωργικών προϊόντων έχουν µόνο τα φυσικά πρόσωπα
που είναι επαγγελµατίες αγρότες εγγεγραµµένοι στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων
(Μ.Α.Α.Ε.), σύµφωνα µε τους νόµους 3874/2010 (Α΄151)
και 2520/1997 (Α΄173), όπως κάθε φορά ισχύουν, υποβά-
λουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλ-
λιέργειας/εκτροφής, καθώς και τα µέλη της οικογένειάς
τους. Στην οικοτεχνική τους δραστηριότητα, οι επαγγελ-
µατίες αγρότες µπορούν να χρησιµοποιήσουν ως βασικό
συστατικό του τελικού προϊόντος γεωργικά προϊόντα µε
ανώτατο όριο το σύνολο της παραγωγής τους. Ο παρα-
γωγός που συµµετέχει σε αγροτικό συνεταιρισµό δύνα-
ται να χρησιµοποιεί στην οικοτεχνική του δραστηριότητα
το µέρος της παραγωγής του που δεν υποχρεούται να
διαθέτει στο συνεταιρισµό, σύµφωνα µε το καταστατικό
του.
γ) Στη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συ-
νιστάται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας
(ΚΗΜΟ), στο οποίο καταγράφονται οι παραγωγοί αλλά

και τα είδη των προϊόντων που παράγονται στα πλαίσια
της οικοτεχνίας. Για την εγγραφή και την ανανέωση εγ-
γραφής στο ΚΗΜΟ ορίζεται παράβολο δέκα (10) ευρώ.

3. α) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθο-
ρίζονται:
αα) Τα αρµόδια όργανα, τα δικαιολογητικά και η τη-

ρούµενη διαδικασία για την έναρξη, τη χωροθέτηση και
την παύση λειτουργίας των αγορών παραγωγών.
ββ) Οι κανόνες λειτουργίας των αγορών παραγωγών,

ο έλεγχος τήρησης των κανόνων αυτών, η επιβολή διοι-
κητικών κυρώσεων κατά των παραβατών, τα αρµόδια όρ-
γανα ελέγχου και εποπτείας και κάθε αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή της παραγράφου 1.
β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων καθορίζονται τα είδη των προϊόντων οικο-
τεχνίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις παραγωγής, µετα-
ποίησης, µεταφοράς, διάθεσης και έκθεσης αυτών, τα
της τήρησης, οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΗΜΟ, η
επιβολή κυρώσεων, οι αρµόδιες αρχές και κάθε σχετικό
θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου 2.»

2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 62 του
ν. 4235/2014 (Α΄32) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζονται τα αναγκαία συµπληρωµατι-
κά, οργανωτικά και εκτελεστικά µέτρα για την εφαρµογή
των διατάξεων των κανονισµών και αποφάσεων των Ορ-
γάνων της ΕΕ, καθώς και για τη µεταφορά των οδηγιών
των ιδίων ως άνω Οργάνων που αφορούν:
α) την Κοινή Αγροτική Πολιτική,
β) τους τοµείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής πολιτικών της ΕΕ εκτός της Κοινής Αγροτι-
κής Πολιτικής, εφόσον δεν υφίσταται ειδική εξουσιοδό-
τηση.
Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνεται ιδίως ο ορισµός αρµό-

διων αρχών, η σύσταση και η συγκρότηση συλλογικών
οργάνων, ο καθορισµός αρµοδιοτήτων και διοικητικών
διαδικασιών, καθώς και η θέσπιση διοικητικών και ποινι-
κών κυρώσεων σε βαθµό πληµµελήµατος.»

Άρθρο 48
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4152/2013 (Α΄107)

H περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10 της παρ. Ε΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εµπορεύεται λιπά-
σµατα υποχρεούται να απασχολεί σε κάθε εγκατάσταση
εµπορίας λιπασµάτων υπεύθυνο επιστήµονα µε σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Οι µι-
κρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις εµπορίας λιπασµάτων,
όπως οι ανωτέρω επιχειρήσεις ορίζονται στη Σύσταση α-
ριθµ. 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (L 124/36/20.5.2003),
µπορούν να απασχολούν υπεύθυνο επιστήµονα µε σύµ-
βαση εξαρτηµένης εργασίας µερικής απασχόλησης. 
Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παράγει και εµπορεύε-

ται ή εµπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργού-
µενων φυτικών ειδών υποχρεούται να απασχολεί σε κά-
θε εγκατάσταση παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασια-
στικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών υπεύθυ-
νο επιστήµονα µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης. Οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρή-
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σεις παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλι-
κού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, όπως οι ανωτέρω
επιχειρήσεις ορίζονται στη Σύσταση αριθµ. 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής (L 124/36/20.5.2003), µπορούν να απα-
σχολούν υπεύθυνο επιστήµονα µε σύµβαση εξαρτηµέ-
νης εργασίας µερικής απασχόλησης. Φυτωριακές επιχει-
ρήσεις τύπου Α΄, Β΄ και µητρικών φυτειών αµπέλου που
υπάγονται στην έννοια της µικρής και πολύ µικρής επι-
χείρησης µπορούν να απασχολούν υπεύθυνο επιστήµο-
να µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µερικής απασχό-
λησης ή µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Α΄ ή Β΄ ή µητρικών φυτει-
ών αµπέλου που υπάγεται στην έννοια της µικρής και
πολύ µικρής επιχείρησης, και η οποία αποτελείται από
µία ή περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής και ε-
µπορίας του υλικού αυτού εντός του δήµου της έδρας
της επιχείρησης και των όµορων δήµων, νοείται ως ενι-
αία εγκατάσταση για την απασχόληση υπεύθυνου επι-
στήµονα. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ρυθ-
µίζεται κάθε θέµα που αφορά τους όρους και προϋποθέ-
σεις απασχόλησης υπεύθυνου επιστήµονα στις επιχειρή-
σεις της παρούσας περίπτωσης.»

Άρθρο 49
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 (Α΄ 8)

1. H περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 35 του
ν. 4036/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Μέχρι την 26η Νοεµβρίου 2016, η έκδοση συντα-
γής δύναται να γίνεται τη στιγµή της πώλησης των γε-
ωργικών φαρµάκων. Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονι-
κή καταγραφή σε ειδικό έντυπο της πώλησης των γεωρ-
γικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρ-
θρου 36, µπορεί να υπέχει θέση συνταγής χρήσης γεωρ-
γικού φαρµάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του
επιστήµονα που την εξέδωσε.»

2. Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 35
του ν. 4036/2012 προστίθεται νέα περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) Σε µεγέθη συσκευασιών γεωργικών φαρµάκων
που: 
αα) προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε υπαίθριες

καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν υπερβαίνει τα χί-
λια τετραγωνικά µέτρα (1.000 τ.µ.) και 
ββ) δεν φέρουν εικονόγραµµα κινδύνου µε νεκροκε-

φαλή και χιαστί οστά 
εκδίδεται συνταγή ή τη στιγµή της πώλησης γίνεται η-

λεκτρονική καταγραφή στο ειδικό έντυπο της πώλησης
των γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την παράγραφο
5 του άρθρου 36, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης
γεωργικού φαρµάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία
του επιστήµονα που την εξέδωσε. Στην περίπτωση αυτή,
ο υπεύθυνος επιστήµονας που διενέργησε την πώληση
υποχρεούται να παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά
µε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περι-
βάλλον από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων, ιδίως σχετι-
κά µε τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο α-
ποθήκευσης, το χειρισµό και την εφαρµογή, καθώς και
την ασφαλή τους διάθεση, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία για τα απόβλητα, καθώς και σχετικά µε εναλ-
λακτικές λύσεις χαµηλού κινδύνου.»

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης π΄ της παρ. 1 του
άρθρου 50 του ν. 4036/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«π) Το περιεχόµενο και ο τύπος της συνταγής χρήσης

γεωργικού φαρµάκου, η διαδικασία και ο τρόπος έκδο-
σής της, η διάρκεια ισχύος της, η επιστηµονική µεθοδο-
λογία που ακολουθείται για την έκδοση και την επιλογή
των δραστικών ουσιών και κάθε σχετικό θέµα για την ε-
φαρµογή των περιπτώσεων της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 35.»

Άρθρο 50
Μεταβατικές διατάξεις

1. Το «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Ορ-
γανώσεων και Διεπαγγελµατικών Οργανώσεων» που
συστάθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µε το άρθρο 2 του ν. 4015/2011 (Α΄ 210), στα
πλαίσια άσκησης της κρατικής εποπτείας επί των ΑΣ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του
Συντάγµατος, συνεχίζει να λειτουργεί και να τηρείται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, και µετο-
νοµάζεται σε «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών και άλλων συλλογικών φορέων» του άρθρου 19. 

2. Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραµµένοι στο
µητρώο του άρθρου 2 του ν. 4015/2011 κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεούνται να τροποποι-
ήσουν τα καταστατικά τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου και να προσαρµοστούν στη διάταξη
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ως προς τον αριθµό
των µελών τους, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ι-
σχύος του. Μετά την πάροδο της προθεσµίας του πρώ-
του εδαφίου, οι ΑΣ που δεν έχουν προσαρµόσει το κατα-
στατικό τους, διαγράφονται από το µητρώο. 

3. Οι ΑΣ, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση πρώτης
εγγραφής στο µητρώο του άρθρου 2 του ν. 4015/2011,
καθώς και αυτοί που έχουν καταχωριστεί στο µητρώο
αυτό ως ανενεργοί, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, µπορούν, εντός έξι (6) µηνών από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόµου:
α) να συγχωνευθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του

άρθρου 24, µε άλλον υφιστάµενο κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου ΑΣ, που είναι εγγεγραµµένος στο
µητρώο του ν. 4015/2011 ή 
β) να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε

εκκαθάριση. 
Για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης, οι ΑΣ της παρού-

σας παραγράφου, αφού υποβάλουν φορολογική δήλωση
για την τρέχουσα οικονοµική χρήση εντός προθεσµίας έ-
ξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου, απαλλάσσονται για τις παρελθούσες οικονοµικές
χρήσεις από κάθε προσαύξηση, πρόσθετο φόρο ή πρό-
στιµο, το οποίο επιβλήθηκε λόγω της µη υποβολής φο-
ρολογικών δηλώσεων, όπως εισοδήµατος, ακινήτου πε-
ριουσίας, παρακρατούµενων φόρων, µεταβολών µητρώ-
ου, µισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων, µε εξαί-
ρεση τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το Φ.Π.Α.,
τα τέλη χαρτοσήµου, το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου
και τις λοιπές ειδικές φορολογίες.

4. Οι ΚΕΣΕ του ν. 2810/2000 που διατηρήθηκαν µε τη
διάταξη του άρθρου 50 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269) και λει-
τουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
υποχρεούνται να µετατραπούν σε ΚΕΑΣ ή ΚΑΣ, µε από-
φαση των γενικών τους συνελεύσεων, µέσα σε ένα (1) έ-
τος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Μετά
την πάροδο της προθεσµίας αυτής, ΚΕΣΕ που δεν έχουν
µετατραπεί δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος
νόµου. 
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5. Οι ΣΕ του ν. 2810/2000, που λειτουργούν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεούνται να
µετατραπούν σε ΑΕΣ του άρθρου 33, µε απόφαση των
γενικών τους συνελεύσεων, µέσα σε ένα (1) έτος από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Μετά την πάρο-
δο της προθεσµίας αυτής, ΣΕ που δεν έχουν µετατραπεί
δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

6. ΕΑΣ, ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ του ν. 2810/2000, οι οποίες έ-
χουν ήδη µετατραπεί σε αγροτικούς συνεταιρισµούς ή
σε αγροτική εταιρική σύµπραξη, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ν. 4015/2011, µπορούν να διενεργήσουν εκ νέ-
ου, εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, οποιαδήποτε πράξη είτε παρέλειψαν
να διενεργήσουν είτε διενήργησαν πληµµελώς, η οποία
αφορά στη διαδικασία συγχώνευσης ή µετατροπής τους.
Οι πράξεις αυτές πρέπει να εγκριθούν από τη γενική συ-
νέλευση του νέου αγροτικού συνεταιρισµού ή της αγρο-
τικής εταιρικής σύµπραξης. 

7. Αγροτικές εταιρικές συµπράξεις που συστάθηκαν,
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 4015/2011 και υφίστανται
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, συνεχί-
ζουν να λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 33 του παρόντος νόµου. 

8. Διεπαγγελµατικές οργανώσεις που υφίστανται κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου συνεχίζουν να
λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34
του παρόντος νόµου. 

9. Αγροδιατροφικές συµπράξεις που συστάθηκαν, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 9 του ν. 4015/2011 και υφίστανται κα-
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, συνεχίζουν
να λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
35 του παρόντος νόµου. 

10. Οργανώσεις παραγωγών, οµάδες παραγωγών και
ενώσεις οµάδων παραγωγών που υφίστανται κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου συνεχίζουν να λει-
τουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του
παρόντος νόµου.

Άρθρο 51
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται: 
α) Ο ν. 2810/2000 (Α΄ 61), όπως ισχύει.
β) Το άρθρο 31 και η παρ. 7 του άρθρου 47 του ν.

