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ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Αιτιολογική Έκθεση
1. Σημερινή κατάσταση των αγροτικών συνεταιρισμών.
Οι Ελληνικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί, στο σύνολό τους, βρίσκονται σε βαθιά
θεσμική και οικονομική κρίση, η οποία υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια. Από τους
υφιστάμενους 4.502 αγροτικούς συνεταιρισμούς,
διαδικασία

112 ΑΣ βρίσκονται στη

λύσης και εκκαθάρισης, ενώ η εκκαθάριση αυτών κατά κανόνα

διαιωνίζεται χωρίς ποτέ να ολοκληρώνεται. Επιπλέον, 2.088 είναι αδρανείς, ενώ σε
λειτουργία -ενήμεροι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων
Συλλογικών Φορέων- είναι μόνον οι 819. Ανάλογη είναι η κατάσταση στον χώρο των
Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων που λειτουργούν με την μορφή Ανώνυμης
Εταιρείας. Τα προβλήματα αυτά απέτυχε να επιλύσει ο μέχρι σήμερα ισχύων νόμος
4384/2016, αλλά αντίθετα τα επέτεινε, προβλέποντας σε πολλές περιπτώσεις
γραφειοκρατικές και περίπλοκες διαδικασίες και υποχρεώσεις στην λειτουργία των
αγροτικών συνεταιρισμών. Το παρόν νομοσχέδιο παρέχει αυξημένες δυνατότητες
στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών ώστε, μέσω των διατάξεων του
Καταστατικού που εκείνα θα ορίσουν, να διαμορφώσουν το κατάλληλο γι’ αυτούς
πλαίσιο λειτουργίας του ΑΣ ως ιδιωτικής και αυτόνομης επιχειρήσεως, η οποία θα
έχει πρόσβαση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν αλλοιώνουν τον
αγροτικό χαρακτήρα της. Παράλληλα, προς επίλυση του παγίου προβλήματος
χρηματοδοτήσεως της λειτουργίας των ΑΣ, πράγμα που τους καθιστά μη
ανταγωνιστικούς, ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών – επενδυτών με
δικαίωμα ψήφου, πράγμα που καθιστά ελκυστική την συμμετοχή τους, χωρίς όμως
ο ΑΣ να αλλοτριώνεται ως θεσμός της αγροτικής οικονομίας.
Με το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζεται και ο ρόλος του κράτους, ο οποίος
περιορίζεται στις διαδικασίες καταχώρησης στο Μητρώο, στον έλεγχο νόμιμης
λειτουργίας και στην μέριμνα για την ανάπτυξη των ΑΣ.
Τα κεφάλαια του παρόντος νομοσχεδίου είναι τα εξής:
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Κεφάλαιο Α’: Γενικές διατάξεις (άρθρα 1-3)
Κεφάλαιο Β’: Σύσταση Αγροτικού Συνεταιρισμού (άρθρα 4-5)
Κεφάλαιο Γ’: Μέλη - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις (άρθρα 6-8)
Κεφάλαιο Δ’: Σχέσεις μελών Αγροτικού Συνεταιρισμού (άρθρα 9-10)
Κεφάλαιο Ε’: Διοίκηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών (άρθρα 11-20)
Κεφάλαιο ΣΤ’: Εποπτεία - Έλεγχος (άρθρα 21-24)
Κεφάλαιο Ζ’: Οικονομική διαχείριση (άρθρα 25-28)
Κεφάλαιο Η’: Συγχώνευση - Μετατροπή - Πτώχευση - Διάλυση - Εκκαθάριση (άρθρα
29-33)
Κεφάλαιο Θ’: Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (άρθρο 34)
Κεφάλαιο Ι’: Ποινικές διατάξεις (άρθρο 35)
Κεφάλαιο ΙΑ’: Μεταβατικές Διατάξεις - Έναρξη ισχύος (άρθρα 36-37)
2. Επί των κεφαλαίων και άρθρων του νομοσχεδίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισμός – Σκοπός – Νομική Μορφή Αγροτικών Συνεταιρισμών
Στο άρθρο 1 ορίζεται η έννοια των Αγροτικών Συνεταιρισμών (εν συνεχεία
ΑΣ) ως επιχειρήσεων της αγροτικής οικονομίας, ο σκοπός τους και η νομική τους
μορφή. Καθίσταται επίσης σαφές ότι οι ΑΣ έχουν νομική προσωπικότητα και
εμπορική ιδιότητα. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα παροχής από τους ΑΣ προς
τα μέλη τους συνεταιριστές μικροπιστώσεων έως ύψους 25.000€ συνολικά για κάθε
μέλος.
Άρθρο 2
Γυναικείοι ΑΣ
Ειδική ευνοϊκή διάταξη για την δημιουργία ΑΣ με μέλη μόνον γυναίκες. Ως
ελάχιστος προβλέπεται αριθμός πέντε (5) μελών και έως δέκα μέλη δεν απαιτείται η
εκλογή Διοικητικού συμβουλίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό
του.
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Άρθρο 3
Έδρα – Επωνυμία
Ρυθμίζονται τα ζητήματα της έδρας και της επωνυμίας του ΑΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 4
Όροι σύστασης - Έγκριση - Καταχώρηση Καταστατικού
Ρυθμίζονται τα ζητήματα της σύστασης των ΑΣ. Ο απαιτούμενος ελάχιστος
αριθμός μελών ορίζεται στα 10 άτομα (παρ. 1), με απόφαση δε του Υπουργού ΑΑΤ
υπάρχει η δυνατότητα να ιδρύονται ΑΣ με λιγότερα από 10 ιδρυτικά μέλη σε
περιοχές όπου ειδικές

