
1 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

(ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Ορισµός - Σκοπός - Νοµική Μορφή - Ενώσεις  Αγροτικών Συνεταιρισµών. 

1. Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός (ΑΣ) είναι αυτόνοµη ένωση προσώπων, η οποία 

συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, µε την αµοιβαία βοήθεια των µελών της, 

την οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, µέσω µιας 

συνιδιόκτητης και δηµοκρατικά διοικούµενης αγροτικής συνεταιριστικής 

επιχείρησης. Ως Αγροτικοί Συνεταιρισµοί θεωρούνται και οι αλιευτικοί, 

κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, µελισσοκοµικοί, σηροτροφικοί, δασικοί, 

αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι συνεταιρισµοί, 

οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας στον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας.  

2. Οι ΑΣ, µπορεί να συνεργάζονται µεταξύ τους και να δηµιουργούν ενώσεις είτε 

σε οριζόντια ένωση (Οµοσπονδίες, Συνοµοσπονδίες) είτε σε κάθετη ένωση 

(δευτεροβάθµιες, τριτοβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις). Οι Αγροτικοί 

Συνεταιρισµοί και οι ανωτέρου βαθµού συνεταιριστικές οργανώσεις αποτελούν τις 

Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις – ΑΣΟ.  

3. Οι Α.Σ.Ο είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εµπορική 

ιδιότητα. Aναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών 

τους στο πλαίσιο του νόµου και του καταστατικού τους.  

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι Α.Σ.Ο. µπορεί να ιδρύουν 

υποκαταστήµατα, παραρτήµατα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να 

συνιστούν νοµικά πρόσωπα, να συµπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις, µε 

καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισµούς, µε νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή 

ιδιωτικού τοµέα, µε κοινωφελείς οργανισµούς, µε επιχειρήσεις οργανισµών 

τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), µε συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και 
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µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µέσα στο πλαίσιο πάντοτε της διακρατικής ή/και 

της  διεπαγγελµατικής συνεργασίας .  

5. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο, εφαρµόζονται 

συµπληρωµατικά και αναλόγως οι διατάξεις του Εµπορικού ∆ικαίου και του 

Αστικού Κώδικα.  

6. Οι ΑΣΟ διέπονται από τις επτά (7) διεθνείς συνεταιριστικές αρχές, όπως 

αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη για τη Συνεταιριστική Ταυτότητα της ∆ιεθνούς 

Συνεταιριστικής Συµµαχίας (I.C.A.) και οι οποίες έχουν στο σύνολό τους 

υιοθετηθεί από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Εργασίας (I.L.O.) των Ηνωµένων Εθνών, οι 

οποίες µαζί µε τις συνεταιριστικές αξίες συγκροτούν την συνεταιριστική 

ταυτότητα. Οι αρχές αυτές είναι: 

1η Αρχή: Εθελοντική και ελεύθερη συµµετοχή. Οι συνεταιρισµοί είναι 

εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα που µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και επιθυµούν να αποδεχθούν τις ευθύνες 

του µέλους, χωρίς διακρίσεις φύλου, κοινωνικού επιπέδου, φυλής, πολιτικών 

πεποιθήσεων ή θρησκείας. 

2η Αρχή: ∆ηµοκρατική διοίκηση εκ µέρους των µελών. Οι συνεταιρισµοί 

είναι δηµοκρατικές οργανώσεις διοικούµενες από τα µέλη τους, τα οποία 

συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση της πολιτικής τους και στη λήψη των 

αποφάσεων. Άνδρες και γυναίκες που προσφέρουν υπηρεσίες ως αιρετοί 

εκπρόσωποι είναι υπόλογοι στα µέλη. Στους πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς τα 

µέλη έχουν ίσα δικαιώµατα ψήφου (κάθε µέλος µία ψήφο) και στους 

συνεταιρισµούς ανωτέρου βαθµού οργανώνονται επίσης µε δηµοκρατικό τρόπο. 

