
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισµός - Σκοπός - Νοµική µορφή 

Αγροτικών Συνεταιρισµών

1. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ) είναι αυτόνοµες ε-
θελοντικές ενώσεις προσώπων, οι οποίες συγκροτούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και επι-
διώκουν την οικονοµική ανάπτυξη και προαγωγή των µε-
λών τους, µέσω µιας συνιδιόκτητης και δηµοκρατικά δι-
οικούµενης αγροτικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Ως
ΑΣ θεωρούνται συνεταιρισµοί, οποιουδήποτε κλάδου ή
δραστηριότητας στον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας,
µεταξύ άλλων και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνο-
τροφικοί, µελισσοκοµικοί, σηροτροφικοί, αγροτουριστι-
κοί, αγροτοβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και γυναικείοι. Οι
δασικοί συνεταιρισµοί και οι ενώσεις τους δεν εµπίπτουν
στις διατάξεις του παρόντος νόµου.

2. Οι ΑΣ είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έ-
χουν εµπορική ιδιότητα. Αναπτύσσουν κάθε είδους δρα-
στηριότητα για την επίτευξη των σκοπών τους στο πλαί-
σιο του νόµου και του καταστατικού τους. 

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι ΑΣ µπο-
ρούν ενδεικτικά να ιδρύουν υποκαταστήµατα, παραρτή-
µατα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να συ-
νιστούν νοµικά πρόσωπα, να συµπράττουν σε κοινές επι-
χειρήσεις µε καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισµούς,
νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, µε κοι-
νωφελείς οργανισµούς, µε επιχειρήσεις Οργανισµών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, µε συνεταιριστικές οργανώσεις
άλλων χωρών και µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µέσα
στο πλαίσιο της διακρατικής ή/και της διεπαγγελµατικής
συνεργασίας. 

4. Σύµφωνα µε το καταστατικό τους και για την εκπλή-
ρωση των σκοπών τους, οι ΑΣ µπορούν να παρέχουν, οι
ίδιοι ή µέσω τρίτων νοµικών προσώπων, στα µέλη – συ-
νεταιριστές του άρθρου 6, χρηµατοδοτήσεις µε τη µορ-
φή πιστώσεων µέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιά-
δων (25.000) ευρώ συνολικά για κάθε µέλος – συνεταιρι-
στή.

5. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα
νόµο, εφαρµόζονται όσον αφορά τους ΑΣ συµπληρωµα-
τικά και αναλογικά οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄
104) για τις Ανώνυµες Εταιρείες και του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 2
Γυναικείοι συνεταιρισµοί

1. Για τη σύσταση γυναικείων ΑΣ µέλη των οποίων,
σύµφωνα µε το οικείο καταστατικό µπορούν να γίνουν α-
ποκλειστικά γυναίκες, απαιτείται ελάχιστος αριθµός πέ-
ντε (5) ιδρυτικών µελών.

2. Αν τα µέλη του γυναικείου ΑΣ είναι έως και δέκα
(10), δεν απαιτείται η εκλογή Διοικητικού Συµβουλίου, ε-
κτός αν προβλέπεται από το καταστατικό του. Εφόσον
δεν προβλέπεται η εκλογή Διοικητικού Συµβουλίου, η δι-
οίκηση του γυναικείου ΑΣ ασκείται από όλα τα µέλη του
ή από ένα µέλος που εκλέγεται από αυτά ως διαχειρί-
στρια, σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων και του κατά περίπτωση συναρµό-
διου Υπουργού εξειδικεύονται συγκεκριµένα µέτρα ανά-
πτυξης και εφαρµογής θετικών δράσεων για τους γυναι-
κείους ΑΣ, όπως δράσεων πληροφόρησης, δικτύωσης,
προβολής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρα-
κτικών, µε σκοπό τη στήριξη της συµµετοχής και της α-
πασχόλησης των γυναικών και την ενίσχυση της οικονο-
µικής τους αυτοτέλειας στην αγροτική παραγωγή.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΑ΄, 4 Μαρτίου 2020,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αγροτικοί Συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις



Άρθρο 3
Έδρα - Επωνυµία

1. Έδρα του ΑΣ είναι ο δήµος, όπου είναι εγκατεστη-
µένη η διοίκησή του και ορίζεται από το καταστατικό
του. 

2. Η επωνυµία του ΑΣ εκφράζει τον κύριο σκοπό ή τα
αντικείµενα δραστηριότητάς του και περιλαµβάνει την ι-
διότητά του ως αγροτικού, καθώς και την έδρα του. Ο ΑΣ
µπορεί να χρησιµοποιεί στις συναλλαγές του, εκτός της
επωνυµίας του, και διακριτικό τίτλο, όπως αυτός ορίζε-
ται στο καταστατικό του. Η επωνυµία του ΑΣ διακρίνεται
από την επωνυµία άλλου ΑΣ που έχει την ίδια έδρα και
τον ίδιο σκοπό. Η επωνυµία χρησιµοποιείται υποχρεωτι-
κά στις συναλλαγές και τις νοµικές πράξεις του ΑΣ. 

3. Τα έντυπα του ΑΣ αναφέρουν την επωνυµία, την έ-
δρα, τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του ΑΣ,
τον αριθµό Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισµών
και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 και την ο-
νοµασία της ιστοσελίδας του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 4
Όροι σύστασης - Έγκριση καταστατικού – Εγγραφή ΑΣ

1. Για τη σύσταση ΑΣ απαιτείται η σύνταξη καταστατι-
κού και, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η υπογρα-
φή του από δέκα (10) τουλάχιστον πρόσωπα που συγκε-
ντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6, καθώς και η
υποβολή του µε την αίτηση του άρθρου 23 στην επο-
πτεύουσα Αρχή του άρθρου 21 για την έγκρισή του και
την εγγραφή του ΑΣ στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συ-
νεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου
22 (ΕΜΑΣ). Το ιδρυτικό καταστατικό ορίζει προσωρινό
Διοικητικό Συµβούλιο το οποίο αποτελείται από τουλάχι-
στον τρία (3) πρόσωπα από αυτά που το υπογράφουν,
µεταξύ των οποίων ορίζει και τον Πρόεδρό του. Ο αριθ-
µός των µελών του προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου
είναι πάντοτε περιττός.

2. Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της εποπτεύου-
σας Αρχής του άρθρου 21, εγκρίνονται καταστατικά ΑΣ
που υπογράφονται από λιγότερα από δέκα (10) πρόσω-
πα, εφόσον ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, ιδίως, όταν
η έδρα του ΑΣ βρίσκεται σε ορεινές περιοχές ή νησιά µε
λιγότερους από 3.500 κατοίκους ή η δραστηριότητα του
ΑΣ αφορά ειδικά προϊόντα. 

3. Εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της
αίτησης της παραγράφου 1: 
α) Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος

νόµου και της κείµενης εν γένει νοµοθεσίας, η εποπτεύ-
ουσα Αρχή του άρθρου 21, µε απόφασή της, εγκρίνει το
καταστατικό του ΑΣ και εγγράφει τον ΑΣ στο ΕΜΑΣ, ή β)
Αν το καταστατικό δεν είναι σύννοµο, η εποπτεύουσα
Αρχή: αα) το απορρίπτει για λόγους νοµιµότητας ή ββ)
καλεί το προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο της παραγρά-
φου 1 να προβεί στις ενέργειες της παραγράφου 4. Αν η
προθεσµία της παρούσας παραγράφου παρέλθει χωρίς
ενέργεια της εποπτεύουσας Αρχής, σύµφωνα µε το

προηγούµενο εδάφιο, η υποβληθείσα αίτηση θεωρείται
ως γενοµένη δεκτή, το καταστατικό θεωρείται σύννοµο
και εγκεκριµένο και η εποπτεύουσα Αρχή εγγράφει υπο-
χρεωτικά τον ΑΣ στο ΕΜΑΣ.

4. Η εποπτεύουσα Αρχή µπορεί, σύµφωνα µε την υπο-
περίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3,
να καλέσει εγγράφως το προσωρινό Διοικητικό Συµβού-
λιο να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή να συµπλη-
ρώσει τις ελλείψεις, µέσα σε προθεσµία που δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερη των τριάντα (30) ηµερών από την ε-
πίδοση του εγγράφου στον Πρόεδρο του προσωρινού
Διοικητικού Συµβουλίου. Εντός προθεσµίας δεκαπέντε
(15) ηµερών από την άπρακτη λήξη της προθεσµίας του
προηγουµένου εδαφίου ή την εµπρόθεσµη υποβολή
διορθώσεων ή τη συµπλήρωση ελλείψεων από τον ΑΣ,
εκδίδεται απόφαση της εποπτεύουσας Αρχής για την έ-
γκριση του καταστατικού, σε συνέχεια της οποία η ίδια
εγγράφει τον ΑΣ στο ΕΜΑΣ ή εκδίδεται απόφαση για την
απόρριψη του καταστατικού. 

5. Κατά της απορριπτικής απόφασης και εντός προθε-
σµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή της
στον Πρόεδρο του προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου,
όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ασκήσει ενδικο-
φανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων.

6. Ο ΑΣ αποκτά νοµική προσωπικότητα από την εγγρα-
φή του στο ΕΜΑΣ. 

Άρθρο 5
Τύπος - Περιεχόµενο καταστατικού 

1. Το καταστατικό του ΑΣ καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγ-
γραφο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα απαι-
τούµενα από το άρθρο 4 ιδρυτικά µέλη και για να είναι έ-
γκυρο πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία: 
α) Το ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο ή επωνυµία, κατοι-

κία ή έδρα των ιδρυτικών µελών και τον Αριθµό Φορολο-
γικού Μητρώου τους, καθώς και τα ανωτέρω στοιχεία
των νοµίµων εκπροσώπων των νοµικών προσώπων που
τυχόν περιλαµβάνονται στα ιδρυτικά µέλη και την ιδιότη-
τα αυτών, κατά το καταστατικό του νοµικού προσώπου. 
β) Την επωνυµία, τον διακριτικό τίτλο και την έδρα του

ΑΣ. 
γ) Τoν σκοπό και τις δραστηριότητες του ΑΣ. 
δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, εξόδου και διαγραφής

των µελών, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώ-
σεις αυτών. 
ε) Τo κεφάλαιο του ΑΣ, τον αριθµό των συνεταιρικών

µερίδων, το ύψος της αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρι-
κής µερίδας των µελών – συνεταιριστών του άρθρου 6
και των προαιρετικών µερίδων που µπορεί να αποκτήσει
το µέλος, το ύψος της αξίας της υποχρεωτικής µερίδας
των µελών - επενδυτών της παραγράφου 3 του άρθρου
6, τον τρόπο καταβολής της αξίας τους και τη διαδικασία
απόδοσης των µερίδων. 
στ) Τον συνολικό αριθµό των υποχρεωτικών µερίδων -

ψήφων, που µπορεί να αποκτήσουν τα µέλη – επενδυτές
της παραγράφου 3 του άρθρου 6.
ζ) Την έκταση ευθύνης των µελών. 
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η) Τη διαδικασία εκλογής, τους όρους σύγκλησης και
λειτουργίας, καθώς και τις αρµοδιότητες των οργάνων
διοίκησης του ΑΣ (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συµβού-
λιο και Εποπτικό Συµβούλιο).
θ) Τον καθορισµό των ελαχίστων ποσοστών επί των

πλεονασµάτων χρήσης για τον σχηµατισµό αποθεµατι-
κών. 
ι) Τη χρονική διάρκεια του ΑΣ. 
ια) Τον ορισµό προσωρινής διοίκησης για την έγκριση

του καταστατικού και τον χρόνο σύγκλησης της πρώτης
Γενικής Συνέλευσης, για την ανάδειξη των οργάνων διοί-
κησης. 
ιβ) Τους ελεγκτές της πρώτης διαχειριστικής χρήσης. 
ιγ) Τη λύση και εκκαθάριση του ΑΣ. 
2. Το καταστατικό µπορεί επίσης να περιλαµβάνει θέ-

µατα που δεν ρυθµίζονται µε τον νόµο αυτόν, εφόσον
δεν προσκρούουν στις διατάξεις του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 6
Μέλη

1. Μέλη του ΑΣ µπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα,
που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχο-
λούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της α-
γροτικής οικονοµίας (ιδίως, τη γεωργική, την κτηνοτρο-
φική και την αλιευτική παραγωγή) που εξυπηρετείται α-
πό τις δραστηριότητες του ΑΣ, πληρούν τους όρους του
καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιµοποιούν τις
υπηρεσίες του (µέλη – συνεταιριστές). 

2. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό, µπορεί να
γίνει µέλος - συνεταιριστής του ΑΣ και άλλος ΑΣ ή ανα-
γνωρισµένη Οργάνωση ή Οµάδα Παραγωγών ή Ένωση
Οργάνωσης Παραγωγών ή Αγροτική Εταιρική Σύµπραξη
(ΑΕΣ), καθώς και κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο, που έχουν
ως καταστατικό σκοπό τους την άσκηση επιχείρησης γε-
ωργικής, κτηνοτροφικής ή αλιευτικής παραγωγής, η ο-
ποία εξυπηρετείται από τους σκοπούς και τις δραστηριό-
τητες του ΑΣ. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις
συµµετοχής τους, καθώς και η εκπροσώπησή τους καθο-
ρίζονται από το καταστατικό. 

3. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει την εγγραφή
στον ΑΣ µελών - επενδυτών. Τα µέλη - επενδυτές είναι
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία συµµετέχουν στο
συνεταιριστικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε το άρθρο 9, αλλά
δεν υποχρεούνται να συναλλάσσονται µε τον ΑΣ. Οι ό-
ροι και οι προϋποθέσεις εισόδου και εξόδου, τα δικαιώ-
µατα, οι υποχρεώσεις, η δυνατότητα και οι προϋποθέ-
σεις συµµετοχής των µελών - επενδυτών στο Διοικητικό
Συµβούλιο ή στο Εποπτικό Συµβούλιο του ΑΣ, καθορίζο-
νται από το καταστατικό, µε την επιφύλαξη των διατάξε-
ων του παρόντος νόµου. Αν το καταστατικό προβλέπει
την εγγραφή στον ΑΣ µελών – επενδυτών, τότε τα µέλη
- επενδυτές συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση του ΑΣ
µε δικαίωµα ψήφου και ο συνολικός αριθµός των ψήφων
τους δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις ε-
κατό (35%) του συνολικού αριθµού των ψήφων που δια-
θέτουν τα µέλη του ΑΣ. 

Άρθρο 7
Εγγραφή - Αποχώρηση - Διαγραφή µέλους

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΑΣ αποφασίζει αιτιολο-
γηµένα για την αποδοχή ή όχι της αίτησης εγγραφής
προσώπου ως µέλους του ΑΣ, εντός προθεσµίας που ο-
ρίζεται από το καταστατικό. 

2. Αν η αίτηση απορριφθεί ή αν το Διοικητικό Συµβού-
λιο δεν αποφασίσει εντός της παραπάνω προθεσµίας, ο
ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφύγει εγγράφως στην
πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία επι-
λαµβάνεται του αιτήµατος και αποφασίζει οριστικά και
αιτιολογηµένα. Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από
την ηµεροµηνία που λαµβάνεται η απόφαση για την απο-
δοχή της αίτησης εγγραφής και µε την προϋπόθεση ότι,
ο ενδιαφερόµενος έχει καταβάλει την αξία της συνεται-
ρικής µερίδας ή το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δό-
ση, αν το καταστατικό προβλέπει την καταβολή της α-
ξίας της συνεταιρικής µερίδας και σε δόσεις. Τα ιδρυτικά
µέλη αποκτούν τη συνεταιριστική ιδιότητα από την κατα-
χώριση του καταστατικού στο ΕΜΑΣ, εφόσον καταβάλ-
λουν την αξία της συνεταιρικής µερίδας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο. 