συνθήκες

το επιβάλλουν, ιδίως όταν η έδρα του ΑΣ

βρίσκεται σε ορεινές περιοχές ή νησιά με λιγότερους από 3.500 κατοίκους ή η
δραστηριότητα του ΑΣ αφορά ειδικά προϊόντα (παρ. 2). Επίσης η ίδρυση του ΑΣ
γίνεται με απόφαση της Εποπτεύουσας αρχής, στην οποία υποβάλλεται η σχετική
αίτηση
Άρθρο 5
Τύπος - Περιεχόμενο Καταστατικού
Προσδιορίζονται τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα στοιχεία του Καταστατικού
των ΑΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 6
Μέλη
Ορίζεται ποιοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μπορούν να είναι μέλησυνεταιριστές του ας, κάτοχοι μίας υποχρεωτικής μερίδας με μία ψήφο ο καθένας.
Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ΑΣ φυσικών προσώπων αγροτών, άλλων
ΑΣ, αναγνωρισμένων Οργανώσεων ή Ομάδων παραγωγών ή Ενώσεων Ομάδων
παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ). Προβλέπεται επίσης, στα
πλαίσια οικονομικής ενίσχυσης των ΑΣ, η δυνατότητα συμμετοχής στους ΑΣ μελών-
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επενδυτών, μη χρηστών, φυσικών ή νομικών προσώπων, με πλείονες, για κάθε
επενδυτή, της μίας υποχρεωτικής μερίδες, οι οποίες έχουν δικαίωμα μίας ψήφου η
κάθε μία και δύνανται να έχουν διαφορετική αξία από αυτή των υποχρεωτικών
μερίδων

