ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΙΑ΄, 13 Σεπτεµβρίου 2011,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις
και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του νόµου αυτού:
α) Μητρώο είναι η συµβατική ή ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, η οποία ενηµερώνεται και επικαιροποιείται σε
τακτά χρονικά διαστήµατα.
β) Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ) είναι:
αα) οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ),
ββ) οι Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) και
γγ) οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ).
γ) Αγροτικός Συνεταιρισµός (ΑΣ) είναι κάθε πρωτοβάθµιος αγροτικός συνεταιρισµός, ο οποίος λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2810/2000 (Α΄ 61) και έχει
ως µέλη φυσικά πρόσωπα.
δ) Οµάδα Παραγωγών (ΟΠ) είναι κάθε ένωση που συγκροτούν παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, η οποία έχει
νοµική οντότητα ή αποτελεί σαφώς οριζόµενο µέρος νοµικής οντότητας, όπως για παράδειγµα ΑΣ ή µέρος ΑΣ
µε αντικείµενο δραστηριότητας ένα συγκεκριµένο προϊόν ή µια οµάδα οµοειδών προϊόντων και ανταποκρίνεται
στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου. Η ΟΠ: αα) οργανώνει την παραγωγή συγκεκριµένων
κατά περίπτωση αγροτικών προϊόντων, ιδίως του αγροδιατροφικού τοµέα, ββ) αναλαµβάνει την προµήθεια εισροών και εφοδίων, γγ) παρέχει υπηρεσίες τυποποίησης,
αποθήκευσης και διάθεσης αγροτικών προϊόντων.
ε) Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) είναι οι ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ), οι οποίες συγκροτούνται κατά
πλειοψηφία από ΑΣ και έχουν διατοµεακό και διακλαδικό
αντικείµενο, στο πλαίσιο του οποίου: αα) αναλαµβάνουν

επιχειρηµατική δραστηριότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αναφορικά µε την παραγωγή, τυποποίηση, αποθήκευση, βιοµηχανική επεξεργασία πρώτου και δεύτερου βαθµού και εµπορία αγροτικών προϊόντων, ββ) αναλαµβάνουν την παραγωγή και προµήθεια εισροών και εφοδίων και γγ) συνάπτουν για τους ανωτέρω σκοπούς
διεθνικές συνεργασίες και συµπράξεις µε φορείς παρόµοιου σκοπού.
στ) Δηµοπρατήριο είναι µια συµβατικά ή ψηφιακά οργανωµένη αγορά αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της
οποίας οι παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα αυτά σε
ενδιαφερόµενους αγοραστές µε ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες τιµές, ενώ η διαπραγµάτευση, η διαµόρφωση
της τελικής τιµής ανά προϊόν, οι σχετικές πωλήσεις και
οι πληρωµές λαµβάνουν χώρα εντός και διά του Δηµοπρατηρίου.
ζ) «Καλάθι της Περιφέρειας» είναι το επιχειρησιακό
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης, µε αντικείµενο τη χρηµατοδότηση υπηρεσιών και υποδοµών σχετικά µε την τυποποίηση, την πιστοποίηση, την εµπορία και τις εξαγωγές αγροτικών
προϊόντων της Περιφέρειας.
Άρθρο 2
Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων
1. Για την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των ΑΣ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 4
του Συντάγµατος, συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εθνικό Μητρώο Συλλογικών
Αγροτικών Οργανώσεων» (στο εξής Μητρώο), το οποίο
αποτελεί ηλεκτρονική βάση δεδοµένων. Στο Μητρώο αυτό καταχωρίζονται σε ειδικές αντίστοιχες κατηγορίες οι
AΣ, οι ΟΠ, οι ΑΕΣ και οι Διεπαγγελµατικές Οργανώσεις.
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2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζονται η µορφή, το περιεχόµενο, η
διαδικασία καταγραφής σε αυτό, καθώς και η τήρηση του
Μητρώου.
3. Για τις ανάγκες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου ιδρύεται, σε επίπεδο Διεύθυνσης στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, διοικητική µονάδα
µε την επωνυµία Εποπτική Αρχή Αγροτικών Συνεταιρισµών (στο εξής Εποπτική Αρχή). Της Εποπτικής Αρχής
προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ο οποίος διαθέτει σχετική υπηρεσιακή εµπειρία. Επίσης η Εποπτική Αρχή διαµεσολαβεί
µεταξύ των ΣΑΟ και των κατά περίπτωση πιστωτών τους
µε σκοπό τη ρύθµιση και το διακανονισµό των οφειλών
τους.
4. Για τις ανάγκες σχεδιασµού και ανάπτυξης του Μητρώου ιδρύεται εννεαµελές γνωµοδοτικό Συµβούλιο Εποπτείας Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (στο εξής
Συµβούλιο), το οποίο εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στο Συµβούλιο συµµετέχουν ειδικοί επιστήµονες, ένας εκπρόσωπος της
ΠΑΣΕΓΕΣ, ένας εκπρόσωπος της ΟΣΕΓΟ, καθώς και ένας εκπρόσωπος τριτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των αγροτών. Χρέη γραµµατέα ασκεί ο προϊστάµενος του Γραφείου της Εποπτικής Αρχής. Τα µέλη του
Συµβουλίου µε τους αναπληρωτές τους διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το Συµβούλιο γνωµοδοτεί για την καλύτερη λειτουργία του Μητρώου, καθώς και για την αποτελεσµατικότερη άσκηση της εποπτείας επί των ΣΑΟ.
Άρθρο 3
Βασικές αρχές λειτουργίας και αξιολόγησης
των Αγροτικών Συνεταιρισµών
1. Με βάση τις αρχές του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2810/
2000, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 16 παράγραφος 2
του παρόντος νόµου, η Εποπτική Αρχή αξιολογεί τους
ΑΣ, εποπτεύει τη σύννοµη λειτουργία τους και τους βοηθά στο έργο τους. Ελέγχει, επίσης, την εξακρίβωση της
καταβολής της αξίας των συνεταιριστικών µερίδων ή
των άλλων ληξιπρόθεσµων οικονοµικών υποχρεώσεων,
την τήρηση των διατάξεων των νόµων, του Καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και
την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων των ΑΣ.
2. Οι ΑΣ απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής τους στα Εµπορικά Επιµελητήρια της περιφέρειάς
τους και στο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων,
Εφοδίων και Εισροών.
Άρθρο 4
Καταχώριση στο Μητρώο και αξιολόγηση των ΑΣ
1. Οι ΑΣ, αφού αξιολογηθούν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του προηγουµένου άρθρου, καταχωρίζονται
στο Μητρώο. Για την καταγραφή στο Μητρώο αξιοποιούνται τα βιβλία που τηρούνται στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 2810/ 2000.
Οι ΑΣ καταχωρίζονται στο Μητρώο σε δύο αξιολογικές
κατηγορίες ως: α) ενεργοί ΑΣ και β) ανενεργοί ΑΣ.
2. Η αξιολόγηση των ΑΣ γίνεται ετησίως και σύµφωνα
µε τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις που υποβάλλονται από
τους ίδιους τους ΑΣ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εκδίδεται ύστερα από
γνωµοδότηση του Συµβουλίου, καθορίζονται µε κάθε λεπτοµέρεια τα κριτήρια αξιολόγησης, ο τύπος και το ακρι-

βές περιεχόµενο των αιτήσεων της πρώτης εγγραφής
και των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές, η διαδικασία
συµβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής τους, καθώς και ο
µηχανισµός αξιολόγησης και ο προσδιορισµός του κόστους. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων δηλώσεων διενεργείται το αργότερο έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους, χωρίς δυνατότητα παράτασης της συγκεκριµένης
προθεσµίας.
3. Η πρώτη εγγραφή των ΑΣ στο Μητρώο διενεργείται
µε αίτηση που υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία τριών (3)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Με την
αίτηση πρώτης εγγραφής ο ΑΣ υποχρεούται να προσκοµίσει στην Εποπτική Αρχή:
α) αντίγραφο του καταστατικού του και βεβαίωση εγγραφής στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο,
β) ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία
µε βάση τις αντίστοιχες οικονοµικές εκθέσεις ή των ετών λειτουργίας του, αν ο ΑΣ έχει ιδρυθεί µέσα στην τελευταία τριετία,
γ) αριθµό µελών,
δ) πρακτικό των πρόσφατων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη διοίκησης, επικυρωµένο από αρµόδιο δικαστικό
λειτουργό.
Η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων που προσκοµίζονται από κάθε συνεταιρισµό επαληθεύεται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και µε βάση την πληρότητά τους συντάσσεται
κατάλογος όσων εκπληρώνουν και τα τέσσερα σηµεία,
οι οποίοι είναι ενεργοί, και όσων δεν τα εκπληρώνουν, οι
οποίοι είναι ανενεργοί.
4. Οι ΑΣ, οι οποίοι για δύο (2) συνεχόµενες αξιολογήσεις καταχωρίζονται στο Μητρώο ως ανενεργοί, τίθενται
σε εκκαθάριση κατά τα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο.
5. Η εκκαθάριση διατάσσεται µε απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου Μονοµελούς Πρωτοδικείου ύστερα από
αίτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η εκκαθάριση και ο ορισµός των εκκαθαριστών διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 2810/2000.
Η αίτηση στρέφεται κατά του ΑΣ και εκδικάζεται κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Η αίτηση εκδικάζεται το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
κατάθεσή της. Από τη δηµοσίευση της απόφασης για την
εκκαθάριση και έως την περάτωσή της απαγορεύεται και
είναι άκυρη κάθε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση της σχετικής διαδικασίας εκκαθάρισης. Η διαδικασία εκκαθάρισης πρέπει να
ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) ετών.
Άρθρο 5
Οµάδες Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων (Ο.Π.)
1. Οι παραγωγοί συγκεκριµένων όµοιων ή οµοειδών αγροτικών προϊόντων µπορεί να συγκροτούν Ο.Π., οι οποίες αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 60 παρ. 1
του ν. 2637/1998 (Α΄ 200). Η λειτουργία των Ο.Π., οι
σχέσεις µεταξύ των µελών που συγκροτούν µία Ο.Π., οι
σχέσεις των Ο.Π. µε τρίτους ρυθµίζονται από το καταστατικό τους.
2. Οι Ο.Π. οφείλουν να καταχωρίζονται στο Μητρώο,
να λειτουργούν και να εκλέγουν τα όργανα της διοίκησής τους, αναλόγως προς τα ισχύοντα και για τους ΑΣ.
3. Το καταστατικό της Ο.Π. πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον:
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α) Τις διαδικασίες για τον καθορισµό, την έκδοση και
την τροποποίηση των κανόνων του.
β) Την υποχρέωση των µελών να καταβάλλουν τις
χρηµατικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηµατοδότηση της Ο.Π..
γ) Κανόνες που εξασφαλίζουν στα µέλη το δηµοκρατικό έλεγχο της Ο.Π. και των αποφάσεών της.
δ) Κυρώσεις για την παράβαση των υποχρεώσεων που
προκύπτουν από το καταστατικό και ιδίως από τη µη καταβολή των χρηµατικών εισφορών ή των κανόνων που έχει θεσπίσει η Ο.Π..
ε) Κανόνες σχετικά µε την εγγραφή νέων µελών, ιδίως
όσον αφορά την ελάχιστη διάρκεια συµµετοχής στην
Ο.Π., η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα έτος.
στ) Τους λογιστικούς και δηµοσιονοµικούς κανόνες για
τη λειτουργία της Ο.Π..
4. Το καταστατικό του νοµικού προσώπου της Ο.Π. υποχρεώνει τα µέλη:
α) Να εφαρµόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η οργάνωση παραγωγών όσον αφορά την παροχή στοιχείων
σχετικών µε την παραγωγή, την εµπορία και την προστασία περιβάλλοντος.
β) Να παρέχουν πληροφορίες για στατιστικούς λόγους
σχετικά µε τις καλλιεργούµενες εκτάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς.
γ) Να καταβάλλουν χρηµατικές ποινές για παραβίαση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από το καταστατικό.
δ) Να είναι µέλη µίας µόνο Ο.Π. όσον αφορά την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος από µια δεδοµένη εκµετάλλευση.
ε) Να διαθέτουν το σύνολο της σχετικής παραγωγής
τους µέσω της Ο.Π. µε εξαίρεση:
αα) Να πωλούν απευθείας στους καταναλωτές µέχρι
ποσοστού 10% της παραγωγής τους.
ββ) Να διαθέτουν στο εµπόριο οι ίδιοι ή µέσω άλλης
Ο.Π. που ορίζεται από τη δική τους Ο.Π. ποσότητες προϊόντων που είναι αµελητέες σε σχέση µε τον όγκο της εµπορεύσιµης παραγωγής της Ο.Π. που ανήκουν.
γγ) Να διαθέτουν στο εµπόριο οι ίδιοι ή µέσω άλλης
Ο.Π. που ορίζεται από τη δική τους Ο.Π. προϊόντα τα οποία λόγω των χαρακτηριστικών τους δεν εµπίπτουν
στις εµπορικές δραστηριότητες της Ο.Π. που ανήκουν.
στ) Να καταβάλουν τις χρηµατικές εισφορές που προβλέπονται από το καταστατικό για τη δηµιουργία και
τροφοδότηση του επιχειρησιακού ταµείου.
5. Οι Ο.Π., οι οποίες αναγνωρίζονται και καταχωρίζονται στο Μητρώο, οφείλουν να παρέχουν στοιχεία για:
α) Τον αριθµό των παραγωγών συγκεκριµένων αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι είναι µέλη τους στο επίπεδο
λειτουργίας τους (εθνικό, περιφερειακό, περιφερειακής
ενότητας).
β) Το ποσοστό συγκέντρωσης της παραγωγής του συγκεκριµένου προϊόντος στο επίπεδο λειτουργίας τους.
γ) Την έκταση των παρεχόµενων από αυτές υπηρεσιών, καθώς και το µέγεθος των περιουσιακών στοιχείων
τους.
δ) Τον κύκλο και το ύψος των σχετικών µε το αντικείµενό τους συναλλαγών.
ε) Το µερίδιο της αγοράς του συγκεκριµένου προϊόντος που κατέχουν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
στ) Την καταρχήν λειτουργία µιας οµάδας παραγωγών
ανά αγροτικό προϊόν σε κάθε περιφερειακή ενότητα ή σε
διαφορετική περίπτωση για τη συνεργασία των περισσότερων Ο.Π., στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 6 του

