
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1
Ορισµός - Σκοπός - Νοµική µορφή

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

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

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, o ΑΣ µπορεί να
συνιστά νοµικά πρόσωπα, να συµπράττει µε καταναλωτι-
κούς ή άλλους συνεταιρισµούς, µε νοµικά πρόσωπα του
δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, µε κοινωφελείς οργανι-
σµούς, µε επιχειρήσεις οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκη-
σης (ΟΤΑ), µε συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χω-
ρών και µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο της

διακρατικής ή και διεπαγγελµατικής συνεργασίας. O ΑΣ
µπορεί, επίσης, να ιδρύει υποκαταστήµατα, παραρτήµα-
τα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 

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

Άρθρο 2
Γυναικείοι συνεταιρισµοί 

1. Για τη σύσταση ΑΣ µέλη των οποίων, σύµφωνα µε το
οικείο καταστατικό µπορούν να γίνουν αποκλειστικά γυ-
ναίκες, στο εξής γυναικείοι ΑΣ, απαιτείται ελάχιστος α-
ριθµός πέντε (5) ιδρυτικών µελών.

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

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

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΔ΄, 21 Απριλίου 2016,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις



Άρθρο 3
Περιφέρεια - Έδρα - Επωνυµία

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 4
Όροι σύστασης - Καταχώριση καταστατικού

1. Για τη σύσταση ΑΣ απαιτείται η σύνταξη καταστατι-
κού και η υπογραφή του από είκοσι (20) τουλάχιστον
πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 6, καθώς και η καταχώριση του καταστατικού στο
βιβλίο µητρώου αγροτικών συνεταιρισµών που τηρείται
στο Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ. Από την καταχώριση
αυτή, ο ΑΣ αποκτά νοµική προσωπικότητα και εµπορική ι-
διότητα. Για τη σύσταση αλιευτικού ΑΣ και για τη σύστα-
ση ΑΣ στους οποίους συµµετέχουν αποκλειστικά καλ-
λιεργητές βιολογικών προϊόντων απαιτείται ελάχιστος
αριθµός δέκα (10) προσώπων.

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

3. Ύστερα από την καταχώριση, η γραµµατεία του Ει-
ρηνοδικείου αποστέλλει εντός τριάντα (30) ηµερών στην
αρµόδια αρχή του άρθρου 18 αντίγραφο του καταστατι-
κού µε την ηµεροµηνία καταχώρισης. 

4. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου τηρείται και για
την τροποποίηση του καταστατικού του ΑΣ. 

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

παρόντος νόµου µε λιγότερα από είκοσι (20) µέλη, εφό-
σον αυτοί έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ και 
β) όσους ΑΣ λειτουργούν κατά τη έναρξη ισχύος του

παρόντος νόµου µε λιγότερα από είκοσι (20) µέλη και έ-
χουν την έδρα τους σε νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας,
καθώς και σε ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται
στην Οδηγία 81/645/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως ισχύει
κάθε φορά.

Άρθρο 5
Τύπος - Περιεχόµενο καταστατικού

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

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

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

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

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

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

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

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

χρήσης και την αµοιβή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 6
Μέλος ΑΣ

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

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

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

Άρθρο 7
Εγγραφή - Αποχώρηση - Διαγραφή µέλους ΑΣ

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

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

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

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

5. Μετά την αποχώρηση ή τη διαγραφή του µέλους
του ΑΣ, οι συνεταιρικές µερίδες του επιστρέφονται στην

ονοµαστική τους αξία µέσα σε ένα (1) έτος από την ηµε-
ροµηνία που το µέλος έχασε τη συνεταιριστική του ιδιό-
τητα.

Άρθρο 8
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις µέλους

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

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

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

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

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

παίδευση.
ζ) Το δικαίωµα ενηµέρωσης σχετικά µε τα δικαιώµατα

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

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

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

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

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

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

6. Η προσωπική εργασία που παρέχει το µέλος του ΑΣ
προς αυτόν, ανάλογα µε τις ανάγκες του, συνιστά άσκη-
ση δικαιώµατος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1
και δεν θεωρείται ότι παρέχεται στο πλαίσιο σχέσης ε-
ξαρτηµένης εργασίας. Ο ΑΣ εκδίδει παραστατικό σύµ-
φωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α΄
251) για την παρασχεθείσα προσωπική εργασία. Η αξία
της προσωπικής εργασίας µεταφέρεται στο πλεόνασµα
του ΑΣ της οικείας διαχειριστικής χρήσης και διανέµεται
στα δικαιούχα µέλη σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 23.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΣ

Άρθρο 9
Συνεταιριστικό κεφάλαιο - Συνεταιρική µερίδα

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

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

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

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

5. Σε περίπτωση θανάτου µέλους του ΑΣ, ο κληρονό-

µος, µετά από αίτησή του ή όταν υπάρχουν περισσότε-
ροι κληρονόµοι, αυτός που υποδείχθηκε µε έγγραφη
συµφωνία τους, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις του µέλους που πέθανε, εφόσον πλη-
ροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 

6. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι συνεταιρικές
µερίδες του µέλους που πέθανε αποδίδονται στους κλη-
ρονόµους στην ονοµαστική τους αξία, µετά από αίτησή
τους, µέσα σε ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία θανάτου
του µέλους. 

Άρθρο 10
Ευθύνη και υποχρεώσεις του µέλους προς τρίτους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 11
Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του ΑΣ είναι: 
α) Η γενική συνέλευση, 
β) το διοικητικό συµβούλιο και 
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γ) το εποπτικό συµβούλιο, εφόσον ο αριθµός των µε-
λών του ΑΣ είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30). Αν τα
µέλη του ΑΣ είναι λιγότερα από τριάντα (30), δεν απαι-
τείται εκλογή εποπτικού συµβουλίου, εκτός αν ορίζει
διαφορετικά το καταστατικό. 

Άρθρο 12
Γενική συνέλευση - Αρµοδιότητες - Σύγκληση

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

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

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

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

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

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

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

τικού συµβουλίου.
ια) Η ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας

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

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

πόµενη οικονοµική χρήση και ο καθορισµός της αµοιβής
τους. 
ιε) Η απόφαση απαλλαγής της παραγράφου 4 του άρ-

θρου 8 από την υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 8.
ιστ) Κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται στον παρόντα

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

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

4. Η γενική συνέλευση συγκαλείται σε τακτική συνε-
δρίαση από το διοικητικό συµβούλιο µε πρόσκληση στην
οποία περιλαµβάνονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάτα-
ξης, µία (1) φορά το χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα

του ΑΣ µέσα σε έξι (6) το πολύ µήνες από τη λήξη της
διαχειριστικής χρήσης. Η διαδικασία σύγκλησης της γε-
νικής συνέλευσης και διεύθυνσης των εργασιών της, ο-
ρίζεται από το καταστατικό.

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

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

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

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

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

Άρθρο 13
Απαρτία γενικής συνέλευσης

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 14
Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

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

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

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

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

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

κού συµβουλίου.
γ) Έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών κατα-

στάσεων του άρθρου 22. 
δ) Προσωπικά θέµατα.
ε) Ανάκληση των µελών του διοικητικού συµβουλίου.
στ) Διαγραφή µέλους ΑΣ.
ζ) Οποιοδήποτε άλλο θέµα, εφόσον το ζητήσει το ένα

πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των µελών που παρίστανται
στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης όπου λαµβάνε-
ται η απόφαση.

4. Αν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν απαλλα-
γούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθούν οι ετήσιες χρηµα-
τοοικονοµικές καταστάσεις του άρθρου 22, η γενική συ-

νέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, µετά την ανάγνωση της
έκθεσης των ελεγκτών, αποφασίζει για την ανάκληση ή
µη των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Αν τα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου ανακληθούν, η γενική συνέ-
λευση, στην ίδια συνεδρίαση, εκλέγει προσωρινό διοικη-
τικό συµβούλιο, το οποίο υποχρεούται µέσα σε προθε-
σµία είκοσι (20) ηµερών να συγκαλέσει νέα γενική συνέ-
λευση των µελών του ΑΣ, µε θέµα την εκλογή νέου διοι-
κητικού συµβουλίου.

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

Άρθρο 15
Προσβολή αποφάσεων γενικής συνέλευσης

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

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

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

Άρθρο 16
Διοικητικό και εποπτικό συµβούλιο 

1. Το διοικητικό και το εποπτικό συµβούλιο εκλέγονται
από τη γενική συνέλευση µε άµεση, καθολική και µυστι-
κή ψηφοφορία. Μέλη του διοικητικού και του εποπτικού
συµβουλίου µπορεί να εκλεγούν φυσικά πρόσωπα µέλη
του ΑΣ, καθώς και οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών
προσώπων µελών του ΑΣ. Ο αριθµός των µελών τους ο-
ρίζεται από το καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός.
Τα µέλη δεν µπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3). Η
διάρκεια της θητείας των µελών του διοικητικού και επο-
πτικού συµβουλίου ορίζεται από το καταστατικό και δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των τριών (3) ετών ούτε µεγα-
λύτερη των πέντε (5) ετών. Οι πρόεδροι των δύο συµ-
βουλίων µπορούν να εκλεγούν µόνο για δύο (2) συνεχό-
µενες θητείες και ανακαλούνται ελεύθερα από τη γενική
συνέλευση. Οι ιδιότητες µέλους του διοικητικού και µέ-
λους του εποπτικού συµβουλίου δεν επιτρέπεται να συ-
µπίπτουν. Μεταξύ των µελών του διοικητικού συµβουλί-
ου και του εποπτικού συµβουλίου δεν επιτρέπεται να υ-
πάρχει συγγενική σχέση πρώτου βαθµού, εξ αίµατος ή
εξ αγχιστείας. 