2169/1993 (Α΄149) και διατηρείται σε ισχύ το άρθρο 44
και οι παράγραφοι 1 έως 6 και 8 του άρθρου 47.
γ) Τα άρθρα 1 έως 4 και 6 έως 16, 18, 19, καθώς και η

παρ. 1 του άρθρου 19α του ν. 4015/2011 (Α΄ 210), όπως
ισχύουν.
δ) Η παρ. 15 του άρθρου 61 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156),

όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν.
4305/2014 (Α΄ 237).
ε) Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269).
στ) Το άρθρο 1 του ν. 2732/1999 (Α΄154), όπως ισχύει.
ζ) Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 «Τουριστι-

κά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄92).
η) Η παρ. 2 του άρθρου 2 και το άρθρο 6 του π.δ.

373/1985 «Ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία» (Α΄131).
θ) Η παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α΄32).
ι) Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρχεται

σε αντίθεση ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθ-
µίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-

γείται το β.δ. από 30.11.1940 «Περί επιθεωρήσεως σφα-
γίων» (Α΄ 419).

Άρθρο 52
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τη
διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 16, η ισχύς της
οποίας αρχίζει δύο (2) έτη µετά τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Π. Κουρουµπλής Χ. Βερναρδάκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. Σταθάκης Ν. Φίλης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ν. Παρασκευόπουλος Γ. Κατρούγκαλος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος Ε. Αποστόλου

Αριθµ. 11 /2/2016

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις»

Α. Με τις διατάξεις του προς ψήφιση σχεδίου νόµου
τροποποιείται-συµπληρώνεται το ισχύον θεσµικό πλαί-
σιο (κυρίως ο ν. 4015/2011) σχετικά µε τη σύσταση, ορ-
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γάνωση και λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισµών
(ΑΣ) κ.λπ.. Ειδικότερα, ρυθµίζονται κατά βάση, τα εξής:

1α. Προβλέπεται η διαδικασία σύστασης γυναικείων
ΑΣ και ορίζεται ο τρόπος διοίκησης αυτών. Με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, εξειδικεύ-
ονται τα µέτρα ανάπτυξης και εφαρµογής θετικών δρά-
σεων για τους ΑΣ συνολικά για την ενίσχυση, µεταξύ άλ-
λων, της οικονοµικής τους αυτοτέλειας.         (άρθρα 1-3)
β. Επανακαθορίζονται: i) ο αριθµός των προσώπων,

φυσικών ή νοµικών, που απαιτούνται για τη σύσταση ε-
νός ΑΣ ανά αντικείµενο δραστηριότητάς του ενώ για τη
σύσταση δεύτερου ΑΣ µε τις ίδιες δραστηριότητες εντός
της ίδιας κοινότητας, απαιτείται διπλάσιος αριθµός ιδρυ-
τικών µελών και ii) η διαδικασία καταχώρισης ή µη και
τροποποίησης του καταστατικού του ΑΣ στο βιβλίο µη-
τρώου αγροτικών συνεταιρισµών του Ειρηνοδικείου, και
οι κατά περίπτωση προθεσµίες. Ακόµη καθορίζονται: i) οι
ΑΣ για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται προβλε-
πόµενος αριθµός ατόµων και ii) τα µέσα επίτευξης του
σκοπού τους στο περιεχόµενο των καταστατικών τους,
οι επιβαλλόµενες κυρώσεις στα µέλη για τη µη εκπλήρω-
ση των υποχρεώσεών τους και η αµοιβή των ελεγκτών
των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων. 

(άρθρα 4-5)
2. Προβλέπεται ότι µέλος ΑΣ µπορεί να γίνει και νοµι-

κό πρόσωπο που η δραστηριότητά του είναι αποκλειστι-
κά αγροτική και εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες
του ΑΣ. Επίσης παρέχεται δυνατότητα συµµετοχής
στους ΑΣ µελών-επενδυτών κατά τα ειδικώς οριζόµενα. 
Επανακαθορίζεται η διαδικασία για την εγγραφή, απο-

χώρηση και διαγραφή µέλους ΑΣ και προβλέπεται η επι-
στροφή της συνεταιριστικής µερίδας του σε περίπτωση
αποχώρησης ή διαγραφής. Ακόµη επαναπροσδιορίζονται
τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών ΑΣ, καθώς
και το περιεχόµενο του καταστατικού του που, µεταξύ
άλλων, προβλέπει τα ποσοστά: i) παραγωγής που κάθε
µέλος υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, ii) κάθε εί-
δους εφοδίων, απαραίτητων για τις ανάγκες των εκµε-
ταλλεύσεων ή της οικιακής τους οικονοµίας, που κάθε
µέλος υποχρεούται να προµηθεύεται από τον ΑΣ, καθώς
και τις περιπτώσεις απαλλαγής τους από τα ανωτέρω. 

(άρθρα 6-8)
3. Καταργείται η υποχρέωση της ελάχιστης καταβολής

συνεταιριστικού κεφαλαίου για την ίδρυση ΑΣ (σήµερα
το ποσό αυτό ανέρχεται στα 10.000 ευρώ) και επανακα-
θορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σχετικά µε τη
συµµετοχή των µελών στο κεφάλαιο του ΑΣ. Ρυθµίζο-
νται ζητήµατα σχετικά µε την διαδικασία µεταβολής των
µερίδων, επιστροφής ή µετατροπής των πρόσθετων υπο-
χρεωτικών µερίδων, ορίζεται ο χρόνος καταβολής του
ποσοστού συνεταιριστικής µερίδας και η διαδικασία από-
δοσή τους σε περίπτωση θανάτου µέλους. Προστίθενται
στις περιπτώσεις απαλλαγής από κατάσχεση ή λήψη α-
σφαλιστικών µέτρων η υποχρεωτική και προαιρετική συ-
νεταιρική µερίδα. (άρθρα 9-10) 

4. Ορίζονται τα όργανα της διοίκησης του ΑΣ (γενική
συνέλευση, διοικητικό συµβούλιο, εποπτικό συµβούλιο)
και προστίθενται θέµατα στην αποκλειστική αρµοδιότητα
της γενικής συνέλευσης και στη διαδικασία λήψης από-
φασης µε µυστική ψηφοφορία. Θεσπίζεται σύστηµα υπο-
λογισµού των µελών αντιπροσωπευτικής γενικής συνέ-
λευσης ανάλογα µε τα µέλη του ΑΣ κατά τα ειδικώς ορι-
ζόµενα. Καθορίζεται η διαδικασία για την κήρυξη της α-

κυρότητας των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης από
το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ (σήµερα κηρύσσεται
από το Μονοµελές Πρωτοδικείο), οι σχετικές προθε-
σµίες σε πρώτο και δεύτερο βαθµό και προσδιορίζεται η
δηµόσια αρχή που µπορεί να ασκήσει έφεση. 

(άρθρα 11-15)
6. Επαναπροσδιορίζονται θέµατα σχετικά µε την σύ-

σταση, οργάνωση και λειτουργία του διοικητικού και ε-
ποπτικού συµβουλίου των ΑΣ. Ενδεικτικά:

- Παρέχεται η δυνατότητα εκλογής στα ανωτέρω συµ-
βούλια και στους νόµιµους εκπροσώπους των νοµικών
προσώπων µελών του ΑΣ. 