παρόντος νόµου.
6. Η πρώτη εγγραφή των Ο.Π. στο Μητρώο διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων ύστερα από αίτησή τους. Η επανεγγραφή
τους διενεργείται σε ετήσια βάση και σύµφωνα µε τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις που υποβάλλονται από τις ίδιες
τις Ο.Π.. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ύστερα από γνωµοδότηση του Συµβουλίου καθορίζονται ο τύπος και το ακριβές περιεχόµενο των αιτήσεων πρώτης εγγραφής και των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές, η διαδικασία συµβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρισης των δηλώσεων
αυτών, καθώς και η διαδικασία διαγραφής από το Μητρώο. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων δηλώσεων γίνεται µέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους.
7. Οι Ο.Π., οι οποίες για τρία (3) συνεχόµενα έτη δεν
εµφανίζουν καµιά δραστηριότητα ή δεν υποβάλλουν την
ετήσια δήλωση της προηγούµενης παραγράφου, διαγράφονται από το Μητρώο.
Άρθρο 6
Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ)
1. Οι ΑΣ και οι Ο.Π. µπορεί να συγκροτούν Αγροτικές
Εταιρικές Συµπράξεις, οι οποίες είναι ανώνυµες εταιρείες και καταχωρίζονται στο Μητρώο.
Επίσης, ΑΕΣ µπορούν να συγκροτούν, εκτός από τις
ΣΑΟ του προηγούµενου εδαφίου ή σε συνεργασία µε αυτές και άλλες ΑΕΣ.
2. Οι ΑΕΣ, οι οποίες αναγνωρίζονται ως ΣΑΟ και καταχωρίζονται στο Μητρώο, οφείλουν να παρέχουν στοιχεία για:
α) Τον αριθµό των µελών τους.
β) Το ποσοστό συγκέντρωσης της παραγωγής αγροτικών προϊόντων σε επίπεδο Περιφέρειας.
γ) Την έκταση και την ποιότητα των παρεχόµενων από
αυτές υπηρεσιών.
δ) Τη εν γένει περιουσιακή τους κατάσταση.
ε) Τον κύκλο εργασιών και το ετήσιο ύψος των συναλλαγών.
στ) Το µερίδιο αγοράς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
ζ) Τα νοµιµοποιητικά τους έγγραφα.
3. Η πρώτη εγγραφή των ΑΕΣ πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η επανεγγραφή τους διενεργείται σε ετήσια βάση
και σύµφωνα µε τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις που υποβάλλονται από τις ίδιες τις ΑΕΣ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από γνωµοδότηση του Συµβουλίου, καθορίζονται ο τύπος
και το ακριβές περιεχόµενο των αιτήσεων πρώτης εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και
δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές, η διαδικασία συµβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρισης των δηλώσεων αυτών, η διαδικασία διαγραφής από
το Μητρώο, καθώς και ο µηχανισµός αξιολόγησης και ο
προσδιορισµός του κόστους. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων δηλώσεων γίνεται µέχρι την 1η Μαρτίου κάθε έτους.
4. Οι ΑΕΣ, οι οποίες για τρία (3) συνεχόµενα έτη δεν
εµφανίζουν καµιά δραστηριότητα ή δεν υποβάλλουν την
ετήσια δήλωση της προηγουµένης παραγράφου, διαγράφονται από το Μητρώο.
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Άρθρο 7
Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων
Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
Το άρθρο 33 του ν. 2810/2000, όπως η περίπτωση θ΄
της παρ. 2 προστέθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 3508/2006
(Α΄249), η παράγραφος 3 προστέθηκε µε την περίπτωση
α΄ της παρ. 14 του άρθρου 18 του ν. 3147/2003 (Α΄135)
και, ακολούθως, αντικαταστάθηκε µε την παρ. 28 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (Α΄ 255) και η παράγραφος 5
αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση β΄ της παρ. 14 του
άρθρου 18 του ν. 3147/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ) αποτελεί την εθνική συντονιστική οργάνωση των ΣΑΟ και δεν έχει εµπορική ιδιότητα. Μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί.
2. Η ΠΑΣΕΓΕΣ:
α) Έχει περιφέρεια ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια
και έδρα το δήµο που ορίζει το καταστατικό της.
β) Εκπροσωπεί τα µέλη της στο εσωτερικό και το εξωτερικό και επιµελείται για την τήρηση των συνεταιριστικών αρχών και την ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδέας.
γ) Ασκεί κάθε δραστηριότητα, που προάγει τις δραστηριότητες των ΑΣ. Δεν ενεργεί η ίδια πράξεις παραγωγής,
διακίνησης ή εµπορίας αγροτικών προϊόντων και γεωργικών εφοδίων εν γένει.
δ) Για την εξυπηρέτηση των µελών της αναλαµβάνει
την εκπόνηση µελετών, εργασιών, ερευνών και µπορεί
να µετέχει σε κάθε διαγωνισµό για τη σύναψη συµβάσεων. Συνάπτει συµβάσεις έργου ή συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν σχέση µε την αγροτική γενικά και
συνεταιριστική ειδικά ανάπτυξη.
ε) Ιδρύει εκπαιδευτικά κέντρα και συνεργάζεται µε αναγνωρισµένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Ερευνητικά Κέντρα.
στ) Διαπραγµατεύεται και συνάπτει συλλογικές συµβάσεις εργασίας και µετέχει στη διαιτητική ρύθµιση των
συλλογικών διαφορών εργασίας, που αφορούν στο προσωπικό των ΣΑΟ.
ζ) Συντονίζει τις ενέργειες, που αφορούν στους ΑΣ και
ενισχύει το έργο των µελών τους.
η) Γνωµοδοτεί ύστερα από αίτηµα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για θέµατα, που αναφέρονται σε οικονοµικές ενισχύσεις και κίνητρα, που παρέχονται στους ΑΣ, καθώς και επί σχεδίων νόµων, διαταγµάτων και αποφάσεων, που αφορούν στα µέλη της.
θ) Μπορεί, εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό της,
να συµµετέχει σε νοµικά πρόσωπα, µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, µε σκοπό την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίµων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
3. Θέµατα σχετικά µε το χρόνο σύγκλησης, τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αρµοδιότητες, της γενικής συνέλευσης, του διοικητικού συµβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ
ρυθµίζονται από το καταστατικό της.
4. Η ΠΑΣΕΓΕΣ υποχρεούται να τηρεί µητρώο των µελών της, στο οποίο φυλάσσονται τα καταστατικά και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό µε τα µέλη της.
5. Η ετήσια εισφορά των µελών της ΠΑΣΕΓΕΣ προς
αυτήν, καθώς και κάθε αύξηση ή µείωση του ύψους της
καθορίζεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης.
6. Τo καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ εγκρίνεται από το
Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της.

7. Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συµβούλιο της
ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγεται από Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων, το οποίο συνέρχεται για το σκοπό αυτόν το αργότερο κάθε τέσσερα (4) έτη. Η εκλογή των Αντιπροσώπων γίνεται από τους ΑΣ µε καθολική ψηφοφορία των
µελών τους. Το µέτρο για την εκλογή των Αντιπροσώπων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους πεντακόσιους (500)
εγγεγραµµένους ψηφοφόρους για κάθε αντιπρόσωπο.
Αν σε έναν ή περισσότερους ΑΣ τα µέλη είναι λιγότερα
από 500, η ΠΑΣΕΓΕΣ ορίζει τους ΑΣ που θα συµπληρώσουν το συγκεκριµένο αριθµό και ρυθµίζει τα της εκλογής. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται µε ευθύνη
της ΠΑΣΕΓΕΣ και οριστικοποιούνται το αργότερο ένα (1)
µήνα πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας για την εκλογή των Αντιπροσώπων. Φυσικά πρόσωπα που είναι
ταυτόχρονα µέλη σε περισσότερους ΑΣ εγγράφονται
στους οικείους εκλογικούς καταλόγους µε µία µόνο από
τις ανωτέρω ιδιότητες και µπορεί να έχουν µόνο µία ψήφο. Για την εκλογή των Αντιπροσώπων στο πανελλήνιο
συνέδριο της ΠΑΣΕΓΕΣ, προεδρεύει της αντίστοιχης εφορευτικής επιτροπής δικαστικός λειτουργός, ο οποίος
διορίζεται από τον κατά τόπον αρµόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών.
8. Η ΠΑΣΕΓΕΣ διέπεται από τις διατάξεις του νόµου
αυτού.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥΣ
Άρθρο 8
Διεπαγγελµατικές οργανώσεις
Το άρθρο 1 του ν. 2732/1999 (Α΄154) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Διεπαγγελµατικές οργανώσεις, σύµφωνα µε το νόµο αυτόν, είναι τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συνιστώνται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα από τους εκπροσώπους του συνόλου ή αντιπροσωπευτικού µέρους των
ΣΑΟ, διαφόρων οικονοµικών και επαγγελµατικών οργανώσεων, ενώσεων ή φορέων που εκπροσωπούν όσους ασκούν δραστηριότητες σχετικές µε την παραγωγή ή/και
τη µεταποίηση ή/και την εµπορία και κατά περίπτωση την
τυποποίηση ή τη διανοµή αγροτικών προϊόντων και γενικά αγαθών του αγροτικού, αγροτοδιατροφικού, δασικού,
κτηνοτροφικού, αλιευτικού και κάθε άλλου συναφούς
τοµέα αγροτικής παραγωγής, αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις, που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, µπορεί να αναγνωρίζονται ύστερα από αίτησή τους, µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου, µόνο σε εθνικό επίπεδο, ανά κοινή οµάδα οµοειδών προϊόντων ή ανά
προϊόν, εφόσον δραστηριοποιούνται µέσα στο πλαίσιο
των κανόνων που ισχύουν κάθε φορά από την εθνική και
κοινοτική νοµοθεσία και αποσκοπούν κυρίως σε µια ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) Στη συµβολή, το σχεδιασµό, τη διαµόρφωση και την
εφαρµογή της στρατηγικής και των πολιτικών ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην

5
παράγραφο 1 και γενικότερα στη θεσµική στήριξη των
προϊόντων στις αγορές.
β) Στον καθορισµό ειδικών θεµάτων και την προώθηση
σύναψης συµφωνιών µεταξύ των µελών τους για ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα ή για ορισµένη γεωγραφική περιοχή ή για την αντιµετώπιση συγκυριακών αναγκών, ιδίως µε την κατάρτιση διεπαγγελµατικών συµφωνιών ή κανόνων δράσης ή δεοντολογίας ή την εφαρµογή
εναρµονισµένων πρακτικών εφόσον αυτές δεν αντιβαίνουν στην εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία.
γ) Στη συµβολή, την οργάνωση και τη διαχείριση των
αγορών µε διαφάνεια, καλύτερη προσαρµογή των προϊόντων σε προγράµµατα ποιοτικής βελτίωσής τους και
καλύτερο συντονισµό της διάθεσής τους.
δ) Στην ενίσχυση των µέτρων για την ασφάλεια των
προϊόντων του αγροδιατροφικού κυρίως τοµέα, ιδιαίτερα µε ελέγχους των προϊόντων, χάριν της προστασίας
των χρηστών και των καταναλωτών και στην ορθή διαχείριση των σηµάτων ποιότητας, που χορηγούνται από
τον Οργανισµό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.).
ε) Στην ανάπτυξη ερευνών, βελτίωση των γνώσεων,
συγκέντρωση πληροφοριών, για τον προσανατολισµό
της παραγωγής σε προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς, τις προτιµήσεις και
τις προσδοκίες των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την
ποιότητα των προϊόντων, την προστασία των εδαφών και
υδάτων και γενικά το σεβασµό του περιβάλλοντος.
στ) Στην προώθηση, προβολή και προστασία της βιολογικής γεωργίας και των ονοµασιών προέλευσης, των
γεωγραφικών ενδείξεων και των σηµάτων ποιότητας.
3. Μόνο µια διεπαγγελµατική οργάνωση µπορεί να αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο ανά οµάδα οµοειδών
προϊόντων ή ανά προϊόν. Οι αναγνωρισµένες διεπαγγελµατικές οργανώσεις εγγράφονται στο Μητρώο.
4. Η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγνωρισµένων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, διεπαγγελµατικών οργανώσεων ανήκει στον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και ασκείται µε την εγγραφή
τους στο Μητρώο του παρόντος νόµου.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναγνώριση των διεπαγγελµατικών οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο, οι κατά περίπτωση ειδικότεροι σκοποί και
δραστηριότητές τους, οι κανόνες της δράσης τους, οι υποχρεώσεις τους έναντι της Εποπτικής Αρχής, το περιεχόµενο και ο τρόπος άσκησης της εποπτείας και του ελέγχου αυτών, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται ή επιβάλλεται η προσωρινή ή οριστική ανάκληση της πράξης αναγνώρισής τους ή η επιβολή άλλων κυρώσεων.
β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την
κήρυξη ως δεσµευτικών των διεπαγγελµατικών συµφωνιών, κανόνων και εναρµονισµένων πρακτικών στα µέλη
των αναγνωρισµένων διεπαγγελµατικών οργανώσεων
και για την επέκταση της δεσµευτικότητας αυτής και σε
µη µέλη τους στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από την
κοινοτική νοµοθεσία.
γ) Κάθε άλλο συναφές θέµα για την αποτελεσµατική
λειτουργία των διεπαγγελµατικών οργανώσεων.
6. Το Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας µπορεί µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του, να χρηµατοδο-

τεί διεπαγγελµατικές οργανώσεις που υποβάλουν σχετικό αίτηµα, µε σκοπό την ενίσχυση του έργου τους.»
Άρθρο 9
Αγροδιατροφικές συµπράξεις της Περιφέρειας
1. Με πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας µπορεί να συνιστώνται αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες µε σκοπό:
α) Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της
κάθε Περιφέρειας.
β) Την παροχή υπηρεσιών τεκµηρίωσης, υποστήριξης
και προώθησης των «καλαθιών της περιφέρειας».
Οι εταιρείες του άρθρου αυτού φέρουν επωνυµίες στις
οποίες περιλαµβάνονται οπωσδήποτε ο όρος «Αγροδιατροφική Σύµπραξη», συνοδευόµενος από το όνοµα της
οικείας Περιφέρειας. Σε νησιά, η πρωτοβουλία ίδρυσης
µπορεί να ανήκει στον αντίστοιχο Δήµο, οπότε στην επωνυµία της αντίστοιχης εταιρείας, µετά τον όρο «Αγροδιατροφική Σύµπραξη», αναφέρεται το όνοµα της νήσου.
2. Για την ίδρυση των εταιρειών του άρθρου αυτού
µπορεί να συµπράττουν:
α) Οι δήµοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας.
β) Οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις της Περιφέρειας.
γ) Φορείς της βιοµηχανίας, του εµπορίου, του τουρισµού, της εστίασης και των καταναλωτών (νοµικά και
φυσικά πρόσωπα), που δραστηριοποιούνται στην οικεία
Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών
προϊόντων.
δ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά µε το σχετικό κάθε φορά «καλάθι της περιφέρειας».
3. Το Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας µπορεί µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του, να χρηµατοδοτεί αγροδιατροφικές συµπράξεις της Περιφέρειας, που
υποβάλουν σχετικό αίτηµα, µε σκοπό την ενίσχυση του
έργου τους.
Άρθρο 10
Συµβάσεις µελλοντικής πώλησης
αγροτικών προϊόντων
1. Με ιδιωτικές γραπτές συµβάσεις βεβαίας χρονολογίας µπορεί να ρυθµίζεται η µελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων. Οι ΣΑΟ του παρόντος νόµου µπορούν να
συνάπτουν τις συµβάσεις του άρθρου αυτού για λογαριασµό των µελών τους. Στις σχετικές συµβάσεις πρέπει
να περιλαµβάνονται οπωσδήποτε:
α) Το είδος και ο συνολικός όγκος των προς πώληση αγροτικών προϊόντων.
β) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος, η οποία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από ένα έτος.
γ) Ο τρόπος συλλογής, φύλαξης και συντήρησης των
αγροτικών προϊόντων, καθώς και η ποιότητά τους µε βάση ποικιλίες ή συναφείς πιστοποιήσεις.
δ) Η τιµή του προϊόντος.
ε) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωµής.
στ) Οι λόγοι και ο τρόπος καταγγελίας.
ζ) Ο Κωδικός Αριθµός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), καθώς
και ο Ειδικός Αριθµός Εγγραφής (Ε.Α.Ε.) στο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων.
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η) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κατά το
άρθρο 457 Κ.Πολ.Δ..
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 συµβαλλοµένων.
2. Αν οι συµβάσεις µελλοντικής πώλησης αγροτικών
προϊόντων δεν πληρούν το ελάχιστο περιεχόµενο, όπως
αυτό καθορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο, επιβάλλεται υποχρεωτικά στους αγοραστές διοικητικό πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράλειψη
ενός από τα αναφερόµενα σε αυτή στοιχείων και µέχρι
ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ συνολικά µε απόφαση
του προϊσταµένου του υποτοµέα Γεωργίας της οικείας
Περιφέρειας ύστερα από καταγγελία του εκάστοτε συµβαλλόµενου παραγωγού.
3. Η εκ µέρους του αγοραστή µη πληρωµή του συµφωνηθέντος τιµήµατος κατά τη δήλη ηµέρα και κατά τους
όρους της σύµβασης τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. Για την άσκηση της ποινικής δίωξης απαιτείται έγκληση.
4. Απαγορεύεται ρητά η µεταπώληση, η µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση και η διαπραγµάτευση των συµβολαίων του άρθρου αυτού σε δηµοπρατήρια, χρηµαταγορές ή χρηµατιστήρια εµπορευµάτων της Ελλάδας ή
του εξωτερικού. Η παραβίαση της διάταξης αυτής τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική
ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η
ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου διενεργείται αυτεπαγγέλτως.
Άρθρο 11
Δηµοπρατήρια αγροτικών προϊόντων
1. Τα δηµοπρατήρια αγροτικών προϊόντων οργανώνονται και διοικούνται ως ανώνυµες εταιρείες, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις, οι κατά τόπον αρµόδιες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και Ο.Τ.Α., ιδιώτες, καθώς και το
Δηµόσιο, εκπροσωπούµενο από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στις ανώνυµες εταιρείες δηµοπρατηρίων µετέχουν επίσης επιµελητήρια και ενδιαφερόµενοι ιδιώτες. Οι φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι ΣΑΟ πρέπει να ελέγχουν τουλάχιστον το 51% του µετοχικού τους κεφαλαίου. Οι ιδιώτες παραγωγοί και οι συνεταιρισµοί µπορεί να διαθέτουν
τα προϊόντα τους δια των δηµοπρατηρίων. Οι διαθέτες
µπορεί να υπογράφουν πολυετή συµβόλαια διάθεσης
της παραγωγής τους µε το δηµοπρατήριο µε όρους και
εγγυήσεις που συµφωνούνται ή το τελευταίο έχει ορίσει
από πριν. Τα δηµοπρατήρια διαθέτουν τα αγροτικά προϊόντα που διακινούνται µέσω αυτών, εφόσον έχει προηγηθεί διαλογή και τυποποίηση των προϊόντων αυτών.
2. Στα δηµοπρατήρια προσέρχονται πωλητές αγροτικών προϊόντων που κατέχουν την προβλεπόµενη κάθε
φορά άδεια πώλησης, καθώς και έµποροι, οι οποίοι έχουν προηγουµένως εγγραφεί στο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, εφοδίων και εισροών, σύµφωνα µε
τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3955/2011 (Α΄ 89). Η εκκαθάριση
των διενεργούµενων από τα δηµοπρατήρια εµπορικών
πράξεων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η εξόφληση των παραγωγών των αγροτικών προϊόντων, δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από τη διά-