2. Αν τρεις (3) µήνες πριν από την εκλογή των µελών
του διοικητικού συµβουλίου, ο αριθµός προσωπικού του
ΑΣ είναι µεγαλύτερος από είκοσι (20) άτοµα, στο διοικη-
τικό συµβούλιο µετέχει εκπρόσωπος του παραπάνω προ-
σωπικού, ως επιπλέον µέλος του. Ο εκπρόσωπος αυτός
συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου µόνο σε θέµατα προσω-
πικού.
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3. Το διοικητικό συµβούλιο εκπροσωπεί τον ΑΣ δικα-
στικώς και εξωδίκως. Την εκπροσώπησή του αυτή µπορεί
να την αναθέτει στον πρόεδρο ή σε άλλο µέλος του ή
στον κατά την παράγραφο 11 γενικό διευθυντή ή διευθυ-
ντή. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί επίσης να αναθέτει
την άσκηση αρµοδιοτήτων του σε µέλος αυτού ή σε στέ-
λεχος ή υπάλληλο του ΑΣ.

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

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

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

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

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

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

10. Τα µέλη του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου
δεν αµείβονται. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης
µπορεί να προβλέπεται αµοιβή του Προέδρου του διοικη-

τικού συµβουλίου, εφόσον ο κύκλος εργασιών του ΑΣ υ-
περβαίνει τα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ.
Το καταστατικό του ΑΣ µπορεί να προβλέπει την παρο-

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

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

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

σης των µελών του διοικητικού και του εποπτικού Συµ-
βουλίου καθορίζεται µε απόφαση της γενικής συνέλευ-
σης, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου.

11. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη δυνατότη-
τα διορισµού από το διοικητικό συµβούλιο γενικού διευ-
θυντή ή διευθυντή στον οποίο να ανατίθεται µε σύµβαση
η µερική ή ολική άσκηση των εξουσιών και αρµοδιοτήτων
του διοικητικού συµβουλίου, εκτός από εκείνες που, κα-
τά το νόµο ή το καταστατικό, απαιτούν συλλογική ενέρ-
γεια, καθώς και τη διεύθυνση και διαχείριση των υποθέ-
σεων του ΑΣ. Ο διορισµός γενικού διευθυντή ή διευθυ-
ντή στους ΑΣ µε κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατοµ-
µύριο (1.000.000) ευρώ, είναι υποχρεωτικός. Με απόφα-
ση του διοικητικού συµβουλίου καθορίζονται τα δικαιώ-
µατα, οι υποχρεώσεις και οι αρµοδιότητες του γενικού
διευθυντή ή διευθυντή. Ο γενικός διευθυντής ή διευθυ-
ντής επιλέγεται από το διοικητικό συµβούλιο µετά από
προκήρυξη που δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερί-
δα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ, και
αν δεν εκδίδεται τέτοια σε µία περιοδική εφηµερίδα της
Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ και σε µία η-
µερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς
και στον ιστότοπο του ΑΣ, αν διαθέτει.

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

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

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

Άρθρο 17
Αρχαιρεσίες 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του διοικη-
τικού και εποπτικού συµβουλίου του ΑΣ, καθώς και των
αντιπροσώπων σε άλλα νοµικά πρόσωπα που συµµετέ-
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χει ο ΑΣ διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή της ο-
ποίας προεδρεύει δικαστικός λειτουργός που διορίζεται
από το Πρωτοδικείο της έδρας του ΑΣ. Αν µε έγγραφο
του οικείου Πρωτοδικείου βεβαιώνεται η αδυναµία διορι-
σµού δικαστικού λειτουργού, διορίζεται δικηγόρος ύστε-
ρα από πρόταση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, κα-
τόπιν αιτήµατος του ΑΣ. Ο οικείος δικηγορικός σύλλο-
γος, που ορίζει τον δικηγόρο, καθορίζει και το ύψος της
αµοιβής του. Αν τα µέλη του ΑΣ είναι λιγότερα από τριά-
ντα (30), οι εκλογές διενεργούνται χωρίς την παρουσία
δικαστικού λειτουργού, εκτός αν προβλέπεται διαφορε-
τικά από το καταστατικό. Η διαδικασία εκλογής και ο α-
ριθµός των µελών της εφορευτικής επιτροπής καθορίζο-
νται από το καταστατικό. Για τις αρχαιρεσίες τηρείται α-
πό την εφορευτική επιτροπή πρακτικό. Το ποσοστό των
γυναικών υποψηφίων να εκλεγούν µέλη του διοικητικού
και εποπτικού συµβουλίου, αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο
στο ποσοστό των γυναικών µελών του ΑΣ. Τυχόν δεκα-
δικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραια
µονάδα.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 18
Κρατική εποπτεία αγροτικού συνεταιρισµού

Η εποπτεία επί των ΑΣ ασκείται από το Υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δια της Διεύθυνσης
Οικονοµικών Ελέγχων και Επιθεώρησης, στο εξής αρµό-
δια αρχή. Η εποπτεία αφορά τη σύννοµη λειτουργία και
την υποβοήθηση του έργου των ΑΣ, τη διαπίστωση της
νοµιµότητας των πράξεων και την ορθή εφαρµογή των
διατάξεων του νόµου, του καταστατικού και των αποφά-
σεων των οργάνων διοίκησης, και περιλαµβάνει, ιδίως,
την τήρηση των διατάξεων των νόµων, του καταστατικού
και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, την τή-
ρηση του µητρώου του άρθρου 19 και την αξιολόγησή
τους µέσω αυτού, την εξακρίβωση της αλήθειας των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και γενικά των βι-
βλίων και στοιχείων που τηρούνται από τους ΑΣ, καθώς
και την εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των συνε-
ταιρικών µερίδων ή άλλων ληξιπρόθεσµων οικονοµικών
υποχρεώσεων των µελών τους.
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Άρθρο 19
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών

και άλλων συλλογικών φορέων

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

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

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

Άρθρο 20
Καταχώριση των αγροτικών συνεταιρισµών 

στο µητρώο 

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

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

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

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

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

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

ου και του εποπτικού συµβουλίου, αποστέλλεται µέσα
σε ένα (1) µήνα στην αρµόδια αρχή πρακτικό των αρχαι-

ρεσιών για την ανάδειξη του διοικητικού ή/και του επο-
πτικού Συµβουλίου των ΑΣ, το οποίο προβλέπεται στο έ-
κτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17. 

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

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

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

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

4. Οι ΑΣ διαγράφονται από το µητρώο για λόγους που
αφορούν τη µη υποβολή των απαιτούµενων εγγράφων
και δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στην τακτική
δήλωση της παραγράφου 3 και τη µη τήρηση των διατά-
ξεων του νόµου και του καταστατικού, όπως οι λόγοι αυ-
τοί εξειδικεύονται µε την υπουργική απόφαση της παρα-
γράφου 5.

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

Άρθρο 21
Έλεγχος

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

2. Οι ΑΣ που έχουν λιγότερα από πενήντα (50) µέλη
και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους είναι µέχρι πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ, µπορούν να υποβάλλουν τις ε-
τήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους στον έ-
λεγχο της παραγράφου 1 κάθε τρεις (3) συνεχόµενες
διαχειριστικές χρήσεις σωρευτικά.
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3. Δεν µπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές µέλη και υ-
πάλληλοι του ΑΣ που ελέγχεται ή συγγενείς αυτών εξ
αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και δεύτερου βαθµού. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 22
Διαχειριστική χρήση 

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

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

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

4. Ο ΑΣ έχει υποχρέωση να δηµοσιεύει κατ’ έτος τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του στον ιστότοπο του
ΑΣ, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ιστότοπο του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το αργό-
τερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύ-
γκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, η ο-
ποία τις εγκρίνει. 

Άρθρο 23
Διαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονάσµατα - 

Κέρδη - Τηρούµενα βιβλία

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

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

3. Από τα πλεονάσµατα κρατείται ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού.
Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τα-
κτικό αποθεµατικό φθάσει στο ύψος του συνολικού πο-
σού των υποχρεωτικών µερίδων των µελών του ΑΣ και ε-
παναφέρεται αν το τακτικό αποθεµατικό υστερήσει ένα-
ντι του συνολικού ποσού των µερίδων των µελών. Το κα-
ταστατικό µπορεί να προβλέπει µεγαλύτερο ποσοστό
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κράτησης. Το µέρος των πλεονασµάτων που µεταφέρε-
ται στο τακτικό αποθεµατικό λογίζεται ως ισόποση ει-
σφορά των µελών. Αν το καταστατικό προβλέπει συµµε-
τοχή των προαιρετικών µερίδων στα πλεονάσµατα τα
ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν από οποιαδήπο-
τε άλλη χρησιµοποίηση των πλεονασµάτων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ –

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣ

Άρθρο 24
Συγχώνευση

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

2. Η συγχώνευση πραγµατοποιείται, εφόσον ο ΑΣ που
προέρχεται από τη συγχώνευση έχει θετική οικονοµική
θέση.

3. Για τη συγχώνευση µε τη σύσταση νέου ΑΣ απαιτεί-
ται:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

προσωρινό διοικητικό συµβούλιο του νέου ΑΣ, στο Ειρη-
νοδικείο της έδρας του, για καταχώρισή του, σύµφωνα
µε το άρθρο 4.
στ) Καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο µητρώου

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 25
Πτώχευση

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

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

3. Ο υπό εκκαθάριση ΑΣ κηρύσσεται σε πτώχευση µό-
νον αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διανοµή της περιουσίας
του, σύµφωνα µε το άρθρο 27.