- Κυµαίνεται από τρία έως πέντε έτη (αντί τεσσάρων
που ισχύει σήµερα) η διάρκεια της θητείας των µελών
τους, περιορίζεται το δικαίωµα εκλογής τους σε δυο µό-
νο συνεχόµενες θητείες και καθορίζονται τα κωλύµατα
µεταξύ των µελών των δυο συµβουλίων. 

- Παραγράφονται µετά από πέντε έτη (αντί τριών που
ισχύει σήµερα), οι αξιώσεις του ΑΣ, εκτός αν πρόκειται
για ζηµιά από δόλο, οπότε παραγράφονται µετά από δέ-
κα έτη. 

- Αν ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει: i) τα δέκα εκατοµ-
µύρια (10.000.000) ευρώ προβλέπεται αµοιβή για τον
Πρόεδρο των ανωτέρω συµβουλίων και ii) το ένα εκατοµ-
µύριο (1.000.000) ευρώ, είναι υποχρεωτικός ο διορισµός
Γενικού Διευθυντή. 

- Δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ν. 3213/2003
περί δηλωσης-ελέγχου περιουσιακής κατάστασης βου-
λευτών, δηµοσίων λειτουργών κ.λπ. στα µέλη του διοικη-
τικού συµβουλίου και στον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ. 
Ακόµη, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις αρχαιρεσίες

των ΑΣ.  (άρθρα 16-17)
7. Ορίζεται ότι η εποπτεία και ο έλεγχος επί των ΑΣ α-

σκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων από τη Διεύθυνση Οικονοµικών Ελέγχων και Επι-
θεώρησης, στο εξής αρµόδια αρχή.                (άρθρο 18)

8. Προβλέπεται ότι οι ΑΣ, οι Κλαδικοί Εθνικοί ΑΣ (ΚΕ-
ΑΣ) κ.λπ. καταχωρίζονται πλέον στο Εθνικό Μητρώο Α-
γροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων
(αντί του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και Διεπαγγελµατικών Οργανώσεων, που
υφίσταται σήµερα), στο εξής µητρώο, το οποίο τηρείται
από την αρµόδια αρχή και αποτελεί ψηφιακή βάση δεδο-
µένων. Ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κα-
ταχώρισης στο µητρώο των ΑΣ.                  (άρθρα 19-20)

9. Παρατίθενται διατάξεις για τον διαχειριστικό, λογι-
στικό και οικονοµικό έλεγχο των ΑΣ, τη διαχειριστική
χρήση και το διαχειριστικό υπόλοιπο.         (άρθρα 21-23)

10. Περιγράφονται: α) οι διαδικασίες περί τη συγχώ-
νευση, πτώχευση, λύση και εκκαθάριση των ΑΣ, καθώς
και β) οι ποινικές κυρώσεις κατά των προσώπων που υ-
ποπίπτουν σε παραβάσεις σχετικά µε τον έλεγχο και τη
λειτουργία των ΑΣ. (άρθρα 24-28)

11. Διευρύνονται: i) φορολογικές απαλλαγές (από τον
φόρο µεταβίβασης ακινήτων κατά την µεταβίβασή τους
από ΑΣ σε άλλον ΑΣ, από τέλος χαρτοσήµου ή άλλη επι-
βάρυνση υπέρ τρίτου για συµβάσεις µεταξύ ΑΣ και Δη-
µοσίου ή ν.π.δ.δ. που αφορούν αγροτικά προϊόντα, εφό-
δια ή υπηρεσίες, από την υποχρέωση καταβολής κάθε εί-
δους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήµου, φόρου υπέρ
τρίτων κ.ά. για τις ΑΣ που συγχωνεύονται κατά τις δια-
τάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου κ.ά.), ii) προνόµια
και iii) κίνητρα (ένταξή τους στους εκάστοτε ισχύοντες
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αναπτυξιακούς νόµους) που παρέχονται στους ΑΣ. Επε-
κτείνεται το δικαίωµα πρόσβασης στο σύνολο των ανα-
φεροµένων απαλλαγών και κινήτρων στους Κλαδικούς
ΑΣ (ΚΑΣ), ΚΕΑΣ, αναγκαστικούς συνεταιρισµούς και τις
Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις. 
Επιπλέον, προβλέπεται για τους προαναφερθέντες

φορείς ότι έχουν δικαίωµα πρόσβασης στους εκάστοτε
αναπτυξιακούς νόµους και ενωσιακά προγράµµατα, κα-
θώς και σε όλα τα αναπτυξιακά προγράµµατα, που προ-
κηρύσσονται από το Ελληνικό Δηµόσιο ή για λογαρια-
σµό του και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και ενωσια-
κούς πόρους. (άρθρα 29-30)

12. Περιγράφονται κατά βάση:
- Οι προϋποθέσεις και διαδικασία σύστασης ΚΑΣ και

Κλαδικών Εθνικών ΑΣ (ΚΕΑΣ), οι σκοποί λειτουργίας
τους, καθώς και η ελέγχουσα-εποπτεύουσα αυτά αρχή. 

- Η διαδικασία µετατροπής των αναγκαστικών συνεται-
ρισµών και των Ενώσεών τους σε ΑΣ, µε συγχώνευση ή
µε τροποποίηση του καταστατικού τους, που πραγµατο-
ποιείται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Α-
γροτικής Ανάπτυξής κατά τα ειδικώς οριζόµενα.

-  Οι προϋποθέσεις εγγραφής των ΑΕΣ στο Εθνικό Μη-
τρώο ΑΣ και άλλων συλλογικών φορέων, µε καθορισµό
των απαιτούµενων δικαιολογητικών µε απόφαση του Υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

-  Ο ορισµός και η νοµική µορφή των διεπαγγελµατι-
κών οργανώσεων, το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη συ-
γκρότηση και λειτουργία τους και οι αρχές εποπτείας-ε-
λέγχου τους. 

- Οι προϋποθέσεις σύστασης αγροδιατροφικών συ-
µπράξεων των Περιφερειών, οι σκοποί τους και οι εν δυ-
νάµει συµπράττοντες φορείς για την ίδρυσή τους. 

- Οι προϋποθέσεις και οι, επί ποινή ακυρότητας, ανα-
γκαίοι όροι για τη σύναψη συµβάσεων µελλοντικής πώ-
λησης αγροτικών προϊόντων. Με απόφαση του ανωτέρω
Υπουργού µπορεί να καθορίζονται ο τύπος και το ελάχι-
στο περιεχόµενο των εν λόγω συµβάσεων ανά γεωργικό
προϊόν. 

