ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ»

Το 2015 οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της χώρας μας συμπληρώνουν έναν αιώνα
νομοθετικής θεσμοθέτησης. Οι πρωτεργάτες του συνεργατισμού με τους
αγώνες τους εναντίον της αμάθειας, της μοιρολατρίας και των προκαταλήψεων,
αλλά εναντίον κυρίως της αισχροκέρδειας και της τοκογλυφίας, έδωσαν στους
αγρότες της εποχής εκείνης ένα ισχυρό όπλο αυτοπροστασίας και προόδου.
Η θεσμοθέτηση των συνεταιρισμών με το ν. 602/1915 έφερε στην Ελλάδα το
πρότυπο του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού, που είχε ήδη δοκιμαστεί σε ολόκληρη
την Ευρώπη με εκπληκτικές επιδόσεις, με αποτέλεσμα να διαδοθούν και στην
χώρα μας με μεγάλη ταχύτητα.
Ο συνεταιριστικός θεσμός υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες, που
διαφέρουν από τις άλλες μορφές οικονομικής δράσης και οι οποίοι συνδυάζουν
την

οικονομική

αποτελεσματικότητα

με

την

κοινωνική

ευαισθησία.

Οι

συνεταιρισμοί αποτελούν ένα «οικονομικό σύστημα με κοινωνικό περιεχόμενο».
Οι συνεταιριστικές ΑΡΧΕΣ, που αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές με τις
οποίες οι συνεταιρισμοί θέτουν σε εφαρμογή τις αξίες τους, είναι οι εξής:
1η Αρχή: Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή, με συνεταιρισμούς ανοιχτούς σε
όλα τα πρόσωπα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και
επιθυμούν να αποδεχθούν όμως τις ευθύνες του μέλους.
2η Αρχή: Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών με τα μέλη να έχουν ίσα
δικαιώματα, πχ ψήφου.
3η Αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών ισότιμα.

4η Αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία επιδεικνύοντας σύνεση σε θέματα
συνεργασιών

και

χρηματοδότησης

προκειμένου

να

διαφυλάσσουν

τη

συνεταιριστική αυτονομία.
5η Αρχή: Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση ώστε να μπορούν
πάνοπλοι να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών
τους.
6η Αρχή: Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών, η πεμπτουσία του συνεργατισμού,
διότι ισχυροποιούνται οι συνεταιρισμοί όταν συνεργάζονται μεταξύ τους

με

συμφωνίες ή με νέα συνεταιριστικά σχήματα.
7η Αρχή: Ενδιαφέρον για την κοινότητα. Οι συνεταιρισμοί πρέπει να εργάζονται
και για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους
Το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται σήμερα να δραστηριοποιηθούν
οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τον ανταγωνισμό. Η
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας καθιστά αναγκαία την επιχειρηματική
αποτελεσματικότητα ως όπλο για την επιβίωση και την ανάπτυξη. Η
συντήρηση, με επιδοτήσεις και προνόμια, μπορεί να ανακουφίζει προσωρινά,
αλλά δεν μπορεί να αποτελεί αναπτυξιακή στρατηγική. Οι συνεταιρισμοί, ως
ιδέα και ως εφαρμογή, είναι φορείς που δημιουργούνται για την αύξηση της
επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας των μικρών και διάσπαρτων ατομικών
αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επιδιώκουν να αποκτήσουν διαπραγματευτική
δύναμη στην αγορά και να αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακας που
απολαμβάνει το μεγάλο επιχειρηματικό μέγεθος. Δυστυχώς στη σημερινή
εποχή αυτό που αποτελούσε μεγάλο μέγεθος στο παρελθόν, στα πλαίσια της
εθνικής

οικονομίας,

είναι

πλέον

ανεπαρκές

με

τα

κριτήρια

της

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και πέρα από αυτό οι αγροτικοί συνεταιρισμοί
της χώρας μας βρίσκονται οικονομικά αποδυναμωμένοι και κοινωνικά
αμφισβητούμενοι αδύναμοι να ανταποκριθούν στις νέες εξαιρετικά δύσκολες
απαιτήσεις των καιρών.
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου για τους συνεταιρισμούς περιλαμβάνει τις
ελάχιστες αναγκαίες ρυθμίσεις και αφήνει στα καταστατικά τις επί μέρους
εξειδικεύσεις, έτσι ώστε αυτές να προσιδιάζουν κάθε φορά στις ανάγκες των

διαφόρων μορφών συνεταιρισμών και στις βλέψεις και επιλογές των μελών
τους.
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, που εδράζεται στο άρθρο 12 παρ. 4 του
Συντάγματος, το οποίο προβλέπει την προστασία και εποπτεία των
συνεταιρισμών από το κράτος, στο οποίο επιβάλλει την υποχρέωση να μεριμνά
για την ανάπτυξή τους, επιχειρείται η εκ βάθρων ανασυγκρότηση και εξυγίανση
των συνεταιρισμών, η αναβίωση της συνεργατικής ιδέας στα μέλη των
συνεταιρισμών και η ενίσχυση των πρωτοβουλιών που λειτουργούν στη βάση
της κοινωνικής οικονομίας και συλλογικότητας.
Ο συνεταιρισμός δεν είναι μια πηγή όπου κάποιος μπορεί να αγοράσει
φθηνότερα είναι κάτι περισσότερο και πάνω από αυτό, πρέπει να είναι μια άλλη
μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Στόχος
και βασική επιδίωξη του είναι να καταδείξει ότι στην πράξη αγοραστής και
πωλητής διαμορφώνουν μια κοινότητα βασισμένη στην αμοιβαιότητα και όχι
στην αντίθεση. Το προϊόν που ανταλλάσσεται έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε
σχέση με αυτά που μοιράζονται και έχουν οικοδομήσει μεταξύ τους. Ο
Συνεταιρισμός προσανατολίζει την παραγωγή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του καταναλωτή και ο αγοραστής με την σειρά του γνωρίζει εκτιμά και
εμπιστεύεται τις καλλιεργητικές και εκτροφικές μεθόδους των μελών του
συνεταιρισμού.
Μεταξύ τους αναπτύσσονται λοιπόν σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίου
σεβασμού τόσο για την ποιότητα όσο και για την ασφάλεια και υγιεινή των
προϊόντων.
Η ανάγκη του καθενός ξεχωριστά μετατρέπεται από απλή επιθυμία για το
προϊόν σε ταύτιση παραγωγού και καταναλωτή μια ισχυρή και ακλόνητη σχέση
που εδράζεται στο αμοιβαίο όφελος.
Οι συνεταιρισμοί με την συγκέντρωση του παραγόμενου προϊόντος τους έχουν
το πλεονέκτημα στον πρωτογενή τομέα έναντι του κάθε ιδιώτη παραγωγού,
ακόμη και του

μεγαλύτερου, να διαθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτημα

του

όγκου για κάθε προϊόν . Αν μάλιστα καταφέρουν να επιβάλουν μεταξύ των
μελών τους και κοινές καλλιεργητικές μεθόδους θα αποκτήσουν και το
συγκριτικό πλεονέκτημα του προϊόντος με τα ίδια χαρακτηριστικά, τέλος μέσω

των μεθόδων πιστοποίησης μπορεί να αποκτήσουν και το ποιοτικό
πλεονέκτημα που θα τους καταστήσει ασυναγώνιστους.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο των Αγροτικών Συνεταιρισμών επιχειρεί να ανατρέψει
δημιουργικά μια απαξιωμένη κατάσταση που συνεχίζει να οδηγεί σε ουσιαστική
ατροφία και μαρασμό ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των αγροτών.
Το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς καταργεί τις αναφορές
και παραπομπές σε προγενέστερες νομοθεσίες που προκαλούσαν σύγχυση
στην εφαρμογή τους, διατηρεί ρυθμίσεις της κείμενης μέχρι τώρα νομοθεσίας
που

δοκιμάστηκαν και βοήθησαν τη λειτουργία

των συνεταιρισμών, ενώ

διορθώνει και εισάγει νέες ρυθμίσεις – πολιτικές που θα συμβάλλουν
αποφασιστικά στην επανεκκίνηση των συνεταιρισμών.
Οι νέες ρυθμίσεις που εισάγονται επιγραμματικά είναι :
1. Ο Αγροτικός

Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι αυτόνομη εθελοντική ένωση

προσώπων, όπως ορίζουν οι διεθνείς συνεταιριστικές αρχές. Δίνεται η
δυνατότητα σύστασης

από αυτόν Νομικών Προσώπων

καθώς και η

σύμπραξή του με άλλους φορείς για την εκπλήρωση των σκοπών του. Δεν
προβλέπονται συνεταιριστικές βαθμίδες, όπως στο παρελθόν, αλλά η
δημιουργία Περιφερειακών και Εθνικών Κλαδικών ΑΣ με αποφάσεις των ίδιων
των συνεταιρισμών.
2. Απλοποιείται η σύσταση των ΑΣ με την απλή καταχώρηση του καταστατικού
στο βιβλίο Μητρώων του Ειρηνοδικείου με

πράξη του Ειρηνοδίκη αντί της

τήρησης της δικαστικής διαδικασίας(εκούσια δικαιοδοσία), διασφαλίζοντας έτσι
αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων

αλλά και σημαντική διευκόλυνση στην

ίδρυση ΑΣ.
3. Ρυθμίζεται η υποχρέωση των μελών να παραδίδουν την παραγωγή τους
στον ΑΣ, με ποινή διαγραφής τους αν δεν τηρούν την υποχρέωση αυτή.
Απαλλάσσονται από αυτήν

την δέσμευση τα μέλη μόνο σε εξαιρετικές

περιπτώσεις.
4. Καταργείται το ελάχιστο ποσό του συνολικού συνεταιριστικού κεφαλαίου των
10.000€. Το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου αποφασίζουν ελεύθερα τα
μέλη του συνεταιρισμού, με βάση τα καταστατικά τους, καταβάλλοντας με την
εγγραφή το 50% της συνεταιρικής μερίδας και το υπόλοιπο εξοφλείται σε ένα
χρόνο.

5.

Παρέχεται

η

δυνατότητα

μη

εκλογής

Εποπτικού

Συμβουλίου

σε

συνεταιρισμούς αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από τριάντα.
6. Προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση των οργάνων διοίκησης των ΑΣ
που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2.000.000 € να υποβάλλουν
δήλωση περιουσιακής κατάστασης στην Επιτροπή του νόμου 3213/2003
(Α΄309), όπως ισχύει και να ελέγχονται όπως όλοι οι υπόχρεοι που προβλέπει
το άρθρο 1 του ίδιου νόμου.
7. Η εκλογή των οργάνων διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και ο αριθμός των
σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/5 του όλου αριθμού των
μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου .
8. Στο Μητρώο καταχωρίζονται οι ΑΣ που συστήνονται με τις διατάξεις του
προτεινόμενου νομοσχεδίου αφού υποβάλλουν τα δικαιολογητικά του άρθρου
19 και αφού ελεγχθεί μόνο η πληρότητά τους. Για τους υφιστάμενους ΑΣ που
είχαν καταχωρισθεί ως ενεργοί στο Μητρώο του ν. 4015/2011 (Α΄210)
προβλέπεται στο άρθρο 42 των μεταβατικών διατάξεων η αυτοδίκαιη εγγραφή
τους στο Μητρώο του προτεινόμενου νομοσχεδίου με την υποχρέωση
προσαρμογής στις διατάξεις του. Η εποπτεία του κράτους ενισχύεται με την
αξιοποίηση του Μητρώου των ΑΣ, το οποίο θα αποτελεί σύνθετο εργαλείο
καταγραφής και ελέγχου αυτών.
9. Δίνεται η δυνατότητα μετατροπής των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών
σε ελεύθερους με δική τους απόφαση, διαφορετικά παραμένουν ως
έχουν.
10. Διευκρινίζεται η έννοια των Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών
ως αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού νόμου
ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και
διακρίνεται

η

Ομάδα Παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού

1305/2013 από τις Οργανώσεις Παραγωγών του Κανονισμού 1308/2013.
Τίθενται σαφείς προϋποθέσεις γα τη λειτουργία των Ομάδων για τις οποίες δεν
υπάρχουν ενωσιακές διατάξεις αντίθετα με τις

προβλεπόμενες για τις

Οργανώσεις, όπως : -από κοινού συμφωνία για προώθηση τουλάχιστον του
90% της παραγωγής - συγκρότηση με πρωτοβουλία τουλάχιστον πέντε (5)
παραγωγών ομοειδών προϊόντων ζωικής προέλευσης και τουλάχιστον δέκα
(10) παραγωγών ομοειδών προϊόντων φυτικής προέλευσης ενώ η ελάχιστη
παραγωγή και για τις δύο κατηγορίες θα καθορίζεται από το γινόμενο των

μελών της Ομάδας Παραγωγών επί τον μέσο όρο του παραγόμενου προϊόντος
της στην Περιφέρεια σύμφωνα με τα στοιχεία των δηλώσεων καλλιεργειών.
11. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με την επωνυμία «Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης». Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση, ο συντονισμός
και

η

παρακολούθηση

εφαρμογής

επιμορφωτικών

προγραμμάτων

συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
12. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχείριση Ακινήτων,
Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊόντων » (ΔΙ.Α.Γ.Ε.Π. ΑΕ) σκοπός της οποίας
είναι η αξιοποίηση, των Ακινήτων της αγροτικής γης, του Εξοπλισμού και των
Αγροτικών Προϊόντων προς όφελος των Οργανώσεων Παραγωγών, των
Συνεταιρισμών και των αγροτών.
13. Οι υφιστάμενες κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου Ανώνυμες Εταιρικές
Συμπράξεις (ΑΕΣ) παραμένουν και λειτουργούν με τα ίδια δικαιώματα που
έχουν οι ΑΣ, εφόσον έχουν μέλη μόνο ΑΣ, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για
δημιουργία νέων ΑΕΣ. Με απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων μπορούν
να μετατραπούν σε ΑΣ του προτεινόμενου νομοσχεδίου, εφόσον έχουν μέλη
μόνο ΑΣ. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται για τις ΑΣ και ΕΑΣ που τελούν υπό
εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής να μπορεί να μισθώσει τις παραγωγικές τους
εγκαταστάσεις στην εταιρεία ΔΙ.Α.ΓΕ.Π. με στόχο να αξιοποιηθούν από άλλες
συνεταιριστικές οργανώσεις.
14. Καταργείται η χρηματοδότηση συνεταιριστικών και συνδικαλιστικών
οργανώσεων από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ.
Ειδικότερα, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ορίζονται κατ’ άρθρο τα
ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισμός – Σκοπός – Νομική μορφή
Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, δίδεται ο
ορισμός της έννοιας Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ), η οποίος κρίνεται αναγκαίος
για την κατανόηση των διατάξεών του. Εξειδικεύονται οι στόχοι των ΑΣ και οι
τομείς-κλάδοι

της

αγροτικής

οικονομίας

στους

οποίους

αυτοί

δραστηριοποιούνται. Ενώ ρητά ορίζεται ότι οι δασικοί συνεταιρισμοί και οι
ενώσεις αυτών δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
Με τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 προσδιορίζεται η νομική μορφή των ΑΣ, οι
οποίοι είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν εμπορική ιδιότητα.
Επιπλέον, ορίζεται ότι για την εκπλήρωση των σκοπών τους μπορούν να
ιδρύουν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το
εξωτερικό αλλά και να συνιστούν νομικά πρόσωπα και να συνεργάζονται με
άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, καθώς και με διάφορους φορείς
στο πλαίσιο της διακρατικής ή και διεπαγγελματικής συνεργασίας.
Τέλος, με την παρ. 5 του άρθρου 1 προβλέπεται ότι στην περίπτωση των
θεμάτων που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου
νόμου και από το καταστατικό του συνεταιρισμού, εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του εμπορικού δικαίου και του αστικού κώδικα, μόνο στο βαθμό που
αυτές είναι συμβατές με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των συνεταιρισμών.