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 26
Λύση ΑΣ

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

καταστατικό και δεν αποφασίσθηκε η παράτασή του από
τη γενική συνέλευση.
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β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβά-
νεται µε την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13
και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14.
γ) Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του ΑΣ

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 27
Εκκαθάριση ΑΣ

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

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

3. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν (1) ή περισσό-
τερους εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέ-

λευση, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Κα-
τά παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου, στην περί-
πτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26, ο εκκαθαρι-
στής ορίζεται από το δικαστήριο µε την απόφαση που
κηρύσσει τη λύση του ΑΣ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. ΑΣ ο οποίος τίθεται σε εκκαθάριση µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, καθώς και ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και
ΣΕ του ν. 2810/2000, που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µπορούν, µε α-
πόφαση του εκκαθαριστή, να µισθώσουν τις παραγωγι-
κές τους εγκαταστάσεις, κινητές και ακίνητες, στις οποί-
ες περιλαµβάνονται και οι αποθηκευτικοί χώροι των

προϊόντων τους και τις οποίες ο ΑΣ χρησιµοποιεί για τις
παραγωγικές ανάγκες του, κατά προτεραιότητα σε ΑΣ
που αποδεδειγµένα είναι βιώσιµοι και διαθέτουν τόσο
την απαραίτητη παραγωγική δυναµικότητα όσο και την
τεχνογνωσία για την αποτελεσµατική λειτουργία των
µονάδων. Η µίσθωση ισχύει όσο διαρκεί η εκκαθάριση. Οι
εκκαθαριστές ανακοινώνουν την πρόθεση εκµίσθωσης
της παρούσας παραγράφου, µε σχετική πρόσκλησή τους
που δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Ποινικές διατάξεις 

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

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

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

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

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

3. Τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα (1) µήνα µέχρι ένα
(1) έτος ή µε χρηµατική ποινή ή και µε τις δύο ποινές
ταυτόχρονα, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέ-
πεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεµποδίζει τις συνε-
δριάσεις του διοικητικού συµβουλίου ή του εποπτικού
συµβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των µελών των
ΑΣ, µε χρήση ή µε απειλή σωµατικής βίας ή µε άλλη πα-
ράνοµη πράξη ή παράλειψη.
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4. Τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα (1) µήνα µέχρι ένα
(1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται
βαρύτερη ποινή, όποιος:
α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ

Άρθρο 29 
Οικονοµικές ενισχύσεις - φορολογικές 

απαλλαγές - κίνητρα 

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

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

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

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

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

6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, µπορεί να καθορίζονται πρόσθετα κίνητρα
για τη συγχώνευση και την ανάπτυξη των ΑΣ. Τα κίνητρα
αναφέρονται στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη των ΑΣ,
στην πρόσληψη και κατάρτιση στελεχών, στην επιλεξι-
µότητα για ανάθεση έργων και στην ενθάρρυνση ανάλη-
ψης πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων επ’ ωφελεία των

µελών τους. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ΑΣ στα παραπάνω κί-
νητρα. 

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

8. Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οικο-
νοµικής, φορολογικής ή άλλης φύσης για τη µετατροπή
εµπορικών εταιρειών σε εµπορικές εταιρείες άλλου νο-
µικού τύπου, ισχύουν µε τις ίδιες προϋποθέσεις και για
τη µετατροπή των αναγκαστικών συνεταιρισµών και των
Ενώσεών τους, σύµφωνα µε το άρθρο 32.

Άρθρο 30
Δικαιούχοι οικονοµικών ενισχύσεων, φορολογικών 

απαλλαγών και κινήτρων

Οι ΑΣ, οι Κλαδικοί ΑΣ και οι Κλαδικοί Εθνικοί ΑΣ του
άρθρου 31, οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί του άρθρου
32 και οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις του άρθρου
33, που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του άρθρου 19,
έχουν δικαίωµα πρόσβασης:
α) Στις οικονοµικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλα-

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΑΛΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 31
Κλαδικοί αγροτικοί συνεταιρισµοί 

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

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

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

Άρθρο 32
Μετατροπή Αναγκαστικών Συνεταιρισµών 

1. Η µετατροπή των αναγκαστικών συνεταιρισµών και
των Ενώσεών τους σε ΑΣ του παρόντος νόµου πραγµα-
τοποιείται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από απόφα-
ση της γενικής τους συνέλευσης µε την απαρτία της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 13 και µε την πλειοψηφία της
παραγράφου 2 του άρθρου 14 και αίτηµά τους προς την
αρµόδια αρχή ή κατόπιν έκδοσης σχετικής αµετάκλητης
καταδικαστικής απόφασης ή προς εφαρµογή εθνικής νο-
µοθεσίας. Η µετατροπή πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ολοκληρώνεται
σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της απόφασης.
Με την παρέλευση του εξαµήνου καταργούνται οι ειδικοί
νόµοι που ρυθµίζουν τη λειτουργία των αντίστοιχων α-
ναγκαστικών συνεταιρισµών.

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

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

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

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

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

τη συγχώνευσή τους, µετατρέπονται σε ΑΣ του παρό-
ντος νόµου µε τροποποίηση του καταστατικού τους για
την προσαρµογή τους στον παρόντα νόµο, που εγκρίνε-
ται από το αρµόδιο δικαστήριο, µετά από απόφαση της
γενικής τους συνέλευσης που λαµβάνεται µε την απαρ-
τία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και µε την πλειο-

ψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Οι αποχωρού-
ντες λαµβάνουν την αξία της συνεταιρικής τους µερίδας
κατά τους όρους του καταστατικού της Ένωσης εντός
δύο (2) ετών από την αποχώρησή τους.
Το νοµικό πρόσωπο του ΑΣ που προκύπτει από την ε-

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

ζονται συµπληρωµατικά και αναλογικά οι διατάξεις του
άρθρου 24.

Άρθρο 33
Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις

Οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις, στο εξής ΑΕΣ, εί-
ναι ανώνυµες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ο-
ποιονδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονοµίας, τις οποίες
συνιστούν ΑΣ και στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν
και άλλες ΑΕΣ. Οι µετοχές των εταιρειών αυτών είναι
πάντοτε ονοµαστικές. Σε κάθε περίπτωση µεταβίβασης
µετοχών δικαίωµα προτίµησης έχουν οι ΑΣ και οι ΑΕΣ
που συµµετέχουν στην ΑΕΣ. Κανένας µέτοχος δεν µπο-
ρεί να αποκτήσει µετοχές πέραν του 20% του συνολικού
αριθµού των µετοχών της ΑΕΣ. Σε περίπτωση που οι µέ-
τοχοι είναι λιγότεροι από πέντε, κανένας µέτοχος δεν
µπορεί να αποκτήσει µετοχές πέραν του 50% του συνο-
λικού αριθµού των µετοχών της ΑΕΣ. Κατά τα λοιπά, ε-
φαρµόζεται ο κ.ν. 2190/1920. ΑΕΣ των οποίων το 51%
του µετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει σε ΑΣ εγγράφο-
νται στο µητρώο του άρθρου 19. Με την υπουργική από-
φαση της παραγράφου 4 του άρθρου 20 καθορίζονται τα
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ΑΕΣ
για την εγγραφή τους στο µητρώο, καθώς και για την ε-
πικαιροποίηση αυτής. 

Άρθρο 34
Διεπαγγελµατικές οργανώσεις

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

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

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

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

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

Άρθρο 35
Αγροδιατροφικές συµπράξεις της Περιφέρειας

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

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

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

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

2. Για την ίδρυση των εταιρειών του παρόντος άρθρου
µπορεί να συµπράττουν:
α) Η οικεία Περιφέρεια.
β) Οι δήµοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας.
γ) Οι ΑΣ της Περιφέρειας.
δ) Νοµικά και φυσικά πρόσωπα που είναι φορείς της

βιοµηχανίας, του εµπορίου, του τουρισµού, της εστίασης
και των καταναλωτών και που δραστηριοποιούνται στην
οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγρο-
τικών προϊόντων.
ε) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ερευνητικά κέ-

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

Άρθρο 36
Συµβάσεις µελλοντικής πώλησης 

αγροτικών προϊόντων

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

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

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

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

κείµενη νοµοθεσία. 
στ) Οι λόγοι και ο τρόπος καταγγελίας της σύµβασης.

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

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

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

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

Άρθρο 37
Οµάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και 

Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών 

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

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

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

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

Άρθρο 38
Οµάδες προστασίας και διαχείρισης προϊόντων

ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ 

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

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

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

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

5. Για θέµατα που αφορούν στην προστασία και στη
συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές του προϊόντος, οι α-
ναγνωρισµένες οµάδες µπορούν να διαθέτουν δικούς
τους ελεγκτές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πραγ-
µατοποιούν και αυτοί εσωτερικούς ελέγχους στην παρα-
γωγή, µεταποίηση, συσκευασία και διακίνηση του συγκε-
κριµένου ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. Τα ευρήµατα των ελέγχων αυ-
τών τίθενται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών. Οι έλεγ-
χοι της παρούσας παραγράφου δεν υποκαθιστούν τους
επίσηµους ελέγχους των αρµόδιων αρχών.

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 39
Ταµείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης

1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «Ταµείο α-
γροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»,
στο εξής ταµείο, που εγγράφεται στο µητρώο του άρ-
θρου 19. Σκοπός του ταµείου είναι η χρηµατοδότηση, ο
συντονισµός και η παρακολούθηση εφαρµογής επιµορ-
φωτικών προγραµµάτων συνεταιριστικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης των µελών των ΑΣ, των διοικητικών και ε-
ποπτικών τους συµβουλίων, καθώς και των γενικών διευ-
θυντών, των λοιπών διευθυντικών στελεχών και των ερ-
γαζόµενων στους ΑΣ. Το ταµείο χρηµατοδοτεί επίσης
και επιµορφωτικά προγράµµατα για θέµατα που αφο-
ρούν το περιβάλλον, την προστασία από τα φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα, το µάρκετινγκ, τη διοίκηση των ΑΣ,
την εµπορία αγροτικών προϊόντων, καθώς και εξειδικευ-
µένα προγράµµατα για την κατάρτιση και ενηµέρωση
των αγροτισσών µε σκοπό την προώθηση της ισότητας
ευκαιριών και της άρσης των ανισοτήτων µεταξύ των
δύο φύλων στο συνεταιριστικό κίνηµα.