θεση των προϊόντων αυτών µέσω των δηµοπρατηρίων. Η
παραβίαση της προθεσµίας εξόφλησης των παραγωγών
επιφέρει τις διοικητικές κυρώσεις και φορολογικές συνέπειες του άρθρου 6 του ν. 3955/2011.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να αποφασίζεται η ίδρυση δηµοπρατηρίων, όχι περισσότερων από δύο σε κάθε Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η αρχική σύνθεση
του µετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις του καταστατικού τους.
4. Τα δηµοπρατήρια εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η εποπτεία αφορά
στην τήρηση των διατάξεων του καταστατικού του κάθε
δηµοπρατηρίου, µε σκοπό τη σταθερότητα των τιµών
των αγροτικών προϊόντων, τη διαφάνεια και την ασφάλεια των σχετικών συναλλαγών και ιδίως την προστασία
του αγροτικού εισοδήµατος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται θέµατα σχετικά µε την άσκηση της εποπτείας αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΠΕΡ ΣΑΟ
Άρθρο 12
Δικαίωµα πρόσβασης
1. Μόνον καταχωρισµένοι στο Μητρώο ως Ενεργοί ΑΣ,
καθώς και οι ΟΠ και οι ΑΕΣ, που επίσης έχουν αναγνωριστεί και καταχωριστεί στο Μητρώο, έχουν δικαίωµα πρόσβασης στις παροχές και στα κίνητρα του συγκεκριµένου νόµου, καθώς και των εκάστοτε αναπτυξιακών νόµων.
2. Οι ΣΑΟ του παρόντος νόµου έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε όλα τα αναπτυξιακά προγράµµατα, τα οποία
προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δηµόσιο ή για λογαριασµό του και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
Άρθρο 13
Αναπτυξιακά κίνητρα υπέρ ΣΑΟ
1. Οι ΣΑΟ δικαιούνται ενίσχυση από το Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ) για τα επιχειρησιακά προγράµµατα προώθησης των προϊόντων τους. Επίσης, µπορεί να χρηµατοδοτούνται κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους και µέχρι να εγκριθούν από τις αρµόδιες
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επιχειρησιακά
τους προγράµµατα µε σκοπό την ολική ή µερική κάλυψη
των εξόδων εγκατάστασης και λειτουργίας. Οι ΣΑΟ χρηµατοδοτούνται από το ΤΓΚ αφού υποβάλλουν αναλυτικό
πρόγραµµα εργασιών και κόστους. Οι χρηµατοδοτήσεις
της παραγράφου αυτής υλοποιούνται µε ειδικά αιτιολογηµένες αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου του
ΤΓΚ.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να καθορίζονται κίνητρα για τη
συγχώνευση, την ανάπτυξη, καθώς και τη µετατροπή
των ΣΑΟ, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο Μητρώο. Τα κίνητρα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του συνεταιριστικού θεσµού και στην ανάγκη ανάδειξης του εγγενούς δυναµικού του αγροτικού χώρου. Τα
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κίνητρα µπορεί να αναφέρονται στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη των ΣΑΟ, στην απόκτηση και κατάρτιση στελεχών, στην επιλεξιµότητα για ανάθεση έργων και στην ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων
επ’ ωφελεία των µελών τους.
Άρθρο 14
Χρηµατοδότηση της ΠΑΣΕΓΕΣ και Αγροτικών
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
1. Στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να εγγράφεται κάθε χρόνο πίστωση για την οικονοµική ενίσχυση της ΠΑΣΕΓΕΣ, που διατίθεται από αυτήν αποκλειστικά για δαπάνες συνεταιριστικής εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης ή
επιµόρφωσης αιρετών στελεχών ή υπαλλήλων των ΑΣ
µε βάση τον ετήσιο προϋπολογισµό της. Η ΠΑΣΕΓΕΣ υποχρεούται να υποβάλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο τέλος κάθε έτους λογαριασµό,
από τον οποίο θα προκύπτει ότι το κονδύλι της συγκεκριµένης οικονοµικής ενίσχυσης διατέθηκε για την εκπλήρωση των αναφερόµενων στο προηγούµενο εδάφιο σκοπών. Ποσά που διατέθηκαν κατά παράβαση όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο αναζητούνται κατά τις διατάξεις
του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων.
2. Η ΠΑΣΕΓΕΣ ενισχύεται οικονοµικά από τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) µε την
καταβολή σε αυτή κάθε χρόνο ποσοστού δύο τοις εκατό
(2%) από τα έσοδά του, που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 3877/2010 (Α΄160).
Το συνολικό ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου οκτακοσίων
χιλιάδων (1.800.000) ευρώ.
3. Από τα ίδια έσοδα της προηγούµενης παραγράφου
επιχορηγείται µία ενιαία και ενωτική Συνοµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, σύµφωνα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του Οργανισµού. Το συνολικό ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί
σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει για το σύνολο των αποδεκτών το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000)
ευρώ. Η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται µε απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µέσα
στο πρώτο εξάµηνο κάθε έτους, µε βάση τα έσοδα που
πραγµατοποιήθηκαν κατά τον προηγούµενο χρόνο από
τον ΕΛ.Γ.Α. σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη. Για τις
οικονοµικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν πριν από την ισχύ του παρόντος νόµου προς τις υφιστάµενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 7
του άρθρου 10 του ν. 3698/2008, δεν αναζητούνται δικαιολογητικά που προβλέπονταν από τις διατάξεις αυτές
και ο υπολογισµός της οικονοµικής ενίσχυσης λαµβάνει
χώρα µε το ποσοστό που προέβλεπε η παρ. 18 του άρθρου 35 του ν. 2810/2000 πριν την τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης µε την προανεφερόµενη διάταξη του ν.
3698/2008. Αποκλειστικά για την επιχορήγηση µε βάση
τα έσοδα του 2011 δίδεται ποσοστό 0,60% στη ΓΕΣΑΣΕ
και 0,40% στη ΣΥΔΑΣΕ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει
ενιαία και ενωτική Συνοµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων
και για τις µεταγενέστερες ενισχύσεις, αυτές χορηγούνται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στη Συνοµοσπονδία
που βάσιµα επιδίωξε τη συνένωση του συνόλου των
σχετικών οργανώσεων, άλλως δεν επιχορηγούνται.

4. Για τον υπολογισµό και την απόδοση στους παραπάνω φορείς της ενίσχυσης µε βάση τα έσοδα που προέρχονται από την εισφορά του άρθρου 7 του ν. 3877/2010
και µέχρι την οριστική απόδοση του συνόλου της ενίσχυσης που προέρχεται από την εισφορά αυτής της διάταξης για τα έτη 2009 και 2010 εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 35 του ν.
2810/2000 (Α΄ 61) οπότε και καταργούνται. Η παρ. 4 του
άρθρου 24 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160) καταργείται.
Άρθρο 15
Φορολογικά κίνητρα υπέρ ΣΑΟ
1. Τα καταστατικά των ΣΑΟ και οι τροποποιήσεις τους
δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου ή σε οποιαδήποτε
άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δηµοσίου ή υπέρ τρίτου.
2. Διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, 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 εφαρµόζονται αναλόγως και
στις ΣΑΟ, που συγχωνεύονται.
3. Αγορές ακινήτων από ΣΑΟ για τη δηµιουργία επιχειρήσεων µέσα στην περιφέρειά τους ή µεταχειρισµένων
κινητών µέσων αγροτικής παραγωγής έχουν την ίδια φορολογική µεταχείριση όπως το Δηµόσιο.
4. Οι εισφορές των µελών προς τους ΑΣ και την
ΠΑΣΕΓΕΣ δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήµου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.
5. Οι καταθέσεις των µελών των ΑΣ σε αυτούς, οι αναλήψεις καταθέσεων και οι χορηγήσεις δανείων από τους
ΑΣ στα µέλη τους απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήµου
ή άλλο τέλος υπέρ του Δηµοσίου και από κάθε εισφορά
ή δικαίωµα υπέρ τρίτου.
6. Απαλλάσσεται από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων
η αξία του ακινήτου που µεταβιβάζεται στα µέλη των ΑΣ,
κατά το ποσοστό που υποβλήθηκε αυτή σε φόρο µεταβίβασης κατά την αγορά από το συνεταιρισµό του ακινήτου, που µεταβιβάζεται.
7. Ειδικά για απαλλαγές από το Φ.Π.Α. έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ν. 1642/1986 (Α΄ 125).
8. Συµβάσεις µεταξύ ΣΑΟ και του Δηµοσίου ή
Ν.Π.Δ.Δ., που αφορούν αγροτικά προϊόντα ή αγροτικά εφόδια και υπηρεσίες, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου ή σε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.
9. Η νόµιµη προµήθεια για τις ασφαλιστικές συµβάσεις, που καταρτίζονται ή ανανεώνονται µε τη µεσολάβηση ΑΣ, καταβάλλεται σε αυτούς.
10. Οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 12, 13 και 14 του
παρόντος νόµου χρηµατοδοτήσεις υπέρ ΣΑΟ απαλλάσσονται από κάθε τέλος χαρτοσήµου ή άλλη επιβάρυνση
υπέρ Δηµοσίου, καθώς και από κάθε άλλη εισφορά ή δικαίωµα υπέρ τρίτου.
11. Τα πλεονάσµατα της διαχειριστικής χρήσης των
ΑΣ και ΑΕΣ που εγγράφονται στο Μητρώο και συστήνονται κατά πλειοψηφία από ΑΣ, τα οποία διανέµονται στα
µέλη, υπόκεινται µόνο σε φορολογία εισοδήµατος των
µελών τους ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατοµικευµένη διατήρησή τους ως κατάθεση στη συνεταιριστική οργάνωση.
12. Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οικονοµικής, φορολογικής ή άλλης φύσεως για τη µετατροπή εταιριών περιορισµένης ευθύνης σε ανώνυµες εταιρίες ή τη µετατροπή άλλου νοµικού τύπου εµπορικών
εταιριών σε εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, ισχύουν µε
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τις ίδιες προϋποθέσεις και για τη µετατροπή ΑΣ σε ΑΕΣ,
εφόσον η πλειοψηφία των µετοχών ή εταιρικών τους µεριδίων, αντίστοιχα, εξακολουθεί να ανήκει στους ΑΣ. Τα
πιο πάνω κίνητρα και απαλλαγές ισχύουν και στις περιπτώσεις εισφοράς ενός ή περισσότερων κλάδων ή τµηµάτων από ΣΑΟ ενεργή σε ΑΕΣ. Στις απαλλαγές αυτές
δεν περιλαµβάνεται η προβλεπόµενη στην παράγραφο 4
του άρθρου 9 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54) µείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος στις ΣΑΟ.
13. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των ΑΣ και των ΑΕΣ απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος, όταν το προϊόν της πώλησης διατίθεται για
τη ρύθµιση του υπολοίπου των χρεών τους προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και την εξόφληση
των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών προς το
Ταµείο Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Γεωργικών
Συνεταιριστικών
Οργανώσεων
(Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) και το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. Η απαλλαγή
της πιο πάνω υπεραξίας χορηγείται µε την προϋπόθεση
εµφάνισής της σε λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού. Το µέρος της υπεραξίας το οποίο διατίθεται για
την εξόφληση των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, αντίστοιχα, µπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την
καταβολή φόρου εισοδήµατος. Αντίθετα, σε περίπτωση
διανοµής του, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οµοίως, οι διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 εφαρµόζονται και σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης
του µέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται για
την εξόφληση των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, αντίστοιχα, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται πιο πάνω.
14. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των ΣΑΟ, απαλλάσσεται επίσης από το φόρο εισοδήµατος, αν χρησιµοποιηθεί ως ίδια συµµετοχή σε επενδυτικά προγράµµατα µε βάση το επιχειρησιακό τους
σχέδιο. Η απαλλαγή παρέχεται µε την προϋπόθεση εµφάνισης της υπεραξίας σε αφορολόγητο αποθεµατικό.
Το µέρος της υπεραξίας, το οποίο διατίθεται ως ίδια συµµετοχή σε επενδυτικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται πιο πάνω, µπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήµατος. Αντίθετα σε περίπτωση διανοµής του εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994. Οµοίως,
οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του
ν. 2238/1994 εφαρµόζονται και σε περίπτωση διανοµής ή
κεφαλαιοποίησης του µέρους της υπεραξίας, το οποίο
δεν διατίθεται ως ίδια συµµετοχή σε επενδυτικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται πιο πάνω.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16
Τροποποιούµενες διατάξεις του ν. 2810/2000
«Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (Α΄ 61)
1. Όπου στο ν. 2810/2000 αναφέρεται ο όρος «Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση» (ΑΣΟ), ο όρος αυτός αντικαθίσταται µε τον όρο «Αγροτικός Συνεταιρισµός» (ΑΣ).
2. Το άρθρο 1 του ν. 2810/2000, όπως συµπληρώθηκε
µε την προσθήκη της παρ. 5 µε την παρ. 1 του άρθρου 18
του ν. 3147/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Ορισµός - Σκοπός - Νοµική Μορφή
Δραστηριότητες
1. Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός (ΑΣ) είναι αυτόνοµη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, µε την αµοιβαία βοήθεια των µελών της, την οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, µέσω µιας συνιδιόκτητης και δηµοκρατικά διοικούµενης επιχείρησης. Ως ΑΣ θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, µελισσοκοµικοί, σηροτροφικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι συνεταιρισµοί, οποιουδήποτε κλάδου ή
δραστηριότητας της αγροτικής οικονοµίας.
2. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ) οφείλουν να ανταποκρίνονται στις παρακάτω βασικές αρχές ως προς την
εσωτερική οργάνωση και τη γενικότερη λειτουργία τους:
α) Την εθελοντική συµµετοχή των αγροτών – φυσικών
προσώπων, οι οποίοι καθίστανται µέλη του οικείου ΑΣ.
β) Τη δηµοκρατική οργάνωση και λειτουργία, η οποία
απαραιτήτως προϋποθέτει την άµεση εκλογή όλων ανεξαιρέτως των οργάνων διοίκησης, χωρίς περιορισµούς ή
αποκλεισµούς, ενώ η αξιοπιστία και το κύρος των εκλογικών αρχαιρεσιών επιβλέπεται υποχρεωτικά από αρµόδιο δικαστικό λειτουργό. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συµβούλιο των ΑΣ πρέπει να εκλέγεται άµεσα από τα
µέλη – φυσικά πρόσωπα του κάθε συνεταιρισµού.
γ) Ποσοστό διάθεσης τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό
(80%) της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων που
παράγουν τα µέλη του και διακινεί ο οικείος ΑΣ.
δ) Την οικονοµική βιωσιµότητα, ανάπτυξη και αξιοπιστία, η διαπίστωση των οποίων τεκµηριώνεται µε βάση
τα οικονοµικά και περιουσιακά στοιχεία του κάθε ΑΣ.
ε) Την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων νόµιµης
λειτουργίας του ΑΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
3. Οι ΑΣ είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εµπορική ιδιότητα. Αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών τους στο πλαίσιο του νόµου και του καταστατικού τους.
4. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι ΑΣ µπορεί
να ιδρύουν υποκαταστήµατα, παραρτήµατα ή γραφεία
στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να συνιστούν νοµικά
πρόσωπα, να συµπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις, µε
καταναλωτικούς η άλλους συνεταιρισµούς, νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, µε κοινωφελείς
οργανισµούς, µε επιχειρήσεις οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), µε συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στα πλαίσια της διακρατικής ή και διεπαγγελµατικής συνεργασίας.
5. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα
νόµο, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του
Εµπορικού Δικαίου και του Αστικού Κώδικα.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2810/2000
τροποποιείται ως εξής:
«1. Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισµού και Ο.Π.
απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του
από είκοσι (20) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του
ν. 2810/2000, καθώς και η έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισµού. Στο καταστατικό του
ΑΣ πρέπει να ορίζεται η εδαφική επικράτειά του. Ειδικά
για τα νησιά µε πληθυσµό, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοί-
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κους ως ελάχιστος αριθµός φυσικών προσώπων για τη
σύσταση ΑΣ κατά τα ανωτέρω, ορίζονται τα δέκα (10) ιδρυτικά µέλη.»
4. Το άρθρο 5 του ν. 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Μέλη
Μέλη του αγροτικού συνεταιρισµού µπορεί να γίνουν
φυσικά πρόσωπα, που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονοµίας που εξυπηρετείται
από τις δραστηριότητες του συνεταιρισµού, πληρούν
τους όρους του καταστατικού του και αποδέχονται να
χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του. Επίσης, µέλος ΑΣ
µπορεί να γίνει και άλλος ΑΣ, ο οποίος θα µπορεί να κατέχει µόνο µία συνεταιρική µερίδα. Το σύνολο των συνεταιρικών µερίδων που µπορεί να κατέχονται από ΑΣ δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνόλου των κατεχοµένων από µέλη – φυσικά πρόσωπα συνεταιρικών µερίδων.»
5. Το άρθρο 7 του ν. 2810/2000, όπως συµπληρώθηκε µε την προσθήκη της παρ. 4 του άρθρου 18 του
ν. 3147/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις µελών
1. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών προς
το συνεταιρισµό ορίζονται από το καταστατικό, το οποίο
πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά διατάξεις που ρυθµίζουν:
α) Τη συµµετοχή των µελών στις γενικές συνελεύσεις
του συνεταιρισµού.
β) Τo δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, το οποίο
αναγνωρίζεται και ισχύει µόνον για φυσικά πρόσωπα.
γ) Τη συµµετοχή στη διανοµή των πλεονασµάτων της
διαχειριστικής χρήσεως.
δ) Τη συµµετοχή του µέλους στις δραστηριότητες και
στις συναλλαγές του συνεταιρισµού.
2. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει κυρώσεις κατά
των µελών, για τη µη εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους προς το συνεταιρισµό.
3. Η εθελοντική εργασία που παρέχουν τα µέλη του Αγροτικού Συνεταιρισµού προς το Συνεταιρισµό τους, ανάλογα µε τις ανάγκες του, δεν θεωρείται ότι παρέχεται
στα πλαίσια σχέσης εξαρτηµένης εργασίας. Ο Συνεταιρισµός εκδίδει αποδείξεις δαπάνης για την καταβαλλόµενη αµοιβή της προσωπικής εργασίας που παρέχεται από
τα µέλη του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις
του άρθρου 15 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ),
ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού που καταβάλλεται
και εφόσον ο δικαιούχος δεν είναι επιτηδευµατίας από
άλλη αιτία.»
6. Το άρθρο 8 του ν. 2810/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 8
Συνεταιριστικό κεφάλαιο - Συνεταιρική µερίδα
1. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο των ΑΣ ανέρχεται κατ’
ελάχιστο στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
2. Η συνεταιρική µερίδα είναι το ελάχιστο χρηµατικό