Άρθρο 2
Περιφέρεια – Έδρα – Επωνυμία
Με τις παρ. 1 και 2 του προτεινόμενου άρθρου 2, προβλέπεται ότι η περιφέρεια
δραστηριοποίησης των ΑΣ ορίζεται από το καταστατικό τους ενώ έδρα τους
είναι ο Δήμος, όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή τους.
Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου 2 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την
επωνυμία των ΑΣ, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να εκφράζει τον κύριο σκοπό
ή τα αντικείμενα δραστηριότητάς τους και να περιλαμβάνει την αγροτική τους

ιδιότητά, καθώς και την έδρα τους. Επιπλέον, προβλέπονται τα στοιχεία που
πρέπει να αναγράφονται στα έντυπα του ΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 3
Όροι σύστασης – Καταχώριση καταστατικού
Με το προτεινόμενο άρθρο απλοποιείται η σύσταση των ΑΣ με την απλή
καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο Μητρώων του Ειρηνοδικείου με
πράξη του Ειρηνοδίκη αντί της τήρησης της δικαστικής διαδικασίας (εκούσια
δικαιοδοσία), διασφαλίζοντας έτσι αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων αλλά και
σημαντική διευκόλυνση στην ίδρυση των ΑΣ.
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 3, ορίζεται ότι για τη σύσταση ΑΣ
απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από δέκα (10)
τουλάχιστον άτομα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του προτεινόμενου
άρθρου 5. Επίσης, προβλέπεται ότι απαιτείται η καταχώριση του καταστατικού
του ΑΣ στο βιβλίο μητρώου ΑΣ του Ειρηνοδικείου, στο οποίο υπάγεται ο ΑΣ,
σύμφωνα με την ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του, και ότι από την
καταχώριση αυτή ο ΑΣ αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα.
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 3 καθορίζεται η διαδικασία
καταχώρισης του καταστατικού στο βιβλίο μητρώου ΑΣ του Ειρηνοδικείου, η
οποία γίνεται έπειτα από αίτηση του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου του
ΑΣ προς το Ειρηνοδικείο και περιγράφονται οι ενέργειες του αρμόδιου
ειρηνοδίκη

μέχρι την καταχώριση ή την άρνηση καταχώρισης του

καταστατικού, Προβλέπεται, τέλος, η δυνατότητα άσκησης ανακοπή κατά της
αρνητικής πράξης το ειρηνοδίκη από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του
ΑΣ. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία εισάγεται στο Ειρηνοδικείο
της έδρας του ΑΣ και δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας
Με τις παρ. 3 και 4 προβλέπονται οι απαιτούμενες ενέργειες της γραμματείας
του Ειρηνοδικείου, σε περίπτωση που ο αρμόδιος ειρηνοδίκης διατάξει την
καταχώριση του καταστατικού. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του

προτεινόμενου άρθρου 3 εφαρμόζονται και στην περίπτωση τροποποίησης του
καταστατικού ενός ΑΣ.
Άρθρο 4
Τύπος – Περιεχόμενο καταστατικού
Με το προτεινόμενο άρθρο 4 καθορίζεται ο τύπος του καταστατικού του ΑΣ, ο
οποίος είναι ιδιωτικό έγγραφο που χρονολογείται και υπογράφεται από τα
ιδρυτικά μέλη. Επίσης καθορίζονται αναλυτικά, υπό στοιχεία α΄ έως και ιβ΄ τα
ελάχιστα στοιχεία που το καταστατικό πρέπει να περιέχει, προκειμένου αυτό να
είναι έγκυρο. Η υποχρεωτική αναφορά του αριθμού φορολογικού μητρώου των
ιδρυτικών μελών του ΑΣ στο καταστατικό του, θα διευκολύνει τη διοίκηση του
συνεταιρισμού στον προσδιορισμό της συνολικής παραγωγής των μελών που
θα διαχειρίζεται, θα διευκολύνει τον προγραμματισμό του συνεταιρισμού και την
υλοποίηση των επενδύσεών του.
προτεινόμενου

άρθρου

4

Τέλος, με την περίπτωση στ΄ του

προβλέπεται

η

υποχρεωτική

αναφορά

στο

καταστατικό του αριθμού των προαιρετικών συνεταιρικών μερίδων που
προτίθεται να διαθέσει ο ΑΣ σε μέλη και τρίτους, η αξία της κάθε μιας, καθώς
και η διαδικασία απόδοσης των συνεταιρικών μερίδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 5
Μέλος ΑΣ
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 5 ορίζονται οι προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούν τα φυσικά πρόσωπα για να γίνουν μέλη του ΑΣ. Επίσης,
εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό του ΑΣ και σε ποσοστό μέχρι 20% των
φυσικών προσώπων, μέλη του ΑΣ μπορούν να γίνουν και άλλοι ΑΣ ή άλλα
νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση η κύρια δραστηριότητά τους να είναι
αγροτική και να αποδέχονται, βεβαίως, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του,
σύμφωνα με το καταστατικού του συνεταιρισμού.
Στην παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 5 προβλέπεται η εγγραφή στον ΑΣ
μελών-επενδυτών που

ως φυσικά ή νομικά

συντελέσουν στην επίτευξη

πρόσωπα

μπορούν να

των σκοπών του ΑΣ. Τα μέλη-επενδυτές δεν

συναλλάσσονται με τον ΑΣ, κατέχουν προαιρετικές συνεταιρικές μερίδες και δεν
έχουν δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι δε όροι και οι
προϋποθέσεις εισόδου και εξόδου αυτών, καθώς και
υποχρεώσεις τους

τα δικαιώματα και οι

καθορίζονται από το καταστατικό. Τους τρίτους που

κατέχουν προαιρετικές μερίδες και παραδίδουν στον συνεταιρισμό

την

παραγωγή τους, ή αγοράζουν από τον ΑΣ εφόδια, ο συνεταιρισμός τους
αντιμετωπίζει λογιστικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα μέλη με υποχρεωτική
μερίδα.
Στην παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου 5 αναφέρεται ότι στο καταστατικό του
ΑΣ προβλέπεται: α) το ποσοστό παραγωγής που το μέλος έχει την υποχρέωση
να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 80% της
ετησίας παραγωγής των προϊόντων, που προορίζονται για το εμπόριο και για
τα οποία η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την κοινή εμπορία ύστερα από
μεταποίηση ή αυτούσια όπως η παραγωγή του κάθε μέλους προκύπτει από
την ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής και την αίτηση για την ενεργοποίηση
των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) ή/και β) το ποσοστό κάθε
είδους εφοδίων που τα μέλη πρέπει να προμηθεύονται από τον ΑΣ. Η διάταξη
αυτή μπορεί να θεωρείται αυτονόητη για το διεθνές συνεταιριστικό κίνημα,
όμως η μέχρι τώρα συμπεριφορά των συνεταίρων προς τους συνεταιρισμούς
επιβάλλει την υποχρεωτική πρόβλεψη στα καταστατικά του ΑΣ μάλιστα με
ποινή διαγραφής των συνεταίρων, προκειμένου οι ΑΣ να αποκτήσουν μία
αξιόλογη

παραγωγική

βάση

που

θα

διευκολύνει

την ανάπτυξη

των

δραστηριοτήτων τους.
Στην παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου 5 απαριθμούνται οι λόγοι που πρέπει
να συντρέχουν, προκειμένου τα μέλη των ΑΣ να απαλλάσσονται από τις
υποχρεώσεις της παραγράφου 3. Η απαλλαγή αυτή γίνεται με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή διευκολύνει μόνο αιτιολογημένες
αποκλίσεις από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου του
προτεινόμενου άρθρου 5.
Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 5 του προτεινόμενου άρθρου 5 ορίζεται ρητά
ότι η μη παράδοση της παραγωγής στον ΑΣ ή η μη προμήθεια των εφοδίων
από αυτόν, σύμφωνα με το καταστατικό του, αποτελεί λόγο διαγραφής του
μέλους από αυτόν.

Άρθρο 6
Εγγραφή – Αποχώρηση – Διαγραφή μέλους ΑΣ
Με το προτεινόμενο άρθρο 6 καθορίζονται οι διαδικασίες εγγραφής,
αποχώρησης ή διαγραφής μέλους ΑΣ. Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει

την

αποδοχή ή όχι της αίτησης εγγραφή του μέλους του ΑΣ, η οποία εγκρίνεται από
την επόμενη Γενική Συνέλευση. Διευκρινίζεται ότι η

ιδιότητα του μέλους

αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό
Συμβούλιο και όχι από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης με την
προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το ποσοστό αξίας της συνεταιρικής μερίδας
που προβλέπει το καταστατικό. Παρ’ όλα αυτά, η συμμετοχή των νέων μελών
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους στα
όργανα του ΑΣ επιτρέπεται μετά την έγκριση της εγγραφής τους από τη Γενική
Συνέλευση. Όσον αφορά τα ιδρυτικά μέλη, διευκρινίζεται ότι η ιδιότητα του
μέλους αποκτάται από την καταχώριση του καταστατικού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου 3, και με την προϋπόθεση ότι έχουν
καταβάλει το ποσοστό της αξία της συνεταιρικής μερίδας, σύμφωνα με το
καταστατικό.
Με την παρ. 2 καθορίζεται ότι τα μέλη του ΑΣ μπορούν να αποχωρούν από
αυτόν οποτεδήποτε, εφόσον προειδοποιήσουν έγκαιρα και εγγράφως το
διοικητικό συμβούλιο. Εντούτοις, το καταστατικό του ΑΣ μπορεί να προβλέπει
για τα μέλη του ΑΣ την υποχρεωτική παραμονή τους στον ΑΣ, γα
συγκεκριμένους λόγους, είτε μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους που
εγράφησαν σε αυτόν, είτε για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
Οι παρ. 3 και 4 ορίζουν θέματα σχετικά με τη διαγραφή των μελών του ΑΣ.
Συγκεκριμένα η διαγραφή γίνεται, λόγω σοβαρών παραπτωμάτων, με
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό, εφόσον
προηγουμένως το μέλος εκφράσει τις απόψεις του. Περαιτέρω, προβλέπεται η
δυνατότητα του διαγραφέντος μέλους να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση και
περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία προσφυγής, ο τρόπος λήψης απόφασης
επί της προσφυγής από τη γενική συνέλευση και ο χρόνος που επέρχεται η
απώλεια της ιδιότητας του μέλους.

Τέλος, στην παρ. 5 επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αποχώρησης ή διαγραφής
μέλους από τον ΑΣ, οι συνεταιρικές μερίδες επιστρέφονται στην ονομαστική
τους αξία, αυξημένη ή μειωμένη, ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελευταίας
χρήσης. Προβλέπεται ότι επιστρέφεται μόνο η συνεταιρική μερίδα, διότι η
περιουσία των συνεταιρισμών, σύμφωνα με τη διάταξη του προτεινόμενου
άρθρου 27, δεν διανέμεται, αλλά διατίθεται σε άλλους συνεταιρισμούς ή για
κοινωνικούς σκοπούς,
Άρθρο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μέλους
Στην παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 7 ορίζεται ότι τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των μελών ενός ΑΣ προσδιορίζονται στο καταστατικό του, το
οποίο πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε διατάξεις σχετικές με τα ακόλουθα
δικαιώματα και υποχρεώσεις: τη συμμετοχή των μελών στη γενική συνέλευση
του ΑΣ, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τη συμμετοχή στη διανομή
των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσης, τη συμμετοχή του μέλους στις
δραστηριότητες και στις συναλλαγές του ΑΣ, καθώς και την υποχρέωση
αποχής από ανταγωνιστικές δραστηριότητας και την υποχρέωση εχεμύθειας
των μελών, τη συμμετοχή τους στην συνεταιριστική εκπαίδευση και το δικαίωμα
ενημέρωσή τους και λήψης αντιγράφων του καταστατικού και των λοιπών
βιβλίων και καταστάσεων του ΑΣ.
Όσον αφορά τη συμμετοχή των μελών στη συνεταιριστική εκπαίδευση,
δεδομένου ότι η δύναμη των αγροτικών συνεταιρισμών είναι η ενεργός
συμμετοχή των φυσικών προσώπων στις εργασίες τους, τα μέλη τους πρέπει
να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, η οποία θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον
τρόπο λειτουργίας των ΑΣ και τις διαφορές τους από τις εταιρείες του
εμπορικού δικαίου και θα διευκολύνει την ανάπτυξη του συνεργατικού
πνεύματος.
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 7 ορίζεται ρητά ότι τα μέλη κάθε ΑΣ
πρέπει να ασκούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, τους όρους του καταστατικού του
ΑΣ και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτού.
Τέλος, με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου 7 ορίζεται ότι η εθελοντική
εργασία που παρέχουν τα μέλη του ΑΣ προς αυτόν, δεν θεωρείται εξαρτημένη

εργασία, ενώ προβλέπεται ότι η τεκμηρίωση της αμοιβής που καταβάλλεται στα
μέλη του ΑΣ για την προσωπική εργασία που παρέχουν, γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), όπως ισχύει, καθώς και ότι η αμοιβή
αυτή θεωρείται γεωργικό εισόδημα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΣ

Άρθρο 8
Συνεταιριστικό κεφάλαιο- Συνεταιρική μερίδα
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 8 ορίζεται ότι η συνεταιρική μερίδα
είναι το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής κάθε μέλους στο κεφάλαιο του
ΑΣ. Κάθε μέλος συμμετέχει στον ΑΣ με μία (1) υποχρεωτική μερίδα, η οποία
είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη και έχει μία ψήφο. Το ύψος του ποσού
και οι προϋποθέσεις καταβολής της μερίδας καθορίζονται στο προτεινόμενο
άρθρο 8 και στο καταστατικό του ΑΣ. Επίσης, στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι
το καταστατικό μπορεί να προβλέπει όρους και προϋποθέσεις για την
απόκτηση από κάθε μέλος ή τρίτο, προαιρετικών έντοκων μερίδων χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
Με την παρ. 2 του άρθρου 8 καθορίζεται το ποσοστό της συνεταιριστικής
μερίδας που το μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει με την εγγραφή του
στον ΑΣ, το οποίο ορίζεται σε 50% της ονομαστικής αξίας της συνεταιριστικής
μερίδας. Ορίζεται επίσης ο χρόνος καταβολής του υπόλοιπου ποσοστού, που
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την εγγραφή.
Με την παρ. 3 του άρθρου 8 προβλέπεται ότι η μεταβίβαση της συνεταιρικής
μερίδας, είναι δυνατή μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣ σε
πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του προτεινόμενου άρθρου 5 και
εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από το καταστατικό του ΑΣ.
Τέλος, με την παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου 8 ρυθμίζονται θέματα σχετικά
με το θάνατο μέλους ΑΣ. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση θανάτου
μέλους ΑΣ, ο κληρονόμος ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός
που υποδείχθηκε με έγγραφη συμφωνία τους, υπεισέρχεται σε όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πέθανε, εφόσον πληροί τις

προϋποθέσεις του προτεινόμενου άρθρου 5. Αν δεν υποδειχθεί κληρονόμος,
τότε η αξία της συνεταιρικής μερίδας που προκύπτει σύμφωνα με τα στοιχεία
του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού, αποδίδεται στους νόμιμους
κληρονόμους στο τέλος της χρήσης, όπως αυτή έχει προσαυξηθεί ή μειωθεί
ανάλογα με τα οικονομικά αποτελέσματα του ΑΣ.
Άρθρο 9
Ευθύνη και υποχρεώσεις του μέλους προς τρίτους
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 9, ορίζεται η ευθύνη των μελών του
ΑΣ για τις υποχρεώσεις του προς τρίτους είναι επικουρική, δηλαδή ευθύνεται
πρώτα ο ΑΣ. Η έκταση της ευθύνης αυτής περιορίζεται από το καταστατικό και
ορίζεται από αυτό ως ίση με το ποσό της υποχρεωτικής μερίδας ή με ακέραιο
πολλαπλάσιο του ποσού της υποχρεωτικής μερίδας.
Με τις παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 9 ορίζεται ότι:
α) Τα μέλη έχουν την ευθύνη της ανωτέρω προτεινόμενης παρ. 1 και μετά την
έξοδό τους από τον ΑΣ, για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν όταν ήταν μέλη
ή για προηγούμενες υποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχθηκαν κατά την έγγραφή
τους.
β) Αξιώσεις τρίτων κατά των μελών του ΑΣ, οι οποίες προκύπτουν σύμφωνα
με τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας
από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
γ) Η ευθύνη των μελών παύει μετά την πάροδο ενός έτους από το πέρας της
πτώχευσης ή της εκκαθάρισης του ΑΣ, εκτός αν μέσα στο έτος έχει ασκηθεί
εναντίον τους αγωγή.
δ) Για υποχρεώσεις του ΑΣ προς τρίτους και το Δημόσιο καθώς και για
υποχρεώσεις μεταξύ μελών και ΑΣ δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση των
μελών και των οργάνων του.
ε) Οι δανειστές μέλους ΑΣ δεν έχουν δικαίωμα επί της περιουσίας του ΑΣ ή
των πλεονασμάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών μερίδων, υποχρεωτικών ή
προαιρετικών των υπόλοιπων μελών, για οφειλές του μέλους προς αυτούς.
Τέλος, με τις παρ. 7 και 8 του προτεινόμενου άρθρου 9 ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με την κατάσχεση ή τα λήψη ασφαλιστικών μέτρων για οφειλές των
μελών προς τρίτους. Ειδικότερα, με την παρ. 7 ορίζεται ότι δεν υπόκεινται σε
κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, για οφειλές των μελών προς

τρίτους: α) το αντάλλαγμα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν
παραχωρηθεί στον ΑΣ, β) τα προϊόντα της παραγωγής των μελών που
παραδόθηκαν στον ΑΣ για πώληση ή διάθεση στην αγορά, γ) το τίμημα των
προϊόντων της περίπτωσης β΄ και δ) η συνεταιρική μερίδα υποχρεωτική ή
προαιρετική. Προβλέπεται το ακατάσχετο της συνεταιρικής μερίδας γιατί για την
απόκτησή της απαιτείται να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, η εκποίησή
της από τον ΑΣ δεν είναι εύκολη, ενώ και η αξία της είναι συνήθως χαμηλή. Με
την παρ. 8 ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του ΑΣ, ως
τρίτου, χρημάτων τα οποία έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα για
λογαριασμό μέλους, καθώς και παροχές σε είδος του ΑΣ προς τα μέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 10
Όργανα διοίκησης
Με το προτεινόμενο άρθρο 10 ορίζονται τα όργανα διοίκησης του ΑΣ, τα οποία
είναι η γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο κα το εποπτικό συμβούλιο.
Εφόσον τα μέλη του ΑΣ είναι λιγότερα από τριάντα (30), δεν είναι υποχρεωτική
η εκλογή εποπτικού συμβουλίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο
καταστατικό του ΑΣ.
Η συνεταιριστική διακυβέρνηση αντικατοπτρίζει το συνιδιόκτητο, δημοκρατικά
ελεγχόμενο και αυτόνομο χαρακτήρα των συνεταιρισμών. που βασίζεται στις
αναγνωρισμένες συνεταιριστικές αξίες και αρχές. Οι συνεταιριστικές δομές
διοίκησης μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με: α) το μέγεθος και το είδος της
συνεταιριστικής επιχείρησης και β) τον τομέα που δραστηριοποιούνται. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να διασφαλίζουν πάντα τη συνεταιριστική αυτονομία και τον
έλεγχο από τα μέλη.
Άρθρο 11
Γενική συνέλευση – Αρμοδιότητες – Σύγκληση
Στο προτεινόμενο άρθρο αυτό εξειδικεύονται θέματα που αφορούν τη Γενική
Συνέλευση και συγκεκριμένα στην παρ.1 προβλέπεται ότι η Γενική Συνέλευση

αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΑΣ το οποίο αποφασίζει για θέματα που δεν
αποφασίζει άλλο όργανο, ότι στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη που
έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον
ΑΣ και κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο.
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 11 προβλέπονται αναλυτικά οι
αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. Με τις παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου
αυτού ορίζονται θέματα που αφορούν την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τη
Γενική Συνέλευση καθώς και την σύγκλησή της. Ειδικότερα προβλέπεται ότι η
Γενική Συνέλευση έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάζει την άσκηση

των

αρμοδιοτήτων της, που περιγράφονται στις περιπτώσεις ια΄ και ιγ΄ της
παραγράφου 2 στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης ως προς την σύγκληση της
Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ότι αυτή συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση από
το Διοικητικό Συμβούλιο για λόγους που προβλέπονται από το νόμο ή το
καταστατικό ή όταν το συμφέρον του ΑΣ το επιβάλλει. Προβλέπεται ότι το ένα
πέμπτο (1/5) των μελών του ΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Διοικητικό
Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αφού ενημερώσει για τα
προς συζήτηση θέματα. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στο Εποπτικό
Συμβούλιο να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση ανάγκης.
Με την παρ. 7 του προτεινόμενου άρθρου 11 ορίζεται ότι το καταστατικό ενός
ΑΣ άνω των 300 μελών έχει τη δυνατότητα να προβλέπει την εκλογή
αντιπροσωπευτικής Γενικής Συνέλευσης που εκλέγεται από το σύνολο των
μελών του ΑΣ. Το

καταστατικό προβλέπει τον αριθμό των μελών της

αντιπροσωπευτικής συνέλευσης, την διάρκεια της θητείας τους, τον τρόπο
άσκησης των αντιπροσωπευτικών τους καθηκόντων καθώς και τον τρόπο
ανάκλησής τους.

Επιπλέον ορίζεται ότι όσο διαρκεί η θητεία της

αντιπροσωπευτικής Γενικής Συνέλευσης εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος,
όπως είναι, ιδίως, η σημαντική μείωση των δραστηριοτήτων του ΑΣ, και με
αίτημα του 1/20 τουλάχιστον των μελών της, μπορεί να συγκληθεί έκτακτη
Γενική Συνέλευση στην οποία θα συμμετάσχει το σύνολο των μελών του ΑΣ.
Αυτή η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά και όταν πρέπει να ληφθεί
απόφαση επί των περιπτώσεων α,β,γ και ε, για τα οποία απαιτείται η αυξημένη
απαρτία της παρ. 3 του άρθρου 12 και η αυξημένη πλειοψηφία της παρ. 2 του
άρθρου 13.

Η αντιπροσωπευτική Γενική Συνέλευση συνιστάται σε πολυπληθείς ΑΣ
προκειμένου να διευκολύνονται οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Στα
πλαίσια της διεθνούς συνεταιριστικής αρχής της δημοκρατικής λειτουργίας των
συνεταιρισμών, πρέπει να επιδιώκεται η αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση
όλων των κλάδων και των περιοχών στους οποίους δραστηριοποιούνται τα
μέλη του ΑΣ.
Άρθρο 12
Απαρτία γενικής συνέλευσης
Στο προτεινόμενο άρθρο 12 προβλέπονται θέματα που αφορούν την απαρτία
που απαιτείται για να συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση. Στην παρ.1, ορίζεται ότι
για να είναι νόμιμη συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται να είναι
παρόντα πάνω από τα μισά μέλη με δικαίωμα ψήφου.
Η παρ. 2 ρυθμίζει την περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειψη απαρτίας. Στην
περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται την επόμενη εβδομάδα σε
επαναληπτική συνεδρίαση, στη οποία θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία
ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου 12 ορίζεται πως κατ’ εξαίρεση, αν
πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή του σκοπού του ΑΣ, τη
συγχώνευση με άλλον ΑΣ, τη μετατροπή του, τη διάλυση του και την
τροποποίηση του καταστατικού του, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία
και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα ή
αντιπροσωπεύονται μέλη του ΑΣ που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα
(2/3) του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Με την παρ. 4
του προτεινόμενου άρθρου 12 προβλέπεται πως το καταστατικό μπορεί να
ορίζει και άλλα θέματα, για τα οποία επιβάλλεται να υπάρχει απαρτία, όπως
αυτή περιγράφεται στην παρ.3
Άρθρο 13
Αποφάσεις γενικής συνέλευσης
Με το προτεινόμενο άρθρο 13 καθορίζεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης. Στις παρ. 1 και 2 προβλέπεται ότι οι αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που

εκπροσωπούνται σ’ αυτή και δεσμεύουν όλα τα μέλη του ΑΣ. Ορίζεται, επίσης,
ότι απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν
στη μεταβολή του σκοπού του ΑΣ, στη συγχώνευση με άλλον συνεταιρισμό, στη
μετατροπή του, στη διάλυση του και στην τροποποίηση του καταστατικού του.
Η παρ. 3 το προτεινόμενου άρθρου 13, ορίζει σε ποιες περιπτώσεις η Γενική
Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, ενώ στην παρ. 4 προβλέπεται
ότι εφόσον τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαλλαγούν από την
ευθύνη ή δεν εγκριθεί ο ισολογισμός, ο απολογισμός και ο πίνακας
αποτελεσμάτων χρήσης, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει για την ανάκληση ή
μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ανάκλησης, εκλέγεται
προσωρινό Διοικητικού Συμβουλίου που θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για
την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Τέλος, σύμφωνα με την παρ.5, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να
μετέχουν στην ψηφοφορία για τα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.
Άρθρο 14
Προσβολή αποφάσεων γενικής συνέλευσης
Η παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 14, ορίζει ως άκυρες τις αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης, που αντιβαίνουν στο νόμο ή στο καταστατικό.
Με τις παρ. 2 και 3 προβλέπεται ότι η ακυρότητα κηρύσσεται από το
Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ, μετά από αίτηση κάθε μέλους του ΑΣ ή τρίτου
προσώπου που έχει έννομό συμφέρον, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από τη λήψη της απόφασης.

Ορίζεται, τέλος, ότι η παραπάνω απόφαση

υπόκειται σε έφεση εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
απόφασης.
Άρθρο 15
Διοικητικό και εποπτικό Συμβούλιο
Η παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 15 αναφέρεται στον τρόπο εκλογής του
Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, στη διάρκεια της ταυτόχρονης θητείας
των μελών τους, η οποία ορίζεται από το καταστατικό και πρέπει να κυμαίνεται
μεταξύ τριών και πέντε ετών, καθώς και στον αριθμό των μελών τους, που δεν
μπορεί να είναι λιγότερα από τρία. Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι δικαίωμα να

εκλεγούν μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου έχουν τα φυσικά
πρόσωπα μέλη του ΑΣ, και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων μελών του ΑΣ, στα οποία δεν περιλαμβάνονται, βεβαίως, τα μέλη – επενδυτές
που δεν έχουν δικαίωμα εκλέγεσθαι, σύμφωνα με την παρ. 2 του
προτεινόμενου άρθρου 5.
Προβλέπεται, τέλος, ότι τα μέλη των δύο συμβουλίων είναι επανεκλέξιμα και
ελεύθερα ανακλητά, καθώς και το κώλυμα όχι μόνο των μελών του ενός
συμβουλίου, αλλά και των συγγενών τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και
δευτέρου βαθμού, να εκλεγούν ως μέλη του άλλου συμβουλίου.
Η παρ. 2 ρυθμίζει θέματα που αφορούν, τη συμμετοχή του εκπρόσωπου του
τακτικού προσωπικού, ως επιπλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
εφόσον τρεις (3) μήνες πριν από την εκλογή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο αριθμός προσωπικού του ΑΣ είναι μεγαλύτερος από είκοσι (20)
άτομα.
Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου ορίζουν ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον ΑΣ δικαστικώς και εξωδίκως και ότι είναι
αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση του ΑΣ, ενώ οι
αρμοδιότητές του καθορίζονται στο καταστατικό. Επιπλέον, προβλέπεται ότι το
Διοικητικό μπορεί να αναθέτει ορισμένες αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή σε
άλλα μέλη του, στον Γενικό Διευθυντή, σε άλλο στέλεχος ή σε υπάλληλο του
ΑΣ.
Η παρ. 5 ορίζει τον ρόλο του Εποπτικού Συμβουλίου που είναι ο έλεγχος των
πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η τήρηση των διατάξεων του
νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, υποβάλλει προτάσεις για την ανάπτυξη των ΑΣ
και εισηγείται προγράμματα συνεταιριστικής εκπαίδευσης του προσωπικού, των
στελεχών και των μελών των οργάνων διοίκησης του ΑΣ, υποδεικνύει στο
διοικητικό συμβούλιο τη διόρθωση σφαλμάτων που διαπιστώνει από τους
ελέγχους