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

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

4.  Μετά από πρόσκληση της αρµόδιας αρχής του άρ-
θρου 18, οι εκπρόσωποι των αγροτικών συνεταιρισµών
που το οικονοµικό έτος 2015 είχαν διαχειριστικό πλεό-
νασµα και ο εκπρόσωπος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καταρτί-
ζουν και δηµοσιεύουν κατά νόµο µέσα σε έξι (6) µήνες α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, το καταστα-
τικό του ταµείου. Όλοι οι ΑΣ που είναι εγγεγραµµένοι
στο µητρώο γίνονται µέλη του ταµείου.

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

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

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

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

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

παράγονται ή/και µεταποιούνται ή/και διακινούνται από
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ΑΣ που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του άρθρου 19.
3. Αρµόδια για τη δηµιουργία, οργάνωση και τήρηση

της ενιαίας βάσης δεδοµένων ορίζεται η Διεύθυνση Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου. Η ψηφιακή
βάση ενηµερώνεται µε καταχώριση δεδοµένων από τους
ΑΣ που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του άρθρου 19. 

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

Άρθρο 41
Ίδρυση Οργανισµού Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών 

και Εξοπλισµών (ΟΔΙΑΓΕ)

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

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

3. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου πρέπει να είναι
πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και να διαθέτουν επιχειρηµατική εµπει-
ρία και διοικητικές ικανότητες.

4. Μεταξύ των µελών του διοικητικού συµβουλίου ε-
κλέγεται ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του ορ-
γανισµού. Η αµοιβή του προέδρου και διευθύνοντα συµ-
βούλου, καθώς και η αποζηµίωση των µελών του διοικη-
τικού συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριά-
σεις, καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

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

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

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

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

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

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

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

που συµβάλλει στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονο-
µίας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 42
Ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

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

Τροφίµων καθορίζονται η συγκρότηση, οι ιδιότητες και ο
ορισµός των µελών, οι αρµοδιότητες, η θητεία και κάθε
θέµα σχετικό µε το έργο και τον τρόπο λειτουργίας της
επιτροπής.

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

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

«α) Οι όροι που είναι σχετικοί µε τη δόµηση του γηπέ-
δου στο οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση (θέση,
έκταση, συντελεστής δόµησης, τήρηση αποστάσεων), ό-
πως αυτοί ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία.»
β) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ του άρθρου

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

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

4.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων αναδιαρθρώνονται οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρι-
σης και οι Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και εξειδικεύο-
νται οι αρµοδιότητές τους.

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της
υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄
94) δεν εφαρµόζονται για τις µετακινήσεις των υπαλλή-
λων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και των εποπτευόµενων φορέων αυτού που διενεργούν
ή συµµετέχουν σε προβλεπόµενους ελέγχους, επιθεω-
ρήσεις, παραλαβές έργων, αυτοψίες ή δειγµατοληψίες.
Για το ως άνω προσωπικό µπορεί µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, να καθορίζονται µέχρι 200 ηµέρες µετακίνη-
σης εκτός έδρας κατ’ έτος.

Άρθρο 43
Ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού Πληρωµών 

και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων

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

Άρθρο 44
Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 4061/2012 (Α΄ 66),

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

π.δ. 107/2014 (Α΄ 174)

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

« στ) Τα ακίνητα που περιήλθαν ή περιέρχονται στο Υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα
µε το άρθρο 4 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135), όπως συµπλη-
ρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 19
του ν. 3208/2003 (Α΄ 303) και τις παραγράφους 12 και 33
του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (Α΄255), την παρ. 9 του

άρθρου 13 του ν. 3147/2003, την παρ. 3 του άρθρου 4
του ν. 2215/1994 (Α΄ 77), καθώς και µε πράξεις δωρεάς ή
κληρονοµιάς.»
β) Η παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 4061/2012, όπως αυ-

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

«2α. Οι Δήµοι ασκούν τη διαχείριση στα τµήµατα των
ακινήτων της παραγράφου 1, όπου έχουν διανοίξει γεω-
τρήσεις, πηγές και υδατοδεξαµενές για αρδευτικούς ή υ-
δρευτικούς σκοπούς. Ο Δήµος υποβάλλει στη Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περι-
φερειακής Ενότητας και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων απόσπασµα χάρτη (1: 5.000) ή από-
σπασµα ορθοφωτοχάρτη σε προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ
`87, όπου απεικονίζεται το τµήµα του ακινήτου, το οποίο
χρησιµοποιεί για τον παραπάνω σκοπό. Το δικαίωµα δια-
χείρισης παύει εφόσον ο Δήµος αλλάξει τη χρήση ή παύ-
σει να το χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτόν.»
γ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4061/

2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

(ΥΠΑΑΤ) τηρείται βάση δεδοµένων, όπου απεικονίζονται
ψηφιακά όλα τα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η βάση δεδοµένων
που τηρείται στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσε-
ων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για τα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 µεταφέρεται και ενσωµα-
τώνεται στην ανωτέρω βάση δεδοµένων που τηρείται
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στη
βάση δεδοµένων έχουν πρόσβαση οι Επιτροπές Θεµά-
των Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14, οι αρµό-
διες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας, οι Επιτρο-
πές Ελέγχου και Νοµιµότητας των Αποκεντρωµένων Δι-
οικήσεων του άρθρου 17, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και κάθε
ενδιαφερόµενος µετά από σχετική του αίτηση στην αρ-
µόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Άρθρο 24α
Κατάτµηση ακινήτου

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

της αρµόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.»
θ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 4061/

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

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

2. Η αρµόδια δασική υπηρεσία διαβιβάζει στο Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και στην οικεία
Περιφέρεια την πράξη χαρακτηρισµού έκτασης που κρί-
νεται τελεσίδικα δασική ή κηρύσσεται αναδασωτέα, συ-
νοδευόµενη από ψηφιακό διανυσµατικό αρχείο, στο ελ-
ληνικό γεοδαιτικό σύστηµα αναφοράς, προκειµένου να
ενηµερωθεί η ψηφιακή βάση δεδοµένων.»
ι) Η περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 36 του

ν. 4061/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ακίνητα, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύµφωνα µε τα υ-
ποδείγµατα των Παραρτηµάτων 2 και 3, πραγµατοποιού-
νται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί και α-
σκούν νόµιµα το κτηνιατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα.»
γ) Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4039/2012 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«3. Τα Παραρτήµατα 1 έως 5, που αναφέρονται στις

διατάξεις του παρόντος νόµου, αποτελούν αναπόσπα-
στο µέρος του και δύνανται να τροποποιούνται µε από-
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων.»

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

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

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

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

8. α) Η  υποπερίπτωση γ΄ των περιπτώσεων 1 και 3 της
παραγράφου Δ΄ του άρθρου 4 του π.δ. 107/2014 αντικα-
θίσταται ως εξής:

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

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

«στστ) Η καταχώρηση στην ψηφιακή βάση δεδοµέ-
νων, πράξεων µεταβολών αρµοδιότητας του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τα ακίνητα που
διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4061/2012, ό-
πως εκάστοτε ισχύει.»
γ) Η παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 107/2014 αντικαθί-

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

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

Άρθρο 45
Ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού Ελληνικών

Γεωργικών Ασφαλίσεων

Για την πρόσληψη από τον Οργανισµό Ελληνικών Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) γεωτεχνικού προσωπι-
κού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου η προθεσµία
του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) ορίζεται σε δώ-
δεκα (12) µήνες και εφόσον έχει γίνει η σχετική πρόβλε-
ψη για τις δαπάνες µισθοδοσίας στον εγκεκριµένο του
προϋπολογισµό. Ειδικώς, η εξάµηνη προθεσµία του άρ-
θρου 20 του ν. 4305/2014 για τη σύναψη συµβάσεων ι-
διωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατ’ επίκληση της
υπ’ αριθµ. ΔΙΠΑΔΔ/Φ.ΕΓΚΡ./38/29786/π.ε. εγκριτικής α-
πόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συµ-
βουλίου 33/06 παρατείνεται κατά 60 ηµέρες, αρχής γε-
νοµένης από της δηµοσίευσης του παρόντος νόµου.
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Άρθρο 46
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4235/2014 (Α΄32)

1. Το άρθρο 56 του ν. 4235/2014 (Α΄32) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 56
Αγορές Παραγωγών - Οικοτεχνία

1. α) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µπορούν να λει-
τουργούν αγορές παραγωγών. Στις αγορές παραγωγών
συµµετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊ-
όντων, µε σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλω-
τικό κοινό των νωπών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι
παράγουν ή/και µεταποιηµένων το βασικό συστατικό των
οποίων είναι δικής τους παραγωγής. 
β) Για τη συµµετοχή σε αγορά παραγωγών, οι παραγω-

γοί πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύµφωνα µε
τους νόµους 3874/2010 (Α΄151) και 2520/1997 (Α΄173),
όπως κάθε φορά ισχύουν, να υποβάλουν αίτηση ενιαίας
ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής. Οι
παραγωγοί συµµετέχουν στις αγορές παραγωγών των
Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έχουν τις αγροτι-
κές τους εκµεταλλεύσεις, καθώς και στις αγορές παρα-
γωγών όµορων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στις αγορές
παραγωγών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερει-
ακής Ενότητας Θεσσαλονίκης µπορούν να συµµετέχουν
οι παραγωγοί αγορών παραγωγών απ’ όλη τη χώρα. 
γ) Για την οργάνωση των αγορών παραγωγών, συνι-

στάται ανά περιφερειακή ενότητα, αυτοδιαχειριζόµενος
φορέας αστικού µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τους
ίδιους τους παραγωγούς, ορίζεται ο υπεύθυνος για τη
λειτουργία τους και καταρτίζεται εσωτερικός κανονι-
σµός λειτουργίας. Κάθε αγορά παραγωγών µπορεί να
λειτουργεί είτε σε δηµόσιο χώρο που καθορίζεται µετά
από έγκριση του οικείου Δήµου ή της οικείας Περιφερει-
ακής Ενότητας είτε σε ιδιωτικό χώρο µε ευθύνη των ί-
διων των παραγωγών.