ποσό συµµετοχής κάθε µέλους στο κεφάλαιο του συνεταιρισµού. Κάθε µέλος συµµετέχει στο συνεταιρισµό µε
µία (1) υποχρεωτική µερίδα και έχει µία ψήφο, το ύψος
και οι προϋποθέσεις καταβολής της αξίας της ορίζονται
από το καταστατικό. Η συνεταιρική µερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα µέλη.
Τo καταστατικό µπορεί να προβλέπει όρους και προϋποθέσεις για την απόκτηση από κάθε µέλος πρόσθετων
υποχρεωτικών µερίδων, ανάλογα µε το ύψος των συναλλαγών του µε το συνεταιρισµό. Στην έννοια της συναλλαγής περιλαµβάνεται το άθροισµα της αξίας των προϊόντων, των εφοδίων και των υπηρεσιών που παρέχονται
στα µέλη από το συνεταιρισµό, καθώς και των προϊόντων που διαθέτουν σε αυτόν ή µέσω αυτού σε τρίτους.
Στην περίπτωση αυτήν το καταστατικό ορίζει τις ψήφους που αντιστοιχούν στις πρόσθετες µερίδες. Ο συνολικός αριθµός των ψήφων στους ΑΣ δεν µπορεί, σε καµιά περίπτωση, να υπερβεί τις τρεις (3).
3. Η αύξηση ή η µείωση της αξίας µερίδας γίνεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης.
4. Το καταστατικό µπορεί επίσης να προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση προαιρετικών µερίδων από τα µέλη, τους εργαζόµενους στο συνεταιρισµό και τρίτους. Στην περίπτωση αυτήν µπορεί να
προβλέπει προνόµια υπέρ των προαιρετικών µερίδων. Οι
προαιρετικές µερίδες δεν παρέχουν δικαίωµα ψήφου.
5. Τo καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι οι υποχρεωτικές µερίδες είναι έντοκες. Ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσης των τόκων ορίζεται στο καταστατικό.
6. Εάν το καταστατικό δεν απαγορεύει τη µεταβίβαση
της συνεταιρικής µερίδας, αυτή είναι δυνατή µόνο µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του συνεταιρισµού,
σε πρόσωπο που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5
του νόµου αυτού.
7. Σε περίπτωση θανάτου µέλους του συνεταιρισµού, ο
κληρονόµος, ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόµοι, αυτός που υποδείχθηκε µε έγγραφη συµφωνία τους,
εφόσον έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του νόµου
αυτού, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µέλους που πέθανε. Αν δεν υποδειχθεί, η
ονοµαστική αξία της µερίδας, όπως τυχόν έχει προσαυξηθεί ή µειωθεί ανάλογα, όταν υπάρχει ζηµία, αποδίδεται στους κληρονόµους στο τέλος της χρήσης.»
7. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο
του συνεταιρισµού. Στη γενική συνέλευση µετέχουν όλα
τα µέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσµες
οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το συνεταιρισµό.
Σε περιπτώσεις ΑΣ µε µεγάλο αριθµό µελών µπορεί µε
το καταστατικό τους να προβλέπεται αντιπροσωπευτική
γενική συνέλευση, τα µέλη της οποίας εκλέγονται µε άµεση ψηφοφορία µεταξύ των µελών του ΑΣ. Στην ψηφοφορία για την εκλογή των Αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση λαµβάνουν µέρος µόνο τα φυσικά πρόσωπα, τα
οποία είναι µέλη του ΑΣ. Για την εκλογή ενός Αντιπροσώπου στη γενική συνέλευση απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι εγγεγραµµένα και οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη.
Στη γενική συνέλευση κάθε µέλος έχει µία (1) ψήφο.
Τo καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι ο συνέταιρος διαθέτει περισσότερες από µία (1) ψήφους και µέχρι τρεις
(3), σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόµου αυτού.
Η γενική συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέµα για το

10
οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρµόδιο όργανο.»
8. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον
κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα µέλη
του συνεταιρισµού µε δικαίωµα ψήφου τα οποία εκπροσωπούν πλέον του µισού (1/2) του όλου αριθµού των ψήφων.»
9. Το άρθρο 14 του ν. 2810/2000, όπως η παράγραφος
3 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του
άρθρου 18 του ν. 3147/2003 και το άρθρο αυτό συµπληρώθηκε µε την προσθήκη της παρ. 5Α µε την παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 3399/2005 (Α΄ 255), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 14
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (ΔΣ) εκλέγεται µε άµεση,
καθολική και µυστική ψηφοφορία από τα φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη του ΑΣ.
Ο αριθµός των µελών του ορίζεται από το καταστατικό
και είναι πάντοτε περιττός. Τα µέλη δεν µπορεί να είναι
λιγότερα από πέντε (5).
Η διάρκεια της θητείας των µελών του ΔΣ ορίζεται
τέσσερα (4) έτη. Η θητεία όλων των µελών του ΔΣ είναι
χρονικά ενιαία. Οι σύµβουλοι είναι επανεκλέξιµοι και ανακαλούνται ελευθέρως από τη γενική συνέλευση.
Αν τρεις (3) µήνες πριν από την εκλογή των µελών του
ΔΣ ο αριθµός των εργαζοµένων µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου του συνεταιρισµού είναι
µεγαλύτερος από είκοσι (20), στο ΔΣ µετέχει, ως επιπλέον µέλος του, εκπρόσωπος του παραπάνω προσωπικού.
Ο εκπρόσωπος αυτός συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου
µόνο σε θέµατα προσωπικού.
2. Το ΔΣ εκπροσωπεί το συνεταιρισµό δικαστικώς και
εξωδίκως. Την εκπροσώπησή του αυτή µπορεί να την αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε άλλο µέλος του ή στον κατά
την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού Γενικό Διευθυντή.
Τo ΔΣ µπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση αρµοδιοτήτων του σε µέλος αυτού ή υπάλληλο του συνεταιρισµού.
3. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη
είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καµιά όµως περίπτωση δεν µπορεί τα παρόντα µέλη να είναι λιγότερα από τρία. Το ΔΣ αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών.
4. Τo ΔΣ είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα
που αφορά τη διοίκηση του συνεταιρισµού, τη διαχείριση
της περιουσίας και των υποθέσεών του και την επιδίωξη
του σκοπού του. Οι αρµοδιότητες του ΔΣ καθορίζονται
στο καταστατικό.
5. Τα µέλη του ΔΣ ευθύνονται κατά τις διατάξεις των
άρθρων 914 επ. του Αστικού Κώδικα για κάθε ζηµία που
προκάλεσαν µε υπαιτιότητά τους στο συνεταιρισµό κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι αξιώσεις του συνεταιρισµού παραγράφονται µετά από τρία (3) έτη από την
τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζηµία από δόλο, οπότε παραγράφονται µετά από δέκα (10) έτη.
6. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) εφαρµόζονται και για τον Πρόεδρο, τα µέλη του ΔΣ και τον Γενικό
Διευθυντή της ΠΑΣΕΓΕΣ, καθώς και για τους Προέδρους
και τους Γενικούς Διευθυντές και, αν δεν υπάρχουν, τους
Διευθυντές των ΑΣ που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ά-