και

συγκαλεί

γενική

συνέλευση

σε

περιπτώσεις

σοβαρών

παραβάσεων.
Κατά την παρ. 6, το Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία
όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, αλλά τα παρόντα
μέλη δεν είναι δυνατόν να είναι λιγότερα από τρία (3). Τα ως άνω Συμβούλια
αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Η παρ. 7 προβλέπει ότι τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου
ευθύνονται προσωπικά και εις ολόκληρον, για κάθε ζημιά που προκάλεσαν, με
ευθύνη τους, στον ΑΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ οι αξιώσεις
του ΑΣ παραγράφονται τρία (3) έτη μετά από την τέλεση της πράξης, εκτός αν
πρόκειται για ζημιά από δόλο, οπότε η παραγραφή γίνεται μετά από δέκα (10)
έτη.
Στην παράγραφο 8 ορίζεται ότι στις συνεδριάσεις του Διοικητικού και
Συμβουλίου, τα μέλη του απαγορεύεται να ψηφίζουν για θέματα που αφορούν
τους ιδίους, τις συζύγους τους ή συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως
και δεύτερου βαθμού.
Στην παράγραφο 9 του άρθρου 15 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, ορίζεται
η εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού από μέλος του, όταν ο Πρόεδρος ή μέλος
του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου είναι αντίδικοι του ΑΣ.
Στην παρ. 10 ορίζεται ρητά ότι τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού
συμβουλίου δεν παίρνουν οποιασδήποτε μορφής μισθό ή αποζημίωση και
προβλέπεται η δυνατότητα πρόβλεψης στο καταστατικό της παροχής εξόδων
κίνησης και διαμονής εκτός του νομού όπου εδρεύει ο ΑΣ, καθώς και εξόδων
παράστασης για τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις των δύο
συμβουλίων.
Σύμφωνα με την παρ. 11, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει, αν ο κύκλος
εργασιών του ΑΣ είναι πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, τη
δυνατότητα ορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο Γενικού Διευθυντή, στον
οποίο να αναθέτει, με σύμβαση διαχείρισης, την μερική ή ολική άσκηση των
εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από εκείνες
που, κατά το νόμο ή το καταστατικό, απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και
τη γενική διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του ΑΣ. Η δυνατότητα που
παρέχει ο νόμος στο καταστατικό για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων σε
Γενικό Διευθυντή, έχει σκοπό την διευκόλυνση των ΑΣ να χρησιμοποιούν
έμπειρα

στελέχη,

τα

οποία

θα

διαχειρίζονται

τις

υποθέσεις

με

αποτελεσματικότητα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα
δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, ο
οποίος επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω προκήρυξης που
δημοσιεύεται στον τύπο.

Η παρ. 12 ορίζει ότι οι διατάξεις του ν. 3213/2003

«Δήλωση - έλεγχος

περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών
Μ.Μ.Ε » (Α΄ 309), όπως ισχύει, έχουν εφαρμογή για τους Προέδρους και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, τους Γενικούς
Διευθυντές και όπου αυτοί δεν υπάρχουν τους Διευθυντές των ΑΣ, που έχουν
ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. Η
διάταξη αυτή ισχύει και για τους ΚΕΑΣ και ΚΠΕΑΣ, τις ΑΕΣ και τους αγροτικούς
αναγκαστικών συνεταιρισμούς με τις ενώσεις τους.
Οι παρ. 13, 14 και 15 του παρόντος άρθρου αναφέρουν ότι απαγορεύεται σε
πρόσωπα που διετέλεσαν Πρόεδροι

Διοικητικών

συμβουλίων να είναι

υποψήφιοι για την κατάληψη θέσεων βουλευτών και αιρετών οργάνων των ΟΤΑ
για τρία έτη από τη λήξη της θητείας τους και ότι όλα τα μέλη των Διοικητικών
και Εποπτικών Συμβουλίων ΑΣ πρέπει να έχουν λάβει βασική συνεταιριστική
εκπαίδευση πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους. Τέλος, ορίζεται
ότι εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό, είναι δυνατή η διεξαγωγή
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης.
Άρθρο 16
Αρχαιρεσίες
Το παρόν άρθρο ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τις αρχαιρεσίες των ΑΣ. Κατά την
παρ.1 η εκλογή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου καθώς
και των αντιπροσώπων σε άλλα νομικά πρόσωπα που συμμετέχει ο ΑΣ
διενεργείται από Εφορευτική Επιτροπή της οποίας πρόεδρος είναι δικαστικός
λειτουργός που διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του ΑΣ.
Ορίζεται επιπλέον ότι σε περίπτωση που με έγγραφο του οικείου Προέδρου
Πρωτοδικών βεβαιώνεται η αδυναμία διορισμού δικαστικού λειτουργού,
παρέχεται η δυνατότητα να διορίζεται δικηγόρος ύστερα από πρόταση του
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, αφού προηγηθεί αίτημα του Συνεταιρισμού.
Στην παρ. 2 καθορίζεται ότι η εκλογή των μελών του ΔΣ και του ΕΣ γίνεται με
ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα
ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Κατά τις
παραγράφους 3, 4 και 5 ορίζονται θέματα που αφορούν το σταυρό προτίμησης
κατά τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών, την ισοψηφία των εκλεγέντων και τις
θέσεις των επιλαχόντων.

Η παράγραφος 6 προβλέπει ότι το Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο στην
πρώτη συνεδρίαση, μετά την εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα, όπως ορίζει το
καταστατικό. Το καταστατικό επίσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα και τις
προϋποθέσεις ανακατανομής των αξιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ορίζεται ότι εφόσον στο καταστατικό δεν υπάρχει πρόβλεψη, η ανακατανομή
των αξιωμάτων μπορεί να γίνει αφού αποφασισθεί από τα δύο τρίτα (2/3) του
συνόλου των μελών του.
Η παράγραφος 7 καθορίζει ότι αν μείνει κενή η θέση μέλους του Διοικητικού ή
του Εποπτικού Συμβουλίου, και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό
Συμβούλιο, με απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει την κενή θέση
εκλέγοντας σε αυτήν μέλος του ΑΣ. Επίσης, προβλέπεται ότι τα μέλη που
ορίζονται διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκληση της πρώτης
τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την εκλογή τους.
Σε διαφορετική περίπτωση, εκλέγει νέα μέλη. Στην περίπτωση που παραιτηθεί
η πλειοψηφία ή το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν
υπάρχουν επιλαχόντα μέλη γίνονται αρχαιρεσίες.
Η παρ. 8 ορίζει ότι δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στo Διοικητικό και Εποπτικό
Συμβούλιο

του

ΑΣ

φυσικό

πρόσωπο

που

με

τελεσίδικη

απόφαση

καταδικάσθηκε σε οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή
στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία,
παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου,
λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών. Επιπλέον ορίζεται ρητά ότι δεν μπορούν
να εκλεγούν στα όργανα διοίκησης των ΑΣ, φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν
τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προβλέπονται στο προτεινόμενο
σχέδιο νόμου και στο καταστατικό. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των
μελών προς τον ΑΣ πιστοποιείται με βεβαίωση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΑΣ ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής. Υπάρχει, τέλος, η
πρόβλεψη ότι αν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για
μέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κωλύματα των δύο πρώτων
εδαφίων, το μέλος εκπίπτει από μέλος του οργάνου και εφαρμόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 5 και 7.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 17
Κρατική εποπτεία αγροτικού συνεταιρισμού
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην κρατική εποπτεία που ασκείται στους ΑΣ. Στην
παρ. 1 ορίζεται η αρμόδια αρχή εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και προβλέπεται ότι η εποπτεία αφορά στη σύννομη
λειτουργία και στην υποβοήθηση του έργου των ΑΣ και περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, την τήρηση των διατάξεων των νόμων και του καταστατικού, την
εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, την εξακρίβωση της
καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή των άλλων οικονομικών
υποχρεώσεων των μελών, καθώς και την εξακρίβωση της αλήθειας των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των βιβλίων και των στοιχείων που
τηρούνται από τους ΑΣ.
Με την παρ. 2 παρέχεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η
εξουσία έκδοσης προεδρικού διατάγματος στο οποίο καθορίζονται τα σχετικά με
την άσκηση της κρατικής εποπτείας θέματα.
Άρθρο 18
Εθνικό Μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών
φορέων
Με το παρόν άρθρο προβλέπεται ότι συνεχίζει να τηρείται το Μητρώο των
αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και διεπαγγελματικών οργανώσεων
που είχε συσταθεί με το άρθρο 2 του ν. 4015/2011 και μετονομάζεται σε
«Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων»
(Μητρώο). Ορίζεται, επίσης, ότι αποτελεί συμβατική ή ηλεκτρονική βάση
δεδομένων που τηρείται από την αρμόδια αρχή, στην οποία καταχωρίζονται οι
ΑΣ, καθώς επίσης και οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί με τις Ενώσεις τους, πλην
των Δασικών, οι οργανώσεις παραγωγών, οι ομάδες παραγωγών, οι Ενώσεις
Οργανώσεων Παραγωγών, οι οριζόμενες στην παρ. 4 του άρθρου 42 ΑΕΣ, οι
διεπαγγελματικές οργανώσεις, οι ΚΕΑΣ και ΚΠΕΑΣ και η οργάνωση της παρ. 4
του άρθρου 31.

Στην παρ. 2 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
να καθορίσει με απόφασή του τη μορφή, το περιεχόμενο, τη διαδικασία
καταγραφής, την τήρηση του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με
την παρ.3 ορίζεται ότι το Μητρώο τηρείται από την αρμόδια αρχή, ενώ με
την παρ.4 ορίζεται επταμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο εποπτείας ΑΣ, το οποίο
εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θέματα που
αφορούν στην τήρηση του Μητρώου, στην εφαρμογή των διατάξεων περί
εποπτείας, ελέγχου και εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης των ΑΣ.
Στην παρ. 5 προβλέπεται ότι οι ΑΣ απαλλάσσονται από την υποχρέωση
εγγραφής τους στο ΓΕΜΗ, στα Εμπορικά Επιμελητήρια της Περιφέρειάς τους
και στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.
Άρθρο 19
Καταχώριση των αγροτικών συνεταιρισμών στο Μητρώο
Το παρόν άρθρο ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία καταχώρισης στο
Μητρώο των ΑΣ. Όπως προβλέπει η παρ.1, οι ΑΣ καταχωρίζονται στο Μητρώο
κατόπιν αίτησής τους που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την
ημερομηνία καταχώρισης στο βιβλίο μητρώου που τηρεί το Ειρηνοδικείο. Στους
ΑΣ δίνεται Αριθμός Μητρώου ο οποίος αναγράφεται τόσο στα επίσημα έγγραφα
που εκδίδουν όσο και στον διαδικτυακό τους τόπο, εφόσον διαθέτουν. Με την
αίτηση της εγγραφής τους στο Μητρώο, οι ΑΣ συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά ή
συμβατικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2. στην αρμόδια αρχή, η
οποία αφού επαληθεύσει την ακρίβειά τους, και διαπιστώσει την πληρότητα του
φακέλου, εγγράφει τους ΑΣ στο Μητρώο.
Στην παρ. 3 ορίζεται η προθεσμία υποβολής των ετήσιων τακτικών δηλώσεων
των ΑΣ, καθώς και τα έγγραφα - στοιχεία που πρέπει να συνυποβάλλονται με
αυτές.
Με την παρ. 4 παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου, να καθορίσει τα κριτήρια
αξιολόγησης των τακτικών δηλώσεων της παραγράφους 3,

επιπλέον

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση
εγγραφής της παραγράφου 2 και στην τακτική δήλωση της παραγράφου 3, την
διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής τους, τους λόγους και τη

διαδικασία διαγραφής των ΑΣ από το Μητρώο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.
Άρθρο 20
Έλεγχος
Το άρθρο αυτό θεσπίζει διατάξεις για τον διαχειριστικό, λογιστικό και οικονομικό
έλεγχο των ΑΣ. Οι έλεγχοι των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των
ΑΣ, και εφόσον απαιτείται, των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, γίνονται σε ετήσια βάση, από έναν τουλάχιστο ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο που ορίζεται στον ν. 3693/2008, για τους ΑΣ στους οποίους
συντρέχουν οι προϋποθέσεις τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων των Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με τους νόμους 4336/2015
και 4308/2014, και για τους υπόλοιπους ΑΣ από έναν τουλάχιστον ελεγκτή
που έχει άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του π.δ. 475/1991.
Στην παρ.2 ορίζεται ότι οι ΑΣ με λιγότερα από τριάντα μέλη που έχουν ετήσιο
κύκλο εργασιών μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ, μπορούν να υποβάλλουν τις
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους για έλεγχο κάθε τρεις (3)
συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις σωρευτικά.
Στην παρ.3 ορίζεται ότι δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές μέλη και υπάλληλοι
του ελεγχόμενου ΑΣ ή νομικού προσώπου που συνδέεται με αυτόν με
οποιονδήποτε τρόπο.
Με την παρ.4 προβλέπεται ότι οι ελεγκτές και οι αναπληρωτές τους ορίζονται
από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση των ΑΣ, εκτός από τους
ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, οι οποίοι ορίζονται από το καταστατικό
ενώ η αμοιβή τους ορίζεται επίσης από το καταστατικό.
Οι ελεγκτές σύμφωνα με την παρ.5 υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο
Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ το οποίο ανακοινώνει το πόρισμα στη πρώτη
Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά τον έλεγχο.
Ο ελεγκτής υποχρεούται να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση μετά από
έγγραφη πρόσκληση και να παρέχει τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν.
Σε περίπτωση ενδείξεων ποινικών παραβάσεων, οι ελεγκτές οφείλουν να
ενημερώνουν τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να
απευθύνονται εγγράφως στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Κατά την παρ.6 οι ελεγχόμενοι ΑΣ έχουν υποχρέωση να διευκολύνουν τον
ελεγκτή για την εκτέλεση του έργου του. Επιπλέον, ορίζεται ότι οι ελεγκτές
ελέγχουν, κυρίως, τη νομιμότητα των αποφάσεων και των πράξεων των
θεσμικών οργάνων των ΑΣ, τη λογιστική τάξη και αν τηρήθηκαν οι αρχές και
κανόνες της λογιστικής επιστήμης, την οικονομική κατάσταση των ΑΣ, την
έκθεση