3. Το καταστατικό ορίζει τα κωλύµατα για την εγγραφή
µέλους, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις α-
ποχώρησης και διαγραφής του, την ελάχιστη χρονική
διάρκεια της παραµονής του και τους όρους και τον χρό-
νο απόδοσης των συνεταιρικών µερίδων. Απαγορεύονται
και είναι ανίσχυρες οι εγγραφές µελών που γίνονται κα-
τά την περίοδο τριών (3) µηνών που προηγούνται από
την ηµεροµηνία αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων
του ΑΣ.

4. Το µέλος – συνεταιριστής διαγράφεται υποχρεωτικά
αν δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές ο-
ρίζονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 και
στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 και σύµφωνα µε το κα-
ταστατικό και τυχόν εκδοθείσες αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης, για χρονική περίοδο η οποία ορίζεται από
το καταστατικό και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότε-
ρη των δύο (2) συνεχοµένων διαχειριστικών χρήσεων. Η
παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τα µέλη – επενδυ-
τές.

Άρθρο 8
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις µελών

1. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών προς
τον ΑΣ ορίζονται από το καταστατικό, το οποίο πρέπει
να περιέχει υποχρεωτικά διατάξεις που ρυθµίζουν: 
α) Τη συµµετοχή των µελών στις Γενικές Συνελεύσεις

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

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

τις συναλλαγές του ΑΣ. 
ε) Το δικαίωµα πληροφόρησης του µέλους για την πο-

ρεία των υποθέσεων του ΑΣ και λήψης αντιγράφων σχε-
τικών εγγράφων.
στ) Το ποσοστό ετήσιας παραγωγής του που το κάθε

µέλος - συνεταιριστής υποχρεούται να παραδίδει στον
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ΑΣ, το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο του εβδοµή-
ντα πέντε τοις εκατό (75%), καθώς και την ποσότητα ε-
φοδίων, που το κάθε µέλος - συνεταιριστής οφείλει να
προµηθεύεται από τον ΑΣ. Η Γενική Συνέλευση του ΑΣ α-
ποφασίζει κάθε χρόνο για το είδος και τον όγκο των
προϊόντων, αυτούσιων ή µεταποιηµένων, που πρόκειται
να εµπορευθεί ο ΑΣ.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβά-
νεται µε την αυξηµένη απαρτία της παραγράφου 3 του
άρθρου 13 και µε την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του
άρθρου 14, το µέλος - συνεταιριστής µπορεί να απαλ-
λάσσεται εν όλω ή εν µέρει από την υποχρέωση της πε-
ρίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1, εφόσον:

α) έχει αντικειµενική αδυναµία να εκπληρώσει την α-
νωτέρω υποχρέωση ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι
ή
β) πριν από την ένταξή του στον ΑΣ είχε συνάψει απο-

δεδειγµένα συµβάσεις πώλησης των προϊόντων του σε
τρίτους, εφόσον ο ΑΣ έχει ενηµερωθεί έγκαιρα για τη
διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτοµέ-
ρειες της σύµβασης ή 
γ) ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόµενη

παραγωγή.
3. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει κυρώσεις κατά

των µελών για τη µη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους
προς τον ΑΣ, περιλαµβανοµένης και της κύρωσης της
διαγραφής του µέλους από τον ΑΣ. 

4. Η προσωπική εργασία που παρέχει το µέλος του ΑΣ
προς αυτόν, ανάλογα µε τις ανάγκες του, συνιστά άσκη-
ση δικαιώµατος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1
και δεν θεωρείται, ότι παρέχεται στο πλαίσιο σχέσης ε-
ξαρτηµένης εργασίας. Ο ΑΣ εκδίδει παραστατικό, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του
ν. 4308/2014 (Α΄ 251) για την παρασχεθείσα προσωπική
εργασία. Η αξία της προσωπικής εργασίας µεταφέρεται
στο πλεόνασµα του ΑΣ της οικείας διαχειριστικής χρή-
σης και διανέµεται στα δικαιούχα µέλη, σύµφωνα µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 26.

5. Το καταστατικό δύναται να απαγορεύει στα µέλη
του ΑΣ να προβαίνουν σε ανταγωνιστικές προς τους
σκοπούς του ΑΣ πράξεις, µε την εξαίρεση της διάθεσης
του ποσοστού της παραγωγής τους που δεν υποχρεού-
νται να παραδίδουν στον ΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 9
Συνεταιρικές και προαιρετικές µερίδες

1. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο των ΑΣ ανέρχεται κατ’
ελάχιστο στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 και της παραγράφου 2
του άρθρου 4, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της ε-
ποπτεύουσας Αρχής και εφόσον το επιβάλουν ειδικές
συνθήκες, εγκρίνονται καταστατικά µε ύψος συνεταιρι-
στικού κεφαλαίου κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ αλλά όχι κατώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευ-
ρώ.

2. Η συνεταιρική µερίδα είναι το ελάχιστο χρηµατικό
ποσό συµµετοχής κάθε µέλους στο κεφάλαιο του ΑΣ.
Κάθε µέλος - συνεταιριστής συµµετέχει στον ΑΣ µε µία

(1) υποχρεωτική µερίδα, η οποία έχει µία (1) ψήφο, εκτός
από τα µέλη - επενδυτές που µπορούν να συµµετέχουν
µε περισσότερες από µία (1) υποχρεωτικές µερίδες και
µε µία (1) ψήφο για κάθε υποχρεωτική µερίδα που κατέ-
χουν και µέχρι συνολικό ποσοστό τριάντα πέντε τοις ε-
κατό (35%) για όλα τα µέλη - επενδυτές επί του συνόλου
των υποχρεωτικών µερίδων και αντίστοιχων ψήφων. Το
ύψος, οι προϋποθέσεις κτήσης, ο τρόπος και χρόνος κα-
ταβολής της αξίας των υποχρεωτικών µερίδων, καθώς
και το αναλογούν σε κάθε µερίδα δικαίωµα απόληψης
κερδών, ορίζονται από το καταστατικό. Η υποχρεωτική
µερίδα είναι αδιαίρετη. Η αξία της υποχρεωτικής µερί-
δας των µελών - συνεταιριστών είναι η ίδια για όλα τα
µέλη - συνεταιριστές. Η αξία των υποχρεωτικών µερίδων
των µελών - επενδυτών µπορεί να είναι διαφορετική από
εκείνη των µελών - συνεταιριστών. Συνεταιριστικό κεφά-
λαιο αποτελεί το σύνολο της αξίας των µερίδων. 

3. Η αύξηση ή η µείωση του ύψους της µερίδας γίνεται
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αντίστοιχη τρο-
ποποίηση του καταστατικού. 

4. Το καταστατικό µπορεί επίσης να προβλέπει τους ό-
ρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση προαιρετι-
κών µερίδων από τα µέλη - συνεταιριστές, τους εργαζό-
µενους στον ΑΣ, τα µέλη - επενδυτές και τρίτους. Στην
περίπτωση αυτή, το καταστατικό δύναται να προβλέπει
προνόµια υπέρ των προαιρετικών µερίδων. Οι προαιρετι-
κές µερίδες δεν παρέχουν δικαίωµα ψήφου. 

5. Τo καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι, οι προαιρετικές
µερίδες είναι έντοκες. Ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσης
των τόκων ορίζονται στο καταστατικό. 

6. Αν το καταστατικό δεν απαγορεύει τη µεταβίβαση
της υποχρεωτικής µερίδας µέλους - συνεταιριστή, αυτή
είναι δυνατή µόνο µε απόφαση του Διοικητικού Συµβου-
λίου του ΑΣ που εγκρίνει τη µεταβίβαση σε πρόσωπο
που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6. 

7. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο καταστατικό,
κάθε µέλος που αποκτά µερίδα άλλου µέλους από οποι-
αδήποτε αιτία, υποχρεούται να αναγγέλλει εγγράφως
στον ΑΣ την απόκτηση της µερίδας αυτής, ώστε να κατα-
χωρισθεί στο βιβλίο µελών. Η αναγγελία πρέπει να συνο-
δεύεται από έγγραφο, το οποίο να βεβαιώνει τη µεταβί-
βαση και να φέρει την υπογραφή του µεταβιβάζοντος
µέλους, µε θεώρηση του γνησίου αυτής. Αν η µεταβίβα-
ση δεν καταχωρισθεί στο βιβλίο µελών, το µέλος που την
απέκτησε δεν µπορεί να συµµετάσχει σε Γενική Συνέ-
λευση του ΑΣ µε τη µερίδα αυτή.

8. Σε περίπτωση θανάτου µέλους του ΑΣ, ο κληρονό-
µος, ή, όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόµοι, αυτός
που υποδείχθηκε µε έγγραφη συµφωνία τους, εφόσον
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6, υπεισέρχεται σε
όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µέλους που
πέθανε. Αν δεν υποδειχθεί, αποδίδεται η ονοµαστική α-
ξία της συνεταιρικής µερίδας, µειωµένης ανάλογα όταν
υπάρχει ζηµία στο τέλος της χρήσης, αν το καταστατικό
δεν ορίσει διαφορετικά ως προς τον χρόνο απόδοσης,
στους κληρονόµους.

Άρθρο 10
Ευθύνη και υποχρεώσεις των µελών προς τρίτους

1. Η ευθύνη των µελών του ΑΣ για τις υποχρεώσεις
του προς τρίτους είναι επικουρική και περιορίζεται µέχρι
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του ορίου που ορίζει το καταστατικό. Η έκταση της ευθύ-
νης αυτής ορίζεται από το καταστατικό, ως τουλάχιστον
ίση µε το ποσό της υποχρεωτικής µερίδας. 

2. Τα µέλη έχουν την ευθύνη της παραγράφου 1 και
µετά την έξοδό τους από τον ΑΣ, για υποχρεώσεις που
δηµιουργήθηκαν όταν ήταν µέλη ή για προηγούµενες υ-
ποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχθηκαν µε την εγγραφή
τους. 

3. Αξιώσεις τρίτων από την ευθύνη των µελών του ΑΣ
κατά τις παραγράφους 1 και 2, παραγράφονται µετά την
παρέλευση πενταετίας, από τη λήξη του έτους µέσα στο
οποίο γεννήθηκαν. 

4. Η ευθύνη των µελών παύει οπωσδήποτε µετά την
πάροδο ενός (1) έτους από το πέρας της πτώχευσης ή
της εκκαθάρισης του ΑΣ, εκτός αν εντός του έτους έχει
ασκηθεί εναντίον τους αγωγή. 

5. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση των µελών
του ΑΣ, για δικαιοπρακτικές υποχρεώσεις του ΑΣ προς
τρίτους, καθώς και για δικαιοπρακτικές υποχρεώσεις µε-
ταξύ µελών και ΑΣ. 

6. Οι δανειστές µέλους ΑΣ δεν έχουν δικαίωµα επί της
περιουσίας του ΑΣ ή των πλεονασµάτων χρήσεων ή των
συνεταιρικών µερίδων, υποχρεωτικών ή προαιρετικών,
για οφειλές του µέλους προς αυτούς. 

7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλι-
στικού µέτρου, για οφειλές των µελών προς τρίτους, τα
προϊόντα της παραγωγής των µελών που παραδόθηκαν
στον ΑΣ για πώληση ή διάθεση στην αγορά, αυτούσια ή
µετά από µεταποίηση ή επεξεργασία, καθώς και το τίµη-
µά τους. Η διάταξη δεν εφαρµόζεται για οφειλές των µε-
λών προς το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς κοινωνικής α-
σφάλισης.

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
παροχών σε είδος του ΑΣ προς τα µέλη του. Η διάταξη
δεν εφαρµόζεται για οφειλές των µελών προς το Δηµό-
σιο, Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

Άρθρο 11
Όργανα διοίκησης των Αγροτικών Συνεταιρισµών 

Τα όργανα διοίκησης των ΑΣ είναι: 
α) η Γενική Συνέλευση, 
β) το Διοικητικό Συµβούλιο και 
γ) το Εποπτικό Συµβούλιο. Εφόσον ο ΑΣ έχει λιγότερα

από δέκα (10) µέλη, Εποπτικό Συµβούλιο ορίζεται µόνο
αν προβλέπεται από το καταστατικό.

Άρθρο 12
Γενική Συνέλευση - Αρµοδιότητες - Σύγκληση

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο
του ΑΣ. Στη Γενική Συνέλευση µετέχουν όλα τα µέλη
που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσµες οικονο-
µικές τους υποχρεώσεις προς τον ΑΣ. Στη Γενική Συνέ-
λευση κάθε µέλος έχει µία (1) ψήφο για κάθε µία υπο-
χρεωτική µερίδα, εκτός από τα µέλη – επενδυτές, οι ο-
ποίοι µπορούν να έχουν ο καθένας περισσότερες από

µία µερίδες µε µία ψήφο για κάθε µερίδα, χωρίς όµως ο
συνολικός αριθµός των ψήφων όλων των µελών - επεν-
δυτών να υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)
του συνολικού αριθµού των ψήφων, που διαθέτουν τα
µέλη του ΑΣ. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε
θέµα για το οποίο δεν προβλέπεται από τον νόµο ή από
το καταστατικό απόφαση άλλου αρµοδίου οργάνου. 

2. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέ-
λευσης ανήκουν: 
α) Η τροποποίηση του καταστατικού. 
β) Η συγχώνευση, η µετατροπή, η παράταση της διάρ-

κειας και η λύση του ΑΣ. 
γ) Η εκλογή και η ανάκληση των µελών του Διοικητι-

κού Συµβουλίου και του Εποπτικού Συµβουλίου, καθώς
και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συµβουλίου για την
πρόσληψη Γενικού Διευθυντή του ΑΣ.
δ) Η έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

και ο καθορισµός του τρόπου διάθεσης των πλεονασµά-
των της χρήσης. 
ε) Η επιβάρυνση των µελών από τυχόν ζηµίες. 
στ) Η µεταβολή του ύψους της αξίας της συνεταιρικής

µερίδας, η έγκριση εισόδου στον ΑΣ µελών - επενδυτών
και ο καθορισµός του ύψους της µερίδας τους. 
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα µέλη.
η) Η έγκριση του προγράµµατος επιχειρηµατικής δρά-

σης και ανάπτυξης του ΑΣ και ο αντίστοιχος προϋπολο-
γισµός. 
θ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων και

εξόδων, καθώς και των ετήσιων αµοιβών των οργάνων
της διοίκησης. 
ι) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των µελών του Διοικη-

τικού Συµβουλίου και του Εποπτικού Συµβουλίου. 
ια) Η ψήφιση του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας

και του κανονισµού εργασίας. 
ιβ) Η απόφαση για την πώληση ακινήτων. 
ιγ) Η απόφαση για ίδρυση ή συµµετοχή σε νοµικά πρό-

σωπα ιδιωτικού δικαίου.
ιδ) Ο ορισµός των ελεγκτών του άρθρου 24 για την ε-

πόµενη οικονοµική χρήση και ο καθορισµός της αµοιβής
τους. 
ιε) Ο ορισµός ειδικών εκπροσώπων του ΑΣ για άσκηση

αστικών ή και ποινικών αξιώσεων και διεξαγωγή δικών
κατά των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, όπως και
δικών που προκλήθηκαν από τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου κατά του ΑΣ.
ιστ) Η έγκριση συµβάσεων που συνάπτουν τα µέλη του

Διοικητικού Συµβουλίου µε τον ΑΣ.
ιζ) Κάθε άλλο θέµα, που προβλέπεται στο καταστατι-

κό. 
3. Η Γενική Συνέλευση µπορεί, µε απόφασή της, να µε-

ταβιβάζει στο Διοικητικό Συµβούλιο ή στο Εποπτικό Συµ-
βούλιο την άσκηση της αρµοδιότητας της περίπτωσης
ια΄ της παραγράφου 2. 

4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό
Συµβούλιο ή το Εποπτικό Συµβούλιο σε τακτική σύνοδο
µία (1) φορά τον χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα του
ΑΣ µέσα σε έξι (6) το πολύ µήνες από τη λήξη της δια-
χειριστικής χρήσης. Η διαδικασία σύγκλησης της Γενικής
Συνέλευσης και της διεύθυνσης των εργασιών της ορίζε-
ται από το καταστατικό. 