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

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

του.
γ) Στη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συ-
νιστάται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας
(ΚΗΜΟ), στο οποίο καταγράφονται οι παραγωγοί αλλά
και τα είδη των προϊόντων που παράγονται στα πλαίσια
της οικοτεχνίας. Για την εγγραφή και την ανανέωση εγ-
γραφής στο ΚΗΜΟ ορίζεται παράβολο δέκα (10) ευρώ.

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

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

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

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

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

«2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζονται τα αναγκαία συµπληρωµατι-
κά, οργανωτικά και εκτελεστικά µέτρα για την εφαρµογή
των διατάξεων των κανονισµών και αποφάσεων των Ορ-
γάνων της ΕΕ, καθώς και για τη µεταφορά των οδηγιών
των ιδίων ως άνω Οργάνων που αφορούν:
α) την Κοινή Αγροτική Πολιτική,
β) τους τοµείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής πολιτικών της ΕΕ εκτός της Κοινής Αγροτι-
κής Πολιτικής, εφόσον δεν υφίσταται ειδική εξουσιοδό-
τηση.
Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνεται ιδίως ο ορισµός αρµό-

διων αρχών, η σύσταση και η συγκρότηση συλλογικών
οργάνων, ο καθορισµός αρµοδιοτήτων και διοικητικών
διαδικασιών, καθώς και η θέσπιση διοικητικών και ποινι-
κών κυρώσεων σε βαθµό πληµµελήµατος.»

Άρθρο 47
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4152/2013 (Α΄107)

H περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10 της παρ. Ε΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107) αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εµπορεύεται λιπά-
σµατα υποχρεούται να απασχολεί σε κάθε εγκατάσταση
εµπορίας λιπασµάτων υπεύθυνο επιστήµονα µε σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. 
Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παράγει και εµπορεύε-

ται ή εµπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργού-
µενων φυτικών ειδών υποχρεούται να απασχολεί σε κά-
θε εγκατάσταση παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασια-
στικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών υπεύθυ-
νο επιστήµονα µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης. Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις παρα-
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γωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιερ-
γούµενων φυτικών ειδών, όπως οι ανωτέρω επιχειρήσεις
ορίζονται στη Σύσταση αριθµ. 2003/361/ΕΚ της Επιτρο-
πής (L 124/36/20.5.2003), µπορούν να απασχολούν υ-
πεύθυνο επιστήµονα µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας
µερικής απασχόλησης. Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου
Α΄, Β΄ και µητρικών φυτειών αµπέλου που υπάγονται
στην έννοια της πολύ µικρής επιχείρησης µπορούν να α-
πασχολούν υπεύθυνο επιστήµονα µε σύµβαση εξαρτη-
µένης εργασίας µερικής απασχόλησης ή µε σύµβαση πα-
ροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Φυτωριακή επιχείρηση
τύπου Α΄ ή Β΄ ή µητρικών φυτειών αµπέλου που υπάγε-
ται στην έννοια της  πολύ µικρής επιχείρησης, και η ο-
ποία αποτελείται από µία ή περισσότερες εγκαταστάσεις
παραγωγής και εµπορίας του υλικού αυτού εντός του
δήµου της έδρας της επιχείρησης και των όµορων δή-
µων, νοείται ως ενιαία εγκατάσταση για την απασχόλη-
ση υπεύθυνου επιστήµονα. Με προεδρικό διάταγµα, µε-
τά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά τους όρους
και προϋποθέσεις απασχόλησης υπεύθυνου επιστήµονα
στις επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης.»

Άρθρο 48
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 (Α΄ 8)

1. H περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 35 του
ν. 4036/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Μέχρι την 26η Νοεµβρίου 2016, η έκδοση συντα-
γής δύναται να γίνεται τη στιγµή της πώλησης των γε-
ωργικών φαρµάκων. Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονι-
κή καταγραφή σε ειδικό έντυπο της πώλησης των γεωρ-
γικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρ-
θρου 36, µπορεί να υπέχει θέση συνταγής χρήσης γεωρ-
γικού φαρµάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του
επιστήµονα που την εξέδωσε.»

2. Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 35
του ν. 4036/2012 προστίθεται νέα περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) Σε µεγέθη συσκευασιών γεωργικών φαρµάκων
που: 
αα) προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε υπαίθριες

καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν υπερβαίνει τα χί-
λια τετραγωνικά µέτρα (1.000 τ.µ.) και 
ββ) δεν φέρουν εικονόγραµµα κινδύνου µε νεκροκε-

φαλή και χιαστί οστά 
εκδίδεται συνταγή ή τη στιγµή της πώλησης γίνεται η-

λεκτρονική καταγραφή στο ειδικό έντυπο της πώλησης
των γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την παράγραφο
5 του άρθρου 36, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης
γεωργικού φαρµάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία
του επιστήµονα που την εξέδωσε. Στην περίπτωση αυτή,
ο υπεύθυνος επιστήµονας που διενέργησε την πώληση
υποχρεούται να παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά
µε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περι-
βάλλον από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων, ιδίως σχετι-
κά µε τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο α-
ποθήκευσης, το χειρισµό και την εφαρµογή, καθώς και
την ασφαλή τους διάθεση, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία για τα απόβλητα, καθώς και σχετικά µε εναλ-
λακτικές λύσεις χαµηλού κινδύνου.»

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης π΄ της παρ. 1 του
άρθρου 50 του ν. 4036/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«π) Το περιεχόµενο και ο τύπος της συνταγής χρήσης
γεωργικού φαρµάκου, η διαδικασία και ο τρόπος έκδο-

σής της, η διάρκεια ισχύος της, η επιστηµονική µεθοδο-
λογία που ακολουθείται για την έκδοση και την επιλογή
των δραστικών ουσιών και κάθε σχετικό θέµα για την ε-
φαρµογή των περιπτώσεων της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 35.»

Άρθρο 49
Μεταβατικές διατάξεις

1. Το «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Ορ-
γανώσεων και Διεπαγγελµατικών Οργανώσεων» που
συστάθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µε το άρθρο 2 του ν. 4015/2011 (Α΄ 210), στα
πλαίσια άσκησης της κρατικής εποπτείας επί των ΑΣ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του
Συντάγµατος, συνεχίζει να λειτουργεί και να τηρείται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, και µετο-
νοµάζεται σε «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών και άλλων συλλογικών φορέων» του άρθρου 19. 

2. Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραµµένοι στο
µητρώο του άρθρου 2 του ν. 4015/2011 κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεούνται να τροποποι-
ήσουν τα καταστατικά τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου και να προσαρµοστούν στη διάταξη
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ως προς τον αριθµό
των µελών τους, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ι-
σχύος του. Μετά την πάροδο της προθεσµίας του πρώ-
του εδαφίου, οι ΑΣ που δεν έχουν προσαρµόσει το κατα-
στατικό τους, διαγράφονται από το µητρώο. 

3. Οι ΑΣ, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση πρώτης
εγγραφής στο µητρώο του άρθρου 2 του ν. 4015/2011,
καθώς και αυτοί που έχουν καταχωριστεί στο µητρώο
αυτό ως ανενεργοί, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, µπορούν, εντός ενός (1) έτους από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου:
α) να συγχωνευθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του

άρθρου 24, µε άλλον υφιστάµενο κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου ΑΣ, που είναι εγγεγραµµένος στο
µητρώο του ν. 4015/2011 ή 
β) να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε

εκκαθάριση. 
4. α) Οι ΚΕΣΕ του ν. 2810/2000 που διατηρήθηκαν σύµ-

φωνα µε τη διάταξη του άρθρου 50 του ν. 4315/2014 (Α'
269) και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, υποχρεούνται να µετατραπούν σε ΚΕΑΣ ή
ΚΑΣ, µε απόφαση των γενικών τους συνελεύσεων, µέσα
σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, ΚΕΣΕ που
δεν έχουν µετατραπεί δεν υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
β) Οι ΚΕΣΕ πλην εκείνων της περίπτωσης α΄ και οι

ΚΑΣΟ του ν. 2810/2000, µε καθαρή οικονοµική θέση ή
σχέδιο βιωσιµότητας που έχει εγκριθεί από τον πιστωτή
µε το µεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων, που λειτουργούν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεού-
νται να µετατραπούν σε ΑΣ του παρόντος νόµου µέσα
σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του
µε τη συγχώνευση των αγροτικών συνεταιρισµών µελών
τους, µετά από απόφαση των γενικών συνελεύσεων των
ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ που µετατρέπονται, η οποία λαµβάνεται
µε την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13
και την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 14.
Μέλη των ΑΣ που προέρχονται από τη µετατροπή γίνο-
νται αυτοδικαίως τα φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη των

24



αγροτικών συνεταιρισµών µελών των ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ
που µετατρέπονται. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται ανα-
λογικά οι διατάξεις του άρθρου 24. Μετά την πάροδο της
προθεσµίας των έξι (6) µηνών, ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ που δεν
έχουν µετατραπεί δεν υπάγονται στις διατάξεις του πα-
ρόντος νόµου.