- Οι έννοιες και τα χαρακτηριστικά των οµάδων παρα-
γωγών του άρθρου 27 του αναφερόµενου Κανονισµού
και των οργανώσεων παραγωγών, το θεσµικό πλαίσιο
που διέπει την λειτουργία τους και η ρύθµιση των σχετι-
κών θεµάτων, ανά προαναφερθείσα κατηγορία, µε από-
φαση του ανωτέρω Υπουργού.

- Οι προϋποθέσεις σύστασης, σε οριοθετηµένες περιο-
χές παραγωγής προϊόντων ή τροφίµων µε Προστατευό-
µενη Ονοµασία Προέλευσης ή Γεωργικής Ένδειξης (ΠΟΠ
και ΠΓΕ αντίστοιχα), ή για κάθε Εγγυηµένο Παραδοσια-
κό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ), οµάδας προστασίας και δια-
χείρισης ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ κατά περίπτωση, καθώς και
το έργο τους. Καθορίζονται ακόµη οι προϋποθέσεις, τα
κριτήρια και η διαδικασία αναγνώρισής τους µε απόφαση
του ανωτέρω Υπουργού, οι δραστηριότητες όσων έχουν
αναγνωριστεί και η συνεργασία τους µε τις αρχές και άλ-
λους φορείς, η δυνατότητά τους να διενεργούν ελέγ-
χους οι πηγές χρηµατοδότησής τους κ.ά.. (άρθρα 31-38)

13.α. Ιδρύονται - συνιστώνται:
- Νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα µε την επωνυµία «Ταµείο αγροτικής συνεται-
ριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», που εγγράφεται
στο προαναφερθέν Εθνικό Μητρώο, µε σκοπό τη χρηµα-
τοδότηση, συντονισµό και παρακολούθηση της εφαρµο-

γής επιµορφωτικών προγραµµάτων συνεταιριστικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης των µελών των ΑΣ κ.λπ.. Οι
πόροι του Ταµείου προέρχονται από τη διανοµή του πλε-
ονάσµατος των ΑΣ, από προγράµµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από κά-
θε άλλη ενίσχυση από τους ΑΣ. Με προεδρικό διάταγµα
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθο-
ρίζεται το περιεχόµενο του καταστατικού του Ταµείου
κ.λπ.. 

- Ενιαία ψηφιακή βάση δεδοµένων για την καταγραφή
της διαδροµής των συνεταιριστικών αγροτικών προϊό-
ντων από την παραγωγή στην κατανάλωση, προσδιορί-
ζεται η αρµόδια για τη δηµιουργία, οργάνωση και τήρησή
της Δ/νση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και παρέχεται εξουσιοδότηση στον οικείο Υ-
πουργό να καθορίζει, µε απόφασή του, τις τεχνικές προ-
διαγραφές, διαχείριση και λειτουργία της βάσης κ.λπ.. 

- Νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την µορφή της
Ανώνυµης Εταιρίας, υπαγόµενο στις διατάξεις του Κε-
φαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, µε την επωνυµία «Οργανι-
σµός Διαχείρισης Ακινήτων, Γαιών και Εξοπλισµών ΑΕ»
και διακριτικό τίτλο «ΟΔΙΑΓΕ», εποπτευόµενο από τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
Περιγράφονται οι σκοποί του ΟΔΙΑΓΕ και προβλέπο-

νται κατά βάση: i) Το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου του
σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (24.000) αναλαµβανό-
µενο εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δηµόσιο. ii) Η έ-
γκριση του καταστατικού του µε απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων. iii) Η διοίκησή του από επταµελές διοικητικό συµ-
βούλιο µε τριετή θητεία, τα µέλη του οποίου διορίζονται
µε απόφαση των ανωτέρω Υπουργών. Με όµοια απόφα-
ση καθορίζονται οι αµοιβές και αποζηµιώσεις των µελών
αυτού. iv) Ο ορισµός της κινητής και ακίνητης περιουσίας
του Δηµοσίου που του παραχωρείται, µε προεδρικό διά-
ταγµα των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων κ.λπ..

- «Εθνική Επιτροπή Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής
Πληροφόρησης» µε έργο την επιλογή των εκµεταλλεύ-
σεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης
(ΔΙΓΕΛΠ) και προσδιορίζεται η αρµόδια υπηρεσία του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από την οποία υποστη-
ρίζεται. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να καθορίζει µε απόφασή
του τη συγκρότηση, αρµοδιότητες κ.λπ. ζητήµατα για
την λειτουργία επιτροπής. 
β. Παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικο-

νοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να ρυθ-
µίζουν τις λεπτοµέρειες εκτέλεσης των συµβάσεων συγ-
χρηµατοδοτούµενων έργων µεταξύ του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ή των εποπτευόµε-
νων από αυτό φορέων, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
καθώς και κάθε σχετικό θέµα µε την υλοποίηση, παραλα-
βή και αξιολόγηση του συνόλου των παραδοτέων, των
συγχρηµατοδοτούµενων έργων,
γ. Τροποποιούνται οι όροι που πρέπει να τηρούνται για

τα υπό ίδρυση σφαγεία. (Συγκεκριµένα, ειδικοί όροι, που
ισχύουν σήµερα, ως προς την εκτός σχεδίου πόλεως ε-
λάχιστη έκταση, τον συντελεστή κάλυψης, την ελάχιστη
απόσταση από την τελευταία κατοικία για την ίδρυση
σφαγείων κ.α. αντικαθίστανται από γενικούς όρους, ήτοι
τους σχετικούς µε τη δόµηση του γηπέδου στο οποίο
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πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, όπως αυτοί ορίζονται
από την κείµενη νοµοθεσία.) Επιπλέον, οι τιθέµενοι νέοι
όροι, µπορούν να αντικαθιστούν ενδεχόµενους άλλους
δεσµευτικότερους όρους δόµησης που ισχύουν.

(άρθρα 39-42)
14.α. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων µητρώο σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας και
τίθενται οι προϋποθέσεις εγγραφής τους σε αυτό. Κατα-
βάλλεται µαζί µε την αίτηση που απαιτείται για την κατα-
χώρισή τους, παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ, που
προσαυξάνεται κατά ένα (1) ευρώ για κάθε ίππο άνω των
είκοσι πέντε (25) ίππων. Με απόφαση του Υπουργού Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αναπροσαρµόζεται το
ύψος του εν λόγω παραβόλου.
Ορίζονται οι αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο των προ-

ϋποθέσεων εγγραφής των σκαφών στο µητρώο, οι οποί-
ες πραγµατοποιούν ετησίως και δειγµατοληπτικό έλεγ-
χο επί των αιτήσεων. Σε περίπτωση που τα δηλούµενα
στοιχεία δεν ισχύουν, το σκάφος διαγράφεται από το µη-
τρώο και επιβάλλονται οι οριζόµενες κυρώσεις. Με την
καταχώρηση της αίτησης στο µητρώο παρέχεται στον ι-
διοκτήτη του σκάφους δικαίωµα άσκησης ερασιτεχνικής
αλιείας σε όλη την επικράτεια, διάρκειας ενός (1) έτους,
που µετά την λήξη του ανανεώνεται µε την ίδια διαδικα-
σία. Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις σχετικές µε την εφαρ-
µογή των ανωτέρω στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.
β. Επιτρέπεται εφεξής η ιχθυοκαλλιεργητική δραστη-