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο ή το Εποπτικό Συµβούλιο
µπορούν να συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση για
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λόγους που προβλέπονται από τον νόµο ή το καταστατι-
κό ή όταν αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον του ΑΣ. 

6. Το ένα πέµπτο (1/5) των µελών του ΑΣ µπορεί να ζη-
τήσει εγγράφως από το Διοικητικό Συµβούλιο ή το Επο-
πτικό Συµβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέ-
λευσης, αναφέροντας υποχρεωτικά στην αίτησή τους τα
προς συζήτηση θέµατα. Αν το Διοικητικό ή το Εποπτικό
Συµβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση µέσα σε
είκοσι (20) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης, τα πα-
ραπάνω µέλη αποκτούν δικαίωµα σύγκλησής της. 

7. Αν ο ΑΣ αναπτύσσει διαφορετικές δραστηριότητες ή
δραστηριότητες σε πλείονες εδαφικές ενότητες ή έχει
περισσότερα από διακόσια (200) µέλη, το καταστατικό
µπορεί να προβλέπει Γενική Συνέλευση από αντιπροσώ-
πους µέλη του ΑΣ, που εκλέγονται από τοµεακές ή τοπι-
κές συνελεύσεις. Το καταστατικό καθορίζει τη διαίρεση
σε τοµείς ή περιοχές, τον αριθµό των αντιπροσώπων του
κάθε τοµέα ή περιοχής, τον τρόπο και τη διαδικασία ε-
κλογής τους, τη διάρκεια της θητείας τους, τους λόγους
ανάκλησης και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων
τους. Οι αντιπρόσωποι εκπροσωπούν στη Γενική Συνέ-
λευση του ΑΣ τον τοµέα τους ή την περιοχή τους και έ-
χουν υποχρέωση ενηµέρωσης των συνελεύσεων αυτών
για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΑΣ στις
οποίες συµµετέχουν ως αντιπρόσωποι. Ο τρόπος λει-
τουργίας κάθε τοµέα ή περιοχής καθορίζεται από το κα-
ταστατικό. 

Άρθρο 13
Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον
κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα µέλη -
συνεταιριστές του ΑΣ µε δικαίωµα ψήφου, τα οποία εκ-
προσωπούν πλέον του ηµίσεως (1/2) του όλου αριθµού
των ψήφων. Τα µέλη - επενδυτές και οι ψήφοι τους σε
κάθε περίπτωση δεν συµµετέχουν στον σχηµατισµό α-
παρτίας στη Γενική Συνέλευση.

2. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη
της συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς
νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ηµέρα και ώρα
της επόµενης εβδοµάδας και µε τα ίδια θέµατα της αρχι-
κής ηµερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνε-
δρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο α-
ριθµός των εκπροσωπούµενων σε αυτήν ψήφων. 

3. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για αποφάσεις που α-
φορούν: 
α) τη µεταβολή του σκοπού του ΑΣ, 
β) τη συγχώνευση µε άλλον ΑΣ , 
γ) τη µετατροπή του ΑΣ, 
δ) τη λύση του ΑΣ, 
ε) την τροποποίηση του καταστατικού, 
στ) την έγκριση εισόδου στον ΑΣ µέλους – επενδυτή

και τον καθορισµό αριθµού και ύψους της αξίας εκάστης
µερίδας αυτού, 
ζ) την απαλλαγή εν όλω ή εν µέρει µέλους από την υ-

ποχρέωσή του για παράδοση της παραγωγής του στον
ΑΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 8, η Γενι-
κή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει ε-
γκύρως, εφόσον, στην έναρξη της συνεδρίασης, είναι

παρόντα µέλη του ΑΣ, που έχουν δικαίωµα ψήφου και
εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όλου
αριθµού των ψήφων. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η
Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνε-
δρίαση, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην πα-
ράγραφο 2, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έ-
ναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα µέλη που έχουν
δικαίωµα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα
πέµπτο (1/5) του όλου αριθµού των ψήφων για ΑΣ, που
έχουν µέχρι χίλια πεντακόσια (1500) µέλη και το ένα δέ-
κατο (1/10) του όλου αριθµού των ψήφων για ΑΣ, που έ-
χουν από χίλια πεντακόσια ένα (1501) µέλη και άνω. Τυ-
χόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στον πλησιέ-
στερο προς τα άνω ακέραιο αριθµό. 

4. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει και άλλα θέµατα,
στα οποία για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η απαρτία
που προβλέπεται στην παράγραφο 3. 

Άρθρο 14
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης µε την απόλυτη πλειοψηφία του α-
ριθµού των ψήφων των παρόντων κατά την ψηφοφορία
µελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόµο αυ-
τόν, ή αν το καταστατικό προβλέπει µεγαλύτερο αριθµό
ψήφων. 

2. Κατ’ εξαίρεση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε
αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθµού
των ψήφων των παρόντων κατά την ψηφοφορία µελών,
για: 
α) τη µεταβολή του σκοπού του ΑΣ, 
β) τη συγχώνευση µε άλλον ΑΣ, 
γ) τη µετατροπή του ΑΣ, 
δ) τη λύση του ΑΣ, 
ε) την τροποποίηση του καταστατικού,
στ) την είσοδο στον ΑΣ µελών - επενδυτών και τον κα-

θορισµό αριθµού και ύψους της αξίας εκάστης µερίδας
µέλους - επενδυτή και
ζ) την απαλλαγή εν όλω ή εν µέρει µέλους από την υ-

ποχρέωσή του για παράδοση της παραγωγής του στον
ΑΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 8.
Το καταστατικό µπορεί να ορίζει και άλλα θέµατα στα

οποία, για τη λήψη αποφάσεων, απαιτούνται η αυξηµένη
απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και η πλειο-
ψηφία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο. 

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε µυστική ψηφο-
φορία για τα θέµατα που αφορούν: 
α) Αρχαιρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης και της ανά-

κλησης εκλεγέντων µελών οργάνων διοίκησης.
β) Απαλλαγή από την ευθύνη των µελών του Διοικητι-

κού Συµβουλίου ή του Εποπτικού Συµβουλίου. 
γ) Έγκριση του ισολογισµού, του απολογισµού και του

πίνακα αποτελεσµάτων χρήσης. 
δ) Προσωπικά θέµατα. 
ε) Κάθε άλλο θέµα που ορίζεται από τον νόµο ή το κα-

ταστατικό.
Αν τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή του Εποπτι-

κού Συµβουλίου δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν
εγκριθούν ο ισολογισµός, ο απολογισµός και ο πίνακας
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αποτελεσµάτων χρήσης, η Γενική Συνέλευση, στην ίδια
συνεδρίαση, µετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελε-
γκτών, αποφασίζει για την ανάκληση ή µη των µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου ή του Εποπτικού Συµβουλίου και
την εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου ή Εποπτικού
Συµβουλίου. 
Αν τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή του Εποπτι-

κού Συµβουλίου ανακληθούν, η Γενική Συνέλευση, στην
ίδια συνεδρίαση, εκλέγει προσωρινό Διοικητικό Συµβού-
λιο ή Εποπτικό Συµβούλιο, το οποίο υποχρεούται µέσα
σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών να συγκαλέσει Γενική
Συνέλευση των µελών του ΑΣ, µε θέµα την εκλογή νέου
Διοικητικού Συµβουλίου ή Εποπτικού Συµβουλίου. 

4. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή του Εποπτι-
κού Συµβουλίου δεν δικαιούνται να µετάσχουν στην ψη-
φοφορία για τα θέµατα της απαλλαγής από την ευθύνη
τους. Η ύπαρξη απαρτίας και η πλειοψηφία της Γενικής
Συνέλευσης στην ψηφοφορία αυτή κρίνεται επί συνόλου
αριθµού ψήφων, από τον οποίο αφαιρούνται οι ψήφοι
που αντιστοιχούν στις µερίδες των µελών του κρινόµε-
νου Διοικητικού Συµβουλίου ή Εποπτικού Συµβουλίου.

5. Για κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τη-
ρούνται πρακτικά, κατά τα οριζόµενα στο καταστατικό
και καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνε-
λεύσεων. Τα πρακτικά διατηρούνται τουλάχιστον για πέ-
ντε (5) έτη από την ηµεροµηνία που έγινε η Γενική Συνέ-
λευση στην οποία αφορούν.

Άρθρο 15
Προσβολή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων

1. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αντιβαί-
νει στον νόµο ή στο καταστατικό, υπόκειται σε ακύρωση. 

2. Η ακυρότητα αποφάσεων κηρύσσεται από το Ειρη-
νοδικείο της έδρας του ΑΣ, µετά από αίτηση κάθε µέ-
λους ή τρίτου που έχει έννοµο συµφέρον ή της εποπτεύ-
ουσας Αρχής του άρθρου 21, η οποία εκδικάζεται κατά
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η αίτηση α-
σκείται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη
λήψη της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και κοινο-
ποιείται στον ΑΣ. 

3. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται σε έφεση.
Δικαίωµα άσκησης έφεσης έχει και η εποπτεύουσα Αρ-
χή.

Άρθρο 16
Διοικητικό Συµβούλιο 

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση µε µυστική ψηφοφορία. Ο αριθµός των µε-
λών του ορίζεται από το καταστατικό και είναι πάντοτε
περιττός. Τα µέλη του δεν µπορεί να είναι λιγότερα από
τρία (3). Η ταυτόχρονη συµµετοχή των ιδίων προσώπων
ως µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και του Εποπτικού
Συµβουλίου δεν επιτρέπεται. Το Διοικητικό Συµβούλιο ο-
ρίζει µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο και τα λοιπά
πρόσωπα που φέρουν τις ιδιότητες που τυχόν ορίζονται
στο καταστατικό. Απαγορεύεται στα µέλη του Διοικητι-
κού Συµβουλίου να διενεργούν ανταγωνιστικές προς τον
σκοπό του ΑΣ πράξεις.

2. Η διάρκεια της θητείας των µελών του Διοικητικού

Συµβουλίου ορίζεται από το καταστατικό και δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερη των πέντε (5) ούτε µικρότερη των
τριών (3) ετών. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εί-
ναι επανεκλέξιµα και ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γε-
νική Συνέλευση. 

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασί-
ζει για κάθε θέµα που αφορά στη διοίκηση του ΑΣ, τη
διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών του, την
τήρηση των κατά νόµο λογιστικών βιβλίων, τη σύνταξη
των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και την
επιδίωξη του σκοπού του. Το Διοικητικό Συµβούλιο ορί-
ζει τους αντιπροσώπους του ΑΣ σε συνεταιριστικές ενώ-
σεις, συνεταιριστικές εταιρίες ή σε νοµικά πρόσωπα, στα
οποία συµµετέχει ο ΑΣ. Οι αρµοδιότητες του Διοικητικού
Συµβουλίου εξειδικεύονται στο καταστατικό. 

4. 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,
κατόπιν προηγουµένης εξουσιοδότησης από τη Γενική
Συνέλευση, στον Γενικό Διευθυντή του ΑΣ, σύµφωνα µε
την παράγραφο 10. 

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν
τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε
καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί τα παρόντα µέλη να
είναι λιγότερα από τρία (3). Το Διοικητικό Συµβούλιο α-
ποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. 

6. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται εις
ολόκληρον για κάθε ζηµία που προκάλεσαν, µε υπαιτιό-
τητά τους, στον ΑΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, υποχρεούµενοι να επιδεικνύουν ως προς αυτά την
επιµέλεια που θα επιδείκνυαν στις δικές τους υποθέσεις.
Οι αξιώσεις του ΑΣ εναντίον τους παραγράφονται µετά
από πέντε (5) έτη από την τέλεση της πράξης, εκτός αν
πρόκειται για ζηµία από δόλο, οπότε παραγράφονται µε-
τά από δεκαπέντε (15) έτη. Η άσκηση αστικών ή και ποι-
νικών αξιώσεων του ΑΣ κατά των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση που
συγκαλείται αποκλειστικά για την περίπτωση αυτή από
το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον των µελών του
ΑΣ.

7. Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να
ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέµατα που αφορούν
στον ίδιο, στον ή στη σύζυγό του ή σε συγγενείς του εξ
αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και του δευτέρου βαθµού. 

8. Το καταστατικό του ΑΣ µπορεί να προβλέπει την πα-
ροχή στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου: 
α) Αποζηµίωσης για την απασχόλησή τους µε υποθέ-

σεις του ΑΣ, οι οποίες τους ανατίθενται µε ειδική απόφα-
ση του Διοικητικού Συµβουλίου. 
β) Εξόδων κίνησης και παράστασης για τη συµµετοχή

τους στις συνεδριάσεις του. 
Το ύψος της αποζηµίωσης και των εξόδων κίνησης και

παράστασης καθορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλί-
ου. 

9. Αν υφίσταται δικαστική αντιδικία ή τίθεται ζήτηµα ά-
σκησης αστικής ή ποινικής αξίωσης του ΑΣ κατά µέλους
του Διοικητικού Συµβουλίου ή διεξάγεται δίκη από µέλος
του Διοικητικού Συµβουλίου κατά του ΑΣ, τον ΑΣ εκπρο-
σωπούν οι ειδικοί εκπρόσωποι που διορίζονται προς τού-
το από τη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται αποκλει-
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στικά για την περίπτωση αυτή από τουλάχιστον το δέκα
τοις εκατό (10%) των µελών του ΑΣ. 

10. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό του ΑΣ, εί-
ναι δυνατόν να ανατίθενται εξουσίες και αρµοδιότητες
του Διοικητικού Συµβουλίου, πλην εκείνων που απαιτούν
κατά τον νόµο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια, κα-
θώς και η γενική διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσε-
ων του ΑΣ, ως εξής: 
α) Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει µε από-

φασή του την άσκηση των εξουσιών και αρµοδιοτήτων
του σε ένα (1) ή περισσότερα µέλη του και 
β) η Γενική Συνέλευση, µε απόφασή της στην οποία ο-

ρίζονται τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις, οι αρµοδιότη-
τες και τα ελάχιστα προσόντα Γενικού Διευθυντή, µπορεί
να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συµβούλιο να αναθέτει σε
αυτόν, µε σύµβαση, τη µερική ή ολική άσκηση των εξου-
σιών και αρµοδιοτήτων του.

11. 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 του ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000) ευρώ. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τις Α-
γροτικές Εταιρικές Συµπράξεις του άρθρου 34.

12. 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.

13. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να δη-
µιουργεί εντός τριών (3) µηνών από την ίδρυση του ΑΣ
και να διατηρεί σε λειτουργία ιστοσελίδα, στην οποία α-
ναρτώνται το καταστατικό του ΑΣ, όπως κάθε φορά ι-
σχύει, η διεύθυνση της έδρας του, ο ΑΦΜ και η Δηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του, ο αριθµός ΕΜΑΣ, ο α-
ριθµός των µελών του, τα ονοµατεπώνυµα των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου και του Εποπτικού Συµβου-
λίου και οι ιδιότητές τους, ο Γενικός Διευθυντής του, ε-
φόσον υπάρχει, οι προς έγκριση και οι εγκεκριµένες ετή-
σιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, οι ανακοινώσεις
του ΑΣ και οι προσκλήσεις προς τα µέλη του για τις γενι-
κές συνελεύσεις.

Άρθρο 17
Εποπτικό Συµβούλιο

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης και της δια-
χείρισης των υποθέσεων του ΑΣ ασκείται από το Εποπτι-
κό Συµβούλιο, το οποίο όµως δεν µπορεί να ασκήσει το ί-
διο εξουσία διοίκησης και διαχείρισης. 

2. Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται από τρία (3)
τουλάχιστον µέλη, ένα από τα οποία ορίζεται ως  Πρόε-
δρος. Για την εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία του Ε-
ποπτικού Συµβουλίου εφαρµόζονται αναλογικά οι παρά-
γραφοι 1, 5, 6, 7, 9 και 12 του άρθρου 16. Δεν µπορεί να
εκλεγεί µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου µέλος του ΑΣ,
που κατά την προηγούµενη θητεία, ήταν µέλος του Διοι-
κητικού Συµβουλίου του ίδιου ΑΣ ή είναι σύζυγος µέλους
του Διοικητικού Συµβουλίου ή συνδέεται µε αυτό µε συγ-
γένεια έως και δευτέρου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχι-
στείας. Μέλος του ΑΣ δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα
µέλος του διοικητικού και του Εποπτικού Συµβουλίου

του ΑΣ. Η θητεία των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου
ορίζεται από το καταστατικό και δεν µπορεί να είναι µε-
γαλύτερη των πέντε (5) ετών, ούτε µικρότερη των τριών
(3) ετών. 

3. Έργο του Εποπτικού Συµβουλίου είναι να ελέγχει
την τήρηση των διατάξεων του νόµου, του καταστατικού
και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Λαµβάνει
γνώση των βιβλίων, εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου
αναγκαίου για τον λογιστικό - διαχειριστικό έλεγχο και
ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του
ΑΣ.

4. Το Εποπτικό Συµβούλιο συντάσσει για κάθε διαχει-
ριστική περίοδο και για κάθε δραστηριότητα έκθεση, την
οποία υποχρεούται να αποστείλει στην εποπτεύουσα
Αρχή του άρθρου 21 και να αναρτήσει στα γραφεία της
έδρας του ΑΣ δέκα (10) ηµέρες προ της σύγκλησης της
Γενικής Συνέλευσης.

5. Το Εποπτικό Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον
µία (1) φορά κάθε τέσσερις (4) µήνες.

Άρθρο 18
Δικαίωµα ενηµέρωσης Εποπτικού Συµβουλίου

Το Διοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνει, εγγράφως ή η-
λεκτρονικά, το Εποπτικό Συµβούλιο τουλάχιστον ανά έξι
(6) µήνες και εκτάκτως κάθε φορά που παρίσταται ανα-
γκαίο για την πορεία των δραστηριοτήτων του ΑΣ, για
γεγονότα τα οποία µπορεί να έχουν συνέπειες στην εν
γένει κατάστασή του και για τις προοπτικές εξέλιξής
του. Το Εποπτικό Συµβούλιο ζητεί δια του Προέδρου του
από το Διοικητικό Συµβούλιο κάθε πληροφορία που απαι-
τείται για τον έλεγχο της διοίκησης και διαχείρισης εκ
µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου στο πλαίσιο του νό-
µου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης και του Εποπτικού Συµβουλίου. Το Εποπτικό
Συµβούλιο µπορεί να προβαίνει σε όλες τις επαληθεύ-
σεις που αφορούν στον έλεγχο και οι οποίες είναι ανα-
γκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής του ή να τις α-
ναθέτει σε τρίτους. Κάθε µέλος του Εποπτικού Συµβου-
λίου µπορεί να λαµβάνει γνώση όλων των πληροφοριών
που διαβιβάζονται στο όργανο αυτό. 

Άρθρο 19
Υποχρέωση εχεµύθειας

Τα µέλη των οργάνων του ΑΣ υποχρεούνται να µην α-
ποκαλύπτουν, ακόµη και µετά την παύση της θητείας
τους, τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά µε τον ΑΣ,
οι οποίες, εφόσον αποκαλυφθούν, ενδέχεται να θίγουν
τα συµφέροντά του ή των µελών του, εκτός αν τούτο ε-
πιβάλλεται από λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 

Άρθρο 20
Αρχαιρεσίες

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Διοικη-
τικού Συµβουλίου και του Εποπτικού Συµβουλίου διενερ-
γούνται από εφορευτική επιτροπή, της οποίας προε-
δρεύει δικηγόρος που διορίζεται από τον Δικηγορικό
Σύλλογο της έδρας του ΑΣ, εκτός αν ο ΑΣ έχει λιγότερα
από τριάντα (30) µέλη. 

2. Η εκλογή διενεργείται µε µυστική ψηφοφορία και µε
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ενιαίο ψηφοδέλτιο, ξεχωριστό για κάθε όργανο. Στο ψη-
φοδέλτιο αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά τα ονοµα-
τεπώνυµα των υποψηφίων. 

3. Ο αριθµός των σταυρών προτίµησης αντιστοιχεί στο
ήµισυ του όλου αριθµού των µελών του Διοικητικού Συµ-
βουλίου ή του Εποπτικού Συµβουλίου, αντιστοίχως,
στρογγυλοποιούµενος στον πλησιέστερο προς τα άνω
ακέραιο αριθµό. 

4. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν
τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία, γίνεται
κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες
κατά τη σειρά του αριθµού των ψήφων που έλαβαν. 

5. Οι επιλαχόντες καταλαµβάνουν κενούµενες θέσεις
τακτικών µελών µέχρι τη λήξη της θητείας τους. 

6. Οι διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, της ε-
κλογής της εφορευτικής επιτροπής και κάθε άλλο συνα-
φές θέµα ορίζονται από το καταστατικό. 

7. Αν κενωθεί η θέση µέλους του Διοικητικού Συµβου-
λίου ή του Εποπτικού Συµβουλίου και δεν υπάρχουν επι-
λαχόντα µέλη, το Διοικητικό Συµβούλιο ή το Εποπτικό
Συµβούλιο, µε απόφαση των λοιπών µελών του, συµπλη-
ρώνει την κενή θέση εκλέγοντας σε αυτήν µέλος του
ΑΣ. Τα ως άνω οριζόµενα µέλη διατηρούν την ιδιότητά
τους αυτή µέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έ-
κτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την ε-
κλογή τους ή, σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα µέλη.
Σε περίπτωση παραίτησης της πλειοψηφίας ή του συνό-
λου των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ή του Επο-
πτικού Συµβουλίου διενεργούνται αρχαιρεσίες ύστερα
από πρόσκληση οιουδήποτε µέλους του ΑΣ. 

8. Δεν µπορεί να εκλεγεί µέλος στα όργανα διοίκησης
του ΑΣ (Διοικητικό Συµβούλιο ή Εποπτικό Συµβούλιο) ό-
ποιος καταδικάσθηκε µε αµετάκλητη απόφαση σε οποια-
δήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή
στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, α-
πιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή
ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεµπο-
ρία και εµπορία ναρκωτικών, ασέλγεια σε ανήλικο, βια-
σµό, για τα αδικήµατα του άρθρου 35 του παρόντος νό-
µου και για οποιοδήποτε αδίκηµα σε βάρος της συνεται-
ριστικής περιουσίας. Η σε πρώτο βαθµό ποινική καταδίκη
για οποιοδήποτε από τα αδικήµατα του προηγουµένου ε-
δαφίου, αναστέλλει αυτοδικαίως την άσκηση από το µέ-
λος των καθηκόντων του, µέχρι την έκδοση αµετάκλη-
της δικαστικής απόφασης. Δεν µπορεί να εκλεγεί µέλος
στα όργανα Διοίκησης του ΑΣ (Διοικητικό Συµβούλιο ή
Εποπτικό Συµβούλιο) όποιος κηρύχθηκε σε πτώχευση ή
ήταν νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου που κηρύ-
χθηκε σε πτώχευση και δεν κηρύχθηκε συγγνωστός ή έ-
χει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική συµπα-
ράσταση. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του διαπιστω-
θεί για µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή του Εποπτι-
κού Συµβουλίου ΑΣ η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κω-
λύµατα του πρώτου και του τρίτου εδαφίου, το πρόσωπο
αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από µέλος του οργάνου και ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 7. 

9. Δικαίωµα να εκλέγονται στα όργανα Διοίκησης του
ΑΣ έχουν, από τα µέλη – συνεταιριστές, εκείνα που έ-
χουν συναλλαγές µε τον ΑΣ κατά τη διάρκεια καθεµίας
από τις δύο (2) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις και, ε-
φόσον προβλέπεται από το καταστατικό, τα µέλη - επεν-
δυτές. Για τα µέλη - συνεταιριστές που δεν έχουν συ-
µπληρώσει δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις ως µέλη του

ΑΣ, η προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου περιορίζεται σε
µία διαχειριστική χρήση. Το ύψος των συναλλαγών ορί-
ζεται από το καταστατικό. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για
τις πρώτες αρχαιρεσίες που διεξάγονται µετά την ίδρυ-
ση του ΑΣ.

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
αναλογικά και στο Εποπτικό Συµβούλιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 21
Κρατική εποπτεία

1. Η εποπτεία επί των ΑΣ, των αναγκαστικών συνεται-
ρισµών και των Ενώσεών τους, των Αγροτικών Εταιρι-
κών Συµπράξεων (ΑΕΣ), των Οργανώσεων και Οµάδων
παραγωγών και των Ενώσεών τους και των Διεπαγγελ-
µατικών Οργανώσεων ασκείται από τον Υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δια της Διεύθυνσης Οικο-
νοµικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισµού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στο ε-
ξής εποπτεύουσας Αρχής. Η εποπτεύουσα Αρχή µπορεί,
µε απόφασή της να αναθέτει συγκεκριµένα έργα ελέγ-
χου, σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εται-
ρείες του ν. 4449/2017 (Α΄ 7) ή σε ελεγκτές πτυχιούχους
ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονοµο-
λογικού επαγγέλµατος από το Οικονοµικό Επιµελητήριο
Ελλάδος, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς
και σε άλλους ειδικούς επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες
ή υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων. 

2. Η εποπτεία αφορά στη σύννοµη λειτουργία και την
υποβοήθηση του έργου των ΑΣ και λοιπών συλλογικών
σχηµάτων της παραγράφου 1 και περιλαµβάνει, ιδίως,
την τήρηση και ενηµέρωση του ΕΜΑΣ, την αξιολόγησή
τους µέσω αυτού, την εξακρίβωση της καταβολής της α-
ξίας των συνεταιρικών µερίδων ή άλλων ληξιπρόθεσµων
οικονοµικών υποχρεώσεων των µελών τους, την τήρηση
των διατάξεων των νόµων, του καταστατικού και των α-
ποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και γενικά
την εξακρίβωση της αλήθειας των τηρούµενων από τους
ΑΣ βιβλίων, στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών καταστά-
σεων. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την άσκηση της κρατικής εποπτείας, τον τρόπο διενέρ-
γειας, τη συχνότητα και τις προϋποθέσεις διενέργειας
διοικητικού και οικονοµικού ελέγχου.

Άρθρο 22
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών

και άλλων συλλογικών φορέων

1. Οι ΑΣ, οι ΑΕΣ, οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί και οι
Ενώσεις τους, οι Οµάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
και οι Ενώσεις τους και οι Διεπαγγελµατικές Οργανώ-
σεις εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνε-
ταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ), το ο-
ποίο τηρείται από την εποπτεύουσα Αρχή και αποτελεί
ψηφιακή βάση δεδοµένων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζονται η µορφή, το περιεχόµενο, η

9



διαδικασία τήρησης του ΕΜΑΣ και εγγραφής και διαγρα-
φής από αυτό των νοµικών προσώπων της παραγράφου
1, τα υποβαλλόµενα για την αρχική καταχώριση και για
την κατ’ έτος ενηµέρωση του ΕΜΑΣ  δικαιολογητικά, ο
χρόνος και τρόπος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό µε το ΕΜΑΣ θέµα.

Άρθρο 23
Εγγραφή των ΑΣ στο ΕΜΑΣ

1. Οι ΑΣ υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση στην ε-
ποπτεύουσα Αρχή για την έγκριση του καταστατικού
τους και την εγγραφή τους στο ΕΜΑΣ. 

2. Με την αίτηση της παραγράφου 1, οι ΑΣ υποχρεού-
νται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην εποπτεύουσα Αρ-
χή:
α) το καταστατικό τους, υπογεγραµµένο από τα ιδρυτι-

κά µέλη και
β) κατάσταση των ιδρυτικών µελών του ΑΣ µε το ονο-

µατεπώνυµο ή την επωνυµία και τον ΑΦΜ τους, σύµφω-
να µε το ιδρυτικό καταστατικό.
Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους ΑΣ, ελέγχο-

νται από την εποπτεύουσα Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 4
του παρόντος νόµου και το άρθρο 47 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) και µε βάση το σύννοµο ή µη του καταστατικού
και την πληρότητά τους, οι ΑΣ εγγράφονται ή όχι στο Ε-
ΜΑΣ. Από της εγγραφής αυτής, παρέχεται στους ΑΣ α-
ριθµός ΕΜΑΣ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά, σε
κάθε έγγραφο που εκδίδουν, καθώς και στην ιστοσελίδα
τους. Για την απόκτηση ΑΦΜ από την αρµόδια Δ.Ο.Υ., οι
ΑΣ προσκοµίζουν σε αυτήν τα σχετικά δικαιολογητικά
που ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις και τη βεβαίω-
ση εγγραφής τους στο ΕΜΑΣ που χορηγείται από την ε-
ποπτεύουσα Αρχή και αναγράφει τον αριθµό ΕΜΑΣ.
Μέσα σε έναν (1) µήνα από την εκλογή του Διοικητι-

κού Συµβουλίου και του Εποπτικού Συµβουλίου, ο ΑΣ α-
ποστέλλει στην εποπτεύουσα Αρχή πρακτικό των αρχαι-
ρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού ή/και του Επο-
πτικού Συµβουλίου του.

3. Ως τις 31 Δεκεµβρίου εκάστου έτους οι ΑΣ, προκει-
µένου να είναι ενήµεροι, υποχρεούνται να καταχωρί-
σουν ηλεκτρονικά στο ΕΜΑΣ τακτικές ετήσιες δηλώσεις,
µε τις οποίες δηλώνουν τυχόν µεταβολές των στοιχείων
της παραγράφου 2, καθώς και:
α) Τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
β) Την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών του άρθρου 24.
γ) Την ετήσια έκθεση του Εποπτικού Συµβουλίου του

άρθρου 17.
δ) Το αποδεικτικό της αποστολής του καταλόγου υπό-

χρεων προσώπων προς τα αρµόδια όργανα ελέγχου των
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 11 του άρθρου 16.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού

Συµβουλίου ότι, τα µέλη του ΑΣ παραδίδουν την παρα-
γωγή τους ή/και προµηθεύονται τα εφόδιά τους, σύµφω-
να µε την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 και την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 8 και το καταστατικό.

4. Οι ΑΣ διαγράφονται από το ΕΜΑΣ όταν συντρέχουν
λόγοι λύσης τους, σύµφωνα µε το άρθρο 31.

5. 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 και ρυθµίζεται
κάθε σχετικό θέµα. 

Άρθρο 24
Έλεγχος

1. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των ετήσιων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και αν συντρέχει πε-
ρίπτωση, των ενοποιηµένων ετήσιων χρηµατοοικονοµι-
κών καταστάσεων των ΑΣ διενεργείται ετησίως, από έ-
ναν (1) τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτι-
κή εταιρεία του ν. 4449/2017, για εκείνους εξ αυτών που
έχουν κύκλο εργασιών κατά την τελευταία χρήση άνω
των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ ή για τους οποί-
ους συντρέχουν οι προϋποθέσεις τακτικού ελέγχου των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των νοµικών οντοτή-
των του ν. 4308/2014 από τους ελεγκτές αυτούς, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Στους λοι-
πούς ΑΣ διενεργείται από έναν (1) τουλάχιστον ελεγκτή
που έχει άδεια άσκησης οικονοµολογικού επαγγέλµα-
τος, σύµφωνα µε το π.δ. 475/1991 (Α΄ 176).

2. Δεν µπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές µέλη και υ-
πάλληλοι του ΑΣ που ελέγχεται ή σύζυγοι ή συγγενείς
αυτών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και δεύτερου
βαθµού.

3. 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, για τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, από
το καταστατικό. 