πεπραγμένων διαχείρισης του Διοικητικού

Συμβουλίου

και τη

διαχειριστική τάξη, όσον αφορά τη νομιμότητα των δαπανών. Στο πόρισμα
προσδιορίζεται η πορεία της οικονομικής κατάστασης των ΑΣ στο πλαίσιο των
καταστατικών τους σκοπών και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης τους.
Τέλος, στις παρ. 7 και 8 ορίζεται ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων μπορεί να ζητήσει από τους ελεγκτές έκτακτο έλεγχο των ΑΣ και να
ρυθμίσει ειδικά θέματα και λεπτομέρειες με απόφασή του, καθώς και ότι οι
ελεγκτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, η οποία πρέπει να συγκληθεί μέσα σε ένα μήνα.
.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 21
Διαχειριστική χρήση
Το προτεινόμενο άρθρο 21 εξειδικεύει θέματα που αφορούν την διαχειριστική
χρήση των ΑΣ, η οποία, όπως ορίζεται ρητά στην παρ.1, περιλαμβάνει μέχρι
δώδεκα μήνες, με εξαίρεση την πρώτη, που μπορεί να οριστεί μέχρι 24 μήνες.
Η παρ.2 αναφέρει ότι εντός των νόμιμων προθεσμιών κλείνονται τα λογιστικά
βιβλία του ΑΣ, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του, καταρτίζονται οι
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4308/2014, όπως ισχύει, και υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην
τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του
Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε.
Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα
δράσης και ανάπτυξης του ΑΣ για την επόμενη χρήση, που συνοδεύεται από
προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων και υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική
Συνέλευση. Τέλος κατά την παρ.4 οι ΑΣ υποχρεούνται να δημοσιεύουν κατ’ έτος

τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, καθώς
και στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣ, εφόσον διαθέτει.
Άρθρο 22
Διαχειριστικό υπόλοιπο – Πλεονάσματα – Κέρδη - Τηρούμενα βιβλία
Το παρόν άρθρο ρυθμίζει θέματα σχετικά με το διαχειριστικό υπόλοιπο, τα
πλεονάσματα, τα κέρδη και τα τηρούμενα βιβλία του ΑΣ. Κατά την παρ.1 του
προτεινόμενου άρθρου 22, ως διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης ορίζεται η
διαφορά μεταξύ ακαθάριστων εσόδων αφενός και παντός είδους δαπανών,
ζημιών, αποσβέσεων και τόκων των υποχρεωτικών και προαιρετικών μερίδων
αφετέρου. Το διαχειριστικό αυτό υπόλοιπο περιλαμβάνει τα πλεονάσματα και τα
κέρδη. Ως πλεονάσματα ορίζονται τα προερχόμενα από τις συναλλαγές του ΑΣ
με τα μέλη του, το δε υπόλοιπο συνιστά τα κέρδη. Όπως αναφέρεται στην
παρ.2, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει συμμετοχή των προαιρετικών
μερίδων στο πλεονάσματα ή στα κέρδη, ή και στα δύο. Στην περίπτωση αυτή,
τα

ποσά

που

αναλογούν

αφαιρούνται

πριν

από

οποιαδήποτε

άλλη

χρησιμοποίηση των πλεονασμάτων και των κερδών.
Ορίζεται στην παρ.3 ότι από τα πλεονάσματα, πριν από την αφαίρεση για τις
προαιρετικές μερίδες, κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για το
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το μέρος των πλεονασμάτων που
μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό λογίζεται ως ισόποση εισφορά των
μελών.
Στην παρ. 4 ορίζεται ότι το υπόλοιπο των πλεονασμάτων, που απομένει μετά
την κράτηση διατίθεται για την απόδοση στα μέλη, ανάλογα με τις συναλλαγές
τους με τον ΑΣ, την ανάπτυξη του ΑΣ, την εκπαίδευση των μελών του, σε
ποσοστό

5%

τουλάχιστον

των

πλεονασμάτων

και

την

υποστήριξη

δραστηριοτήτων κοινωνικού σκοπού.
Η παρ.5 προβλέπει την δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίσει τα
ποσά της περίπτ. α΄ της παρ. 4 να παραμείνουν στον ΑΣ ως εξατομικευμένες
έντοκες καταθέσεις προθεσμίας των μελών.
Προβλέπεται, επίσης, στην παρ.6 ότι στο τακτικό αποθεματικό περιέρχονται τα
κέρδη (μετά τη φορολόγησή τους), η κράτηση για το σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού, τα έσοδα που περιέρχονται στον ΑΣ από χαριστική αιτία, καθώς
και κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό.

Οι ΑΣ, κατά την παρ.7, τηρούν λογιστικά βιβλία, βιβλίο μητρώου μελών, βιβλίο
πρακτικών των οργάνων διοίκησής τους και κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται
από το καταστατικό.
Στην παρ.8, τέλος, προβλέπεται ότι με απόφαση των Γενικών τους
Συνελεύσεων, οι ΑΣ μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε μη μέλη
τους που δεν κατέχουν προαιρετικές μερίδες. Επιπλέον, προβλέπεται ότι για
φορολογικούς σκοπούς διανομής του πλεονάσματος και τήρησης των
αποθεματικών, πρέπει να είναι διακριτός ο τρόπος λογιστικής καταχώρισης για
τις συναλλαγές με μη μέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 23
Συγχώνευση
Στο άρθρο 23 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, περιέχονται διατάξεις που
αφορούν στη συγχώνευση των ΑΣ. Η συγχώνευση κατά την παρ.1 διενεργείται
με σύσταση νέου ΑΣ ή με απορρόφηση ενός ή περισσότερων, από άλλον
υφιστάμενο. Κατά την παρ.2, η διαδικασία που καθορίζεται για τη συγχώνευση
προβλέπει

αποφάσεις

των

Γενικών

Συνελεύσεων,

σχέδιο

σύμβασης

συγχώνευσης, το οποίο πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία,
δημοσίευση

περίληψης

του

σχεδίου

αυτού,

μεταφορά

των

στοιχείων

ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων ΑΣ στον νέο ΑΣ, σύμφωνα με
την τρέχουσα λογιστική τους αξία, Κοινή Γενική Συνέλευση των μελών των υπό
συγχώνευση ΑΣ, πράξη αποδοχής αίτησης καταχώρισης του καταστατικού από
τον Ειρηνοδίκη και καταχώριση του εγκεκριμένου καταστατικού στο βιβλίο
μητρώου ΑΣ.
Όπως ορίζεται με τις παρ. 3 και 4, με τη συγχώνευση όλα τα περιουσιακά
στοιχεία των συγχωνευόμενων αποτελούν περιουσία του νέου ΑΣ, ο οποίος
υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των συγχωνευθέντων ΑΣ, καθώς και στις δικές τους, τις οποίες και συνεχίζει.
Στις παρ. 5, 6 και 7 προβλέπεται ότι τα μέλη των ΑΣ που συγχωνεύθηκαν είναι
και μέλη του νέου ΑΣ με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει το

νέο καταστατικό, ότι όσα μέλη δεν επιθυμούν τη συγχώνευση, έχουν το
δικαίωμα

να αποχωρήσουν και ότι οι συνεταιρικές μερίδες των ΑΣ που

συγχωνεύθηκαν αποτελούν κεφάλαιο του νέου ΑΣ. Εάν οι συνεταιρικές αυτές
μερίδες είναι άνισες, η κοινή Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο προσαρμογής
των μερίδων που υπολείπονται του ύψους της συνεταιρικής μερίδας του νέου
ΑΣ.
Η παρ. 8 ορίζει ότι εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταχώριση της
εγκριτικής απόφασης στο βιβλίο μητρώου του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, το
προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί σε Γενική Συνέλευση τα μέλη του
νέου ΑΣ, για να εκλέξουν νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ορίζεται, επίσης, στην παρ. 9 ότι με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το νέο
νομικό πρόσωπο του ΑΣ, εγγράφεται στο Μητρώο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19, Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.10 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.
Η παρ. 11 ορίζει ρητά ότι σε περιπτώσεις συγχώνευσης με απορρόφηση
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου αυτού.
Η παρ. 12, τέλος, ορίζει ότι, κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και
αναλόγως οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, και αναλόγως οι διατάξεις των
αναπτυξιακών νόμων.
Άρθρο 24
Μετατροπή
Στο άρθρο 24 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου ρυθμίζονται τα θέματα που
αφορούν την μετατροπή των ΑΣ σε ΑΕ ή ΕΠΕ. Με την προτεινόμενη διάταξη
δίνεται άλλη μία δυνατότητα εξυγίανσης σε ΑΣ που αδυνατούν να συνεχίσουν
τη λειτουργία τους λόγω μεγάλων οφειλών προς τράπεζες, Δημόσιο και
Ασφαλιστικά Ταμεία. Αντίστοιχη διάταξη είχε προβλεφθεί και στην παρ. 11 του
άρθρου 21 του ν. 2810/2000 για τις τότε ΕΑΣ.
Ειδικότερα, στην παρ.1 ορίζεται ότι ο ΑΣ που έχει αρνητική οικονομική θέση και
αδυνατεί μέσω της αύξησης του συνεταιριστικού του κεφαλαίου να αποκτήσει
θετική οικονομική θέση ή να καταστεί οικονομικά βιώσιμος, έχει τη δυνατότητα

να μετατραπεί σε ΑΕ ή ΕΠΕ με απόφαση της γενικής του συνέλευσης που
λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με την προϋπόθεση ότι το
σχέδιο βιωσιμότητας της νέας ΑΕ ή ΕΠΕ που θα προκύψει θα εγκριθεί από την
ενυπόθηκη τράπεζας με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων ή του εκκαθαριστή
της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ, εφόσον αυτή έχει το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων.
Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι η νέα ΑΕ ή ΕΠΕ είναι καθολικός διάδοχος του ΑΣ
ως προς τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις εκκρεμείς δίκες και τα
προγράμματα του ΑΣ που μετατρέπεται.
Με την παρ. 3 ορίζεται ότι όσον αφορά τη διαδικασία της μετατροπής
εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλόγως οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920
και του ν. 3190/1955 και προβλέπεται η διαγραφή του ΑΣ από το Μητρώο με τη
μετατροπή του σε ΑΕ ή ΕΠΕ.
Άρθρο 25
Πτώχευση
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση
κήρυξης του ΑΣ σε πτώχευση.
Κατά την παρ.1 ο ΑΣ κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης από το αρμόδιο
δικαστήριο αν παύσει τις πληρωμές των χρεών του και όπως ορίζει η παρ. 2
εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε πιστωτή που έχει έννομο συμφέρον ή από
το Διοικητικό Συμβούλιό του ή από τους εκκαθαριστές.
Ορίζεται, επίσης, στην παρ. 3 ότι μόνο αν δεν έχει συντελεστεί η διανομή
κηρύσσεται σε πτώχευση ο υπό εκκαθάριση ΑΣ.
Στην παρ. 4 προβλέπεται η διαδικασία επιβολής έκτακτης εισφοράς στα μέλη,
για να αποφευχθεί η πτώχευση.
Η παρ. 5 ορίζει ότι μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία το Διοικητικό Συμβούλιο
πρέπει να δηλώσει στο αρμόδιο δικαστήριο αν συνεχίζει ή όχι τις πληρωμές.
Κατά την παρ. 6, το δικαστήριο προσδιορίζει δικάσιμο για την εκδίκαση της
αίτησης - δήλωσης μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 5
και κηρύσσει τον ΑΣ σε πτώχευση εφόσον διαπιστώσει ότι εξακολουθεί η
παύση των πληρωμών.
Στην παρ.7 ορίζεται ότι ο ΑΣ λύεται με την κήρυξή του σε πτώχευση και ότι η
πτώχευση του δεν συνεπάγεται και πτώχευση των μελών του.

Επίσης, η παρ.8 προβλέπει ότι ο ΑΣ αναβιώνει και συνεχίζει την λειτουργία του,
εφόσον επιτευχθεί πτωχευτικός συμβιβασμός.
Τέλος, η παρ.9 ορίζει ότι κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του
πτωχευτικού κώδικα.
Άρθρο 26
Λύση
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι περιπτώσεις στις οποίες επέρχεται η λύση των
ΑΣ. Ορίζεται στην παρ.1 ότι οι ΑΣ λύονται αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς τους,
που ορίζεται στο καταστατικό και δεν αποφασίσθηκε η παράτασή του από τη
Γενική Συνέλευση, αν κηρυχθούν σε κατάσταση πτώχευσης και αν πάρει
σχετική απόφαση η Γενική Συνέλευση με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.
Επίσης λύονται με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του ΑΣ, καθώς και
στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Προβλέπεται, επίσης, στην παρ.2 ότι αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του
ΑΣ, είναι κατώτερο από το 1/5 του συνεταιριστικού κεφαλαίου, το Διοικητικό
Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση, για να αποφασίζει τη λύση του ΑΣ ή την
λήψη άλλων μέτρων.
Τέλος, στην παρ.3 προβλέπεται η δυνατότητα αναβίωσής ενός ΑΣ, στις
περιπτώσεις που διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή η πτώχευσή του
ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό.
Άρθρο 27
Εκκαθάριση- Ενέργειες εκκαθαριστών
Το παρόν άρθρο περιγράφει το στάδιο της εκκαθάρισης και τις ενέργειες που
οφείλουν να κάνουν οι εκκαθαριστές.
Κατά την παρ.1 τη λύση των ΑΣ ακολουθεί, το στάδιο της εκκαθάρισης με
εξαίρεση την περίπτωση της λύσης που επέρχεται από την κήρυξή τους σε
κατάσταση πτώχευσης,
Στην παρ.2 ορίζεται ρητά ότι η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή
περισσότερους ειδικούς εκκαθαριστές τους οποίους ορίζει η Γενική Συνέλευση.
Στην παρ.3 προβλέπεται η απαλλαγή από οποιασδήποτε μορφής ευθύνη των
εκκαθαριστών για χρέη του ΑΣ προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, καθώς και ότι δεν μπορούν να ορισθούν εκκαθαριστές πρόσωπα

που έχουν ασκήσει διοίκηση ή έχουν υπάρξει υπάλληλοί του υπό εκκαθάριση
ΑΣ. Η προτεινόμενη διάταξη καταλαμβάνει και τους εκκαθαριστές των υπό
εκκαθάριση ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ του ν. 2810/2000, οι οποίοι
απαλλάσσονται επίσης από πάσης φύσεως ευθύνη για τα χρέη του ΑΣ προς το
Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η διάταξη αυτή προτείνεται,
ώστε να μπορούν οι εκκαθαριστές να επιτελούν το έργο της εκκαθάρισης
απρόσκοπτα και αποτελεσματικά και να μην επιβαρύνονται για χρέη, για τη
δημιουργία των οποίων ουδεμία ευθύνη έχουν. Σε διαφορετική περίπτωση
ελλοχεύει ο κίνδυνος οι εκκαθαριστές να μην αποδέχονται το διορισμό τους ή
να παραιτούνται από την ιδιότητά τους αυτή, με αποτέλεσμα να υπάρχει
αδυναμία διενέργειας και ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης.
Στην παρ. 4 προβλέπεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση
θανάτου, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαριστών, ενώ στην παρ. 5 ορίζεται
ότι οι εκκαθαριστές με την ανάληψη των καθηκόντων τους, οφείλουν να κάνουν
απογραφή της περιουσίας του ΑΣ που εκκαθαρίζεται και να συντάξουν
ισολογισμό, ενώ αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογισμός συντάσσεται στο
τέλος κάθε έτους. Στο τέλος της εκκαθάρισης καταρτίζεται ο τελικός
ισολογισμός. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην παρ. 6, οι εκκαθαριστές
φροντίζουν για την δημοσίευσή της λύσης του ΑΣ και καλούν τους πιστωτές να
αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, οι οποίες, όπως ορίζεται στην παρ.7,
παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία της
δημοσίευσης της λύσης του ΑΣ.
Επιπλέον, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται, σύμφωνα με την παρ. 8, να
ανακοινώνουν αμέσως τυχόν αξιόποινες πράξεις των μελών της διοίκησης του
υπό εκκαθάριση ΑΣ, που διαπίστωσαν ή πληροφορήθηκαν κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους. Η προτεινόμενη διάταξη καταλαμβάνει και τις υπό
εκκαθάριση ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ του ν. 2810/2000.
Στην παρ. 9 προβλέπεται ότι ΑΣ ή ΕΑΣ, έχουν την δυνατότητα, να μισθώσουν
τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις με απόφαση του εκκαθαριστή και ότι η
μίσθωση ισχύει όσο και η εκκαθάριση. Εάν δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι εντός
χρονικού διαστήματος έξι μηνών, ο εκκαθαριστής δύναται να μισθώσει τις
παραγωγικές εγκαταστάσεις στη ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ για να αξιοποιηθούν από άλλους
ΑΣ.