3η Αρχή: Οικονοµική συµµετοχή των µελών. Τα µέλη συµµετέχουν ισότιµα 

και διαχειρίζονται δηµοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισµού. Ένα µέρος 

τουλάχιστον από το κεφάλαιο αυτό αποτελεί συνήθως την κοινή περιουσία του 

συνεταιρισµού. Τα µέλη συνήθως απολαµβάνουν περιορισµένη αποζηµίωση ή 

καθόλου για το κεφάλαιο που καταθέτουν για να γίνουν µέλη. Τα µέλη διαθέτουν 

τα πλεονάσµατα για οποιονδήποτε ή για όλους από τους ακόλουθους σκοπούς: α) 

Ανάπτυξη του συνεταιρισµού, ενδεχοµένως µε τη δηµιουργία αποθεµατικών, από 

τα οποία µέρος τουλάχιστον θα είναι αδιανέµητα, β) Απόδοση στα µέλη ανάλογα 
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µε τις συναλλαγές τους µε τον συνεταιρισµό και γ) Υποστήριξη άλλων 

δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα µέλη. 

4η Αρχή: Αυτονοµία και ανεξαρτησία. Οι συνεταιρισµοί είναι αυτόνοµες 

οργανώσεις αυτοβοήθειας, διοικούµενες από τα µέλη τους. Εάν συνάπτουν 

συµφωνίες µε άλλους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των κυβερνήσεων, ή 

αντλούν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, το πράττουν µε όρους που διασφαλίζουν 

τη δηµοκρατική διοίκηση από τα µέλη και διατηρούν τη συνεταιριστική 

αυτονοµία. 

5η  Αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση. Οι συνεταιρισµοί 

παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στα µέλη τους, στα αιρετά µέλη της 

διοίκησης, στα διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους, ώστε να µπορούν να 

συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισµών τους. Παρέχουν 

πληροφόρηση στο κοινό ιδιαίτερα στους νέους και στους διαµορφωτές της κοινής 

γνώµης σχετικά µε τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας. 

6η Αρχή: Συνεργασία µεταξύ συνεταιρισµών. Οι συνεταιρισµοί υπηρετούν µε 

τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα τα µέλη τους και ισχυροποιούν τη συνεταιριστική 

κίνηση όταν συνεργάζονται µεταξύ τους δια µέσου οργανώσεων τοπικού, εθνικού, 

περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου. 

7η Αρχή: Ενδιαφέρον για την κοινότητα. Οι συνεταιρισµοί εργάζονται για τη 

βιώσιµη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους, µε πολιτικές που εγκρίνονται από τα 

µέλη τους . 

 

Άρθρο 2 

Περιφέρεια - Έδρα - Επωνυµία 

1. Η περιφέρεια της Α.Σ.Ο. ορίζεται από το καταστατικό της.  

2. Έδρα της Α.Σ.Ο. είναι, ο τόπος, όπου είναι εγκατεστηµένη η διοίκησή της.  

3. Η επωνυµία της Α.Σ.Ο. εκφράζει τον κύριο σκοπό ή τα αντικείµενα 

δραστηριότητάς της και περιλαµβάνει την ιδιότητά της ως αγροτικής, καθώς και 

την έδρα της. Στην επωνυµία της Α.Σ.Ο., µπορεί να περιλαµβάνεται διακριτικός 
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τίτλος. Η επωνυµία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυµία άλλης Α.Σ.Ο. που 

έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό. Η επωνυµία χρησιµοποιείται υποχρεωτικά 

στις συναλλαγές και τις νοµικές πράξεις της Α.Σ.Ο.  

4. Τα έντυπα της Α.Σ.Ο. αναφέρουν την επωνυµία, την έδρα, τον αριθµό 

φορολογικού της µητρώου και τον αριθµό καταχώρισης στο µητρώο Αγροτικών 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων, που τηρείται στην αρµόδια Εποπτεύουσα Αρχή.  

.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 3 

Όροι σύστασης - Έγκριση - Καταχώριση καταστατικού 

1. Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισµού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού 

και η υπογραφή του από επτά (7) τουλάχιστον πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 5 του νόµου αυτού, καθώς και η έγκρισή του από το 

Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισµού.  

2. Για την έγκριση του καταστατικού κατατίθεται από το προσωρινό ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αίτηση στο Ειρηνοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της 

εκουσίας δικαιοδοσίας.  

3. Αν το καταστατικό δεν είναι σύννοµο, το Ειρηνοδικείο αναβάλλει τη λήψη της 

απόφασης και εκδίδει µη οριστική απόφαση, µε την οποία καλεί το προσωρινό 

∆ιοικητικό Συµβούλιο να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή να συµπληρώσει 

τις ελλείψεις µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες, από τη δηµοσίευση της 

παραπάνω αποφάσεως. Στη συνέχεια εκδίδεται η απόφαση του Ειρηνοδικείου. 