4. 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 υποβάλουν αντίγραφο του πορίσµα-
τος στο Εποπτικό Συµβούλιο. Στο πόρισµα πρέπει να
προσδιορίζεται η πορεία της οικονοµικής κατάστασης
του ΑΣ στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών και
των ετήσιων προγραµµάτων δράσης του. Το Διοικητικό
Συµβούλιο του ΑΣ υποχρεούται να ανακοινώσει το ως ά-
νω πόρισµα στην πρώτη µετά τον έλεγχο Γενική Συνέ-
λευση των µελών του και να καλεί εγγράφως τους ελε-
γκτές πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνε-
δρίαση της Γενικής Συνέλευσης, για να παρίστανται σε
αυτήν. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη Γε-
νική Συνέλευση και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφο-
ρία ή διευκρίνιση τους ζητηθεί. Αν από το πόρισµα του ε-
λέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί αξιόποι-
νες πράξεις, οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλλουν
εντός δέκα (10) ηµερών το πόρισµά τους στην αρµόδια
Εισαγγελική Αρχή και να γνωστοποιήσουν στην επο-
πτεύουσα Αρχή την ως άνω υποβολή.

5. 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:
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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 και η νοµοθεσία
για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και λογαρια-
σµών.
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 τυχόν έ-
χουν διαπραχθεί και τον εντοπισµό των υπεύθυνων.

6. Οι ελεγκτές, µε αίτησή τους προς το Διοικητικό
Συµβούλιο, στην οποία αναφέρουν τα προς συζήτηση
θέµατα, µπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενι-
κής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί υπο-
χρεωτικά τη Γενική Συνέλευση µέσα σε έναν (1) µήνα α-
πό την υποβολή της αίτησης, µε θέµατα ηµερήσιας διά-
ταξης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.

7. Κατά τα λοιπά, για τη διενέργεια του ελέγχου από
ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία του
ν. 4449/2017, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγρα-
φο 1, εφαρµόζονται οι διατάξεις των νόµων 4336/2015
και 4449/2017.

8. Η εποπτεύουσα Αρχή του άρθρου 21 µπορεί να ζη-
τήσει από τους ελεγκτές έκτακτο έλεγχο των ΑΣ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 25
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 24 και την έκθεση διαχείρισης πεπραγµένων του
Διοικητικού Συµβουλίου για το έτος που έληξε.

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο συντάσσει πρόγραµµα
δράσης και ανάπτυξης του ΑΣ για την επόµενη χρήση, το
οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισµό εσόδων - εξό-
δων και το υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γενική
Συνέλευση.

4. Ο ΑΣ έχει υποχρέωση να δηµοσιεύει κατ’ έτος τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του στην ιστοσελίδα
του, το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµερο-
µηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευ-
σης, η οποία πρόκειται να τις εγκρίνει. Ο ΑΣ υποχρεού-
ται επίσης να αναρτά στην ιστοσελίδα του την απόφαση
έγκρισης των οικονοµικών αυτών καταστάσεων και να
τις αποστείλει, εντός δέκα (10) µερών από την έγκρισή
τους, µαζί µε την εγκριτική απόφαση, στην εποπτεύουσα
Αρχή.

Άρθρο 26
Διαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονάσµατα - Κέρδη

1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε χρήσης του ΑΣ α-
φαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι ζηµίες, οι αποσβέ-
σεις και οι τόκοι των προαιρετικών µερίδων, εφόσον το
καταστατικό προβλέπει την καταβολή τόκων, το υπόλοι-
πο που αποµένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της
χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαµβάνει πλεο-
νάσµατα και κέρδη. Τα πλεονάσµατα, προέρχονται από
τις κατά το άρθρο 8 συναλλαγές του ΑΣ µε τα µέλη του.
Το πέραν του πλεονάσµατος υπόλοιπο λογίζεται ότι,
προέρχεται από τις συναλλαγές µε τρίτους και συνιστά
κέρδη. Για φορολογικούς σκοπούς τήρησης αποθεµατι-
κών, διανοµής του πλεονάσµατος και διανοµής κερδών,
τηρούνται διακριτοί λογαριασµοί για τον σχηµατισµό
των πλεονασµάτων και των κερδών.

2. Αν το καταστατικό προβλέπει συµµετοχή των προαι-
ρετικών µερίδων στα πλεονάσµατα ή και στα κέρδη, τα
ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν από οποιαδήπο-
τε άλλη χρησιµοποίηση των πλεονασµάτων και των κερ-
δών. 

3. Από τα πλεονάσµατα, πριν από την αφαίρεση για τις
προαιρετικές µερίδες, κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκα-
τό (10%) για τον σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Η
κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτι-
κό αποθεµατικό φθάσει στο ύψος του συνολικού ποσού
των υποχρεωτικών µερίδων των µελών του ΑΣ και επα-
ναφέρεται αν το τακτικό αποθεµατικό υστερήσει έναντι
του συνολικού ποσού των µερίδων των µελών. Το κατα-
στατικό ή απόφαση Γενικής Συνέλευσης µπορούν να ορί-
ζουν κράτηση µεγαλύτερου ποσοστού.

4. Ο ΑΣ, σύµφωνα µε το καταστατικό του ή µε απόφα-
ση Γενικής Συνέλευσης, µπορεί να σχηµατίζει από τα
πλεονάσµατα ή τα κέρδη ειδικό αποθεµατικό. 

5. Το µέρος των πλεονασµάτων που µεταφέρεται στο
τακτικό ή το ειδικό αποθεµατικό, λογίζεται ως ισόποση
εισφορά των µελών. 

6. Το υπόλοιπο των πλεονασµάτων, που αποµένει µετά
την κράτηση της παραγράφου 3 και αυτή της παραγρά-
φου 4, εφόσον υφίσταται, διατίθεται κατά τα οριζόµενα
στο καταστατικό ή σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης. 

7. Τα ποσά που αποδίδονται στα µέλη βάσει του κατα-
στατικού ή µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπο-
ρούν να παραµείνουν στον ΑΣ ως εξατοµικευµένες έ-
ντοκες προθεσµιακές καταθέσεις των µελών. Το επιτόκιο
που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή καθορίζεται µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν µπορεί να υ-
περβαίνει το επιτόκιο δανεισµού του ΑΣ από τις τράπε-
ζες. 

8. Στο τακτικό αποθεµατικό περιέρχονται: 
α) Η κράτηση της παραγράφου 3. 
β) Τα έσοδα που περιέρχονται στον ΑΣ από χαριστική

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

ρετικά από το καταστατικό. 
9. Στο ειδικό αποθεµατικό περιέρχονται:
α) Τα κέρδη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, µετά

τη φορολόγησή τους.
β) Η κράτηση της παραγράφου 4. 
10. α) Τα πλεονάσµατα που δηµιουργεί ο ΑΣ δεν φορο-
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λογούνται. Τα κέρδη του ΑΣ φορολογούνται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νοµοθε-
σίας.
β) Τα πλεονάσµατα ή τα κέρδη µπορούν να διανέµο-

νται στα µέλη µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Στην περίπτωση αυτήν, όταν διανέµονται πλεονάσµατα,
αυτά φορολογούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 27 και όταν διανέµονται κέρδη, αυτά φορολο-
γούνται ως µερίσµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ι-
σχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. 

Άρθρο 27
Οικονοµικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές, 

κίνητρα - Δικαιούχοι

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. Τα πλεονάσµατα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ,
που είναι εγγεγραµµένοι και ενήµεροι στο ΕΜΑΣ, όταν
διανέµονται στα µέλη τους, σύµφωνα µε την περίπτωση
β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 26 υπόκεινται σε φο-
ρολογία εισοδήµατος των µελών, ανεξάρτητα από την
καταβολή τους ή την εξατοµικευµένη διατήρησή τους ως
κατάθεση στον ΑΣ. Τα ανωτέρω πλεονάσµατα φορολο-
γούνται ως εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα, εφόσον ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο
που ασκεί αγροτική δραστηριότητα και τηρεί τις υποχρε-
ώσεις του άρθρου 8. 

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

4. Οι ΑΣ που συγχωνεύονται, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου απαλλάσσονται της υποχρέω-
σης καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, φόρου υπέρ
τρίτων, δικαιωµάτων υποθηκοφυλάκων, δικαιωµάτων Τα-
µείων, αναλογικών δικαιωµάτων συµβολαιογράφων και
κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για την περί-
πτωση αυτήν στον ν. 4548/2018, στο ν.δ. 1297/1972 (Α΄
217) και στον ν. 2166/1993 (Α΄ 137), εφόσον συντρέ-
χουν οι κατά περίπτωση προβλεπόµενες προϋποθέσεις
των απαλλαγών. Η µεταγραφή των πράξεων συγχώνευ-
σης στα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηµατολογικά Γρα-
φεία, σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 29 του παρόντος νόµου, γίνεται ατελώς. Η
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
4178/2013 (Α΄ 174) δεν εφαρµόζεται και στην περίπτω-
ση συµβάσεων συγχώνευσης των ΑΣ.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µπορεί να καθορίζονται πρόσθετα κίνητρα για
τη συγχώνευση και την ανάπτυξη των ΑΣ. Τα κίνητρα α-
ναφέρονται στις επενδύσεις, την ανάπτυξη των ΑΣ, την
πρόσληψη και κατάρτιση στελεχών, την επιλεξιµότητα
για ανάθεση έργων και την ενθάρρυνση ανάληψης πρω-
τοβουλιών και δραστηριοτήτων επ’ ωφελεία των µελών
τους. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις υπαγωγής των ΑΣ στα παραπάνω κίνητρα.

6. Διατάξεις που παρέχουν διευκολύνσεις ή απαλλα-
γές από φόρους, τέλη χαρτοσήµου ή άλλα υπέρ του Δη-
µοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώµατα υπέρ οποιουδήποτε
τρίτου για τη συγχώνευση, απορρόφηση, µετατροπή επι-
χειρήσεων, εισφορές κλάδων κ.λπ., εφαρµόζονται ανα-

λογικά και στους ΑΣ, εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋπο-
θέσεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις.

7. Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οικο-
νοµικής, φορολογικής ή άλλης φύσης για τη µετατροπή
εµπορικών εταιρειών σε εµπορικές εταιρείες άλλου νο-
µικού τύπου, ισχύουν µε τις ίδιες προϋποθέσεις και για
τη µετατροπή των ΑΣ, ΕΑΣ, Κλαδικών Αγροτικών Συνε-
ταιρισµών (ΚΑΣ) και των Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών
Συνεταιρισµών (ΚΕΑΣ), σύµφωνα µε τα άρθρα 29 και 36
παράγραφοι 8 και 11.

8. Οι ΑΣ, οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί και οι Ενώσεις
τους, οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις, οι Οµάδες και
Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις τους και οι Διε-
παγγελµατικές Οργανώσεις που έχουν εγγραφεί στο Ε-
ΜΑΣ και είναι ενήµεροι έχουν δικαίωµα πρόσβασης:
α) στις οικονοµικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλα-

γές και τα κίνητρα των παραγράφων 1 έως και 7 και των
εκάστοτε αναπτυξιακών νόµων και ενωσιακών προγραµ-
µάτων 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.

Άρθρο 28
Τηρούµενα βιβλία

Οι ΑΣ τηρούν τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που
προβλέπονται από τη φορολογική νοµοθεσία, καθώς και
τα παρακάτω βιβλία: 
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών. 
β) Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητι-

κού Συµβουλίου και Εποπτικού Συµβουλίου, εφόσον υ-
πάρχει Εποπτικό Συµβούλιο. 
γ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το καταστα-

τικό. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣ

Άρθρο 29
Συγχώνευση - Μετατροπή

1. Δύο (2) ή περισσότεροι ΑΣ µπορεί να συγχωνευθούν
είτε µε τη σύσταση νέου ΑΣ, στον οποίο ενσωµατώνο-
νται οι συγχωνευόµενοι, είτε µε την απορρόφηση ενός
(1) ή περισσότερων υφιστάµενων ΑΣ από άλλον, ο οποί-
ος ήδη λειτουργεί. 

2. Για τη συγχώνευση απαιτείται: 
α) Απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων καθενός από

τους προς συγχώνευση ΑΣ, που λαµβάνεται µε την αυ-
ξηµένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται στην πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 13 και στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 14, αντίστοιχα. Η απόφαση αυτή, αφορά στην έ-
γκριση του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης και τις, κα-
τά περίπτωση, τροποποιήσεις του καταστατικού, που α-
παιτούνται για την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης.
Τα Διοικητικά Συµβούλια ή τα Εποπτικά Συµβούλια των
ΑΣ που συγχωνεύονται, καταρτίζουν εγγράφως Σχέδιο
Σύµβασης Συγχώνευσης. 
Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης περιέχει τουλάχι-

στον τα ακόλουθα στοιχεία: 
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αα) την επωνυµία, την καταστατική έδρα των συγχω-
νευοµένων, τον αριθµό του ΕΜΑΣ και τον αριθµό κατα-
χώρισης των καταστατικών τους και των τροποποιήσεων
αυτών στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων του αρµοδίου Ειρηνοδικείου, εφόσον υ-
πάρχει, 
ββ) την επωνυµία και την έδρα που προτείνεται για τον

ΑΣ που θα προέλθει από τη συγχώνευση,
γγ) τον τρόπο κατανοµής των συνεταιρικών µερίδων, 
δδ) τους ενδεχόµενους ειδικούς όρους ή πλεονεκτή-

µατα που συνδέονται µε τις υποχρεωτικές και προαιρετι-
κές µερίδες,
εε) την ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις των συγ-

χωνευοµένων ΑΣ θεωρούνται λογιστικά τελούµενες για
λογαριασµό του νέου ΑΣ. 
Οι συγχωνευόµενοι ΑΣ µπορούν να προσθέσουν και

άλλα στοιχεία στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης. 
β) Δηµοσίευση περίληψης του Σχεδίου Σύµβασης Συγ-

χώνευσης σε µία (1) εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας
της περιφερειακής ενότητας της έδρας των υπό συγχώ-
νευση ΑΣ, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την
ηµέρα λήψης της τελευταίας εκ των αποφάσεων της Γε-
νικής Συνέλευσης των συγχωνευοµένων ΑΣ. 
γ) Εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχω-

νευοµένων ΑΣ. Για την εκτίµηση συντάσσεται έκθεση
προς τη Γενική Συνέλευση των µελών των συγχωνευο-
µένων ΑΣ, από τριµελή Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων. Τα
πρόσωπα αυτά, που ορίζονται µε συµφωνία των συγχω-
νευοµένων ΑΣ, εξετάζουν επίσης και τους όρους που
περιλαµβάνονται στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης.
Τα µέλη της ανωτέρω επιτροπής έχουν το δικαίωµα να
λαµβάνουν από τους συγχωνευόµενους ΑΣ οποιαδήπο-
τε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιµο για την διεκπεραίω-
ση του έργου της εκτίµησης, καθώς και να διενεργούν ό-
λες τις απαραίτητες ενέργειες και να προβαίνουν στους
αναγκαίους ελέγχους. 
δ) Σύγκληση, µετά από πρόσκληση των Διοικητικών

Συµβουλίων ή των Εποπτικών Συµβουλίων των υπό συγ-
χώνευση ΑΣ, των µελών τους σε κοινή Γενική Συνέλευ-
ση. Η συνέλευση αυτή εκλέγει το νέο Διοικητικό Συµ-
βούλιο και το Εποπτικό Συµβούλιο του νέου ΑΣ, που προ-
κύπτει από τη συγχώνευση. 
ε) Έγκριση του καταστατικού κατά τα οριζόµενα στο

άρθρο 4. 
στ) Εγγραφή του ΑΣ στο ΕΜΑΣ, σύµφωνα µε το άρθρο

4. Από την ηµεροµηνία αυτήν συντελείται η συγχώνευση
και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευοµένων
αποτελούν περιουσία του νέου ΑΣ. Ο υποθηκοφύλακας
µεταγράφει τα ακίνητα στον νέο ΑΣ που προέκυψε από
τη συγχώνευση, σηµειώνοντας σχετική πράξη στα βιβλία
του, ύστερα από αίτηµα του Διοικητικού Συµβουλίου του
νέου ΑΣ και την προσκόµιση όλων των απαιτούµενων α-
πό το Υποθηκοφυλακείο στοιχείων, καθώς και τον αριθ-
µό καταχώρισής του στο ΕΜΑΣ. 