Στην παρ.10 ορίζεται ότι από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα
ληξιπρόθεσμα χρέη του εκκαθαριζόμενου ΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ότι οι προαιρετικές μερίδες εξοφλούνται μετά την
ικανοποίηση των Τραπεζικών Ιδρυμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, των
Ασφαλιστικών Ταμείων και των εργαζομένων και ότι το υπόλοιπο του
ενεργητικού που απομένει διατίθεται σε άλλον ΑΣ ή στην ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ ή για άλλο
κοινωνικό σκοπό και ουδέποτε διανέμονται στα μέλη.
Στην παρ. 11 προβλέπεται ότι η εκκαθάριση πρέπει να γίνει εντός πέντε ετών,
εκτός αν παραταθεί από το Δικαστήριο για σπουδαίο λόγο που είναι προς το
συμφέρον της εκκαθάρισης και μετά από αίτηση του εκκαθαριστή. Ορίζεται,
τέλος, στην παρ.12 ότι, κατά τα λοιπά, για την εκκαθάριση εφαρμόζονται οι
διατάξεις, περί δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
Ποινικές διατάξεις
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι ποινικές κυρώσεις κατά των προσώπων που
μπορεί να υποπέσουν σε παραβάσεις σχετικά με τη λειτουργία και τον έλεγχο
των ΑΣ. Ειδικότερα:
Mε την παρ. 1 προβλέπεται η ποινή της φυλάκισης από τρεις (3) μήνες έως ένα
(1) έτος, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις, αν
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλος ΑΣ: α) εν γνώσει του παρέχει
στη Γενική Συνέλευση, στο Εποπτικό Συμβούλιο ή σε εκείνον που ασκεί την
εποπτεία ή τον έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει αληθή στοιχεία,
γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στην οικονομική κατάστασή του, β) εν
γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές σα βιβλία των ΑΣ ή
συντάσσει

ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς, καθώς και γ) αρνείται να

παραδώσει ή αποκρύπτει από εκείνον που ασκεί έλεγχο ή την εποπτεία, τα
τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την
άσκηση ελέγχου ή της εποπτείας.
Στην παρ. 2 προβλέπεται φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος,
εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις, για όποιον

διενεργεί έλεγχο στους ΑΣ, αν κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχει εν
γνώσει του ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται αληθή γεγονότα ή
περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονομική κατάσταση των ΑΣ
και περιήλθαν σε γνώση του από τον έλεγχο που διενήργησε σε αυτές.
Στην παρ. 3 προβλέπεται ποινή φυλάκισης από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος
ή χρηματική ποινή ή και οι δύο ποινές, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν
προβλέπεται βαρύτερη ποινή, για όποιον παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις των
οργάνων διοίκησης των ΑΣ, με χρήση ή με απειλή σωματικής βίας ή με άλλη
παράνομη πράξη ή παράλειψη.
Με την παρ. 4 ορίζεται ότι τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα
(1) έτος και εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις,
όποιος ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου μετά τη λήξη της
θητείας του και ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή ψηφίζει πολλές φορές ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή μη γνήσιου
αποτελέσματος

εκλογής

για

την

ανάδειξη

οργάνων

διοίκησης

και

αντιπροσώπων των ΑΣ.
Με την παρ. 5 προβλέπεται ότι τιμωρούνται με τις ποινές της παρ. 4 τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εκκαθαριστές και οι υπάλληλοι των ΑΣ, στους
οποίους παραχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση ορισμένων
αρμοδιοτήτων του, για παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού
ή για ενέργειες που αντίκεινται στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή για μη
εκτέλεση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό των καθηκόντων τους, καθώς
και για την παράλειψη σύνταξης του ισολογισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣ – ΚΡΑΤΟΥΣ
Άρθρο 29
Οικονομικές ενισχύσεις - Φορολογικές απαλλαγές – Κίνητρα
Στο παρόν άρθρο αναλύονται τα θέματα που αφορούν οικονομικές ενισχύσεις,
τις φορολογικές απαλλαγές και τα κίνητρα για τους ΑΣ και ειδικότερα: Mε την
παρ. 1 προβλέπεται ότι οι αγορές ακινήτων από ΑΣ για τη δημιουργία

επιχειρήσεων μέσα στην περιφέρειά τους έχουν την ίδια φορολογική
μεταχείριση με το Δημόσιο.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι οι εισφορές των μελών προς τους ΑΣ δεν
υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση
υπέρ τρίτου, ενώ με την παρ.3 η αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται από ΑΣ
σε άλλον ΑΣ απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων.
Στην παρ.4 αναφέρεται ότι δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη
επιβάρυνση υπέρ τρίτου οι συμβάσεις μεταξύ ΑΣ και του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.,
που αφορούν αγροτικά προϊόντα ή αγροτικά εφόδια και υπηρεσίες.
Στην παρ.5 ορίζεται ότι για τις ασφαλιστικές συμβάσεις, που καταρτίζονται ή
ανανεώνονται με τη μεσολάβηση ΑΣ, η νόμιμη προμήθεια καταβάλλεται στους
ΑΣ.
Στην παρ.6 προβλέπεται ότι τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των
ΑΣ, που διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των
μελών ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή
τους ως κατάθεση στον ΑΣ, ενώ στην παρ.7 υπάρχει η πρόβλεψη ότι οι ΑΣ
μπορούν να εντάσσονται στους αναπτυξιακούς νόμους.
Με τις παρ. 8 και 9 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την υπεραξία που
προκύπτει από την πώληση ακινήτων των ΑΣ, για εξόφληση χρεών ή για
αναπτυξιακούς λόγους.
Με την παρ 10 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις απαλλαγές φόρων και
τελών σε περίπτωση συγχώνευσης και μετατροπής των ΑΣ.
Στην παρ.11 του παρόντος άρθρου θεσπίζονται φορολογικά και οικονομικά
κίνητρα για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων των ΑΣ. Ειδικότερα ορίζεται ότι
στην έννοια των επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 3 του ν. 3299/2004,
περιλαμβάνονται

οι

δαπάνες

για

εξειδικευμένες

υπηρεσίες

για

την

αναδιοργάνωση των ΑΣ που προκύπτουν από συγχώνευση, όπως: Οι μελέτες
στρατηγικού προσανατολισμού, αναδιοργάνωσης, αποτελεσματικού εμπορικού
επαναπροσανατολισμού της Οργάνωσης, οι μελέτες και ο εξοπλισμός για
μηχανοργάνωση

και

δαπάνες

υποδομής,

η

εισαγωγή

ηλεκτρονικών

διαδικασιών για τις συναλλαγές τους με τρίτους και η ενδυνάμωση των δομών
των ΑΣ με εξοπλισμό, δικτύωση και τεχνογνωσία. Επίσης περιλαμβάνονται οι
δράσεις ενίσχυσής των ΑΣ ως προς την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών
πρακτικών με σκοπό την εξωστρέφειά και την μετατροπή τους σε ηλεκτρονικές

επιχειρήσεις, αλλά και τη βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας στο
εσωτερικό τους. Τέλος, περιλαμβάνονται δράσεις για την αντιμετώπιση ειδικών
θεμάτων, όπως εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια, υγιεινή διαχείριση κρίσεων,
προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και για την εισαγωγή της τηλε-εργασίας.
Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι οι τυχόν ζημίες μίας ή περισσοτέρων των
συγχωνευόμενων ΑΣ μεταφέρονται στον νέο ΑΣ και κεφαλαιοποιούνται σε
άτοκο δάνειο δεκαπενταετούς διάρκειας με τριετή περίοδο χάριτος. Επίσης,
ρυθμίζεται το θέμα των κινήτρων που αφορούν τις επενδύσεις ΑΣ που
προκύπτουν από συγχώνευση.
Στην παρ.12 παρέχεται η εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, να προτείνουν με π.δ. τα πρόσθετα κίνητρα για τη συγχώνευση, την
ανάπτυξη, τη μετατροπή των ΑΣ, καθώς επίσης και τους όρους και
προϋποθέσεις υπαγωγής των ΑΣ στα κίνητρα αυτά.
Στην παρ.13 ορίζεται ότι εφαρμόζονται στους ΑΣ αναλόγως και εφόσον
πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, οι διατάξεις, που παρέχουν κάθε φορά
διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του
Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για τη
συγχώνευση επιχειρήσεων.
Τέλος με την παρ. 14 προβλέπεται ότι για τη μετατροπή των ΑΕΣ σε ΑΣ και των
αναγκαστικών ΑΣ και των Ενώσεών τους σε ΑΣ, ισχύουν οι διατάξεις που
θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οικονομικής, φορολογικής ή άλλης φύσης για
τη μετατροπή Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμες Εταιρίες ή τη
μετατροπή

άλλου

νομικού

τύπου

εμπορικών

εταιριών

σε

Εταιρίες

Περιορισμένης Ευθύνης.
Άρθρο 30
Δικαιούχοι οικονομικών ενισχύσεων, φορολογικών απαλλαγών και
κινήτρων
Με τις διατάξεις του άρθρου 30 ορίζεται ότι μόνο ΑΣ, οι ΑΕΣ, οι ΚΠΕΑΣ, οι
ΚΕΑΣ, οι Αγροτικοί Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους, που
είναι

εγγεγραμμένοι

στο

Μητρώο,

έχουν

δικαίωμα

πρόσβασης

στις

οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα του άρθρου
29 και των αναπτυξιακών νόμων και ενωσιακών προγραμμάτων, καθώς

και σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα που προκηρύσσονται από το
Δημόσιο, σύμφωνα, πάντα,

με τις λοιπές προϋπoθέσεις χορήγησης που

προβλέπονται στις εκάστοτε διατάξεις που διέπουν τις ενισχύσεις αυτές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΑΛΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 31
Κλαδικοί Συνεταιρισμοί - Ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση
αγροτικών συνεταιρισμών
Με τις παρ. 1, 2 και 3 του προτεινόμενου άρθρου 31, ορίζεται ότι οι ΑΣ έχουν
την δυνατότητα να συνιστούν μεταξύ τους Κλαδικούς Περιφερειακούς ΑΣ
(ΚΠΕΑΣ) σε επίπεδο Περιφέρειας με πρωτοβουλία τουλάχιστον 30 ΑΣ και
Κλαδικούς Εθνικούς ΑΣ (ΚΕΑΣ), σε εθνικό επίπεδο από όλες τις Περιφέρειες,
μόνο έναν ανά κλάδο, με πρωτοβουλία τουλάχιστον (100) ΑΣ, με σκοπό τον
συντονισμό του έργου των μελών τους και την διεύρυνση των δραστηριοτήτων
τους, τις οποίες δεν μπορούν να διεξάγουν τα μέλη τους. Ειδικά για τις
Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, προβλέπεται
ότι μπορούν να συσταθούν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ΚΠΕΑΣ με
πρωτοβουλία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ΑΣ.
Για τη σύσταση των ανωτέρω κλαδικών συνεταιρισμών ακολουθείται η
διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4, ενώ τα καταστατικά των
κλαδικών συνεταιρισμών καθορίζουν όλα τα θέματα που αφορούν στην
λειτουργία τους και κατά τα λοιπά να εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
παρόντος νόμου περί ΑΣ. Οι ΚΠΕΑΣ και ΚΕΑΣ εγγράφονται στο Μητρώο και
αξιολογούνται σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 4 του προτεινόμενου
άρθρου 19.
Οι κλαδικοί ΑΣ συνεργάζονται μεταξύ τους δημιουργώντας ισχυρότερες
οικονομικές οντότητες για να προωθήσουν τους στόχους τους. Οι συνεταιρισμοί
συνεργάζονται διατηρώντας την αυτονομία τους. Έως ότου δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για τη σύσταση των ΚΠΕΑΣ και ΚΕΑΣ, συνεργασία μεταξύ των
ΑΣ μπορεί να υπάρξει με διασυνεταιριστικές συμβάσεις ανταλλαγής προϊόντων
και υπηρεσιών. Το καταστατικό των ΚΠΕΑΣ και ΚΕΑΣ μπορεί να προβλέπει ότι

κάθε συνεταιρισμός έχει αριθμό ψήφων στη Συνέλευση, ανάλογα με: α) τον
αριθμό των μελών του, β) τη συμμετοχή στις συνεταιριστικές συναλλαγές.
Με την παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου 31, ορίζεται ότι ποσοστό 51%
τουλάχιστον των ΑΣ που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο ΑΣ και άλλων
Συλλογικών Φορέων του προτεινόμενου άρθρου 18 μπορούν να συνιστούν μια
ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση, χωρίς εμπορική ιδιότητα, που έχει
περιφέρεια ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και έδρα το δήμο που ορίζει το
καταστατικό της. Στο καταστατικό της ως άνω οργάνωσης καθορίζονται όλα τα
θέματα που αφορούν τη δομή, τους σκοπούς και τη λειτουργία της και κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου περί ΑΣ. Η
ΠΑΣΕΓΕΣ του ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4015/2011,
θεωρείται η οργάνωση της παρούσας παραγράφου, εφόσον πληροί τις
προϋποθέσεις που τίθενται με αυτήν, διαφορετικά δεν εγγράφεται στο Μητρώο.
Η προτεινόμενη διάταξη δίνει μεγάλα περιθώρια αυτοθέσμισης στην ιδεολογική
συντονιστική οργάνωση, καθώς βασικά θέματα λειτουργίας της καθορίζονται
στο καταστατικό της. Η μόνη υποχρέωση που προβλέπεται, είναι η ευρύτατη
συμμετοχή των ΑΣ, προκειμένου η οργάνωση αυτή να εκπροσωπεί και να
εκφράζει τη πλειοψηφία των ΑΣ, ώστε, μεταξύ άλλων, να νομιμοποιείται η
συμμετοχή της σε κάθε είδους φορείς.
Άρθρο 32
Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί
Στην παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 32 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου
προβλέπεται ότι οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
Αγροτικοί Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους διατηρούνται