νω των δύο εκατοµµυρίων ευρώ.
7. Μέλος του ΔΣ δεν µπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέµατα που αφορούν στον ίδιο, στη σύζυγο
ή σε συγγενείς του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και
του δευτέρου βαθµού.
8. Τα µέλη της διοίκησης των ΑΣ δεν δικαιούνται µισθό
ή αµοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Δικαιούνται, όµως, έξοδα κίνησης και παράστασης αποκλειστικά
για τους σκοπούς των ΑΣ. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του ΔΣ, καθορίζεται το
ύψος των εξόδων κίνησης και παράστασης.
9. Αν ο Πρόεδρος ή µέλος του ΔΣ είναι αντίδικοι του
συνεταιρισµού, το συνεταιρισµό εκπροσωπεί το, ειδικώς
από αυτό, εξουσιοδοτηµένο µέλος του, εκτός αν η γενική συνέλευση διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.
10. Τo καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα ορισµού από το ΔΣ Γενικού Διευθυντή, στον οποίο να
αναθέτει µε σύµβαση τη µερική ή ολική άσκηση των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του ΔΣ, εκτός από εκείνες
που, κατά το νόµο ή το καταστατικό, απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη γενική διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισµού. Με απόφαση του
ΔΣ καθορίζονται τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και οι
αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή που επιλέγεται ύστερα από προκήρυξη που δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες, µία της έδρας του ΑΣ και µία πανελλήνιας κυκλοφορίας.»
10. Το άρθρο 15 του ν. 2810/2000, όπως το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 αυτού αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 3147/2003, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 15
Αρχαιρεσίες
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του ΔΣ και
των αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση και στο συνέδριο της ΠΑΣΕΓΕΣ διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή. Η διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων και των
αναπληρωτών τους σε ΑΕΣ, διεπαγγελµατικές οργανώσεις, αγροδιατροφικές συµπράξεις των Περιφερειών και
σε εταιρείες δηµοπρατηρίων ή σε νοµικά πρόσωπα, στα
οποία συµµετέχει ο ΑΣ, καθορίζεται από το καταστατικό
του. Στις εκλογές των ΑΣ για την ανάδειξη των µελών
του διοικητικού συµβουλίου, των αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση και στο συνέδριο της ΠΑΣΕΓΕΣ προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής αρµόδιος δικαστικός
λειτουργός, ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας τους.
2. Η εκλογή διενεργείται µε µυστική ψηφοφορία και µε
ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται µε
αλφαβητική σειρά τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων.
3. Ο αριθµός των σταυρών προτίµησης δεν µπορεί να
ορίζεται από το καταστατικό µεγαλύτερος του µισού
(1/2) του όλου αριθµού των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Αν προκύπτει κλάσµα ισχύει ο αµέσως επόµενος ακέραιος αριθµός. Ψηφοδέλτια που περιέχουν αριθµό σταυρών µεγαλύτερο από τον οριζόµενο από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.
4. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν
τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται
κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες
κατά τη σειρά του αριθµού των ψήφων που έλαβαν.
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5. Οι επιλαχόντες καταλαµβάνουν κενούµενες θέσεις
τακτικών µελών µέχρι τη λήξη της θητείας τους.
6. Οι διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, της εκλογής της εφορευτικής επιτροπής και κάθε άλλο συναφές θέµα ορίζονται από το καταστατικό.
7. Τo ΔΣ στην πρώτη, µετά την εκλογή του, συνεδρίαση συγκροτείται σε σώµα, σύµφωνα µε το καταστατικό.
Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα και
τις προϋποθέσεις ανακατανοµής των αξιωµάτων στο ΔΣ.
Αν στο καταστατικό δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, η ανακατανοµή των αξιωµάτων µπορεί να γίνει εφόσον αποφασισθεί από τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των µελών του. Όταν προκύπτει κλάσµα ισχύει ο αµέσως επόµενος ακέραιος αριθµός.
8. Αν κενωθεί η θέση µέλους του ΔΣ και δεν υπάρχουν
επιλαχόντα µέλη, το ΔΣ, µε απόφαση των λοιπών µελών
του, συµπληρώνει την κενή θέση εκλέγοντας σε αυτήν
µέλος του συνεταιρισµού. Τα ως άνω οριζόµενα µέλη
διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή µέχρι τη σύγκληση
της πρώτης τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, η
οποία επικυρώνει την εκλογή τους ή, σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα µέλη. Αν παραιτηθεί η πλειοψηφία
των µελών του ΔΣ διενεργούνται αρχαιρεσίες.
9. Δεν µπορεί να εκλεγεί µέλος στα όργανα διοίκησης
ΑΣ ή της ΠΑΣΕΓΕΣ φυσικό πρόσωπο, το οποίο καταδικάσθηκε µε τελεσίδικη απόφαση 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. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για µέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα
κωλύµατα που προαναφέρθηκαν, το µέλος αυτό εκπίπτει
αυτοδικαίως από µέλος του οργάνου, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 8. Η διαπίστωση
των κωλυµάτων λαµβάνει χώρα µε ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
10. Σύµφωνα µε τις διατάξεις για την εκλογή διοικητικού συµβουλίου εκλέγεται και τριµελές εποπτικό συµβούλιο του ΑΣ, το οποίο απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα µέλη του ΑΣ που έχουν ισόχρονη θητεία µε τα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου. Το εποπτικό συµβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συµβουλίου και υποβάλει σχετική ετήσια έκθεση προς τη γενική συνέλευση,
την οποία κοινοποιεί προς την Εποπτική Αρχή.»
11. Το άρθρο 17 του ν. 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Έλεγχος
1. Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος των ΑΣ διενεργείται από δύο τουλάχιστον ορκωτούς
ελεγκτές - λογιστές σύµφωνα µε τα άρθρα 36 επ. του
ν. 2190/1920 (Α΄ 37), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
µε τα άρθρα 45 επ. του ν. 3604/2007 (Α΄ 189).
2. Δεν µπορεί να οριστούν ελεγκτές µέλη και υπάλληλοι της ελεγχόµενης οργάνωσης.
3. Οι ελεγκτές και ισάριθµοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούµενη τακτική γενική συνέλευση
των ΑΣ, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσεως, οι οποίοι ορίζονται από το καταστατικό. Η αµοιβή
των ελεγκτών ορίζεται µε την απόφαση ορισµού τους ή
από το καταστατικό. Οι ελεγκτές µπορεί να επαναδιορί-

ζονται, όχι όµως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς χρήσεις και υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρισµα του ελέγχου στο ΔΣ της ελεγχόµενης οργάνωσης
και στην Εποπτική Αρχή, το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες
πριν από τη γενική συνέλευση.
4. Οι ελεγκτές υποβάλλουν το πόρισµα του ελέγχου
στο διοικητικό συµβούλιο του ΑΣ, το οποίο υποχρεούται
να το ανακοινώσει στην πρώτη µετά τον έλεγχο γενική
συνέλευση των µελών τους. Αντίγραφο του πορίσµατος
υποβάλλουν οι ελεγκτές στην Εποπτική Αρχή.
Το ΔΣ υποχρεούται να καλεί εγγράφως τον ελεγκτή
πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση
της γενικής συνέλευσης, για να παρίσταται σε αυτήν. Ο
ελεγκτής υποχρεούται να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση του ζητηθεί. Αν από το πόρισµα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις, που τιµωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή των άλλων ειδικών ποινικών νόµων, οι ελεγκτές υποχρεούνται
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες να υποβάλουν το πόρισµά
τους ή τη σχετική έκθεσή τους στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και να αναφέρουν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τις παραβάσεις του νόµου ή του
καταστατικού. Οι ελεγχόµενοι έχουν υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση των ελεγκτών κατάλληλο χώρο, όλα
τα βιβλία και τα στοιχεία και να παρέχουν κάθε πληροφορία που χρειάζεται ο ελεγκτής για την εκτέλεση του
έργου του. Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους να ελέγχουν τα βιβλία, τους λογαριασµούς και κάθε άλλο στοιχείο της συνεταιριστικής
οργάνωσης, που κρίνεται χρήσιµο για την πλήρη και επιτυχή εκτέλεση του έργου τους.
Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως:
α) Τη νοµιµότητα των αποφάσεων και των πράξεων
των θεσµικών οργάνων των ΑΣ.
β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές
και κανόνες της λογιστικής επιστήµης.
γ) Την οικονοµική κατάσταση των ΑΣ, που προκύπτει
από τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων,
τα στοιχεία του ισολογισµού, του λογαριασµού «Αποτελέσµατα Χρήσης» και των προσαρτηµάτων. Στο πόρισµα
πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονοµικής κατάστασης των ΑΣ στο πλαίσιο των καταστατικών τους
σκοπών και των ετήσιων προγραµµάτων δράσης τους.
δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά στη νοµιµότητα
και στην ουσιαστική σκοπιµότητα των δαπανών και αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων και τον εντοπισµό των υπευθύνων.
5. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
µπορεί να ζητήσει από τους ελεγκτές έκτακτο έλεγχο
των ΑΣ.
6. Οι ελεγκτές, µε αίτησή τους προς το ΔΣ, µπορεί να
ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, αναφέροντας σε αυτήν τα προς συζήτηση θέµατα. Το ΔΣ
συγκαλεί υποχρεωτικά τη γενική συνέλευση µέσα σε ένα (1) µήνα, από την υποβολή της αίτησης, µε θέµατα τα
αναφερόµενα στην αίτηση.
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την άσκηση του ελέγχου.»
12. Το άρθρο 23 του ν. 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 23
Λύση
Οι Α.Σ. λύονται:
α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς τους, που ορίζεται στο
καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η παράτασή του από
τη γενική συνέλευση.
β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται µε την απαρτία και την πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 2 των άρθρων 11 και 12 αντίστοιχα.
γ) Αν κηρυχθούν σε κατάσταση πτωχεύσεως.»
13. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του ν. 2810/2000
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι ΣΑΟ µπορούν να πρακτορεύουν στην περιφέρειά τους ασφαλιστικές εταιρείες. Για την εγγραφή ΣΑΟ
ως συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή απαιτείται η ύπαρξη ειδικά για το σκοπό αυτόν εξουσιοδοτηµένου από την εκάστοτε ΣΑΟ προσώπου, ανεξάρτητα από
τη συµβατική σχέση που υφίσταται µεταξύ του προσώπου αυτού και της αντίστοιχης ΣΑΟ.»
14. Το άρθρο 34 του ν. 2810/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 34
Ποινικές Διατάξεις
1. Τιµωρείται µε φυλάκιση από τρεις (3) µήνες έως ένα
(1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται
βαρύτερη ποινή, µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή υπάλληλος ΣΑΟ, αν:
α) Εν γνώσει του παρέχει στη γενική συνέλευση ή σε
εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή τον έλεγχο ψευδή
στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει αληθή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στην οικονοµική κατάστασή τους.
β) Εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία τους ή συντάσσει ψευδείς ή εικονικούς ισολογισµούς.
γ) Αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει από εκείνον
που ασκεί έλεγχο ή εποπτεία, τα τηρούµενα στοιχεία ή
βιβλία ή παρεµποδίζει µε οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση ελέγχου ή εποπτείας.
2. Με φυλάκιση από ένα (1) µήνα έως ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη
ποινή, τιµωρείται όποιος διενεργεί έλεγχο ή εποπτεία
στις αναφερόµενες στην παράγραφο 1 οργανώσεις, 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 αναφερόµενων στην
παράγραφο 1 οργανώσεων και περιήλθαν σε γνώση του
από τον έλεγχο ή την εποπτεία, που διενήργησε σε αυτές.
3. Τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα (1) µήνα έως ένα
(1) έτος ή µε χρηµατική ποινή ή και µε τις δύo ποινές, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη
ποινή, όποιος παρεµποδίζει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των µελών
των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 οργανώσεων, µε
χρήση σωµατικής βίας ή απειλής σωµατικής βίας ή άλλης
παράνοµης πράξης ή παράλειψης.
4. Τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα (1) µήνα έως ένα
(1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται

βαρύτερη ποινή, όποιος:
α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου
µετά τη λήξη της θητείας του.
β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωµα ή ψηφίζει πολλές φορές ή
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο µπορεί να προκαλέσει την
παραγωγή µη γνήσιου αποτελέσµατος εκλογής για την
ανάδειξη διοικητικών συµβουλίων, οργάνων και αντιπροσώπων των ΣΑΟ και της ΠΑΣΕΓΕΣ.
5. Με τις ποινές της προηγούµενης παραγράφου τιµωρούνται τα µέλη του, οι εκκαθαριστές και οι υπάλληλοι
των συνεταιριστικών οργανώσεων της παραγράφου 1,
στους οποίους µεταβίβασε το ΔΣ 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.»
15. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να κωδικοποιούνται και να αναριθµούνται οι διατάξεις του
ν. 2810/2000.
Άρθρο 17
Τροποποιούµενες διατάξεις του ν. 1361/1983
«Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις» (Α΄ 66)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 1361/1983, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σκοπός των Α.Σ.Ο. είναι η διεκδίκηση προαγωγή
και διασφάλιση των οικονοµικών, κοινωνικών και επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών τους και των αγροτών γενικότερα. Οι οργανώσεις, που λειτουργούν
σύµφωνα µε το νόµο αυτό, εκπροσωπούν επαγγελµατικά τους αγρότες της χωρικής τους επικράτειας.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 1361/1983, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι Α.Σ.Ο. δεν µπορεί να ασκούν παραγωγικές ή εµπορικές δραστηριότητες είτε άµεσα είτε έµµεσα µε τη
συµµετοχή τους σε άλλα νοµικά πρόσωπα. Οι ΣΑΟ για
την προαγωγή των επαγγελµατικών συµφερόντων των
µελών τους µπορεί να συµµετέχουν σε αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες.»
3. Το άρθρο 5 του ν. 1361/1983, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Ίδρυση Αγροτικών Συλλόγων
Για την ίδρυση Αγροτικού Συλλόγου απαιτείται η σύµπραξη είκοσι (20) τουλάχιστον αγροτών και η τήρηση
των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόµενα του Αστικού
Κώδικα. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι έχουν κλαδικό αντικείµενο και διακρίνονται σε φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 1361/1983, όπως συµπληρώθηκε µε την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου µε την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 2538/1997, αντικαθίσταται ως εξής:
«3.Οι Αγροτικοί Σύλλογοι ιδρύονται και λειτουργούν ένας κατά κλαδικό αντικείµενο σε κάθε Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού.»
5. Το άρθρο 9 του ν. 1361/1983, όπως αντικαταστάθη-
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κε µε την παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 2538/1997, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Οµοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων
1. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι όλων των κλαδικών αντικειµένων της ίδιας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης µπορεί
να συστήσουν Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.
Για τη σύσταση Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται:
α) Η σύµπραξη Αγροτικών Συλλόγων, ο αριθµός των
οποίων ισούται τουλάχιστον µε το ήµισυ του αριθµού
(50%) των πρωτοβάθµιων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ίδιας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Από
τους πιο πάνω Αγροτικούς Συλλόγους ένας τουλάχιστον
δραστηριοποιείται στη φυτική και ένας στη ζωική παραγωγή. Στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων ο αριθµός του
προηγούµενου εδαφίου µειώνεται σε τρείς (3) Αγροτικούς Συλλόγους.
β) Η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόµενα του Αστικού Κώδικα.
2. Κάθε Αγροτικός Σύλλογος έχει δικαίωµα να γίνει µέλος µιας (1) µόνο Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων
της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία έχει την έδρα του.»
6. Το άρθρο 10 του ν. 1361/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 2538/1997, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Συνοµοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων
1. Οι Οµοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων µπορεί να συστήσουν σε πανελλήνιο επίπεδο Συνοµοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων.
Για τη σύσταση Συνοµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων
απαιτείται η σύµπραξη επτά (7) τουλάχιστον Οµοσπονδιών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόµενα του Αστικού Κώδικα.
2. Κάθε Οµοσπονδία έχει δικαίωµα να γίνει µέλος µιας
(1) µόνο Συνοµοσπονδίας.»
7. Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1361/1983 προστίθεται το εδάφιο ι΄, το οποίο έχει ως εξής:
«ι) Η θέσπιση θεσµών εκπροσώπησης των νέων αγροτών και των γυναικών αγροτών, καθώς επίσης και των επί µέρους κλάδων, φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής.»
8. Το άρθρο 17 του ν. 1361/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Συµµετοχή σε εκλογές – Διεξαγωγή εκλογών
1. Τα µέλη του Αγροτικού Συλλόγου, εκλέγουν τα όργανα διοίκησής τους και εκλέγονται γι` αυτά εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις,
που προβλέπονται από το καταστατικό ή έχουν καθοριστεί µε απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η εκλογή των
οργάνων διοίκησης διενεργείται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής.
2. Κάθε Αγροτικός Σύλλογος και κάθε Οµοσπονδία
συµµετέχει αντίστοιχα στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της Οµοσπονδίας ή της Συνοµοσπονδίας που α-

νήκει, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή διοίκησης των
Αγροτικών Συλλόγων, των αντιπροσώπων για την αντίστοιχη Οµοσπονδία και Συνοµοσπονδία, διενεργούνται
ταυτόχρονα και µε την καθολική και αυτοπρόσωπη συµµετοχή των φυσικών προσώπων, τα οποία είναι µέλη των
Αγροτικών Συλλόγων.
3. Οι εκλογές για τα όργανα διοίκησης των Α.Σ.Ο. γίνονται από εφορευτική επιτροπή, τα µέλη της οποίας εκλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού.
4. Στις αρχαιρεσίες µέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασµού ή χωριστού υποψηφίου, καθώς και ο κατά τόπον αρµόδιος δικαστικός λειτουργός, ο οποίος παρίσταται ατελώς.
5. Οι υφιστάµενες συνδικαλιστικές οργανώσεις υποχρεούνται να προβούν στις αναγκαίες καταστατικές αλλαγές το αργότερο µέσα σε ένα έτος από την ισχύ του
παρόντος νόµου. Για το σκοπό αυτόν παρατείνεται για
το ίδιο χρονικό διάστηµα η θητεία των διοικήσεων των υφιστάµενων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων όλων των βαθµίδων
(Αγροτικών Συλλόγων, Οµοσπονδιών, Συνοµοσπονδιών).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
1. Κατά την πρώτη εγγραφή στο µητρώο των ΑΣ που ήδη λειτουργούν σύµφωνα µε το ν. 2810/2000 δεν απαιτείται η κάλυψη του ορίου των τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ του συνεταιριστικού κεφαλαίου. Η κάλυψη αυτή θα
πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι την 31η Μαρτίου 2012. Οι
ΑΣ που δεν θα υποβάλλουν αίτηση πρώτης εγγραφής τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, εκτός εάν το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2012 αποφασίσουν τη συγχώνευσή τους µε άλλο ενεργό ΑΣ ή τη συγχώνευσή τους
σε ΑΣ που θα προκύψει κατά το άρθρο 19 του παρόντος
νόµου.
2. Οι ΑΣ, οι οποίοι λειτουργούν κατά το ν. 2810/2000
και κατά την πρώτη εγγραφή τους αξιολογούνται ως ανενεργοί, οφείλουν κατά τη δεύτερη κατά σειρά αξιολόγησή τους είτε να έχουν καταστεί ενεργοί ΑΣ είτε να έχουν συγχωνευθεί µε άλλο ενεργό ΑΣ, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 19 του παρόντος νόµου, διαφορετικά τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης σύµφωνα µε τη
διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 5 του παρόντος νόµου.
3. Οι γυναικείοι συνεταιρισµοί (αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί), αν δεν συγχωνευθούν ή δεν
συστήσουν ΑΕΣ, συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 2810/2000. Στους συνεταιρισµούς
αυτούς δεν εφαρµόζονται η παράγραφος 1 του άρθρου 8
του ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16
παρ. 6 του νόµου αυτού.
4. Η πρώτη εγγραφή των ΟΠ στο µητρώο διενεργείται
µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση
σχετικής δηµόσιας πρόσκλησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην οποία επισυνάπτεται
ως Παράρτηµα και σχέδιο δήλωσης της παραγράφου 6
του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.
5. Οι ΟΠ, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί και λειτουργούν ήδη κατά την δηµοσίευση του νόµου αυτού και έ-
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χουν αναλάβει την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους εξακολουθούν να υφίστανται µέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω προγραµµάτων.
6. Η πρώτη εγγραφή των ΑΕΣ στο µητρώο διενεργείται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση σχετικής δηµόσιας πρόσκλησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτηµα και σχέδιο δήλωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου.
7. Οι διατάξεις του ν. 2810/2000 εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου για τους δασικούς συνεταιρισµούς, καθώς και για
τις ήδη υφιστάµενες ενώσεις δασικών συνεταιρισµών
και µέχρι την αντικατάστασή τους µε ειδικό νόµο.
8. Οι υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου συνδικαλιστικές οργανώσεις υποχρεούνται
να προβούν στις αναγκαίες καταστατικές αλλαγές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του νόµου αυτού,
το αργότερο µέσα σε ένα έτος από την ισχύ του νόµου
αυτού. Για το σκοπό αυτόν παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστηµα η θητεία των διοικήσεων των υφιστάµενων κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων όλων των βαθµίδων (Αγροτικών Συλλόγων, Οµοσπονδιών, Συνοµοσπονδιών).
9. Μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012 οι ΑΣ και η ΠΑΣΕΓΕΣ θα
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εκλογής
των οργάνων τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για το σκοπό αυτόν παρατείνεται η θητεία
των διοικήσεων και όλων των οργάνων τους µέχρι την
30ή Ιουνίου 2012. Αναλόγως και για την εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 19 παρατείνεται η θητεία όλων
των οργάνων των ΕΑΣ, ΚΕ.Σ.Ε., Κ.Α.Σ.Ο. και Συνεταιριστικών Εταιρειών µέχρι την 30ή Ιουνίου 2012.
10. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις διατάξεις
του άρθρου 19 του νόµου αυτού, δύνανται µετά από
πρόταση της Εποπτικής Αρχής και απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να παρατείνονται άπαξ και για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µηνών.
Άρθρο 19
Μετατροπή Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών
σε Αγροτικούς Συνεταιρισµούς και ΑΕΣ
– Μετατροπές Κοινοπραξιών Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και
Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων
1. Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ), οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 26, 27 και 28 του ν. 2810/2000, όπως
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 προστέθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 3147/2003, αξιολογούνται και εγγράφονται στο µητρώο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.
2. Οι ήδη υφιστάµενες ΕΑΣ µετατρέπονται σε ΑΣ µε απόφαση των γενικών συνελεύσεών τους, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του νόµου αυτού, του άρθρου 21 του
ν. 2810/2000, καθώς και του κ.ν. 2190/1920 αναλογικώς
εφαρµοζοµένων.
3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού:
α) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των υφιστάµενων ΕΑΣ περί της µετατροπής τους σε ΑΣ ή ΑΕΣ
λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. Η από-