3. Μέλη, που δεν επιθυµούν τη συγχώνευση, µπορούν
να αποχωρήσουν, σύµφωνα µε τους όρους του καταστα-
τικού του ΑΣ που πρόκειται να συγχωνευθεί και στον ο-
ποίο ανήκουν. Η τυχόν υπεραξία που προκύπτει από την
αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, απαλλάσσεται

από κάθε φόρο και τέλος και εγγράφεται σε λογαριασµό
του τακτικού αποθεµατικού του νέου ΑΣ. 

4. Η συγχώνευση συνεπάγεται, από την ηµέρα που συ-
ντελείται, την καθολική διαδοχή του νέου ΑΣ σε όλα τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ΑΣ που συγχωνεύ-
θηκαν. 

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

6. Οι συνεταιρικές µερίδες των ΑΣ που συγχωνεύθη-
καν αποτελούν το κεφάλαιο του νέου ΑΣ. Αν οι συνεται-
ρικές αυτές µερίδες είναι άνισες, η κοινή Γενική Συνέ-
λευση της παραγράφου 2, µε απόφασή της, ορίζει τον
τρόπο προσαρµογής των µερίδων που υπολείπονται του
ύψους της συνεταιρικής µερίδας του νέου ή του απορρο-
φώντος ΑΣ. 

7. Η συγχώνευση των ΑΣ δεν επιφέρει διακοπή των δι-
κών, στις οποίες είναι διάδικοι. Εκκρεµείς δίκες των ΑΣ
που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται από τον νέο ΑΣ. 

8. ΑΣ µπορεί να µετατραπεί σε Αγροτική Εταιρική Σύ-
µπραξη του άρθρου 34 ή σε άλλη µορφή εταιρείας µε νο-
µική προσωπικότητα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του ΑΣ, που λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία
της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και την αυξηµένη
πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14. 

9. Είναι δυνατή η εισφορά ενός (1) ή περισσότερων
κλάδων ή τµηµάτων λειτουργούντος ΑΣ, σε λειτουργού-
σα Αγροτική Εταιρική Σύµπραξη, µε απόφαση της Γενι-
κής Συνέλευσης του ΑΣ, η οποία λαµβάνεται επίσης µε
την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 και στην παράγραφο 2
του άρθρου 14 αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, είναι
δυνατή και η εισφορά περιουσιακών στοιχείων για τα ο-
ποία δόθηκε επιχορήγηση από τους εκάστοτε ισχύοντες
αναπτυξιακούς νόµους,  µε την προβλεπόµενη από αυ-
τούς διαδικασία. 

10. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και
αναλογικά οι διατάξεις του  ν. 4601/2019 για τους  εται-
ρικούς µετασχηµατισµούς, όπως ισχύει. 

Άρθρο 30
Πτώχευση 

1. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στις επόµενες
παραγράφους του παρόντος άρθρου, για την πτώχευση
και για τις προπτωχευτικές διαδικασίες των ΑΣ εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.
3588/2007, Α΄ 153).

2. Η πτώχευση κηρύσσεται από το πτωχευτικό δικα-
στήριο της έδρας του ΑΣ µετά από αίτηση: 
α) Οποιουδήποτε πιστωτή, που έχει έννοµο συµφέρον. 
β) Του Διοικητικού Συµβουλίου ή του Εποπτικού Συµ-

βουλίου του ΑΣ. 
γ) Των εκκαθαριστών του ΑΣ. 
3. Ο υπό εκκαθάριση ΑΣ κηρύσσεται σε πτώχευση, µό-

νο αν δεν έχει συντελεστεί η διανοµή. 
4. Από την κήρυξή του σε πτώχευση ο ΑΣ λύεται. Η

πτώχευση του ΑΣ δεν συνεπάγεται την πτώχευση των
µελών του. 
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Άρθρο 31
Λύση

1. Οι ΑΣ λύονται: 
α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς τους, 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 αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία που ορί-
ζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 και στην παρά-
γραφο 2 του άρθρου 14, αντίστοιχα, του νόµου αυτού. 
γ) Αν κηρυχθούν σε κατάσταση πτώχευσης. 
δ) Με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του ΑΣ

που δικάζει κατά την εκούσια δικαιοδοσία, κατόπιν αίτη-
σης οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ή του Διοικητι-
κού Συµβουλίου ή του Εποπτικού Συµβουλίου ή των δύο
τρίτων (2/3) του συνολικού αριθµού των µελών του. 
ε) Με αιτιολογηµένη απόφαση της εποπτεύουσας Αρ-

χής, αν η λειτουργία του ΑΣ κατέστη παράνοµη ή αν ο
ΑΣ δεν υπέβαλε στο ΕΜΑΣ τις ετήσιες χρηµατοοικονοµι-
κές του καταστάσεις για δύο (2) συνεχή έτη ή αν αδρά-
νησε για δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές
χρήσεις ή αν συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του,
λόγω ανύπαρκτης δραστηριότητας. Πριν από την έκδοση
της απόφασης αυτής, η εποπτεύουσα Αρχή τάσσει στον
ΑΣ εύλογη προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
εξήντα (60) ηµέρες για εξάλειψη των λόγων λύσης. Πα-
ρερχοµένης απράκτου της προθεσµίας αυτής ή εφόσον
δεν εξαλειφθούν οι λόγοι λύσης, η εποπτεύουσα Αρχή
προβαίνει στη λύση.

2. Η εποπτεύουσα Αρχή υποχρεούται, χωρίς καθυστέ-
ρηση να προβεί στις ενέργειες της περίπτωσης ε΄ της
παραγράφου 1, από τη στιγµή που θα λάβει µε οποιονδή-
ποτε τρόπο γνώση ότι, συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
περίπτωσης αυτής. 

3. 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 Γενι-
κή Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη
λήξη της χρήσης του ισολογισµού, η οποία αποφασίζει
την υιοθέτηση σχεδίου εξυγίανσης για έγκριση από τον
πιστωτή µε το µεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων ή τη λήψη
µέτρων για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ή τη λύση
του ΑΣ.

4. ΑΣ, ο οποίος αδυνατεί να εκλέξει όργανα διοίκησης
από τη Γενική Συνέλευση ή να διορίσει προσωρινή Διοί-
κηση σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους, λύεται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄
της παραγράφου 1. 

5. Σε περίπτωση έλλειψης Διοίκησης, οποιοδήποτε δι-
κόγραφο κοινοποιείται νοµίµως σε οποιοδήποτε µέλος
του τελευταίου Διοικητικού ή Εποπτικού Συµβουλίου του
ΑΣ. 

Άρθρο 32
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση λύσης του ΑΣ που ε-
πέρχεται από την κήρυξή του σε κατάσταση πτωχεύσε-

ως, κατά την οποία ακολουθείται η διαδικασία του Πτω-
χευτικού Κώδικα, τη λύση ακολουθεί, σε κάθε άλλη περί-
πτωση, το στάδιο της εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση διε-
νεργείται από έναν (1) ή περισσότερους εκκαθαριστές,
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που ορίζονται από τη Γενική
Συνέλευση, η οποία ορίζει και το ύψος της αµοιβής τους,
εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. 

2. Το νοµικό πρόσωπο του λυθέντος ΑΣ εξακολουθεί
να υπάρχει και να λειτουργεί για τις ανάγκες της εκκα-
θάρισης. Η Γενική Συνέλευση του ΑΣ διατηρεί τα δικαιώ-
µατά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, λειτουργεί
για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και λαµβάνει αποφά-
σεις για οποιοδήποτε θέµα, µε την απαρτία των παρα-
γράφων 1 και 2 του άρθρου 13 και µε την πλειοψηφία της
παραγράφου 1 του άρθρου 14. Ο διορισµός εκκαθαρι-
στών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας
του Διοικητικού Συµβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθα-
ριστές, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοι-
κητικό Συµβούλιο των ΑΣ. Οι αποφάσεις των εκκαθαρι-
στών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών
του Διοικητικού Συµβουλίου.

3. Σε περίπτωση λύσης ΑΣ µε απόφαση της εποπτεύ-
ουσας Αρχής κατά την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 31 ή µη ορισµού εκκαθαριστών από τη Γενική
Συνέλευση ή θανάτου, µόνιµης αδυναµίας άσκησης κα-
θηκόντων, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαριστών
µετά από αίτηση µέλους ή πιστωτή του ΑΣ, το Ειρηνοδι-
κείο της έδρας του ΑΣ διορίζει ή αντικαθιστά τους εκκα-
θαριστές, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας. 

4. Για την εκκαθάριση των ΑΣ, κατά τα λοιπά εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις περί δικαστικής εκκαθάρισης κληρο-
νοµίας. 

Άρθρο 33
Ενέργειες εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, µόλις αναλά-
βουν τα καθήκοντά τους και σε κάθε περίπτωση εντός το
πολύ έξι (6) µηνών από τον διορισµό τους, να προβούν
σε απογραφή της περιουσίας του εκκαθαριζοµένου ΑΣ
και να συντάξουν ισολογισµό, αντίγραφο του οποίου υ-
ποβάλλουν στην εποπτεύουσα Αρχή. Αν η εκκαθάριση
παρατείνεται, ο ισολογισµός συντάσσεται στο τέλος κά-
θε έτους. Ο τελικός ισολογισµός καταρτίζεται στο τέλος
της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές, µέσα σε έναν (1) µή-
να από την κοινοποίηση της απόφασης διορισµού τους,
δηµοσιεύουν σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα πανελλαδι-
κής κυκλοφορίας και σε µία (1) περιοδική εφηµερίδα της
περιφερειακής ενότητας της έδρας του ΑΣ, καθώς και
στην ιστοσελίδα του, ανακοίνωση στην οποία περιέχεται
περίληψη της απόφασης που προβλέπει τη λύση του ΑΣ
και τον διορισµό τους, ως εκκαθαριστών και µε την οποία
καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις
τους εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από τη δη-
µοσίευση αυτή. Παράλληλα, κοινοποιούν πρόσκληση,
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 62 του ν.δ.
356/1974 (A΄ 90), στην οποία αναφέρεται η ως άνω προ-
θεσµία αναγγελίας. Οι εκκαθαριστές αποστέλλουν αντί-
γραφο της αποφάσεως διορισµού τους και των φύλλων
των ως άνω εφηµερίδων στις οποίες δηµοσιεύθηκε η α-
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νακοίνωσή τους, καθώς και της πρόσκλησης του προη-
γούµενου εδαφίου στην εποπτεύουσα Αρχή  για την κα-
ταχώρισή τους στο ΕΜΑΣ.

2. Με την εξαίρεση απαιτήσεων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων κοινωνικής ασφάλισης, απαιτήσεις
πιστωτών κατά του υπό εκκαθάριση ΑΣ παραγράφονται
µετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία της
δηµοσίευσης της λύσης του. 

3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώνουν χω-
ρίς καθυστέρηση τις εκκρεµείς υποθέσεις του ΑΣ, να µε-
τατρέπουν σε χρήµα τη συνεταιριστική περιουσία, να ει-
σπράττουν τις απαιτήσεις του ΑΣ, να εξοφλούν τα χρέη
του και να διανέµουν στα µέλη του, το τυχόν εναποµέ-
νον ενεργητικό. 

4. Το προϊόν της εκκαθάρισης διανέµεται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για τη
διανοµή πλειστηριάσµατος σε περίπτωση έµµεσης εκτέ-
λεσης.

5. Το υπόλοιπο του ενεργητικού, που αποµένει µετά
την εξόφληση των υποχρεωτικών, πρόσθετων υποχρεω-
τικών και τυχόν προαιρετικών µερίδων στην ονοµαστική
τους αξία διανέµεται στα µέλη. 

6. Η διάρκεια της εκκαθάρισης δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τα τρία (3) έτη. Παράταση για περίοδο έως και έξι (6)
ετών από τη λήξη της προηγουµένης περιόδου µπορεί
να δοθεί µόνον κατόπιν αίτησης πιστωτή ή µέλους του
ΑΣ ή του εκκαθαριστή, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λό-
γος, από το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ, που δικάζει
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Δεν µπο-
ρεί να οριστεί εκκαθαριστής το ίδιο πρόσωπο, για περίο-
δο µεγαλύτερη συνολικά των έξι (6) ετών.

7. Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές ΑΣ και Α-
ΕΣ, δεν διώκονται ποινικά, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε α-
στική ή άλλη ατοµική ευθύνη για χρέη ΑΣ και ΑΕΣ προς
το Δηµόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανε-
ξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Δεν µπορούν να
οριστούν εκκαθαριστές του ΑΣ πρόσωπα που έχουν α-
σκήσει διοίκηση ή έχουν υπάρξει υπάλληλοί του. Η διά-
ταξη αυτή ισχύει και για τους εκκαθαριστές των ΑΣ, των
ΕΑΣ, των Κεντρικών Συνεταιριστών Ενώσεων (ΚΕΣΕ),
των Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώ-
σεων (ΚΑΣΟ), των Συνεταιριστικών Εταιρειών (ΣΕ) του
ν. 2810/2000 (Α΄ 61) και των ΑΣ, ΑΕΣ, ΚΑΣ και ΚΕΑΣ του
ν. 4015/2011 (Α΄ 210) και του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) που έ-
χουν τεθεί σε εκκαθάριση µε οποιονδήποτε τρόπο και ε-
ξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκαθάριση, κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ή θα τεθούν σε εκκα-
θάριση µετά την έναρξη ισχύος του.

8. Οι διατάξεις του άρθρου 32 και του παρόντος άρ-
θρου εφαρµόζονται και για τις εκκαθαρίσεις των ΑΣ, Ε-
ΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και ΣΕ που έχουν ήδη τεθεί σε εκκαθά-
ριση µε οποιονδήποτε τρόπο και εξακολουθούν να βρί-
σκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 34
Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις

1. Οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις είναι ανώνυµες
εταιρείες (ΑΕ) ή εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ)
ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) που δραστη-

ριοποιούνται σε οποιονδήποτε κλάδο της αγροτικής οι-
κονοµίας, τις οποίες συνιστούν ΑΣ ή και άλλες ΑΕΣ, και
στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν και µέτοχοι ή εταί-
ροι– επενδυτές, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Οι µετοχές ή
τα µερίδια των εταιρειών αυτών είναι πάντοτε ονοµαστι-
κά. Σε κάθε περίπτωση µεταβίβασης µετοχών δικαίωµα
προτίµησης έχουν οι ΑΣ και οι ΑΕΣ που συµµετέχουν
στην ΑΕΣ. Κανένας µέτοχος ή εταίρος δεν µπορεί να α-
ποκτήσει µετοχές ή µερίδια πέραν του είκοσι τοις εκατό
(20%) του συνολικού αριθµού των µετοχών ή µεριδίων
της ΑΕΣ και το σύνολο των µετοχών ή µεριδίων που κα-
τέχονται από µετόχους ή εταίρους – επενδυτές δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του συ-
νόλου των µετοχών ή µεριδίων που αντιστοιχούν στο κα-
ταβεβληµένο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο. Σε περίπτω-
ση που οι µέτοχοι ή εταίροι είναι λιγότεροι από πέντε
(5), κανένας µέτοχος ή εταίρος δεν µπορεί να αποκτήσει
µετοχές ή µερίδια  πέραν του πενήντα τοις εκατό (50%)
του συνολικού αριθµού των µετοχών ή µεριδίων  της Α-
ΕΣ. ΟΙ ΑΕΣ εγγράφονται στο ΕΜΑΣ.

2. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται, ανάλογα µε τη νοµική
µορφή της ΑΕΣ, οι νόµοι που διέπουν αντίστοιχα τις ΑΕ
ή τις ΕΠΕ ή τις ΙΚΕ. Με την υπουργική απόφαση της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 22 καθορίζονται τα έγγραφα και
τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ΑΕΣ για την εγ-
γραφή τους στο ΕΜΑΣ, την επικαιροποίηση αυτής και τη
διαγραφή τους από αυτό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
Ποινικές διατάξεις

1. Τιµωρείται µε φυλάκιση από τρεις (3) µήνες έως ένα
(1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν τιµωρείται µε
βαρύτερη ποινή, µέλος Διοικητικού Συµβουλίου ή Επο-
πτικού Συµβουλίου ή υπάλληλος ΑΣ και ΑΕΣ αν: 
α) Εν γνώσει του παρέχει στη Γενική Συνέλευση ή σε

εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή τον έλεγχο ψευδή
στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει αληθή στοιχεία, γεγο-
νότα ή περιστατικά, που αφορούν στην οικονοµική κατά-
στασή τους. 
β) Εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγ-

γραφές στα βιβλία τους ή συντάσσει ψευδείς ή εικονι-
κούς ισολογισµούς και ετήσιες χρηµατοοικονοµικές κα-
ταστάσεις.

γ) Αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει από εκείνον
που ασκεί έλεγχο ή εποπτεία, τα τηρούµενα στοιχεία ή
βιβλία ή παρεµποδίζει µε οποιονδήποτε τρόπο την άσκη-
ση ελέγχου ή εποπτείας. 

2. Όποιος διενεργεί έλεγχο ή εποπτεία στα αναφερό-
µενα στην παράγραφο 1 νοµικά πρόσωπα, αν κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων του παρέχει εν γνώσει του ψευ-
δή στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται αληθή γεγονότα ή
περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονο-
µική κατάσταση των αναφερόµενων στην παράγραφο 1
νοµικών προσώπων, εφόσον περιήλθαν σε γνώση του α-
πό τον έλεγχο ή την εποπτεία που διενήργησε σε αυτές,
τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα (1) µήνα έως ένα (1) έ-
τος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν τιµωρείται µε βα-
ρύτερη ποινή. 

3. Όποιος µε χρήση σωµατικής βίας ή απειλής σωµατι-
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κής βίας ή άλλης παράνοµης πράξης ή παράλειψης, πα-
ρεµποδίζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου
ή του Εποπτικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης
των µελών των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 νοµι-
κών προσώπων τιµωρείται µε φυλάκιση από έναν (1) µή-
να µέχρι ένα (1) έτος ή µε χρηµατική ποινή ή και µε τις
δύο ποινές ταυτόχρονα, εφόσον από άλλες διατάξεις
δεν τιµωρείται µε βαρύτερη ποινή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 36
Μεταβατικές διατάξεις

1. ΑΣ, ΑΕΣ, αναγκαστικοί συνεταιρισµοί και Ενώσεις
αυτών, Οµάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις
Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελµατικές Οργα-
νώσεις που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο του άρ-
θρου 19 του ν. 4384/2016 κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, θεωρούνται αυτοδίκαια εγγεγραµµένοι
στο ΕΜΑΣ . Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, καθορίζεται κάθε τυχόν αναγκαία
λεπτοµέρεια για τη µετάπτωση των ως άνω εγγεγραµµέ-
νων στο ΕΜΑΣ.

2. Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραµµένοι στο
Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεούνται να προ-
σαρµόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του πα-
ρόντος νόµου εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος
του. Η προσαρµογή του καταστατικού γίνεται µε απόφα-
ση της Γενικής Συνέλευσης του ΑΣ που λαµβάνεται µε
την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 και
µε την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14.
Μετά την πάροδο της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου,
για τους ΑΣ που δεν έχουν προσαρµόσει το καταστατικό
τους, εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 31 και
διαγράφονται από το ΕΜΑΣ.

3. Για τους ΑΣ που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο
του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 και κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου είτε δεν έχουν καταχωρίσει
σε αυτό χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους της τε-
λευταίας τριετίας είτε έχουν αδρανήσει για δύο (2) του-
λάχιστον συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις είτε συνάγε-
ται εγκατάλειψη του σκοπού τους λόγω ανύπαρκτης
δραστηριότητας, εξαιρουµένων των αρδευτικών ΑΣ, των
αναγκαστικών συνεταιρισµών διαχειρίσεως ακινήτου συ-
νιδιοκτησίας και κοινής χορτονοµής του ν.δ. 11.7.1923
(Α΄ 196), των ΑΣ προώθησης προβατοτροφίας, καθώς
και των ΑΣ εξαγοράς κτηµάτων, εφαρµόζεται η παρά-
γραφος 1 του άρθρου 31 του παρόντος νόµου εντός έξι
(6) µηνών από την έναρξη ισχύος του, ηµεροµηνία κατά
την οποία διαγράφονται από το ΕΜΑΣ.

4. Μέχρι τις 28.02.2021, οι εκκαθαριστές των ΑΣ και
των ΕΑΣ του ν. 2810/2000 που έχουν τεθεί υπό εκκαθά-
ριση πριν την 1η.1.2013 και των οποίων οι εργασίες της
εκκαθάρισης συνεχίζονται κατά τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις ερ-
γασίες της εκκαθάρισης, άλλως οι εκκαθαριστές µπο-
ρούν να αντικατασταθούν κατά τη διαδικασία της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 32 του παρόντος νόµου.

5. Με κοινή απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας
Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών και
της εποπτεύουσας Αρχής του άρθρου 21, ύστερα από
πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Μαστιχο-
παραγωγών Χίου µε την απαρτία της παραγράφου 3 του
άρθρου 13 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του
άρθρου 14, η Ένωση µετατρέπεται σε ΑΣ, που διέπεται
από τις διατάξεις του α.ν. 1390/1938 (Α΄ 364) και συ-
µπληρωµατικά του παρόντος νόµου. Οι Αναγκαστικοί Α-
γροτικοί Συνεταιρισµοί µέλη της Ένωσης Μαστιχοπαρα-
γωγών Χίου λύονται και τα φυσικά πρόσωπα µέλη τους,
θεωρούνται αυτοδίκαια ως µέλη του ιδρυόµενου ΑΣ. Με
την ίδια κοινή απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και οι
λεπτοµέρειες της µετατροπής και κάθε άλλη απαραίτητη
διαδικασία και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της πα-
ρούσας διάταξης.

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, ΑΕΣ που λει-
τουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
υποχρεούνται να προσαρµόσουν τα καταστατικά τους
στις διατάξεις του παρόντος νόµου εντός έξι (6) µηνών
από την έναρξη ισχύος του.

7. ΑΕΣ που συστάθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν.
4015/2011 (Α΄ 210) και υφίστανται κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου, καθώς και µονοµετοχικές Α-
ΕΣ που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, εφόσον δεν έχουν εγγραφεί, εγγράφονται
στο ΕΜΑΣ και συνεχίζουν να λειτουργούν νόµιµα, µε την
υφιστάµενη µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου µετοχική σύνθεσή τους.

8. ΕΑΣ του ν. 2810/2000 που δεν µετατράπηκαν σε ΑΣ
ή ΑΕΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4015/2011 µπο-
ρούν να µετατραπούν σε ΑΣ ή ΑΕΣ του παρόντος νόµου
εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του. Η διαδι-
κασία µετατροπής τους θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο
29 του παρόντος νόµου. 

9. Για ΑΣ που λύονται, σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 και είναι εγγεγραµµέ-
νοι στα βιβλία Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισµών Ειρη-
νοδικείου, η εποπτεύουσα Αρχή καταθέτει στη γραµµα-
τεία του Ειρηνοδικείου που εξέδωσε την απόφαση ίδρυ-
σης του ΑΣ, την απόφαση λύσης του ΑΣ, προκειµένου
αυτός να διαγραφεί από το βιβλίο Μητρώου Αγροτικών
Συνεταιρισµών του Ειρηνοδικείου αυτού. 

10. Για ΑΣ στους οποίους, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, έχει κοινοποιηθεί, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 6 της υπ’ αριθµ. 2062/132509/25.11.2016 απόφασης
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄
3938), πράξη διαγραφής τους από το Μητρώο του άρ-
θρου 19 του ν. 4384/2016 και εφόσον αυτοί έχουν υπο-
βάλει την ένσταση της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου
της ως άνω υπουργικής απόφασης ή δεν έχουν υποβάλει
τέτοια ένσταση, χωρίς όµως να έχει παρέλθει η προθε-
σµία αυτής, εξακολουθούν να ισχύουν για την κρίση επί
της ενστάσεως αυτής και µέχρι συµπληρώσεως της ως
άνω προθεσµίας ή µέχρι την εντός της προθεσµίας αυ-
τής υποβολή ενστάσεως από αυτούς, οι διατάξεις της
ως άνω υπουργικής απόφασης. 

11. α) Κλαδικοί Εθνικοί ΑΣ (ΚΕΑΣ) του άρθρου 31 του
ν. 4384/2016 που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου µπορούν:
αα) Είτε να συνεχίσουν να λειτουργούν, εκπροσωπώ-

ντας τα µέλη τους, σύµφωνα µε τις καταστατικές τους
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διατάξεις, εφόσον δεν ασκούν εµπορία αγροτικών προϊ-
όντων, παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες ενηµέρωσης,
εκπαίδευσης και προώθησης των συνεταιριστικών και α-
γροτικών δραστηριοτήτων των µελών τους, σχετιζόµε-
νων µε ένα προϊόν ή µε οµάδα οµοειδών προϊόντων και
δεν έχουν ληξιπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις ή λη-
ξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο και φορείς κοινω-
νικής ασφάλισης. 
ββ) Είτε να συνεχίσουν να λειτουργούν ως ΑΣ του πα-

ρόντος νόµου, προσαρµοζόµενοι στις διατάξεις του,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή
να µετατραπούν σε ΑΕΣ του άρθρου 34 του παρόντος
νόµου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29, ε-
ντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µε από-
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
έως ένα (1) έτος από τη λήξη της. Εφόσον, οι ως άνω
ΚΕΑΣ  δεν εφαρµόσουν τις διατάξεις της παρούσας πα-
ραγράφου, λύονται µε απόφαση της εποπτεύουσας Αρ-
χής.
β) Η ως άνω υποπερίπτωση ββ΄ εφαρµόζεται και για

τους Κλαδικούς ΑΣ (ΚΑΣ) του άρθρου 31 του ν.
4384/2016 που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου.

12. ΑΣ που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο του άρθρου
19 του ν. 4384/2016 και λειτουργούν, µπορούν εντός έξι
(6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
να συγχωνευθούν µε άλλον ΑΣ που είναι ή θεωρείται εγ-
γεγραµµένος στο ΕΜΑΣ. Εφόσον, δεν έχουν συγχωνευ-
θεί εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου,
λύονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 31.

13. Μέχρι την έκδοση και έναρξη ισχύος της υπουργι-
κής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 21, εξακο-
λουθεί να ισχύει η υπ’ αριθµ. 2707/144666/23.10.2018 α-
πόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων (Β΄ 4985).

Άρθρο 37 
Καταργούµενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργού-
νται:
α) τα άρθρα 1 έως και 36 και 39 έως και 41 του

ν. 4384/2016, όπως ισχύουν, του άρθρου 41 του
ν. 4384/2016 καταργουµένου αναδροµικά από τότε που
ίσχυσε, ήτοι από 26.04.2016,
β) η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 4492/2017

(Α΄ 156), όπως ισχύει,
γ) η υπ’ αριθµ. 2062/132509/25.11.2016 απόφαση του

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄
3938), όπως ισχύει, µε την επιφύλαξη της παραγράφου
10 του άρθρου 36 και
δ) 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.

Άρθρο 38
Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών 

1. Για τη σύσταση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε τίτλο «Εθνική Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.)» (ΕΘ.Ε.Α.Σ.), που
αποτελεί την εθνική συντονιστική οργάνωση των ΑΣ και
των λοιπών νοµικών προσώπων που είναι εγγεγραµµέ-
νοι στο ΕΜΑΣ, πλην των Διεπαγγελµατικών Οργανώσε-
ων, απαιτούνται:
α) Η σύνταξη και υπογραφή του καταστατικού της

ΕΘ.Ε.Α.Σ. από εγγεγραµµένα µέλη του ΕΜΑΣ , τα οποία
είναι ενήµερα σύµφωνα µε το άρθρο 23 και αντιπροσω-
πεύουν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%)
του κύκλου εργασιών των ενήµερων µελών του ΕΜΑΣ
και 
β) Η έγκριση του καταστατικού της µε απόφαση της ε-

ποπτεύουσας Αρχής του άρθρου 21.
2. Θέµατα σχετικά µε τον χρόνο σύγκλησης, τη συ-

γκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της Γενι-
κής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ε-
ποπτικού Συµβουλίου ρυθµίζονται από το καταστατικό.
Με το καταστατικό ρυθµίζεται και κάθε άλλο θέµα σχετι-
κό µε τη λειτουργία και την οργάνωση της ΕΘ.Ε.Α.Σ., ε-
φόσον δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος άρθρου.

3. Μέλη της ΕΘ.Ε.Α.Σ. µπορούν να είναι οι ΑΣ, οι ΑΕΣ,
οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί και οι Ενώσεις τους, οι Ο-
µάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις τους
που είναι εγγεγραµµένοι στο ΕΜΑΣ. Η ΕΘ.Ε.Α.Σ. έχει ως
περιφέρεια ολόκληρη τη Χώρα και έδρα τον δήµο που ο-
ρίζει το καταστατικό της. Το ύψος της ετήσιας εισφοράς
των µελών της ΕΘ.Ε.Α.Σ. καθορίζεται µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η ΕΘ.Ε.Α.Σ.: 
α) Εκπροσωπεί τα µέλη της στο εσωτερικό και στο ε-

ξωτερικό της Χώρας.
β) Επιµελείται τη διάδοση και προώθηση της συνεται-

ριστικής ιδέας και προτείνει και αναπτύσσει µεθόδους
για την ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας των
µελών της, χωρίς να ενεργεί η ίδια πράξεις παραγωγής,
διακίνησης ή εµπορίας.
γ) Εξυπηρετεί και εκπαιδεύει τα µέλη της, µε την ανά-

ληψη και την εκπόνηση µελετών, ερευνητικών έργων και
εργασιών, µπορεί δε, να µετέχει σε διαγωνισµούς για τη
σύναψη συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, που έχουν
σχέση µε την αγροτική και συνεταιριστική εκπαίδευση
και ανάπτυξη. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό
της, µετέχει σε νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα, µε σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη των µε-
λών της και της συνεταιριστικής εκπαίδευσης.
δ) Γνωµοδοτεί, ύστερα από αίτηµα του Υπουργού Α-

γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για θέµατα που αφο-
ρούν στο συνεταιριστικό κίνηµα, την αγροτική παραγωγή
και την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα.

5. Το Διοικητικό και το Εποπτικό Συµβούλιο της
ΕΘ.Ε.Α.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία
συνέρχεται για τον σκοπό αυτόν, το αργότερο κάθε τέσ-
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σερα (4) χρόνια. Τις εκλογές για την ανάδειξη των µε-
λών του Διοικητικού Συµβουλίου και του Εποπτικού Συµ-
βουλίου, διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέ-
γεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από πέ-
ντε (5) µέλη. Στις εκλογές προεδρεύει της εφορευτικής
επιτροπής δικηγόρος που ορίζεται από τον Δικηγορικό
Σύλλογο της έδρας της ΕΘ.Ε.Α.Σ.. 