ριότητα µέσα στα καταφύγια άγριας φύσης και µε προε-
δρικό διάταγµα των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µπορεί να
τίθενται οι όροι ή περιορισµοί εγκατάστασης των σχετι-
κών µονάδων σε αυτά. 
γ. Προβλέπεται η λήψη έκτακτων µέτρων άµεσης ε-

φαρµογής διάρκειας µέχρι ενός (1) έτους, σε περίπτωση
που υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις περί µη τήρησης της
αλιευτικής νοµοθεσία ή βλαπτικών για την αλιεία δρα-
στηριοτήτων τα οποία καθορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. (άρθρο 43)

15. Ρυθµίζονται τα ακόλουθα θέµατα του Οργανισµού
Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ):
α. Προβλέπεται ότι, η Μικτή Επιτροπή Νοµικής και Νο-

µοτεχνικής Υποστήριξης που έχει συσταθεί στον εν λό-
γω Οργανισµό, συνεδριάζει τέσσερις τουλάχιστον φο-
ρές το µήνα εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, ε-
κτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απα-
σχόληση και µετά τη λήξη του νοµίµου ωραρίου λειτουρ-
γίας των υπηρεσιών και συνεπώς η αποζηµίωσή των µε-
λών της θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου
21 παρ. 2 του ν. 4354/2015 από την έναρξη ισχύος αυ-
τού.
β. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2

του ν. 4336/2015 (σχετικά µε τις δαπάνες των µετακινου-
µένων µε εντολή φορέα του Δηµοσίου), εξαιρουµένων
των διατάξεων για τα αναγνωριζόµενα ποσά των εξό-
δων διανυκτέρευσης και ηµερήσιας αποζηµίωσης, δεν ε-
φαρµόζονται για τις εντός και εκτός έδρας µετακινήσεις
που αφορούν τους επιτόπιους ελέγχους του άρθρου 59
του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, που διενεργούνται από τον Ορ-
γανισµό Πληρωµών που είναι υπεύθυνος για τη διαχείρι-
ση και τον έλεγχο των δαπανών που αναφέρονται στο

άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 του ίδιου Κανονι-
σµού, όπως κάθε φορά ισχύει. (άρθρο 44)

16. α. Ορίζεται ότι η βάση δεδοµένων που τηρείται
στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οποία απεικονίζονται ψηφιακά
τα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων, µεταφέρεται στη Διεύθυνση
Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του εν λόγω Υπουρ-
γείου και τροποποιούνται αναλόγως διατάξεις του
ν. 4061/2012.
β. Παρατείνεται κατά ένα έτος (από 31.12.2015 στις

31.12.2016) η προθεσµία καταβολής της πρώτης εκ των
δύο άτοκων δόσεων του προστίµου που επιβάλλεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 36 του
ν. 4061/2012, υπέρ των Περιφερειών σε όσους απέκτη-
σαν οικόπεδο κατ’ εφαρµογή του από 24.4.1985 π.δ/τος
χωρίς να τηρήσουν τους σχετικούς όρους αυτού, εφό-
σον διατηρήσουν την κυριότητα του οικοπέδου. 
γ. Ορίζεται η διαδικασία για την επιλογή του εκπροσώ-

που των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων που
συµµετέχει στο Κεντρικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Εγγει-
οβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων. 
δ. Τροποποιείται ο άρθρο 19 του ν. 396/1976, ώστε τα

οινοποιεία να επιτρέπεται να συστεγάζονται και µε ε-
γκαταστάσεις παραγωγής χυµού από σταφύλια. 
ε. Προστίθενται διατάξεις στο ν. 4186/2013 µε τις ο-

ποίες κυρίως προβλέπονται τα εξής:
- Παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης, κατάργησης και

συγχώνευσης µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων δηµόσιων φορέων µη τυπικής εκπαί-
δευσης, αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, καθώς και της ρύθµισης των θεµά-
των σχετικά µε την οργάνωση, τη διοίκηση, το προσωπι-
κό και τη λειτουργία των φορέων αυτών. 

- Με κοινές αποφάσεις των ανωτέρω Υπουργών µπο-
ρεί να δηµιουργούνται νέες ειδικότητες για τους φορείς
µη τυπικής εκπαίδευσης αρµοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε τις ε-
θνικές και περιφερειακές ανάγκες της αγροτικής οικονο-
µίας, και τις προτάσεις των επιστηµονικών φορέων, των
επαγγελµατικών φορέων, των επιµελητηρίων και του Ο-
ΑΕΔ. 

- Μετά από εισήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργα-
νισµού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), µπορεί να παρέ-
χεται σε αυτόν, µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων (εφόσον έχουν προβλεφθεί οι
σχετικές δαπάνες στον εγκεκριµένο του προϋπολογισµό
και ευρίσκονται εντός των ορίων του Μ.Π.Δ.Σ) έγκριση
για να λάβει άδεια λειτουργίας φορέων µη τυπικής εκ-
παίδευσης. Με κ.υ.α. ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την
οργάνωση, τη διοίκηση, το προσωπικό και τη λειτουργία,
καθώς και την ένταξη των φορέων αυτών στην οργανική
διάρθρωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. (άρθρο 45)

17.α. Η προβλεπόµενη αποκλειστική εξάµηνη προθε-
σµία του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 για τη σύναψη συµ-
βάσεων έκτακτου προσωπικού ορίζεται ειδικά για το γε-
ωτεχνικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρό-
νου (ιδοχ) που προσλαµβάνεται από τον Οργανισµό Ελ-
ληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) σε δώδεκα (12)
µήνες και εφόσον έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη για τις
δαπάνες µισθοδοσίας στον εγκεκριµένο του προϋπολο-
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γισµό. Επίσης η µέχρι σήµερα ισχύουσα εξάµηνη προθε-
σµία για τη σύναψη συµβάσεων ιδοχ, κατ’ επίκληση της
µε αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΔΔ/Φ.ΕΓΚΡ./38/29786/π.ε. εγκριτι-
κής απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου 33/06 παρατείνεται µέχρι 60 ηµέρες από τη
δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου.
β. Οι µετακινήσεις του πάσης φύσης προσωπικού του

ΕΛΓΑ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εξαιρούνται από το πε-
δίο εφαρµογής της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (σχετικά µε τις δαπάνες των µετακινου-
µένων µε εντολή φορέα του Δηµοσίου), εξαιρουµένων
των διατάξεων για τα αναγνωριζόµενα ποσά των εξό-
δων διανυκτέρευσης και ηµερήσιας αποζηµίωσης.
Επίσης, προστίθεται στις διατηρούµενες σε ισχύ δια-

τάξεις του ν. 4354/2015 (µισθολογικές ρυθµίσεις κ.λπ.),
η παρ.5 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010, και η κατ’ εξου-
σιοδότηση αυτής εκδοθείσα κοινή υπουργική απόφαση
µε αριθµ. 80/14270/31.1.2014 (σχετικά µε τον καθορισµό
τελών, τις δαπάνες µετακινήσεων του προσωπικού του
ΕΛΓΑ, καθώς την αποζηµίωση των απασχολούµενων στο
έργο της ασφαλιστικής και εκτιµητικής διαδικασίας). 