φαση γνωστοποιείται στην Εποπτική Αρχή αµέσως µετά
τη λήψη της και το πολύ µέσα σε ένα εξάµηνο από την έναρξη ισχύος του νόµου. Οι ΕΑΣ, οι οποίες δεν έλαβαν
απόφαση για τη µετατροπή διαγράφονται από το µητρώο
και ακολουθείται η διαδικασία της αναγκαστικής εκκαθάρισης, η οποία ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4
του παρόντος νόµου.
β) Η µετατροπή και οι αντίστοιχες καταστατικές αλλαγές που συνεπιφέρει ολοκληρώνονται το αργότερο έως
την 30.6.2012, οπότε οι ΑΣ και ΑΕΣ που θα προκύψουν
από τις µετατροπές αξιολογούνται κατά τις διατάξεις
του παρόντος νόµου.
γ) Η µετατροπή της ΕΑΣ σε ΑΣ συντελείται µε τη συγχώνευση των συνεταιρισµών - µελών της ως εξής:
αα) Η γενική συνέλευση της ΕΑΣ που αποφασίζει τη
µετατροπή προσδιορίζει και τους όρους της, καθώς και
τις µερίδες του νέου ΑΣ. Με την ίδια απόφαση µπορεί να
ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο αριθµός των νέων µελών φυσικών προσώπων υπερβαίνει τους τετρακόσιους
(400), η γενική συνέλευση του νέου ΑΣ µπορεί να είναι
αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση, τα µέλη της οποίας θα εκλέγονται µε άµεση και καθολική ψηφοφορία από
το σύνολο των µελών φυσικών προσώπων, σύµφωνα µε
τη διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 1 του ν. 2810/
2000, όπως τροποποιείται µε τη διάταξη του άρθρου 16
παράγραφος 7 του παρόντος νόµου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθµός των µελών της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης, καθώς και η αναλογική εκπροσώπηση των παραγωγικών τοµέων του νέου ΑΣ. Επίσης µε την απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΕΑΣ
που µετατρέπεται σε ΑΣ καθορίζεται το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου, η πιθανή αύξησή του, καθώς και το
ύψος των νέων συνεταιρικών µερίδων, στις οποίες µπορεί
να συµψηφίζεται η αξία των αρχικών συνεταιρικών µερίδων των µελών της υπό µετατροπής ΕΑΣ.
ββ) Οι διοικήσεις των συνεταιρισµών – µελών που δεν
επιθυµούν τη συµµετοχή τους στη συγχώνευση, συγκαλούν γενική συνέλευση η οποία αποφασίζει µε απλή
πλειοψηφία των παρόντων, για την πορεία του συνεταιρισµού και ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 του
παρόντος νόµου περί καταχώρισης στο µητρώο.
Φυσικά µέλη που δεν επιθυµούν τη συγχώνευση µπορεί να λάβουν την αξία της συνεταιρικής µερίδας τους,
όπως προβλέπεται στην επόµενη παράγραφο.
γγ) Οι ΕΑΣ που έχουν αρνητική οικονοµική θέση και αδυνατούν µε την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου
να αποκτήσουν θετική οικονοµική θέση ή να καταστούν
οικονοµικά βιώσιµες, µπορούν να αποφασίσουν αντί για
τη µετατροπή τους σε ΑΣ, την υπαγωγή τους στην εκκαθάριση του άρθρου 4 παράγραφος 5 του νόµου αυτού.
Στην περίπτωση αυτή ισχύει αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού. Επίσης, για τις ΕΑΣ που
θα τεθούν υπό εκκαθάριση δεν ισχύει η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
Οι χρησιµοποιούµενες αποκλειστικά για ανάγκες της αγροτικής παραγωγής εγκαταστάσεις της ΕΑΣ που ζητά
την υπαγωγή της σε καθεστώς εκκαθάρισης µισθώνονται
κατά προτεραιότητα και για χρονικό διαστηµα έως και
δέκα (10) έτη από ΣΑΟ του νόµου αυτού, οι οποίες αναπτύσσουν όµοια ή ανάλογη παραγωγική δραστηριότητα
στην εδαφική επικράτεια της ΕΑΣ.
δδ) Επίσης, οι ΕΑΣ µε απόφαση των γενικών συνελεύσεων δύνανται αντί για ΑΣ να µετατραπούν και σε ΑΕΣ
του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ανα-
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λόγως η διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού.
εε) Η µετατροπή των ΕΑΣ, στο πλαίσιο της υποπερίπτωσης γγ΄ της παραγράφου αυτής, σε ΑΣ ή ΑΕΣ συνοδεύεται υποχρεωτικά από σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η εξυγίανση και η
βιωσιµότητα του νέου ΑΣ ή της νέας ΑΕΣ που θα προκύψουν. Τα σχέδια αυτά συντάσσονται από εγνωσµένου
κύρους ελεγκτικές εταιρείες και εγκρίνονται από την ενυπόθηκη Τράπεζα µε το µεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων
κατά της ΕΑΣ. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης που εκπονείται
κατά τα παραπάνω εφόσον το αποδεχθούν εγγράφως πιστωτές των ΕΑΣ που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51%
των συνολικών οφειλών, συµπεριλαµβανοµένων των ενυπόθηκων δανειστών, δεσµεύει απολύτως και το Δηµόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τους ΟΤΑ και τα λοιπά φυσικά και
νοµικά πρόσωπα.
4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου η ακίνητη και κινητή περιουσία των ΕΑΣ, οι οποίες
µετατρέπονται σε ΑΣ ή ΑΕΣ συνιστά οικονοµικό σύνολο,
σύµφωνα µε το άρθρο 483 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (Κ.Πολ.Δ.) και αποκλείεται κάθε αυτούσια διανοµή.
Οι ΑΣ, οι οποίοι επιλέγουν να µην συµµετέχουν στη µετατροπή δικαιούνται να λάβουν την αξία της µερίδας
τους, η οποία αποτιµάται κατά τη διαδικασία των άρθρων
473 και επόµενα του ίδιου Κώδικα. Οι σχετικές µε τη µερίδα τους αξιώσεις των ΑΣ δεν ικανοποιούνται πριν από
την παρέλευση τριετίας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας µετατροπής. Απαγορεύεται η εκποίηση κάθε ακινήτου των ΕΑΣ που µετατρέπονται έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας µετατροπής.
5. Τα νοµικά πρόσωπα των ΑΣ ή ΑΕΣ που θα προκύψουν από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι καθολικοί διάδοχοι των ΕΑΣ που θα µετατραπούν και τις υποκαθιστούν πλήρως σε κάθε περιουσιακό
δικαίωµά τους, καθώς και στις εκκρεµούσες υποχρεώσεις και οφειλές τους έναντι παντός τρίτου.
6. Για τις ΕΑΣ που µετατρέπονται κατά τις διατάξεις
του άρθρου αυτού, ο ισολογισµός του 2011 είναι ισολογισµός µετασχηµατισµού. Για τις ΕΑΣ που αξιολογούνται κατά τη πρώτη εγγραφή στο µητρώο ως ανενεργές,
ο ισολογισµός µετασχηµατισµού συνοδεύεται και από
«σχέδιο εξυγίανσης και ανάπτυξης» του νέου ΑΣ ή της
νέας ΑΕΣ. Για τους σκοπούς της µετατροπής παρατείνεται αναλόγως η θητεία των υφιστάµενων διοικήσεων
των ΕΑΣ έως την εκλογή των νέων οργάνων του προκύπτοντος ΑΣ ή ΑΕΣ.
7. Οι Συνεταιριστικές Εταιρείες, οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως ανώνυµες εταιρείες ή εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
32 του ν. 2810/2000 πρέπει µέχρι την 30ή Ιουνίου 2012
να µετατραπούν σε ΑΕΣ του παρόντος νόµου και καταχωρίζονται στο µητρώο, εφόσον στην µετοχική τους
σύνθεση µετέχουν κατά πλειοψηφία ΑΣ του παρόντος
νόµου.
8. Οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο) και οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.) οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν
κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 30 και 29 αντιστοίχως του
ν. 2810/2000 µετατρέπονται σε κλαδικούς ΑΣ του παρόντος νόµου. Αλλιώς δεν αναγνωρίζονται και δεν κατα-

χωρίζονται στο µητρώο. Οι κλαδικοί ΑΣ που θα προκύψουν από Κ.Α.Σ.Ο. και ΚΕ.Σ.Ε. µπορούν να λειτουργούν
σε εθνικό επίπεδο και µόνον ένας κλαδικός ΑΣ για τους
παραγωγούς του αντίστοιχου οµοειδούς προϊόντος. Επίσης, Κ.Α.Σ.Ο. και ΚΕ.Σ.Ε. µπορούν µε αποφάσεις των γενικών συνελεύσεών τους να µετατραπούν σε ΑΕΣ του
νόµου αυτού.
9. Οι εργαζόµενοι µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας στους ΑΣ, στις ΕΑΣ, στις ΚΕ.Σ.Ε., στις Κ.Α.Σ.Ο και
στις Συνεταιριστικές Εταιρείες, οι οποίες είναι σε ισχύ
κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, µεταφέρονται αυτοδίκαια στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που θα
προκύψουν από την εφαρµογή των παραγράφων 1,2,3,4,
5 και 6 του παρόντος άρθρου. Επίσης, οι εργαζόµενοι σε
ΣΑΟ που τίθενται σε εκκαθάριση ή διαγράφονται από το
µητρώο και παύουν να λειτουργούν δύνανται να απορροφηθούν κατά προτεραιότητα από άλλες ενεργές ΣΑΟ.
Όσοι εργαζόµενοι απολυθούν και δεν απορροφηθούν
από τα νέα σχήµατα που θα προκύψουν από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύνανται µε
αίτηση τους να ενταχθούν σε προγράµµατα ειδικής επιδότησης του ΟΑΕΔ, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
10. Οι υπεραξίες που προκύπτουν στην αποτίµηση των
παγίων στοιχείων κατά τη διαδικασία µετατροπής ή συγχώνευσης των ΕΑΣ, ΚΕ.Σ.Ε., Κ.Α.Σ.Ο. και Συνεταιριστικών Εταιρειών σε ΑΣ και ΑΕΣ δεν φορολογούνται εφόσον κεφαλαιοποιούνται. Επίσης, οι µετατροπές και συγχωνεύσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε είδους φορολογική επιβάρυνση, τέλος ή εισφορά.
Άρθρο 20
Καταργούµενες και διατηρούµενες σε ισχύ διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 16, 35, 36 του ν. 2810/
2000 (Α΄ 108), των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 16
του ν. 1361/ 1983 (Α΄ 66) και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Οι
διατάξεις των άρθρων 26 έως και 32 του ν. 2810/2000
καταργούνται από 1ης Ιουλίου 2012, πλην της παρ. 6 του
άρθρου 26.
Άρθρο 21
Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του
ν. 2637/1998, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 και τροποποιήθηκαν µε την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3851/2010
(Α΄ 85), αρχίζουν να ισχύουν δέκα ηµέρες µετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 56. Συµβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και αφορούν
εκτάσεις του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, είναι έγκυρες
και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση.
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Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Ο νόµος αυτός ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
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