5. Οι ΣΕ του ν. 2810/2000, που λειτουργούν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεούνται να
µετατραπούν σε ΑΕΣ του άρθρου 33, µε απόφαση των
γενικών τους συνελεύσεων, µέσα σε ένα (1) έτος από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Μετά την πάρο-
δο της προθεσµίας αυτής, ΣΕ που δεν έχουν µετατραπεί
δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

6. ΕΑΣ, ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ του ν. 2810/2000, οι οποίες έ-
χουν ήδη µετατραπεί σε αγροτικούς συνεταιρισµούς ή
σε αγροτική εταιρική σύµπραξη, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ν. 4015/2011, µπορούν να διενεργήσουν εκ νέ-
ου, εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, οποιαδήποτε πράξη είτε παρέλειψαν
να διενεργήσουν είτε διενήργησαν πληµµελώς, η οποία
αφορά στη διαδικασία συγχώνευσης ή µετατροπής τους.
Οι πράξεις αυτές πρέπει να εγκριθούν από τη γενική συ-
νέλευση του νέου αγροτικού συνεταιρισµού ή της αγρο-
τικής εταιρικής σύµπραξης. 

7. Αγροτικές εταιρικές συµπράξεις που συστάθηκαν,
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 4015/2011 και υφίστανται
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, συνεχί-
ζουν να λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 33 του παρόντος νόµου. 

8. Διεπαγγελµατικές οργανώσεις που υφίστανται κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου συνεχίζουν να
λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34
του παρόντος νόµου. 

9. Αγροδιατροφικές συµπράξεις που συστάθηκαν, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 9 του ν. 4015/2011 και υφίστανται κα-
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, συνεχίζουν
να λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
35 του παρόντος νόµου. 

10. Οργανώσεις παραγωγών, οµάδες παραγωγών και
ενώσεις οµάδων παραγωγών που υφίστανται κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου συνεχίζουν να λει-
τουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του
παρόντος νόµου.

Άρθρο 50
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται: 
α) Ο ν. 2810/2000 (Α΄ 61), όπως ισχύει.
β) Το άρθρο 31 και η παρ. 7 του άρθρου 47 του

ν. 2169/1993 (Α΄149) και διατηρείται σε ισχύ το άρθρο 44
και οι παράγραφοι 1 έως 6 και 8 του άρθρου 47.
γ) Τα άρθρα 1 έως 4 και 6 έως 16, 18, 19, και 19α του ν.

4015/2011 (Α΄ 210), όπως ισχύουν.
δ) Η παρ. 15 του άρθρου 61 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156),

όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 57 του
ν. 4305/2014 (Α΄ 237).
ε) Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269).
στ) Το άρθρο 1 του ν. 2732/1999 (Α΄154), όπως ισχύει.
ζ) Η παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α΄32).
η) Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρχεται

σε αντίθεση ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθ-
µίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γείται το β.δ. από 30.11.1940 «Περί επιθεωρήσεως σφα-
γίων» (Α΄ 419).

Άρθρο 51

1. Το άρθρο 97 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«α. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης νόµου, οι κεντρικές, οι αποκεντρωµένες και ό-
λες εν γένει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, κα-
θώς και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ε-
ποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, µε απόφαση του
Διοικητικού τους Συµβουλίου (Δ.Σ.) ή της Διοίκησης ή
του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου τους, δύνανται
για την καθαριότητα των κτιρίων της ευθύνης τους και
του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και για τις ανά-
γκες σίτισης και φύλαξής τους, να συνάπτουν ατοµικές
συµβάσεις έργου ή µίσθωσης έργου ή παροχής υπηρε-
σιών, µέχρι τις 31.12.2017, µε φυσικά πρόσωπα, που ερ-
γάζονταν ή εργάζονται αυτοπροσώπως, χωρίς να απα-
σχολούν προσωπικό, στον καθαρισµό ή τη φύλαξη ή τη
σίτιση των παραπάνω φορέων, βάσει οποιασδήποτε έν-
νοµης σχέσης ή σύµβασης, συναφθείσας είτε απευθείας
µε τους φορείς αυτούς είτε µε τρίτα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα.
β. Τα φυσικά πρόσωπα που συνάπτουν συµβάσεις σύµ-

φωνα µε το παρόν άρθρο υπάγονται στην ασφάλιση του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το κόστος σύναψης των συµβάσεων αυτών
βαρύνει και εκκαθαρίζεται σε βάρος των πιστώσεων των
προϋπολογισµών των φορέων της παραγράφου α΄ του
παρόντος και πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των
εγγεγραµµένων διαθέσιµων πιστώσεων του προϋπολο-
γισµού τους, όπως αυτές έχουν εκτιµηθεί για την κάλυ-
ψη των αναγκών καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης.
γ. Η συµφωνούµενη χρηµατική αντιπαροχή κάθε ατο-

µικής σύµβασης της παραγράφου α΄ δεν µπορεί να υ-
περβαίνει τη συνολική ανά φυσικό πρόσωπο µηνιαία α-
µοιβή που θα λάµβανε ένας µόνιµος υπάλληλος της α-
ντίστοιχης κατηγορίας στον ίδιο φορέα. Στη διαµόρφω-
ση της παραπάνω χρηµατικής αντιπαροχής συµπεριλαµ-
βάνονται και όλα τα αντίστοιχα προβλεπόµενα επιδόµα-
τα, προσαυξήσεις και αποζηµιώσεις σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του ενιαίου µισθολογίου, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Στο διαµορφούµενο κατά τον ανωτέρω τρόπο ποσό χρη-
µατικής αντιπαροχής, δεν περιλαµβάνονται και δεν πα-
ρακρατούνται οι εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες και υ-
πολογίζονται, ως ποσοστό, επιπλέον στο ποσό αυτό.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύνανται να

ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη δια-
δικασία, τους όρους και σε κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχε-
τικά µε τις συµβάσεις του παρόντος άρθρου.
Συµβάσεις που έχουν συναφθεί έως τη δηµοσίευση

του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 97 του
ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως ίσχυε, υπάγονται στις ρυθµί-
σεις του παρόντος άρθρου από την ηµεροµηνία της σύ-
ναψής τους, οι δε σχετικές µε αυτές δαπάνες θεωρού-
νται σύννοµες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώ-
σεων των προϋπολογισµών των παραπάνω φορέων.»

2.α. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου
44 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το ίδιο ισχύει και για όσους συµµετείχαν στην υπ’ α-
ριθµ. Α2γ/Γ.Π 7237/29.1.2016 προκήρυξη κενών και κε-
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νούµενων θέσεων Γενικών Νοσοκοµείων-Κέντρων Υγεί-
ας, Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρων Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ.-Πολυδύναµων
Περιφερειακών Ιατρείων, Π.Ε.Δ.Υ.-Περιφερειακών Ια-
τρείων, Π.Ε.Δ.Υ.-Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και
πλοίων του Υπουργείου Υγείας και δεν επελέγησαν.»
β. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 44 του

ν. 4368/2016 (Α΄ 21) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ίδια δικαιώµατα έχουν και οι επιλεγέντες από την

υπ’ αριθµ. Α2γ/Γ.Π 7237/29.1.2016 προκήρυξη κενών και
κενούµενων θέσεων Γενικών Νοσοκοµείων-Κέντρων Υ-
γείας, Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρων Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύνα-
µων Περιφερειακών Ιατρείων, Π.Ε.Δ.Υ.-Περιφερειακών
Ιατρείων, Π.Ε.Δ.Υ.-Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και
πλοίων του Υπουργείου Υγείας, µετά την ανάληψη της
υπηρεσίας για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρε-
σίας υπαίθρου.»
γ. Η παρ. 5 του άρθρου 44 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στον Διοικητή της αρµόδιας Υ.Πε. εκχωρούνται, α-

πό τις αρµοδιότητες του τµήµατος Ιατρών Υπόχρεων και
επί θητεία Υπηρεσίας Υπαίθρου της υποπερίπτωσης γγ΄
της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ.
106/2014 (Α΄ 173), η απόσπαση των Ιατρών Υπηρεσίας
Υπαίθρου σε Νοσοκοµεία της χώρας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 1963/1991 (Α΄
183), καθώς και η έγκριση της παράτασης της θητείας
των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Π.Ε.Δ.Υ. - Περιφε-
ρειακά ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ. - Πο-
λυδύναµα Περιφερειακά ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. - Ειδικά Περι-
φερειακά Ιατρεία και Γενικά Νοσοκοµεία - Κέντρα Υγείας
της χώρας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του
ν. 4316/2014 (Α΄ 270). Η απόφαση της παράτασης και η
ενδεχόµενη µη αποδοχή αυτής, καθώς επίσης και η αιφ-
νίδια παραίτηση των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου που υ-
πηρετούν µε παράταση θα κοινοποιείται από τις αρµό-
διες Δ.Υ.Πε. εντός δέκα (10) ηµερών στην αρµόδια υπη-
ρεσία του Υπουργείου Υγείας.»
δ. Στην πρώτη παράγραφο της περίπτωσης Γ΄ της παρ.

11 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄297), όπως ισχύ-
ει, η φράση «των εδαφίων i έως iν», αντικαθίσταται µε τη
φράση «των εδαφίων i έως ν». Η ισχύς της παρούσας
αρχίζει από 4.12.2015.