(άρθρο 46)
18.α. Τροποποιείται το άρθρο 56 του ν. 4235/2014,

σχετικά µε τις αγορές Παραγωγών και την Οικοτεχνία.
β.Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εµπορία λιπα-

σµάτων και γεωργικών φαρµάκων.             (άρθρα 47-49)
9.α. Τίθενται µεταβατικές και καταργούµενες διατά-

ξεις και µεταξύ άλλων προβλέπεται ότι, οι ΑΣ, οι οποίοι
δεν έχουν υποβάλλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο µη-
τρώο του άρθρου 2 του ν. 4015/2011, καθώς και αυτοί
που έχουν καταχωριστεί στο µητρώο αυτό ως ανενεργοί
µπορούν, εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του υ-
πό ψήφιση νόµου: α) να συγχωνευθούν, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 24 του υπό ψήφιση νόµου, µε άλ-
λον υφιστάµενο ΑΣ, που είναι εγγεγραµµένος στο µη-
τρώο του ν. 4015/2011 ή β) να αποφασίσουν τη λύση
τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση. 
Για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης, οι ανωτέρω ΑΣ,

αφού υποβάλουν φορολογική δήλωση για την τρέχουσα
οικονοµική χρήση εντός προθεσµίας έξι µηνών, απαλ-
λάσσονται για τις παρελθούσες οικονοµικές χρήσεις α-
πό κάθε προσαύξηση ή πρόστιµο, το οποίο επιβλήθηκε
λόγω της µη υποβολής παντός είδους φορολογικών δη-
λώσεων, όπως εισοδήµατος, Φ.Π.Α., ακινήτου περιου-
σίας, παρακρατούµενων φόρων, µεταβολών µητρώου,
µισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων, µε εξαίρεση
τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, τον Φ.Π.Α., τα τέ-
λη χαρτοσήµου, τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και
τις λοιπές ειδικές φορολογίες.

β. Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση
νόµου.   (άρθρα 50-52)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη από:
- την εποπτεία, επιθεώρηση και έλεγχο των ΑΣ (έξοδα

µετακινήσεων διεξαγωγής των επιτόπιων ελέγχων), το
ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των ελέγ-
χων κ.λπ.. (άρθρα 18 και 31 παρ.3)

- την καταβολή της αµοιβής και των αποζηµιώσεων

των µελών ΔΣ της ιδρυόµενης ΑΕ ΟΔΙΑΓΕ. Η εν λόγω
δαπάνη θα καθοριστεί µε την έκδοση της προβλεπόµε-
νης κοινή απόφασης. (άρθρο 41 παρ. 4)

2. Εφάπαξ δαπάνη από την καταβολή του µετοχικού
κεφαλαίου της ιδρυόµενης ΑΕ ΟΔΙΑΓΕ, ύψους 24 χιλ.
ευρώ µε αντίστοιχη αύξηση του χαρτοφυλακίου του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου. (άρθρο 41 παρ. 5)

3. Ετήσια απώλεια εσόδων από: 
- την φορολόγηση του εισοδήµατος που αποκτούν τα

µέλη των ΑΣ, στο πλαίσιο εθελοντικής εργασίας τους
προς αυτούς, ως αγροτικού εισοδήµατος, 

(άρθρο 8 παρ. 6)
- την παροχή και επέκταση δέσµης φορολογικών α-

παλλαγών και προνοµίων προς τους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΑΕΣ, α-
ναγκαστικούς συνεταιρισµούς και τις Αγροτικές Εταιρι-
κές Συµπράξεις. (άρθρα 29 και 30) 

4. Εφάπαξ απώλεια εσόδων από την απαλλαγή των ο-
ριζοµένων ΑΣ, που θα αποφασίσουν τη λύση και εκκαθά-
ρισή τους, από κάθε προσαύξηση ή πρόστιµο, το οποίο ε-
πιβλήθηκε λόγω της µη υποβολής των αναφερόµενων
φορολογικών δηλώσεων. (άρθρο 50 παρ. 3)

5.Ετήσια αύξηση εσόδων από την θέσπιση παραβόλου
για την καταχώρηση στο µητρώο των σκαφών ερασιτε-
χνικής αλιείας, το οποίο καταβάλλεται και σε περίπτωση
ανανέωσης. Το ύψος των εν λόγω εσόδων δεν µπορεί να
προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τον αριθµό των
σχετικών αιτήσεων που θα υποβληθούν ανά κατηγορία
σκάφους και µε βάση την ιπποδύναµη. 

(άρθρο 43 παρ.1 περιπτώσεις β΄ και δ΄) 

II. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Πληρω-
µών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολι-
σµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ, Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγού-
µενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και Φορέας της
Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη από:
- την αµοιβή της Μικτής Επιτροπής Νοµικής και Νοµο-

τεχνικής Υποστήριξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου
21 παρ. 2 του ν. 4354/2015. Το ύψος της δαπάνης από
την αιτία αυτή εκτιµάται στο ποσό των 15 χιλιάδων
(15.000) ευρώ περίπου. (άρθρο 44 παρ. 1)

- την εξαίρεση των εντός και εκτός έδρας µετακινήσε-
ων που αφορούν τους επιτόπιους ελέγχους του άρθρου
59 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, από τις διατάξεις της υπο-
παραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (σχετι-
κά µε τις δαπάνες των µετακινουµένων µε εντολή φορέα
του Δηµοσίου). Το ύψος της δαπάνης από την αιτία αυτή
εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (συχνότητα και
διάρκεια µετακινήσεων, αριθµός µετακινουµένων κ.λπ.).

(άρθρο 44 παρ. 2)

III. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Ελληνι-
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ, Ν.Π.Ι.Δ. επιχορη-
γούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και Φορέας
της Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη από την εξαίρεση των εντός και εκτός
έδρας µετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού
του ΕΛΓΑ, από τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (σχετικά µε τις δαπάνες
των µετακινουµένων µε εντολή φορέα του Δηµοσίου),
καθώς και τη διατήρηση σε ισχύ της κοινής υπουργικής
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απόφασης µε αριθµ. 80/14270/31.1.2014 (σχετικά µε τον
καθορισµό τελών, τις δαπάνες µετακινήσεων του προ-
σωπικού του ΕΛΓΑ και την αποζηµίωση των απασχολού-
µενων στο έργο της ασφαλιστικής και εκτιµητικής διαδι-
κασίας).