6. Κάθε µέλος της ΕΘ.Ε.Α.Σ. αντιπροσωπεύεται στη
Γενική Συνέλευση µόνο από αντιπροσώπους που ορίζο-
νται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και διαθέ-
τουν µία (1) ψήφο ο καθένας. Ο αριθµός των ψήφων κά-
θε  µέλους, ορίζεται µε βάση το ύψος του κύκλου εργα-
σιών του. Το ύψος του κύκλου εργασιών προκύπτει από
τα καταχωρισµένα στοιχεία στο ΕΜΑΣ  και βεβαιώνεται
από σχετικό έγγραφο της εποπτεύουσας Αρχής, προ της
διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης. Κύκλος εργασιών
µέλους από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€)  έως
ένα εκατοµµύριο ευρώ (1.000.000€)  αντιστοιχεί σε µία
(1) ψήφο και για κάθε δύο επιπλέον εκατοµµύρια ευρώ
(2.000.000€)  κύκλου εργασιών προστίθεται επιπλέον
µία (1) ψήφος, µε µέγιστο αριθµό ψήφων ανά µέλος τις
είκοσι (20). Μέλη µε κύκλο εργασιών µικρότερο από πε-
ντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€)  το καθένα µπο-
ρούν, µε έγγραφη συµφωνία τους καταρτιζόµενη τουλά-
χιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση,
να συγκροτούν οµάδα µελών, η οποία διαθέτει τόσες ψή-
φους, όσες αντιστοιχούν στο άθροισµα των κύκλων ερ-
γασιών των µελών της οµάδας κατά τα οριζόµενα στο
προηγούµενο εδάφιο. Η οµάδα µελών µε την έγγραφη
συµφωνία της ή το διοικητικό συµβούλιο του µέλους
µπορούν να ορίζουν και µόνον έναν αντιπρόσωπο της ο-
µάδας ή του µέλους αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, ο
µοναδικός αντιπρόσωπος εκπροσωπεί το σύνολο των
ψήφων που αναλογούν στην οµάδα ή στο µέλος.

7. Ο διαχειριστικός έλεγχος της ΕΘ.Ε.Α.Σ. διενεργεί-
ται ετησίως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και κατά τα
λοιπά, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρ-
θρων 24 και 25. 

8. Το καταστατικό της ΕΘ.Ε.Α.Σ. µπορεί να προβλέπει
την ίδρυση και λειτουργία περιφερειακών παραρτηµά-
των σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τα οποία αναλαµβά-
νουν την προώθηση των δραστηριοτήτων της στην περι-
φέρεια της ευθύνης του παραρτήµατος, τον συντονισµό
και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των µελών, την ε-
νηµέρωση και εκπαίδευση των αγροτών της περιοχής και
τη συνεργασία µε τις τοπικές δηµόσιες αρχές. Η εκλογή
των Διοικήσεων των περιφερειακών παραρτηµάτων γί-
νεται κατ’ αναλογία µε τις προβλεπόµενες διατάξεις για
την εκλογή των κεντρικών οργάνων και σύµφωνα µε τις
επί µέρους ρυθµίσεις που µπορεί να προβλέπει το κατα-
στατικό.

Άρθρο 39
Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων – Τελική διάταξη

1. Μετά το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 8 του ν.
4061/2012 (Α΄ 66) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η διάρκεια των εκµισθώσεων που έγιναν µε τις διατά-
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 3147/2003
(Α΄ 135) µε τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 9

του άρθρου 1 του ν.δ. 221/1974 (Α΄ 368), δύναται να πα-
ραταθεί και πέραν της εικοσιπενταετίας, µε τις προϋπο-
θέσεις ότι η µονάδα λειτουργεί, είναι βιώσιµη και τηρεί
τους όρους της µίσθωσης. Η παράταση χορηγείται µε
πράξη του αρµοδίου οργάνου, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφεροµένου.»

2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 11 του ν. 4061/2012 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«9. Αν ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης, λόγω πα-
ράβασης των όρων της, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να υ-
ποβάλλει νέα αίτηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου
που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων. Η αποδοχή της αίτησης του προηγούµε-
νου εδαφίου για την παραχώρηση αυτή γίνεται µε από-
φαση του αρµόδιου Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) ή – εφόσον δεν πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης – του
οικείου Υπουργού.»

3. Οι προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
31 του ν. 4061/2012, για την επικύρωση ανώµαλων δικαι-
οπραξιών, όπως παρατάθηκαν µε την υπ’ αριθµ.
2128/95263/11.9.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄
3311) παρατείνονται για πέντε (5) ακόµη έτη από τη λή-
ξη τους, ήτοι έως τις 22 Μαρτίου 2024.

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του ν. 674/1977 (Α΄
242) αντικαθίσταται ως έξης:

«3. Οι κάτοχοι αγροτεµαχίων αναδασµού, κυρωµένου
µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας διάταξης, θεωρού-
νται κύριοι αυτών, εφόσον εισέφεραν στον αναδασµό
κατεχόµενα δηµόσια αγροτεµάχια που τα απέκτησαν µε
νόµιµο τίτλο από επαχθή αιτία. Στην περίπτωση αυτή,
δεν εκτελούνται πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και
τα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε την αγρο-
τική νοµοθεσία διαγράφονται και δεν αποστέλλονται
στις αρµόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης
προς βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε..» 

5. Οι ατοµικές διοικητικές πράξεις που ανατίθενται δια
του παρόντος στην εποπτεύουσα Αρχή του άρθρου 21
µπορούν να εκδίδονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των παρα-
γράφων 2 και 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄
133). Κατ’ ανάλογη εφαρµογή των ίδιων διατάξεων, η
κοινή απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 36 εκδί-
δεται από κοινού από τον Υπουργό Οικονοµικών και τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Άρθρο 40
Ρυθµίσεις θεµάτων δακοκτονίας

Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015
(Α΄47) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για το έτος 2020 η οικονοµική επιτροπή κάθε Περι-
φέρειας της Χώρας, µπορεί, κατ’ εξαίρεση και για λό-
γους δηµοσίου συµφέροντος, να αναθέσει την εκτέλεση
του προγράµµατος δακοκτονίας, για το οποίο έχουν δη-
µοσιευθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί δια-
γωνισµοί, στους προσωρινούς µειοδότες, έως την ολο-
κλήρωση των διαγωνισµών µε την υπογραφή των οικεί-
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ων συµβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρε-
χόµενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών δα-
κοκτονίας µέχρι τη σύναψη των οικείων συµβάσεων, εκ-
καθαρίζονται και πληρώνονται νόµιµα, εφόσον ο οικείος
Περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει µε σχετική πράξη του την
εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δα-
πάνης είναι σύµφωνο µε τους όρους και το περιεχόµενο
της οικείας διακήρυξης ψεκασµών και παγιδοθεσίας δα-
κοκτονίας.»

Άρθρο 41
Ευθύνη διοικήσεων αγροτικών 
συνεταιριστικών οργανώσεων

1. Από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπαγωγή των Αγρο-
τικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθµού, των
Συνεταιριστικών Εταιρειών (ΣΕ) του ν. 2810/2000 και των
ΑΣ και Αγροτικών Εταιρικών Συµπράξεων (ΑΕΣ) του
ν. 4015/2011 και του ν. 4384/2016, σε καθεστώς εκκαθά-
ρισης ή πτώχευσης ή από την υποβολή αίτησης εξυγίαν-
σης κατ’ άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα και µέχρι
την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών εκκαθάρισης ή
πτώχευσης ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίαν-
σης εφόσον η σχετική αίτηση γίνει δεκτή, σε κάθε δε πε-
ρίπτωση όχι πέραν της πενταετίας από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, διατάξεις νόµων οι οποίες προβλέ-
πουν ατοµική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώ-
πων µε νοµικό πρόσωπο ή διοικητικά µέτρα ή διοικητικές
κυρώσεις ή ποινική ή αστική ευθύνη, για τη µη καταβολή
φόρων, τελών, εισφορών, δασµών προς το Δηµόσιο ή
Ν.Π.Δ.Δ. συµπεριλαµβανοµένων των οργανισµών κύριας
και επικουρικής ασφάλισης, αναστέλλονται για τα µέλη
της διοίκησής τους, τα δε επιβληθέντα δυνάµει των δια-
τάξεων αυτών µέτρα αναστέλλονται. Για όσο διαρκεί η
παραπάνω αναστολή, συµπεριλαµβανοµένης και της α-
ναστολής είσπραξης κατά την έννοια του άρθρου 3 της
απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΑ. 1274/2013 (Β΄ 3398), µπορεί,
κατόπιν αίτησης των ως άνω φυσικών προσώπων, να εκ-
δοθεί φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα για κά-
θε νόµιµη χρήση, µε εξαίρεση την εξ επαχθούς ή εκ χα-
ριστικής αιτίας µεταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων.
Για το ίδιο χρονικό διάστηµα αναστέλλονται η δυνατότη-
τα υποβολής αίτησης για άσκηση ποινικής δίωξης για τα
βεβαιωµένα στη φορολογική διοίκηση και στους ασφαλι-
στικούς οργανισµούς χρέη και η δυνατότητα άσκησης
σχετικής ποινικής δίωξης, ενώ σε περίπτωση που έχει ή-
δη ασκηθεί, αναστέλλεται η πρόοδος της ποινικής διαδι-
κασίας. Αναστέλλεται επίσης η εκδίκαση όλων των ποινι-
κών υποθέσεων, που εκκρεµούν ενώπιον των ποινικών
δικαστηρίων κάθε βαθµού δικαιοδοσίας, για τα προανα-
φερόµενα πρόσωπα και για τις ίδιες αιτίες. Η εκτέλεση
της ποινής που τυχόν επιβλήθηκε αναστέλλεται ή, εφό-
σον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
Οµοίως αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών µέτρων,

η έναρξη και η συνέχιση αναγκαστικής εκτέλεσης και η
λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος της προσωπικής
περιουσίας των, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ατοµικώς
και εις ολόκληρον ευθυνοµένων µαζί µε τα ως άνω νοµι-
κά πρόσωπα, φυσικών προσώπων.

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καταλαµβάνουν
όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία σύµφωνα µε τις κείµε-
νες διατάξεις ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκλη-

ρον µε τα ως άνω νοµικά πρόσωπα, ήτοι τους προέδρους
και λοιπά µέλη της διοίκησής τους ή τους εντεταλµέ-
νους υπαλλήλους τους, όπως είναι ιδίως οι διευθύνο-
ντες σύµβουλοι, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, οι
γραµµατείς και οι ταµίες, και ειδικότερα τόσο τα πρόσω-
πα που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος άρθρου, όσο και εκείνα, η θητεία των οποίων έχει
λήξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο µέχρι την έναρξη ισχύος
του.

3. Ο χρόνος της ανωτέρω αναστολής δεν συνυπολογί-
ζεται στον χρόνο κάθε είδους ποινικής ή αστικής παρα-
γραφής τυχόν αδικηµάτων, παραβάσεων και απαιτήσε-
ων. Ο χρόνος παραγραφής δεν συµπληρώνεται πριν πε-
ράσει τουλάχιστον ένα (1) έτος από τη λήξη της αναστο-
λής, εκτός εάν ο αποµένων κατά τη λήξη της αναστολής
χρόνος παραγραφής είναι µεγαλύτερος.

4. Η κατά τα ανωτέρω αναστολή εκτέλεσης ισχύει και
για κατασχέσεις απαιτήσεων των ως άνω φυσικών προ-
σώπων, που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων. Από την
έναρξη ισχύος του παρόντος οι τρίτοι εις χείρας των ο-
ποίων έχει επιβληθεί κατάσχεση από το Δηµόσιο ή από
ασφαλιστικούς οργανισµούς καθίστανται µεσεγγυούχοι
των κατασχεθέντων αξιώσεων και η διαδικασία αναγκα-
στικής εκτέλεσης και απόδοσης των κατασχεθέντων συ-
νεχίζεται µετά τη λήξη της αναστολής.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρ-
µογή για τις περιπτώσεις που τα πρόσωπα της παραγρά-
φου 2 έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για αδικήµατα
που διαπράχθηκαν µε δόλο σε βάρος της περιουσίας των
νοµικών προσώπων του παρόντος.

6. Η πενταετής προθεσµία της παραγράφου 1 µπορεί
να παραταθεί για έναν επιπλέον χρόνο µε κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.

Άρθρο 42
Ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων

1. Μετά την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24)
προστίθενται υποπεριπτώσεις δδ΄ και εε΄ ως εξής:

«δδ) Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η τελική έγκρι-
ση της υποπερίπτωσης γγ΄ αποστέλλεται από τον οργα-
νισµό (Γενικό Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων ή Τοπικό
Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων ή ΑΟΣΑΚ) προς το Α-
νώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), µαζί
µε τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά, για την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.
εε) Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µετά την τελι-
κή έγκριση της υποπερίπτωσης γγ΄ εφαρµόζονται τα
προβλεπόµενα στον κανονισµό εσωτερικής υπηρεσίας
του κάθε οργανισµού (Γενικού Οργανισµού Εγγείων
Βελτιώσεων ή Τοπικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσε-
ων ή ΑΟΣΑΚ) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρό-
σληψης.»

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κα-
ταργείται κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρ-
χεται σε αντίθεση ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα του
παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 43
Παράταση ισχύος της διάταξης της παραγράφου 2 

του άρθρου 141 του ν. 4537/2018 (Α΄ 84)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 141 του ν. 4537/2018 (Α΄
84) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Το χρονικό διάστηµα παραχώρησης χρήσης α-
γροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες ή
άνεργους εγγεγραµµένους στο µητρώο ανέργων του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικοευρώύ,
που προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις που εκδόθη-
καν σε εφαρµογή της παραγράφου 13 του άρθρου 36
του      ν. 4061/2012 (Α΄ 66), παρατείνεται µέχρι 31 Δε-
κεµβρίου 2020. Η παράταση του προηγούµενου εδαφίου
δεν ισχύει για τα ακίνητα που από 1.11.2019 έως την έ-
ναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ή της οικείας Περιφέρειας για να παραχω-
ρηθούν κατά χρήση σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρ-
θρων 4, 7 και 10 του ν. 4061/2012.
β) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία

εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγρά-
φου 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, αγροτικά ακίνη-
τα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου
36 του ν. 4061/2012, τα οποία έµειναν αδιάθετα, δύναται
να παραχωρηθούν µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2020 σε νέους
αγρότες και επαγγελµατίες αγρότες. Τα ακίνητα παρα-
χωρούνται µε σειρά προτεραιότητας σύµφωνα µε τον α-
ριθµό πρωτοκόλλου υποβολής των σχετικών αιτήσεων
προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρι-
κής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας.»

Άρθρο 44
Λύση και εκκαθάριση ανενεργών ΑΣ

Εντός των πρώτων δύο (2) µηνών της προθεσµίας που
τίθεται για τους ΑΣ της παραγράφου 3 του άρθρου 36,
αυτοί µπορούν να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέ-
ση τους σε εκκαθάριση σύµφωνα µε τα άρθρα 31 και 32
του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή, για τη διευ-
κόλυνση της εκκαθάρισης, οι συνεταιρισµοί αυτοί, αφού
υποβάλουν φορολογική δήλωση για το τρέχον φορολο-
γικό έτος εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, απαλλάσσονται για
τα προηγούµενα φορολογικά έτη από κάθε πρόστιµο,
πρόσθετο φόρο, τόκο ή προσαύξηση εκπρόθεσµης κατα-
βολής το οποίο επιβλήθηκε λόγω της µη υποβολής πα-
ντός είδους δηλώσεων προς τη φορολογική διοίκηση, ό-
πως εισοδήµατος, Φ.Π.Α., ακινήτου περιουσίας, παρα-
κρατούµενων φόρων, µεταβολών µητρώου, µισθωτών υ-
πηρεσιών και λοιπών δηλώσεων.

Άρθρο 45
Διαχείριση ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων 

του ν. 4056/2012

Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
17 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η σύλληψη και η περισυλλογή των ανεπιτήρητων πα-
ραγωγικών ζώων από τα συνεργεία του προηγούµενου
εδαφίου, επιτρέπεται να γίνεται µε αναισθητοποίησή
τους µε χρήση των ειδικών αναισθητικών όπλων σύµφω-
να µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπο-
νται στις διατάξεις του ν. 1421/1984 (Α΄ 27).»
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Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
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