3. Το άρθρο 58 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ιδρύονται, µε-
τατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται δηµόσια
ΙΕΚ του ν. 4186/2013 (Α' 193 ) της οµάδας προσανατολι-
σµού Υγείας και Πρόνοιας του άρθρου 24 της παραγρά-
φου ζ΄ του ιδίου νόµου, που τελούν υπό την εποπτεία
και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας. Η αρµοδιότητα
της οργάνωσης και λειτουργίας αυτών ανήκει στα νοση-
λευτικά ιδρύµατα, όπου λειτουργούν και συνιστούν πα-
ραρτήµατα αυτών. Η αρµοδιότητα διαµόρφωσης και επο-
πτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γενι-
κή Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας ορίζεται η έναρξη λειτουργίας τους
(χειµερινό και εαρινό εξάµηνο), η ειδικότητα και το Νο-
σοκοµείο στο οποίο λειτουργούν και στεγάζονται. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας ρυθµί-
ζεται κάθε θέµα που αφορά στη λειτουργία, το προσωπι-
κό των ΙΕΚ, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.

2. Οι οργανικές θέσεις που κατέχει το εκπαιδευτικό,

διοικητικό και λοιπό προσωπικό (ΤΕ Επιµελητών) που υ-
πηρετεί στις καταργούµενες δυνάµει του ν. 4186/2013
Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Βοηθών Νοσηλευτών
του ν. 3475/2006 αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας,
µεταφέρονται αυτοδικαίως, καθώς και το προσωπικό που
υπηρετεί σε αυτές, µε την ίδια σχέση εργασίας και στην
ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθµό και ειδικότητα στα αντί-
στοιχα Δ.Ι.Ε.Κ. του ν. 4186/2013 αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Υγείας που συνιστούν παραρτήµατα των ι-
δίων Νοσοκοµείων. Οι άδειες και το ωράριο του εκπαι-
δευτικού προσωπικού των Δ.I.E.Κ. του ν. 4186/2013 διέ-
πονται από τις κείµενες διατάξεις που ισχύουν για το µό-
νιµο εκπαιδευτικό προσωπικό Δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης.
Οι κενές οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ14 και ΠΕ

18 των ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Υγείας µεταφέρονται και εντάσσονται στα
Δ.Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. 
Οι οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ17 µετατρέπονται σε

οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ18 µετά την µε οποιοδήπο-
τε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.
Η µεταφορά και ένταξη του ανωτέρω προσωπικού γί-

νεται µε διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του οικείου
Νοσοκοµείου.
Η ισχύς των προηγούµενων εδαφίων ανατρέχει στις

15.9.2015.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος τα προσόντα

του εκπαιδευτικού προσωπικού των Δ.Ι.Ε.Κ. αρµοδιότη-
τας του Υπουργείου Υγείας είναι κατά κατηγορία, ειδικό-
τητα και κλάδο αυτά που ορίζονται στο άρθρο 14 του
ν. 1566/1985 (Α΄ 37), όπως ισχύει.
Όσοι καταλαµβάνουν εφεξής θέσεις εκπαιδευτικού

προσωπικού εκτός των ανωτέρω προσόντων πρέπει να
κατέχουν πιστοποιηµένη επάρκεια για την επαγγελµατι-
κή κατάρτιση στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, όπως
προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιη-
µένο Επαγγελµατικό Περίγραµµα Εκπαιδευτή. Οι οργα-
νικές θέσεις διοικητικού και λοιπού προσωπικού (ΤΕ Επι-
µελητών) των Δ.I.E.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Υ-
γείας καταργούνται µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο απο-
χώρηση από τις θέσεις αυτές του προσωπικού που τις
καταλαµβάνει δυνάµει της παραγράφου 2, εδάφιο α΄
του παρόντος.

3. Σε περίπτωση κατάργησης Δ.I.E.Κ., το εκπαιδευτικό,
διοικητικό και λοιπό προσωπικό (ΤΕ Επιµελητών) που υ-
πηρετεί σε αυτό µεταφέρεται στη νοσηλευτική (το εκ-
παιδευτικό και λοιπό προσωπικό {ΤΕ Επιµελητών}) και
στη διοικητική (το διοικητικό προσωπικό) υπηρεσία των
Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων που υπάγεται ή των µονάδων
ΠΕΔΥ της ίδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας.»

4.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4368/2016 (Α΄
21) η ηµεροµηνία «30.6.2015» αντικαθίσταται µε την η-
µεροµηνία «31.3.2016».
β. Η ισχύς των προβλεπόµενων στην παρ. 28 του άρ-

θρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) και στο άρθρο 37 του
ν. 4238/2014 (Α΄ 38), όπως παρατάθηκαν, παρατείνεται
µέχρι 31.3.2016.

5. Οι θέσεις του ήδη υπηρετούντος τακτικού νοσηλευ-
τικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, όλων των
κλάδων και κατηγοριών, της κεντρικής υπηρεσίας του Υ-
πουργείου Υγείας και των φορέων Εποπτείας του, οι ο-
ποίες κενώνονται, λόγω της κατάληψης νέων θέσεων σε
άλλους φορείς από το ανωτέρω προσωπικό, έπειτα από
επιτυχία αυτού στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ, καλύ-
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πτονται από τους ακολουθούντες στους πίνακες κατάτα-
ξης, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.
Η διάταξη αυτή ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσε-
ως των 4Κ(ΦΕΚ 5'/15.10.2015) και 5Κ (ΦΕΚ
6'/27.10.2015) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Τυχόν περαιτέ-
ρω λεπτοµέρειες δύνανται να καθορίζονται µε κοινή α-
πόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση
συναρµόδιου Υπουργού.

6.α. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρ-
θρου 90 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:

«Τα εκδιδόµενα από τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρε-
σίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δυνάµει των διατάξεων του ν.δ.
496/1974, χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής υπέρ των πα-
ρόχων υγείας, πλην φαρµακοποιών, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παρα-
γράφου, συνοδεύονται από τα έγγραφα των αρµόδιων
οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που πιστοποιούν την τήρηση και
το αποτέλεσµα της διαδικασίας εκκαθάρισης των οφει-
λών µε δειγµατοληψία. Ο προληπτικός έλεγχος του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου επί των εν λόγω χρηµατικών ενταλ-
µάτων πληρωµής διενεργείται µε βάση τα ίδια έγγραφα,
ενώ παρέχεται πλήρης πρόσβαση στα δικαιολογητικά
δαπανών ασφαλισµένων µε βάση τα οποία διενεργήθηκε
η εκκαθάριση µε δειγµατοληψία. Σε κάθε περίπτωση, ο/η
Επίτροπος δύναται να επεκτείνει τον έλεγχο στο σύνο-
λο των δικαιολογητικών που στηρίζουν την εκάστοτε ε-
ντελλόµενη δαπάνη, έστω και αν αυτά δεν συµπεριλή-
φθηκαν στο δείγµα.»
β. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 5 του άρθρου

12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), όπως ισχύει προστίθεται εδά-
φιο ως εξής :

«Η διοικητική ποινή του αποκλεισµού από τη θετική λί-
στα επιβάλλεται και σε κάτοχο ΚΑΚ, ο οποίος δεν προ-
σέρχεται ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης.»
γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, διαγράφονται,

ισόποσα, οι απαιτήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων
του Ε.Σ.Υ. (ΝΠΔΔ) έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που προέρχο-
νται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισµένους
αυτού (εισπρακτέα νοσήλια) στο ύψος των ετησίων χρη-
µατοδοτήσεών τους από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
(Φ.210/ΚΑΕ 2325, 2326 ), για τα έτη 2012, 2013 και 2014,
ανεξαρτήτου του χρόνου τιµολόγησής τους, µε διαγρα-
φή των αντίστοιχων υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς
τα ανωτέρω Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, που προέρχονται α-
πό τις προαναφερόµενες υπηρεσίες.
Οι ως άνω φορείς υποχρεούνται να προβούν στην α-

πεικόνιση του αποτελέσµατος των αναφεροµένων στην
ανωτέρω παράγραφο διαγραφών απαιτήσεων και υπο-
χρεώσεων, στις λογιστικές καταστάσεις (ισολογισµούς)
της οικονοµικής χρήσης του έτους 2016.

7. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2
του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134), όπως ισχύει,
µετά τις λέξεις «πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας» προ-
στίθεται φράση ως εξής: 

«ή τον προϋπολογισµό του Ε.Κ.Α.Β., εάν καλύπτουν α-
νάγκες του Ε.Κ.Α.Β..»

8. Η θητεία των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων
των Νοσοκοµείων παρατείνεται από τη λήξη της και µέ-
χρι το διορισµό νέου Διοικητή ή/και Αναπληρωτή Διοικη-

τή, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.
Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.12016.

Άρθρο 52

Στο τέλος του ένατου εδαφίου της παρ. A.1 του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

«Συγκεκριµένα για το έτος 2016 οι σχετικές αποφά-
σεις των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν δηµοσιευ-
θεί ή πρόκειται να δηµοσιευθούν εντός του α΄ εξαµήνου
του έτους, ισχύουν αναδροµικά από 1.1.2016.»

Άρθρο 53

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και του Υ-
πουργού Επικρατείας, στον οποίον έχουν ανατεθεί οι
αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας, συνιστάται Ειδική Υπηρεσία επικοινωνια-
κού σχεδιασµού προσφυγικής και µεταναστευτικής πολι-
τικής, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέ-
ρωσης και Επικοινωνίας και έχει ως σκοπό τον επικοινω-
νιακό σχεδίασµο, τον αποτελεσµατικό συντονισµό των
επικοινωνιακών δράσεων των συναρµόδιων αρχών και υ-
πηρεσιών, καθώς και την ενηµέρωση των εκπροσώπων
των ελληνικών και διεθνών µέσων µαζικής ενηµέρωσης
και της κοινής γνώµης για θέµατα που αφορούν στην
προσφυγική και µεταναστευτική πολιτική.

2. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται οι αρµοδιότη-
τες της ειδικής υπηρεσίας, καθορίζεται η οργάνωση, ο α-
ριθµός και η σύνθεση του προσωπικού κατά κατηγορία
και κλάδο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για τη λειτουργία της.