και

διέπονται από τους ειδικούς νόμους που προβλέπουν την σύσταση και
λειτουργία τους, όπως ισχύουν. Όπου στους ειδικούς αυτούς νόμους γίνεται
παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία νοείται ως παραπομπή στις διατάξεις
του παρόντος νόμου.
Στην παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 32 προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη,
σύμφωνα με την οποία με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων είναι δυνατή η μετατροπή των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών της
παραγράφου 1 σε ελεύθερους ΑΣ με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού
τους. Για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων μετατροπής απαιτείται

εισήγηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία
γίνεται με πρωτοβουλία των αναγκαστικών ΑΣ μετά από απόφαση των Γενικών
τους Συνελεύσεων που λαμβάνεται με την απαρτία της παρ. 3 του άρθρου 12
και την πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 13. Σημειώνεται ότι και οι Ενώσεις
των παραπάνω Αναγκαστικών Συνεταιρισμών μπορούν να μετατραπούν σε
αναγκαστικούς ή ελεύθερους ΑΣ, σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Τέλος, στην παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου 32 προβλέπεται ότι οι
Αναγκαστικοί ΑΣ και οι Ενώσεις τους καταχωρίζονται στο Εθνικό Μητρώο ΑΣ
και άλλων Συλλογικών Φορέων, υποβάλλουν ετήσιες τακτικές δηλώσεις και
αξιολογούνται, σύμφωνα με το προτεινόμενο άρθρο 19.
Άρθρο 33
Διεπαγγελματικές οργανώσεις
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 33 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου
δίνεται ο ορισμός των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, καθορίζεται η νομική
τους μορφή, προβλέπονται οι οργανώσεις και οι ενώσεις από τις οποίες
αποτελείται, καθώς και οι φορείς και δραστηριότητες που αντιπροσωπεύει.
Στην παρ. 2 καθορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης των Διεπαγγελματικών
Οργανώσεων που είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα και περιγράφονται
αναλυτικά οι δραστηριότητες, με τις οποίες μπορούν να δραστηριοποιούνται για
να αναγνωριστούν.
Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις επιδιώκουν
συγκεκριμένο σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μελών τους και
των καταναλωτών και περιγράφονται οι στόχοι τους.
Στην παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου 33 προβλέπεται ότι οι αναγνωρισμένες
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις εγγράφονται στο Μητρώο του προτεινόμενου
σχεδίου νόμου. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, η
εποπτεία και ο έλεγχος των αναγνωρισμένων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων
ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ασκείται μετά
την εγγραφή τους στο Μητρώο.
Στην παρ. 5 του άρθρου 33 προβλέπονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για την
έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τις
οποίες θα καθορίζονται διάφορα θέματα σχετικά με τη λειτουργία των

Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στις
περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ της ίδιας παραγράφου.
Τέλος, στην παρ. 6 του προτεινόμενου άρθρου 33, προβλέπεται ότι υπέρ των
εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων επιβάλλεται, ανά

κλάδο ή ομάδα

ομοειδών προϊόντων ή προϊόν, ανταποδοτική εισφορά στις ποσότητες
πώλησης των προϊόντων, για τα οποία αυτές έχουν συσταθεί. Περαιτέρω,
προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τον καθορισμό για κάθε εθνική
Διεπαγγελματική Οργάνωση των υπόχρεων καταβολής, του ύψους, του τρόπου
υπολογισμού και της διαδικασίας αναπροσαρμογής της εισφοράς, της
διαδικασίας απόδοσης, της κατανομής, της χρήσης, της διαχείρισης και του
ελέγχου της εισφοράς.
Άρθρο 34
Αγροδιατροφικές Συμπράξεις της Περιφέρειας
Με

την παρ.

1

του

προτεινόμενου

άρθρου

34

ορίζεται

ότι

με

πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων ή των Δήμων για τα
νησιά, μπορεί να συνιστώνται αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, με
σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθηση την παροχή αντίστοιχων
υπηρεσιών ανάδειξης, προβολής και προώθησης των προϊόντων που
παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας ή του κάθε Δήμου,
αντίστοιχα. Οι εταιρίες αυτές οφείλουν να φέρουν επωνυμίες στις οποίες
περιλαμβάνεται οπωσδήποτε ο όρος «Αγροδιατροφική Σύμπρ αξη»,
συνοδευόμενος από το όνομα της οικείας Περιφέρειας ή του οικείου
Δήμου για τα νησιά.
Τέλος, στην

παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 34 απαριθμούνται οι

φορείς που μπορεί να συμπράττουν στην ίδρυση των Αγροδιατροφικών
Συμπράξεων.

Άρθρο 35
Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων
Στο

προτεινόμενο

άρθρο

35

ρυθμίζονται

θέματα

σχετικά

με

τις

συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων, στα οποία

περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη κυρώσεων για παραβάτες σε σχέση με
τις εν λόγω συμβάσεις. Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 του άρθρου 35 ορίζεται ότι με ιδιωτικές γραπτές
συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας μπορεί να ρυθμίζεται η μελλοντική
πώληση

αγροτικών

προϊόντων

καθώς

επίσης

ότι

οι

ΑΣ

του

προτεινόμενου σχεδίου νόμου μπορούν να συνάπτουν τις συμβάσεις του
προτεινόμενου

άρθρου

για

λογαριασμό

των

μελών

τους.

Στις

περιπτώσεις α) έως και θ) τις ίδιας παραγράφου απαριθμούνται
αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται στις
σχετικές

συμβάσεις.

Επίσης,

προβλέπεται

ότι

με

απόφαση

του

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζονται ο
τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων ανά γεωργικό
προϊόν,

το

οποίο

κατισχύει

κάθε

αντίθετης

βούλησης

των

συμβαλλόμενων.
Στην παρ. 2 του άρθρου 35 προβλέπεται ότι αν οι συμβάσεις
μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων δεν πληρούν το ελάχιστο
περιεχόμενο, όπως αυτό καθορίζεται στην ανωτέρω παρ. 1, επιβάλλεται
υποχρεωτικά στους αγοραστές διοικητικό πρόστιμο μέχρι 5% της
συνολικής αξίας της σύμβασης για κάθε παράλειψη ενός από τα
αναφερόμενα σε αυτή στοιχείων. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση
του προϊσταμένου του υποτομέα Γεωργίας της οικείας Περιφέρειας
ύστερα από καταγγελία του εκάστοτε συμβαλλόμενου παραγωγού.
Στην παρ. 3 του άρθρου 35 προβλέπεται ότι η εκ μέρους του αγοραστή
μη πληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος κατά την ημέρα που έχει
συμφωνηθεί και κατά τους όρους της σύμβασης διώκεται μετά από
έγκληση και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
Με την παρ. 4 του άρθρου 35 θεσπίζεται η ρητή απαγόρευση της
μεταπώλησης ή της με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασης και της
διαπραγμάτευσης
δημοπρατήρια,

των

συμβολαίων

χρηματαγορές

ή

του

παρόντος

χρηματιστήρια

άρθρου

σε

εμπορευμάτων

της

Ελλάδας ή του εξωτερικού. Επίσης, ορίζεται ότι η παραβίαση τ ης
διάταξης αυτής διώκεται αυτεπαγγέλτως και τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Άρθρο 36
Ομάδες

Παραγωγών,

Οργανώσεις

Παραγωγών

και

Ενώσεις

Οργανώσεων Παραγωγών
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 36 του προτεινόμενου σχεδίου
νόμου προσδιορίζεται η έννοια των Ομάδων Παραγωγών του άρθρου 27
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 και ρυθμίζονται θέματα σχετικά
με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και την αναγνώρισή τους.
Με την παρ. 2 προσδιορίζεται η έννοια των Οργανώσεων Παραγωγών
που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και γίνεται
αναφορά σε θέματα που σχετίζονται με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και
την αναγνώρισή τους.
Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι οι Οργανώσεις και οι Ομάδες Παραγωγών
που

είναι

σαφώς

Συνεταιριστικού

ή

οριζόμενα
Εμπορικού

μέρη
δικαίου

νομικών

οντοτήτων

λειτουργούν

με

ξεχωριστή

λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση. Επίσης, προβλέπεται ότι
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

του
με

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων ρυθμίζονται, ανά τομέα, ειδικά θέµατα, τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικαστικά θέµατα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
Με την παρ. 4 του άρθρου 36 προσδιορίζεται η έννοια των Ενώσεων
Προσώπων Παραγωγών (ΕΟΠ), σύμφωνα με τον Κανονισμό 1308/2013,
καθώς και ο τρόπος αναγνώρισής τους.
Στην παρ. 5 του άρθρου 36 προβλέπονται τα Μητρώα στα οποία
εγγράφονται οι Ομάδες Παραγωγών, οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι
Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, καθώς και λόγοι διαγραφής τους
από αυτά.
Με την παρ. 6 του άρθρου 36 προβλέπεται η δυνατότητα για μία
αναγνωρισμένη Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών ή μία αναγνωρισμένη
ΕΟΠ, ανάθεσης σε εξωτερικούς υπεργολάβους οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητές της, εκτός της παραγωγής, μεταξύ άλλων σε θυγατρικές,
υπό την προϋπόθεση ότι η Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών ή η
αναγνωρισμένη ΕΟΠ παραμένει υπεύθυνη για την εξασφάλιση της
άσκησης

της

δραστηριότητας

που

ανέθεσε

σε

εξωτερικούς

υπεργολάβους και για το συνολικό διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία
της εμπορικής συμφωνίας για την άσκηση της δραστηριότητας.
Στην

παρ. 7 του προτεινόμενου άρθρου 36 προβλέπονται εξουσιοδοτικές

διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες, με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις Οργανώσεις
Παραγωγών, τις Ομάδες Παραγωγών και τις

Ενώσεις Οργανώσεων

Παραγωγών.
Άρθρο 37
Ομάδες Διαχείρισης και Προστασίας Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 37, προβλέπεται ότι σε κάθε μία
οριοθετημένη περιοχή παραγωγής γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων με
Προστατευόμενη

Ονομασία

Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)

Προέλευσης

(ΠΟΠ),

με

Προστατευόμενη

συμπεριλαμβανομένων των αμπελοοινικών

προϊόντων, των αρωματισμένων οίνων και των αλκοολούχων ποτών ή για κάθε
Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) μπορεί να συνιστάται
εθελοντικά, Ομάδα Διαχείρισης και Προστασίας ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ, κατά
περίπτωση. Η ομάδα αυτή, η οποία αποτελείται κυρίως από παραγωγούς ή
μεταποιητές ή οργανώσεις παραγωγών του προϊόντος, έργο έχει τη διαχείριση,
προστασία, προώθηση και αξιοποίηση των προϊόντων με τις ονομασίες ΠΟΠ,
ΠΓΕ και ΕΠΙΠ, καθώς και την ενημέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα
αυτά.
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 37 επιτρέπεται η σύσταση μιας
ομάδας για περισσότερες της μίας ονομασίες ΠΟΠ/ΠΓΕ και για προϊόντα του
ιδίου τομέα, στην περίπτωση κατά την οποία περιοχές ή/και παραγωγοί των
αντίστοιχων προϊόντων συμπίπτουν, εν όλω ή εν μέρει, με βάση τις
προδιαγραφές των αντίστοιχων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Η σύσταση της ομάδας αυτής
επιτρέπεται υπό τους όρους που τίθενται με την Υπουργική απόφαση της παρ.
8.
Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου 37 προβλέπεται ρητά ότι οι ομάδες
δεν έχουν κερδοσκοπικό

χαρακτήρα. Συνιστώνται

ύστερα

από

κοινή

πρωτοβουλία της πλειοψηφίας των παραγωγών, μεταποιητών, Οργανώσεων
Παραγωγών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία
παράγεται το εν λόγω προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ και σε αυτές έχουν

αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες που
συμμετέχουν στην παραγωγή, μεταποίηση και συσκευασία

των προϊόντων

ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.
Με τις παρ. 4 και 5 του προτεινόμενου άρθρου 37 ορίζεται ότι οι ομάδες του
παρόντος άρθρου

αναγνωρίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι ομάδες που έχουν αναγνωριστεί ασκούν τις
δραστηριότητες

που

προβλέπονται

στον

Κανονισμό(ΕΕ)1151/2012

του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα συστήματα ποιότητας
των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
Στην παρ. 6 ορίζεται ότι οι αποφάσεις των ομάδων για συγκεκριμένα θέματα
εφαρμόζονται από όλους τους παραγωγούς και μεταποιητές.
Στην παρ. 7 του προτεινόμενου άρθρου 37 παρέχεται η δυνατότητα στις
ομάδες, για θέματα που αφορούν στην προστασία και στη συμμόρφωση με τις
προδιαγραφές του προϊόντος, να μπορούν να διαθέτουν και δικούς τους
επόπτες, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν ελέγχους
στην

παραγωγή,

μεταποίηση

και

συσκευασία

του

συγκεκριμένου

ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Με την παρ. 8 του προτεινόμενου άρθρου 37 καθορίζεται ο τρόπος
χρηματοδότησης των ομάδων, μέσω της θέσπισης εισφοράς επί των μελών της
ή/και της χρήσης και αξιοποίησης ενωσιακών ή εθνικών προγραμμάτων καθώς
και μέσω της θέσπισης εισφοράς και σε μη μέλη της ομάδας για συγκεκριμένες
δράσεις, εφόσον από αυτές επωφελείται το σύνολο των παραγωγών της
ΠΟΠ/ΠΓΕ /ΕΠΙΠ.
Τέλος, στην παρ. 9 του προτεινόμενου άρθρου 37 προβλέπεται εξουσιοδοτική
διάταξη για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται θέματα σχετικά με τη
λειτουργία, την εκπροσώπηση, τη λήψη αποφάσεων, τον επιμερισμό των
λειτουργικών δαπανών και τους ελέγχους που διενεργεί η ομάδα.
Άρθρο 38
Ταμείο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης
Με

την

παρ.