των

μελών

–συνεταιριστών,

προβλεπομένου

ταυτοχρόνως

ότι,

προκειμένου να μην αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του ΑΣ ως αγροτικής επιχείρησης,
τα μέλη-επενδυτές δεν μπορούν να κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 25% των
ψήφων.
Άρθρο 7
Εγγραφή - Αποχώρηση - Διαγραφή μέλους
Ρυθμίζονται τα θέματα εγγραφής, αποχώρησης και διαγραφής μέλους κατά
τα απολύτως αναγκαία σημεία τους, ανατιθέμενης της ρυθμίσεως λοιπών
ζητημάτων στο Καταστατικό.
Άρθρο 8
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών
Ρυθμίζονται τα βασικά ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των μελών, τα οποία προβλέπεται ότι ρυθμίζονται πλήρως περαιτέρω
από το Καταστατικό. Ορίζεται υποχρέωση παραδόσεως ποσοστού τουλάχιστον 75%
της ετήσιας παραγωγής τους από τα μέλη-συνεταιριστές στον ΑΣ, αλλά και
δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση αυτή ή περιορισμού του ποσοστού με
απόφαση της ΓΣ., εφ’ όσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται
στην διάταξη αυτή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 9
Συνεταιρική μερίδα
Προβλέπεται ελάχιστο κεφάλαιο 10.000 ευρώ για την ίδρυση ΑΣ και
ρυθμίζονται τα θέματα της υποχρεωτικής μερίδας εκάστου μέλους-συνεταιριστή
και εκάστου μέλους-επενδυτή. Προβλέπεται υποχρεωτική μερίδα εκάστου μέλους
και, στα πλαίσια της ενισχύσεως της οικονομικής αυτοτέλειας των ΑΣ, η δυνατότητα
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λήψης περισσοτέρων της μίας μερίδων από τα μέλη-επενδυτές, χωρίς το σύνολο
των μερίδων και ψήφων που κατέχουν τα μέλη-επενδυτές να μπορεί να υπερβαίνει
το 25% του αντιστοίχου συνόλου. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα, εφ’ όσον
ορίζεται στο Καταστατικό, να αποκτώνται από μέλη και μη, προαιρετικές μερίδες
χωρίς δικαίωμα ψήφου. Προβλέπεται τέλος ευρεία εξουσιοδότηση στο Καταστατικό
για την ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων και ιδίως του ύψους της μερίδας,
ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις

μεταβιβάσεώς τους και η σχετική διαδικασία

ενημερώσεως του ΑΣ για τις μεταβιβάσεις αυτές.
Άρθρο 10
Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών προς τρίτους
Ρυθμίζονται τα θέματα ευθύνης των μελών των ΑΣ για υποχρεώσεις του
προς τρίτους ως επικουρική και στα πλαίσια των προβλέψεων του εκάστοτε
Καταστατικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 11
Όργανα διοίκησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών
Όργανα διοίκησης των ΑΣ είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το Διοικητικό
Συμβούλιο (ΔΣ) και το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ). Εφ’ όσον το ΕΣ έχει λιγότερα από 10
μέλη, ΕΣ ορίζεται μόνον εφ’ όσον προβλέπεται από το Καταστατικό .
Άρθρο 12
Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες – Σύγκληση
Καθορίζεται ποιοι μετέχουν στην ΓΣ, οι γενικές και αποκλειστικές
αρμοδιότητές της ΓΣ ως του κυρίαρχου αποφασίζοντος οργάνου του ΑΣ και οι
προϋποθέσεις συγκλήσεώς της.
Άρθρο 13
Απαρτία
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Ορίζεται η νόμιμη απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση της ΓΣ, για τον
σχηματισμό της οποίας, προς ενίσχυση του συνεταιριστικού – αγροτικού χαρακτήρα
των ΑΣ, δεν μετέχουν τα μέλη-επενδυτές και οι μερίδες τους. Επίσης καθορίζονται
τα ζητήματα για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία και ορίζεται αυτή.
Άρθρο 14
Απόφαση
Ορίζεται η νόμιμη πλειοψηφία για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από την ΓΣ
και καθορίζονται τα ζητήματα για τα οποία απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία,
μυστική ψηφοφορία καθώς και θέματα διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
Άρθρο 15
Προσβολή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων
Ορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις προσβολής των αποφάσεων της
ΓΣ.
Άρθρο 16
Διοικητικό Συμβούλιο
Ορίζονται ο τρόπος εκλογής και συγκρότησης και οι αρμοδιότητες του ΔΣ,
όπως περαιτέρω αυτά καθορίζονται από το εκάστοτε Καταστατικό. Επίσης
προβλέπεται η δυνατότητα αναθέσεως των αρμοδιοτήτων του ΔΣ, με απόφαση της
ΓΣ, σε Γενικό Διευθυντή.
Προς ενίσχυση της διαφάνειας στους ΑΣ και τις ΑΕΣ, προβλέπεται η
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3213/2003 (Α΄309) περί πόθεν έσχες στους
Προέδρους ΔΣ, Γενικούς διευθυντές ή Διευθυντές ΑΣ με κύκλο εργασιών άνω του
1.000.000 ευρώ, καθώς και η υποχρέωση του ΔΣ για δημιουργία και διατήρηση
ιστοσελίδας του ΑΣ με όλα τα ουσιώδη πληροφοριακά του στοιχεία.
Προς ενίσχυση της διαφάνειας, προβλέπεται η υποχρέωση διατηρήσεως
από τον ΑΣ ιστοσελίδας όπου αναρτώνται το Καταστατικό του, λοιπά στοιχεία του,
οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι προσκλήσεις των μελών για
συμμετοχή στην ΓΣ.
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Άρθρο 17
Εποπτικό Συμβούλιο
Ρυθμίζεται ο τρόπος ορισμού και οι αρμοδιότητες του Εποπτικού
Συμβουλίου, το οποίο ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο της διοίκησης του ΑΣ.
Άρθρο 18
Δικαίωμα ενημέρωσης
Κατοχυρώνεται το δικαίωμα ενημέρωσης των μελών του ΑΣ για την πορεία
του και τις αποφάσεις και χειρισμούς της διοικήσεώς του.
Άρθρο 19
Υποχρέωση εχεμύθειας
Επιβάλλεται υποχρέωση εχεμύθειας στα μέλη των οργάνων της διοικήσεως
των ΑΣ και μετά την λήξη της θητείας τους για τις υποθέσεις του συνεταιρισμού
προς αποφυγή βλάβης των συμφερόντων του.
Άρθρο 20
Αρχαιρεσίες
Καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στους ΑΣ με ταυτόχρονη
εξουσιοδότηση ρυθμίσεώς τους κατά τα λοιπά σημεία τους από το Καταστατικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 21
Κρατική εποπτεία
Ορίζεται ότι την εποπτεία επί των ΑΣ, των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων
(ΑΕΣ), των Οργανώσεων και Ομάδων παραγωγών και των Ενώσεών τους και των
Διεπαγγελματικών οργανώσεων την ασκεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (στο εξής «Εποπτεύουσα αρχή») δια της Διεύθυνσης Οικονομικών
Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και ορίζεται το πλαίσιο της εποπτείας αυτής, εξουσιοδοτείται δε ο
Υπουργός ΑΑΤ να ρυθμίσει με απόφασή του κάθε σχετική λεπτομέρεια.
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Άρθρο 22
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών
και άλλων συλλογικών φορέων
Ορίζεται η τήρηση από την Εποπτεύουσα αρχή του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών
Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ), στο εξής Μητρώο,
ψηφιακής βάσης δεδομένων όπου καταχωρούνται οι ΑΣ, οι ΑΕΣ, οι Οργανώσεις και
Ομάδες παραγωγών και οι Ενώσεις τους και οι Διεπαγγελματικές οργανώσεις. Το
Μητρώο αποτελεί το σημαντικότερο μέσο εποπτείας των ΑΣ και των συναφών
οργανώσεων. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός ΑΑΤ να ρυθμίσει με απόφασή του κάθε
σχετικό με το Μητρώο θέμα.