3. Παράλληλα ορίζεται ότι η εν λόγω ειδική υπηρεσία
δύναται να συγκροτηθεί ως ενιαίος διοικητικός τοµέας,
του οποίου θα προΐσταται µετακλητός ειδικός γραµµατέ-
ας µε βαθµό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ενώ κα-
τά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53
του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

Άρθρο 54
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015

Το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τροποποιείται
ως εξής:

«Το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να
καταβάλλεται στο ίδιο ύψος, µε τους ίδιους όρους και µε
τις ίδιες προϋποθέσεις στους δικαιούχους που έχουν ο-
ριστεί µε τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και
αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), εκτός α-
πό τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκο-
ντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους µε
την επιφύλαξη της επικείµενης ευθυγράµµισης του σχε-
τικού καθεστώτος µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νοµοθε-
σία έως τις 31.12.2017.»
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Άρθρο 55
Παράταση προθεσµίας προσκόµισης 

επικαιροποιηµένων στοιχείων του άρθρου 4 
του ν. 3869/2010 (Α΄ 130)

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπα-
ραγράφου Α.4 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως αντικαταστάθηκε µε την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4366/2016 (Α΄ 18),
αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι οφειλέτες, των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεµούσε
στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 30 Ιουνί-
ου 2016, και εφόσον µέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συ-
ζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραµµα-
τεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτή-
σεώς τους, επικαιροποιηµένα τα στοιχεία που αναφέρο-
νται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του
ν. 3869/2010.»

Άρθρο 56

Η ισχύς της αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/
7.4.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών
και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Απευ-
θείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος α-
πλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας
ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθ-
µού» (Β΄ 578), όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.4.2017.
Συµβάσεις παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης σε
τρίτους που έληξαν ή λήγουν έως την 30.4 2016, δεν πα-
ρατείνονται.

Άρθρο 57

Στην παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 998/1979, όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014, προστί-
θεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Στις εν λόγω  εκτάσεις το πλαίσιο διάνοιξης οδών ο-
ρίζεται από τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 15 του
άρθρου 45 του παρόντος.»

Άρθρο 58

Στο ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο 13α  ως ακολού-
θως:

«Άρθρο 13α
Απασχόληση παράτυπα διαµενόντων πολιτών τρίτων

χωρών στην αγροτική οικονοµία

1. Αν οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται στην κοινή
υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11
του παρόντος για την εργασία στην αγροτική οικονοµία
δεν καλυφθούν µε την διαδικασία των άρθρων 12 και 13
του παρόντος, µπορεί ο εργοδότης να υποβάλει στην
αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του
τόπου διαµονής του αίτηση για την κατ’ εξαίρεση απα-
σχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι στερούνται-
τίτλου διαµονής στην χώρα, προκειµένου για την αντιµε-
τώπιση επειγουσών αναγκών της αγροτικής εκµετάλ-
λευσης. Στην αίτηση αναγράφονται ο αριθµός των θέσε-
ων εργασίας σύµφωνα µε την αντιστοιχία καλλιεργήσι-

µης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόµενο κατ’ ε-
φαρµογή της κοινής υπουργικής απόφασης της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 11, τα στοιχεία και η ιθαγένεια
των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικό-
τητα και το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης. Η αίτη-
ση συνοδεύεται από: 
α) την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή την Ενιαία Δή-

λωση Εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160),
β) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι αντιµετωπίζει

κατάσταση ανωτέρας βίας εφόσον αδυνατεί να συνάψει
εγκαίρως νόµιµες συµβάσεις εργασίας για την αντιµετώ-
πιση των αναγκών της εκµετάλλευσής του,
γ) τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13

δικαιολογητικά.
2. Οι αιτήσεις εξετάζονται µε την χρονική σειρά υπο-

βολής τους από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης, ο οποίος µπορεί να εκδώσει πράξεις έγκρισης για
την κατ’ εξαίρεση απασχόληση παράτυπα διαµενόντων
πολιτών τρίτων χωρών, µέχρις ότου συµπληρωθεί ο α-
ριθµός εργαζόµενων που προβλέπει η κοινή υπουργική
απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Η χορηγη-
θείσα έγκριση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση των
πολιτών τρίτων χωρών συνιστά λόγο αναβολής αποµά-
κρυνσης και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7). Η αρµόδια υπηρεσία
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης αποστέλλει στην κατά
τόπον αρµόδια Αστυνοµική Διεύθυνση την χορηγηθείσα
πράξη έγκρισης. Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί α-
πόφαση επιστροφής, η αρµόδια αστυνοµική αρχή εκδί-
δει, βεβαίωση αναβολής αποµάκρυνσης κατ’ εφαρµογή
της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011, εφόσον δεν
συντρέχει σπουδαίος λόγος δηµόσιας τάξης και ασφά-
λειας, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ του άρθρου 6. Σε
περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής,
εκδίδεται απόφαση επιστροφής από την αρµόδια αστυ-
νοµική αρχή και, ακολούθως, εκδίδεται βεβαίωση αναβο-
λής αποµάκρυνσης κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του άρ-
θρου 24 του ν. 3907/2011. Οι πολίτες τρίτων χωρών, των
οποίων αναβλήθηκε η αποµάκρυνση, υποβάλλουν στην
Περιφέρεια του τόπου διαµονής τους αίτηση χορήγησης
άδειας εργασίας κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3 της αριθ.
53619/735/2015 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισµού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2631). Η Περιφέρεια
κοινοποιεί υποχρεωτικά τις χορηγούµενες άδειες εργα-
σίας στον κατά τόπον αρµόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ και
στο κατά τόπον αρµόδιο τµήµα του Σώµατος Επιθεώρη-
σης Εργασίας.

3. Εργοδότης που απασχολεί πολίτες τρίτων χωρών
κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου δεν υπόκειται στις κυρώσεις των άρθρων 85, 87
και 88 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41).

4. Οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται κατ’ ε-
φαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου
στην αγροτική οικονοµία ασφαλίζονται στον Οργανισµό
Γεωργικών Ασφαλίσεων µε εργόσηµο, κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 27 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) και του άρθρου
20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε την προσµέτρηση των δαπανών που προκύ-
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πτουν από το παράβολο στα έξοδα των εργατών, για τον
υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατός τους και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 59

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1474/1984 (Α΄ 128),
µετά την περίπτωση θ΄ προστίθεται περίπτωση ι΄ ως ε-
ξής:

«ι) Το ΓΕΩΤΕΕ, µπορεί είτε αυτοτελώς είτε συνάπτο-
ντας προγραµµατικές συµβάσεις µε φορείς του δηµόσι-
ου και ιδιωτικού τοµέα, να παρέχει τη συνδροµή και υπη-
ρεσίες του σε οργανισµούς, επιχειρήσεις, ιδιώτες και µέ-
λη του, για την επίλυση ζητηµάτων του αντικειµένου του
και προώθηση του σκοπού του, µέσω µελετών, γνωµοδο-
τήσεων και συµβουλευτικών δραστηριοτήτων και να πα-
ρέχει τη συνδροµή του σε εκπαιδευτικούς φορείς για πα-
ροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και κατάρ-
τισης, µεταπτυχιακών προγραµµάτων και λοιπών προ-
γραµµάτων, έναντι αµοιβής, το ύψος της οποίας καθο-
ρίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΓΕΩΤΕΕ. Επιπλέον µπορεί να υλοποιεί και να συµµετέ-
χει στην υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων που
χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους, από την Ευρω-
παϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισµούς. Τα προκύπτο-
ντα έσοδα κατατίθενται σε διακεκριµένο κωδικό εσόδων
του ΓΕΩΤΕΕ και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυ-
ψη των νοµοθετηµένων σκοπών του, όπως αυτοί καθορί-
ζονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Για την α-
ποτελεσµατικότερη παροχή των ως άνω υπηρεσιών του,
το ΓΕΩΤΕΕ µπορεί να συστήνει αµειβόµενες επιτρο-
πές.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1474/1984, µετά
την περίπτωση η΄ προστίθενται νέες περιπτώσεις θ΄ και
ι΄ ως εξής:

«θ) Έσοδα από την παροχή συµβουλευτικών υπηρε-
σιών, υπηρεσιών εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και κατάρ-
τισης προς οργανισµούς, επιχειρήσεις, ιδιώτες και µέλη
του ΓΕΩΤΕΕ.
ι) Έσοδα από την υλοποίηση και συµµετοχή σε προ-

γράµµατα και δράσεις που χρηµατοδοτούνται από εθνι-
κούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανι-
σµούς.»

3. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄
176) προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Για τους ελέγχους της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 3460/2006 (Α΄ 105), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρ-
θρο 27 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198) οι οποίοι διενεργούνται
εκτός ωραρίου και κατά τις εξαιρέσιµες Κυριακές και αρ-
γίες στα σηµεία εισόδου, εξόδου και εκτελωνισµού,
στους χώρους που τελούν υπό τελωνειακό καθεστώς,
στα σφαγεία, καθώς και σε κάθε άλλο χώρο που διενερ-
γούνται έλεγχοι - επιθεωρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης
της ενδοκοινοτικής διακίνησης, µετά από αίτηση κάθε
φυσικού ή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και ει-
σπράττονται ανταποδοτικά τέλη καθορίζεται αποζηµίω-
ση για τους ελεγκτές µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµι-
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»

Άρθρο 60

Η λειτουργία των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ)
του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), αρµοδιότητας του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, παρατείνεται και
για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020,
2020- 2021, 2021-2022 και παύει την 15η Σεπτεµβρίου
2022.
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Άρθρο 61
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τη διά-
ταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 16, η ισχύς της ο-
ποίας αρχίζει δύο (2) έτη µετά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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