1

του

προτεινόμενου

άρθρου

38,

συνιστάται

Ταμείο

συνεταιριστικής εκπαίδευσης, το οποίο το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο

ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως στόχο τη
χρηματοδότηση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εκπαίδευσης και
κατάρτισης των μελών των ΑΣ, των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων,
των Γενικών Διευθυντών και των λοιπών Διευθυντικών στελεχών τους, καθώς
και των εργαζόμενων στους ΑΣ.
Μέλη του Ταμείου, σύμφωνα με την παρ. 2, είναι όλες οι ΑΣ που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και η οργάνωση της παρ. 4
του άρθρου 31.
Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από την
διανομή του πλεονάσματος του προτεινόμενου άρθρου 22, από προγράμματα
εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από κάθε άλλη ενίσχυση
από τους ΑΣ.
Τέλος, στην παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου 38 προβλέπεται εξουσιοδοτική
διάταξη για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το περιεχόμενο του
καταστατικού, τον τρόπο διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα με την σύσταση και λειτουργία του ταμείου.
Άρθρο 39
Ενιαία ψηφιακή Βάση για την ιχνηλασιμότητα των συνεταιριστικών
προϊόντων
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 39 συνιστάται στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για την
ιχνηλασιμότητα

των

αγροτικών προϊόντων,

παρέχεται

ο

ορισμός

της

ιχνηλασιμότητας και καθορίζεται ο σκοπός της ψηφιακής βάσης και η αρμόδια
αρχή για τη δημιουργία, οργάνωση και τήρησή της. Προβλέπεται, επιπλέον, ότι
τα δεδομένα στη βάση καταχωρούνται από τους ΑΣ που είναι εγγεγραμμένοι
στο Μητρώο.
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 39 προβλέπεται η έκδοση
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία
κρίνεται αναγκαία για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την ενιαία ψηφιακή
βάση δεδομένων και την πλήρη εφαρμογή του προτεινόμενου άρθρου 39.

Άρθρο 40
Διαχείριση ακινήτων, γαιών, εξοπλισμών και προϊόντων
Με τις παρ. 1, 2 και 3 του προτεινόμενου άρθρου 40 συνιστάται Ανώνυμη
Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχείριση ακινήτων, γαιών, εξοπλισμών και
προϊόντων» (ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ). Η ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ, της οποίας έδρα είναι ο Δήμος
Αθηναίων, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της
ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και
συμπληρωματικά από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών
(κ.ν.2190/1920 «Θεσμικός Νόμος περί Α.Ε», ΦΕΚ Α΄37), όπως ισχύουν κάθε
φορά.

Ρητά

προβλέπεται

δε,

ότι

η

ΔΙΑΓΕΠ

ΑΕ

μπορεί

να

ιδρύει

υποκαταστήματα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, όταν αυτό
κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των σκοπών της.
Η διάρκεια της ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ είναι ενενήντα εννέα (99) έτη και μπορεί να
παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ενώ σκοπός της
είναι η αξιοποίηση, των ακινήτων της αγροτικής γης, του εξοπλισμού και των
αγροτικών προϊόντων.
Τέλος, για τις ανάγκες των προτεινόμενων διατάξεων, με την παρ. 1, κρίνονται
αναγκαίοι και παρέχονται οι ορισμοί των εννοιών: α) ακίνητα, β) γαίες, γ)
εξοπλισμός και δ) προϊόντα και με την παρ. 3 περιγράφονται αναλυτικά οι
δραστηριότητες που μπορεί να ασκεί η ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ, στα πλαίσια εξυπηρέτησης
του σκοπού της.
Με την παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου 40 καθορίζονται οι πόροι της
ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ. Ειδικότερα αυτοί προέρχονται από: α) τα έσοδα από την
περιουσία της, β) τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, τη διάθεση προϊόντων
και την εν γένει δραστηριότητά της, γ) την ετήσια οικονομική ενίσχυση που
εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της
εταιρείας, δ) τις χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων
επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτόν ειδικούς προϋπολογισμούς,
ε) τις χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων
διεθνών οργανισμών, στ) τις επιχορηγήσεις, δωρεάν χορηγίες, κληρονομιές και
κληροδοσίες νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών και ζ)
από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Με την παρ. 5 του προτεινόμενου άρθρου 40 ορίζεται ότι με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ, που εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της, καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας,
ο οποίος ρυθμίζει: α) την οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση των υπηρεσιών
της εταιρείας, β) την κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της και γ) τον
αριθμό των θέσεων του προσωπικού, τα προσόντα και τους όρους πρόσληψης
και εργασίας.
Με την παρ. 6 του προτεινόμενου άρθρου 40 ορίζεται ότι με κανονισμούς που
καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται με απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι όροι και οι
διαδικασίες ανάθεσης μελετών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών,
αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων,
μισθώσεων, εκμισθώσεων, παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή
εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
Τέλος, με την παρ. 7 του προτεινόμενου άρθρου 40 ορίζεται ότι η ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ
για την επίτευξη των σκοπών της, δύναται να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας
με Υπουργεία, εποπτευόμενους από αυτά φορείς, Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), νομικά πρόσωπα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και
φυσικά πρόσωπα. Με αποφάσεις των ίδιων φορέων παραχωρούνται κατά
κυριότητα ή κατά χρήση εκτάσεις, ακίνητα και εξοπλισμός για τους σκοπούς της
εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 41
Κλάδος Επιθεωρητών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Με το άρθρο 25 του Π.Δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄174) συνεστήθη κλάδος ΠΕ5 Επιθεωρητών, ο
οποίος περιλαμβάνει μέχρι εξήντα πέντε θέσεις, χωρίς να ρυθμίζονται ζητήματα
στελέχωσης, προϋποθέσεων και διαδικασιών, καθώς επίσης οι αρμοδιότητες,
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτών.

Κατά την εφαρμογή του Π.Δ 107/2014 δημιουργήθηκαν σοβαρές δυσκολίες και
προβλήματα κατά τη διενέργεια των ελέγχων του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και των οικονομικών
ελέγχων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε
εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, Οργανισμούς και Οργανώσεις, για τον λόγο
ότι δεν προβλέπονται

στο Π.Δ. 107/2014 οι διαδικασίες με τις οποίες θα

πληρωθούν οι θέσεις του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών καθώς επίσης οι
αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτών.
Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων, με το προτεινόμενο άρθρο 41,
εισάγονται ρυθμίσεις σχετικές με τον κλάδο ΠΕ5 Επιθεωρητών, με σκοπό τη
στήριξη και τη διευκόλυνση του έργου τους.
Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του κλάδος ΠΕ5 Επιθεωρητών πρέπει:
α) να έχουν δικαίωμα να προβαίνουν στην κατάσχεση ή να διατάσσουν την
κατάσχεση εμπορικών εγγράφων. Επισημαίνεται επί του συγκεκριμένου
δικαιώματος, το άρθρο 82 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το οποίο στην παράγραφο 4 προβλέπει
συγκεκριμένα τα εξής: «4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι που
είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους έχουν δικαίωμα να προβαίνουν στην
κατάσχεση ή να διατάσσουν την κατάσχεση εμπορικών εγγράφων. Το δικαίωμα
αυτό ασκείται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις και με την επιφύλαξη
της εφαρμογής των κανόνων της ποινικής δικονομίας σχετικά με την κατάσχεση
εγγράφων.»
β) να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή
είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου και της αποστολής τους, μη
υποκείμενοι

στους

περιορισμούς

της

νομοθεσίας

περί

φορολογικού,

τραπεζικού, χρηματιστηριακού και επιχειρηματικού απορρήτου, όπως ίσχυε για
τους Οικονομικούς Επιθεωρητές

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων μέχρι 31-12-2014 με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του
ν.2343/1995 (Α΄211), μετά την εξομοίωσή τους με τους Οικονομικούς
Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έγινε με το Π.Δ. 111/1996
(Α΄ 84).
Επιπλέον, πρέπει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους:
α) να τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων
τους, δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου, όπως ίσχυε για τους

Οικονομικούς Επιθεωρητές

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων μέχρι 31-12-2014, με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του
ν.2343/1995, μετά την εξομοίωσή τους με τους Οικονομικούς Επιθεωρητές του
Υπουργείου Οικονομικών με το Π.Δ. 111/1996 .
β) για τη διασφάλιση της ελεύθερης διατύπωσης της γνώμης τους καθώς και
της παροχής νομικής κάλυψης σε περίπτωση δίωξής τους για πράξεις ή
παραλήψεις τους, ενώπιον των πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων, πρέπει να
προβλεφθούν σχετικές διατάξεις.
Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, με τις διατάξεις του
προτεινόμενου άρθρου 41, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και εξειδικεύονται
οι ελεγκτικές αρμοδιότητες των Επιθεωρητών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να ενδυναμωθεί ο ρόλος τους και να
διασφαλισθεί η συνέχιση αλλά και η ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων που
διενεργούνται από αυτούς, με τελικό σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος.
Τέλος παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό για τον ακριβή καθορισμό της
διαδικασίας επιλογής και των κριτηρίων αξιολόγησης του κλάδου των
Επιθεωρητών
Άρθρο 42
Μεταβατικές διατάξεις
Με το προτεινόμενο άρθρο 42 τίθενται μεταβατικές διατάξεις που είναι
απαραίτητες για την ομαλή μετάβαση και προσαρμογή στην εφαρμογή των
διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 42, ορίζεται ότι όσοι ΑΣ λειτουργούν
και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ν. 4015/2011 κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εντός δύο (2) ετών από την
έναρξη ισχύος του. Μετά την πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, οι
ΑΣ που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους, διαλύονται με απόφαση
του αρμόδιου Δικαστηρίου, μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον
ή της αρμόδιας αρχής.
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 42, προβλέπεται ότι οι ΑΣ, οι οποίοι
δεν έχουν υποβάλλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο Μητρώο του ν.

4015/2011«Θεσμικό

πλαίσιο

για

τους

αγροτικούς

συνεταιρισμούς,

τις

συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους» (A’ 210) καθώς και αυτοί που έχουν
καταχωριστεί ως ανενεργοί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
μπορούν εντός (6) μηνών: α) είτε να συγχωνευθούν, β) είτε να αποφασίσουν τη
λύση και θέση τους σε εκκαθάριση. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ΑΣ της
παρούσας παραγράφου διαλύονται αυτοδικαίως και η περιουσία τους
περιέρχεται στη ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ προκειμένου να αξιοποιηθεί από άλλους ΑΣ.
Προβλέπεται, επιπλέον, για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης των εν λόγω
ανενεργών ΑΣ, η απαλλαγή από κάθε πρόστιμο ή προσαύξηση λόγω μη
υποβολής παντός είδους φορολογικών δηλώσεων.
Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου 42 ορίζεται ότι οι υφιστάμενες κατά
την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου νόμου Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις
οι οποίες διατηρήθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 50 του ν. 4315/2014
«Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και
άλλες διατάξεις»

(Α΄269), υποχρεούνται να μετατραπούν σε ΚΕΑΣ, με

απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων, εντός δύο (2) ετών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου.
Με την παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου 42 ορίζεται ότι οι υφιστάμενες κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Ανώνυμες Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
του άρθρου 6 του ν. 4015/2011 διατηρούνται και λειτουργούν, σύμφωνα με τις
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Προβλέπεται δε ότι οι ΑΕΣ που
έχουν μέλη αποκλειστικά ΑΣ, εγγράφονται στο Μητρώο του άρθρου 18,
αξιολογούνται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 19 και έχουν πρόσβαση σε
όλες

τις

ενισχύσεις,

απαλλαγές

και

κίνητρα

που

προβλέπονται

στο

προτεινόμενο σχέδιο νόμου για τους ΑΣ. Επιπλέον, με την παρ. 4 δίνεται η
δυνατότητα στις ΑΕΣ να μετατραπούν σε ΑΣ, με τη διαδικασία του άρθρου 24
του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
Με την προτεινόμενη διάταξη, ρυθμίζεται η λειτουργία των ήδη υφιστάμενων
ΑΕΣ, χωρίς να δίνεται δυνατότητα δημιουργίας νέων.
Με την παρ. 5 του προτεινόμενου άρθρου 42 ορίζεται ότι Ενώσεις Αγροτικών
Συνεταιρισμών

(ΕΑΣ),

Κεντρικές

Συνεταιριστικές

Ενώσεις

(ΚΕΣΕ)

και

Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ), οι οποίες
έχουν ήδη μετατραπεί σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, σύμφωνα με το ν.

4015/2011, μπορούν να διενεργήσουν εκ νέου, εντός έξι (6) μηνών από την
έναρξη ισχύος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, οποιαδήποτε πράξη είτε
παρέλειψαν να διενεργήσουν είτε διενήργησαν πλημμελώς, η οποία αφορά στη
διαδικασία συγχώνευσης ή μετατροπής τους. Οι πράξεις αυτές πρέπει να
εγκριθούν από τη Γενική

Συνέλευση του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού, ο

οποίος προήλθε από τη συγχώνευση ή μετατροπή.
Διευκρινίζεται ρητά ότι η μεταβατική διάταξη της παρ. 5 αφορά και όλες τις
υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων και αφορούν στους
ίδιους λόγους που τίθενται με αυτήν.
Με την παρ. 6 του προτεινόμενου άρθρου 42, ορίζεται ότι οι αγροτικοί
συνεταιρισμοί που στην επωνυμία τους περιλαμβάνεται ο όρος «Κλαδικός» και
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 περί ΚΠΕΑΣ και ΚΕΑΣ,
μετατρέπονται σε ΑΣ με απόφαση των γενικών τους συνελεύσεων, εντός ενός
(1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Με

την

παρ.

7

του

προτεινόμενου

άρθρου

42

ορίζεται

ότι

όσες

Διεπαγγελματικές Οργανώσεις είναι αναγνωρισμένες και λειτουργούν κατά τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζουν να λειτουργούν για έξι (6) μήνες
από την έναρξη ισχύος των κανονιστικών πράξεων της παρ. 5 του άρθρου 33,
εντός των οποίων οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης και αίτηση
εγγραφής στο Μητρώο, σύμφωνα με τον προτεινόμενο νόμο και τις
κανονιστικές πράξεις που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότησή του.
Με την παρ. 8 του προτεινόμενου άρθρου 42 προβλέπεται ότι όσες Ομάδες
Παραγωγών ή/και Οργανώσεις Παραγωγών ή/και Ενώσεις Οργανώσεων
Παραγωγών είναι αναγνωρισμένες και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του
προτεινόμενου σχεδίου νόμου, συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι

την

ολοκλήρωση των εγκεκριμένων επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.
Άρθρο 43
Καταργούμενες διατάξεις
Με την παρ 1 του προτεινόμενου άρθρου 43, ορίζονται οι διατάξεις που
καταργούνται από την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. Με τις
παρ. 2 και 3 ορίζεται ότι σε περίπτωση παραπομπής στις καταργούμενες
διατάξεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου

νόμου και ότι μέχρι των έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου
κανονιστικών πράξεων, εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις.
Άρθρο 44
Έναρξη ισχύος
Στο άρθρο 44 του ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων της παρ. 13 και
της παρ. 14 του άρθρου 15, οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν δύο έτη μετά τη
δημοσίευση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
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2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