Άρθρο 23
Εγγραφή των ΑΣ στο Μητρώο
Ρυθμίζεται η διαδικασία εγγραφής των ΑΣ στο Μητρώο και εξουσιοδοτείται
ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων να ρυθμίσει με απόφασή του κάθε
σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 24
Έλεγχος
Ρυθμίζεται το ζήτημα του τακτικού και διαχειριστικού ελέγχου των ΑΣ.
Προβλέπεται, στα πλαίσια της ενίσχυσης της διαφάνειας, ο έλεγχος από ορκωτούς
ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν. 4449/2017 (Α΄ 7) και για εκείνους εκ των ΑΣ
που έχουν κύκλο εργασιών κατά την τελευταία χρήση άνω των δύο εκατομμυρίων
ευρώ (2.000.000 €).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 25
Διαχειριστική Χρήση
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Ρυθμίζονται τα ζητήματα της διάρκειας της διαχειριστικής χρήσεως και της
συντάξεως των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Άρθρο 26
Διαχειριστικό υπόλοιπο, Πλεονάσματα και Κέρδη
Ρυθμίζονται

τα

ζητήματα

δημιουργίας,

χειρισμού

και

διανομής

πλεονασμάτων και κερδών από την δραστηριότητα των ΑΣ. Προβλέπεται και η
δυνατότητα δημιουργίας ειδικών αποθεματικών από το περίσσευμα των
πλεονασμάτων μετά την δημιουργία του τακτικού αποθεματικού ή των κερδών.
Ρυθμίζεται ο τρόπος φορολογήσεως των διανενομένων πλεονασμάτων και κερδών,
των μεν πλεονασμάτων φορολογουμένων μόνον στο πρόσωπο των μελών κατ’
άρθρο 27 παρ. 4 του νόμου αυτού, των δε κερδών φορολογουμένων ως
μερισμάτων.
Άρθρο 27
Οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές
απαλλαγές, κίνητρα και Δικαιούχοι αυτών
Ορίζονται φορολογικές απαλλαγές επί των εισφορών των μελών ΑΣ για φόρο
χαρτοσήμου κλπ, επί της νόμιμης προμήθειας που καταβάλλεται στους ΑΣ για
μεσολάβησή του σε ασφαλιστικές συμβάσεις, επί καταθέσεων των μελών του ΑΣ σε
αυτόν και επί χορηγήσεων από αυτόν στα μέλη του. Επίσης ορίζεται ότι τα
πλεονάσματα που διανέμονται στα μέλη φορολογούνται ως εισόδημα

από

αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής των ΑΣ
στους εκάστοτε αναπτυξιακούς νόμους και διατηρούνται διατάξεις που θεσπίζουν
απαλλαγές οικονομικής, φορολογικής

ή άλλης φύσης. Επίσης ορίζεται ως

προϋπόθεση του δικαιώματος πρόσβασης στα φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές
και σε αναπτυξιακά προγράμματα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους η ενήμερη
εγγραφή των Ας στο Μητρώο του άρθρου 22.

Άρθρο 28
Τηρούμενα βιβλία
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Ορίζεται ότι οι ΑΣ τηρούν τα εξής βιβλία, επιπλέον όσων προβλέπονται από
την φορολογική νομοθεσία:
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών.
β) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού
Συμβουλίου, εφ’ όσον υπάρχει Εποπτικό Συμβούλιο.
γ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το Καταστατικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 29
Συγχώνευση - Διαδικασία - Μετατροπή
Ορίζονται οι διαδικασίες συγχωνεύσεως και μετατροπής των ΑΣ, οι
αναγκαίες αυξημένες προϋποθέσεις απαρτίας και πλειοψηφίας στις σχετικές
γενικές Συνελεύσεις και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία.
Άρθρο 30
Πτώχευση – Διαδικασία
Ορίζεται η διαδικασία σε περίπτωση πτωχεύσεως του ΑΣ, με ταυτόχρονη
εφαρμογή των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα.
Άρθρο 31
Λύση
Ορίζονται οι προϋποθέσεις και διαδικασία λύσεως των ΑΣ. Στην περίπτωση
λύσεως του ΑΣ με απόφαση της Εποπτεύουσας αρχής, προβλέπεται υποχρέωσή της
να απευθύνει προηγούμενη πρόσκληση στον ΑΣ για να προβεί εντός τασσομένης
προθεσμίας όχι μεγαλύτερης των 60 ημερών σε θεραπεία των λόγων λύσεως,
άλλως λύεται.
Άρθρο 32
Εκκαθάριση
Προβλέπεται η θέση σε εκκαθάριση των ας και ορίζονται οι δυνατοί
εκκαθαριστές.
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Άρθρο 33
Ενέργειες εκκαθαριστών
Ορίζονται οι υποχρεώσεις και ενέργειες των εκκαθαριστών. Προς αποφυγή
διαιωνίσεως των εκκαθαρίσεων, ορίζεται ότι δεν μπορεί να οριστεί εκκαθαριστής το
ίδιο πρόσωπο για συνολική περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6) ετών. Επίσης
προβλέπεται ότι οι εκκαθαριστές δεν υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη για χρέη
του ΑΣ προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Άρθρο 34
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
Ρυθμίζεται το καθεστώς των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ), οι
οποίες είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες, ήτοι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) ή εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ),