Το ύψος της δαπάνης από τις αιτίες αυτές εξαρτάται
από πραγµατικά γεγονότα (συχνότητα και διάρκεια µε-
τακινήσεων, αριθµός µετακινουµένων, πλήθος ελέγχων
µε βάση την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση κ.λπ.). 

(άρθρο 46 παρ. 2 και 3)

IV. Επί του προϋπολογισµού του Ελληνικού Γεωργικού
Οργανισµού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ν.Π.Ι.Δ. επι-
χορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και Φο-
ρέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη από την εξαίρεση των εντός και εκτός
έδρας µετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, από τις διατάξεις της υποπαρα-
γράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (σχετικά µε
τις δαπάνες των µετακινουµένων µε εντολή φορέα του
Δηµοσίου). Το ύψος της δαπάνης από την αιτία αυτή ε-
ξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (συχνότητα και
διάρκεια µετακινήσεων, αριθµός µετακινουµένων κ.λπ.).

(άρθρο 46 παρ. 2)

Αθήνα, 4 Απριλίου 2016

Η Γενική Διευθύντρια

Σταυρούλα Μηλιάκου 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις»

Από τις προτεινόµενες διατάξεις επέρχονται τα ακό-
λουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη από:
- την εποπτεία, επιθεώρηση και έλεγχο των ΑΣ (έξοδα

µετακινήσεων διεξαγωγής των επιτόπιων ελέγχων), το
ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των ελέγ-
χων κ.λπ.. (άρθρα 18 και 31 παρ.3)

- την καταβολή της αµοιβής και των αποζηµιώσεων
των µελών ΔΣ της ιδρυόµενης ΑΕ ΟΔΙΑΓΕ. Η εν λόγω
δαπάνη θα καθοριστεί µε την έκδοση της προβλεπόµε-
νης κοινή απόφασης. (άρθρο 41 παρ. 4)

2. Εφάπαξ δαπάνη από την καταβολή του µετοχικού
κεφαλαίου της ιδρυόµενης ΑΕ ΟΔΙΑΓΕ, ύψους 24 χιλ.
ευρώ µε αντίστοιχη αύξηση του χαρτοφυλακίου του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου. (άρθρο 41 παρ. 5)

3. Ετήσια απώλεια εσόδων από: 

- την φορολόγηση του εισοδήµατος που αποκτούν τα
µέλη των ΑΣ, στο πλαίσιο εθελοντικής εργασίας τους
προς αυτούς, ως αγροτικού εισοδήµατος, 

(άρθρο 8 παρ. 6)
- την παροχή και επέκταση δέσµης φορολογικών α-

παλλαγών και προνοµίων προς τους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΑΕΣ, α-
ναγκαστικούς συνεταιρισµούς και τις Αγροτικές Εταιρι-
κές Συµπράξεις. (άρθρα 29 και 30) 

4. Εφάπαξ απώλεια εσόδων από την απαλλαγή των ο-
ριζοµένων ΑΣ, που θα αποφασίσουν τη λύση και εκκαθά-
ρισή τους, από κάθε προσαύξηση ή πρόστιµο, το οποίο ε-
πιβλήθηκε λόγω της µη υποβολής των αναφερόµενων
φορολογικών δηλώσεων. (άρθρο 50 παρ. 3)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπιστούν από τις πι-

στώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων, ενώ οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρω-
θούν από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολο-
γισµού.

V. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Πληρω-
µών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολι-
σµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ, Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγού-
µενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και Φορέας της
Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη από:
- την αµοιβή της Μικτής Επιτροπής Νοµικής και Νοµο-

τεχνικής Υποστήριξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου
21 παρ. 2 του ν. 4354/2015. Το ύψος της δαπάνης από
την αιτία αυτή εκτιµάται στο ποσό των 15 χιλιάδων
(15.000) ευρώ περίπου. (άρθρο 44 παρ. 1)

- την εξαίρεση των εντός και εκτός έδρας µετακινήσε-
ων που αφορούν τους επιτόπιους ελέγχους του άρθρου
59 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013, από τις διατάξεις της υπο-
παραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (σχετι-
κά µε τις δαπάνες των µετακινουµένων µε εντολή φορέα
του Δηµοσίου). Το ύψος της δαπάνης από την αιτία αυτή
εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (συχνότητα και
διάρκεια µετακινήσεων, αριθµός µετακινουµένων κ.λπ.).

(άρθρο 44 παρ. 2)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπιστεί από τις πιστώ-

σεις του προϋπολογισµού του ΟΠΕΚΕΠΕ.

VI. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Ελληνι-
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ, Ν.Π.Ι.Δ. επιχορη-
γούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και Φορέας
της Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη από την εξαίρεση των εντός και εκτός
έδρας µετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού
του ΕΛΓΑ, από τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (σχετικά µε τις δαπάνες
των µετακινουµένων µε εντολή φορέα του Δηµοσίου),
καθώς και τη διατήρηση σε ισχύ της κοινής υπουργικής
απόφασης µε αριθµ. 80/14270/31.1.2014 (σχετικά µε τον
καθορισµό τελών, τις δαπάνες µετακινήσεων του προ-
σωπικού του ΕΛΓΑ και την αποζηµίωση των απασχολού-
µενων στο έργο της ασφαλιστικής και εκτιµητικής διαδι-
κασίας).

Το ύψος της δαπάνης από τις αιτίες αυτές εξαρτάται
από πραγµατικά γεγονότα (συχνότητα και διάρκεια µε-
τακινήσεων, αριθµός µετακινουµένων, πλήθος ελέγχων
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µε βάση την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση. κ.λπ.).
(άρθρο 46 παρ. 2 και 3)

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπιστεί από τις πιστώ-
σεις του προϋπολογισµού του ΕΛΓΑ.

VII. Επί του προϋπολογισµού του Ελληνικού Γεωργι-
κού Οργανισµού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, νπιδ επι-
χορηγούµενο από τον Kρατικό Προϋπολογισµό και Φο-
ρέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη από την εξαίρεση των εντός και εκτός
έδρας µετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, από τις διατάξεις της υποπαρα-
γράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (σχετικά µε
τις δαπάνες των µετακινουµένων µε εντολή φορέα του
Δηµοσίου). Το ύψος της δαπάνης από την αιτία αυτή ε-
ξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (συχνότητα και
διάρκεια µετακινήσεων, αριθµός µετακινουµένων κ.λπ.).

(άρθρο 46 παρ. 2)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπιστεί από τις πιστώ-

σεις του προϋπολογισµού του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος Ε. Αποστόλου 
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