που

συγκροτούνται από ΑΣ ή άλλες ΑΕΣ, καθώς και μέτοχοι – επενδυτές φυσικά ή
νομικά πρόσωπα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
Τιμωρούνται με σοβαρές ποινές αδικήματα που σχετίζονται με την
αδιαφάνεια στους ΑΣ. Τιμωρείται έτσι η μη παροχή ή η αναληθής παροχή
πληροφοριών στην Γενική Συνέλευση ή σε όποιον ασκεί έλεγχο ή εποπτεία, οι
ψευδείς ή αναληθείς εγγραφές στα βιβλία του ΑΣ, η σύνταξη ψευδών ισολογισμών,
η παροχή ψευδών πληροφοριών από όποιον ασκεί διοίκηση ή εποπτεία, η
παρεμπόδιση Γενικών Συνελεύσεων ή συνεδριάσεων των οργάνων των ΑΣ, η
πολλαπλή ψηφοφορία σε εκλογές ανάδειξης οργάνων, η ενέργεια

πράξεων

διαχείρισης μετά την λήξη θητείας από μέλος ΔΣ ή Εποπτικού Συμβουλίου.
Τιμωρούνται επίσης για αντίστοιχες παραλείψεις και αυτοί στους οποίους το ΔΣ και
το ΕΣ παραχώρησαν την άσκηση αρμοδιοτήτων τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
Άρθρο 36
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Αναστέλλεται μέχρι το πέρας των σχετικών διαδικασιών και πάντως όχι πέραν
της πενταετίας οι ποινικές και αστικές διώξεις κατά μελών ΔΣ των ΑΣ που έχουν
τεθεί σε εκκαθάριση ή κηρύχθηκαν σε πτώχευση για οφειλές προς το Δημόσιο ή και
ασφαλιστικούς οργανισμούς
2. Καταργούνται διατάξεις του προηγουμένου ν. 4384/2016 που αφορούν θέματα
που ρυθμίζονται από το παρόν

νομοσχέδιο, ενώ διατηρούνται και ορισμένες

διατάξεις του ιδίου νόμου που αφορούν άλλα ζητήματα.
3. Προβλέπεται η μετάπτωση των ήδη εγγεγραμμένων στο μητρώο του άρθρου 20
του ν. 4384/2016 ΑΣ, ΑΕΣ κλπ στο προβλεπόμενο από την διάταξη του άρθρου 22
του παρόντος νομοσχεδίου Μητρώο.
4. Προβλέπεται υποχρέωση και προθεσμία τροποποιήσεως των καταστατικών των
υφισταμένων ΑΣ προκειμένου να προσαρμοσθούν στις προβλέψεις του παρόντος
νομοσχεδίου, άλλως διαγράφονται από το Μητρώο.
5. Προβλέπεται διαγραφή από το μητρώο των Ας που δεν έχουν καταχωρήσει τις
χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις της τελευταίας τριετίας.
6. Προβλέπεται η δυνατότητα αντικαταστάσεως εκκαθαριστών σε υφιστάμενες
εκκαθαρίσεις που ήδη έχουν καθυστερήσει.
Άρθρο 37
Έναρξη ισχύος
Προβλέπεται η έναρξη ισχύος από την δημοσίευση του νόμου στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται άλλως σε επιμέρους διατάξεις του.