Εάν µε την απόφαση γίνει δεκτή η αίτηση, καταχωρίζεται το καταστατικό στο 

Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισµών, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, µε 

µνεία του αριθµού της σχετικής απόφασης. Από την καταχώριση αυτή, ο Α.Σ. 

αποκτά νοµική προσωπικότητα και εµπορική ιδιότητα. Η ίδια διαδικασία τηρείται 

και για την τροποποίηση του καταστατικού. Κυρωµένο αντίγραφο της εγκριτικής 

απόφασης του Ειρηνοδικείου και του καταστατικού αποστέλλει η Γραµµατεία του 
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Ειρηνοδικείου στην εποπτεύουσα αρχή, εντός ενός (1) µηνός από την καταχώριση 

της απόφασης.  

4. Κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου µπορεί να ασκηθεί έφεση στο αρµόδιο 

δικαστήριο.  

Άρθρο 4 

Τύπος - Περιεχόµενο καταστατικού 

1. Το καταστατικό του αγροτικού συνεταιρισµού καταρτίζεται µε ιδιωτικό 

έγγραφο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα ιδρυτικά µέλη και για να 

είναι έγκυρο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) Το ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο ή επωνυµία, κατοικία ή έδρα των ιδρυτικών 

µελών καθώς και τον αριθµό του φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ).  

β) Την επωνυµία, την έδρα και την περιφέρεια του συνεταιρισµού.  

γ) Τo σκοπό και τις δραστηριότητες του συνεταιρισµού.  

δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, εξόδου και διαγραφής των µελών, καθώς και τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτών.  

ε) Τo ύψος της υποχρεωτικής συνεταιρικής µερίδας, των πρόσθετων 

υποχρεωτικών και των προαιρετικών µερίδων, που µπορεί να αποκτήσει το µέλος, 

τον τρόπο καταβολής της αξίας τους και τη διαδικασία απόδοσης των µερίδων.  

στ) Τον συνολικό αριθµό των ψήφων, που µπορεί να αποκτήσουν τα µέλη και 

τους όρους απόκτησης  

ζ) Την έκταση ευθύνης των µελών.  

η ) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας και τις αρµοδιότητες των οργάνων 

διοίκησης του συνεταιρισµού, (Γενική Συνέλευση, ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

Εποπτικό Συµβούλιο (ή Όργανο ∆ιεύθυνσης, Όργανο Εποπτείας)  



6 

 

θ)Τον καθορισµό των ελαχίστων ποσοστών επί των πλεονασµάτων χρήσεως για το 

σχηµατισµό αποθεµατικών.  

ι) Το ελάχιστο ποσοστό συναλλαγής των µελών µε το συνεταιρισµό τους. 

ια) Τη χρονική διάρκεια του συνεταιρισµού.  

ιβ) Τον ορισµό προσωρινής διοίκησης για την έγκριση του καταστατικού και το 

χρόνο σύγκλησης της πρώτης γενικής συνέλευσης, για την ανάδειξη των οργάνων 

διοίκησης.  

ιγ) Τον τρόπο ορισµού των εξωτερικών ελεγκτών της χρήσης.  

ιδ) Τη λύση και εκκαθάριση του συνεταιρισµού.  

2. Το καταστατικό µπορεί επίσης να προβλέπει και να ρυθµίζει θέµατα που δεν 

ρυθµίζονται µε το νόµο αυτόν, εφόσον δεν είναι αντίθετα µε τις διατάξεις του 

νόµου αυτού.  

.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΜΕΛΗ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 5 

Μέλη 

1. Μέλη του αγροτικού συνεταιρισµού µπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που 

έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, που µπορούν να κάνουν χρήση των 

υπηρεσιών του, απασχολούνται σε οποιανδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της 

αγροτικής οικονοµίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του 

συνεταιρισµού, πληρούν τους όρους του καταστατικού αποδέχονται τις ευθύνες 

του µέλους και δεσµεύονται να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του. του  

2. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό, µπορεί να γίνει µέλος του 

συνεταιρισµού και άλλος συνεταιρισµός, που έχει ως καταστατικό σκοπό τους την 
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άσκηση αγροτικής επιχείρησης, η οποία εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες 

του συνεταιρισµού. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής του 

καθώς και η εκπροσώπησή του καθορίζονται από το καταστατικό.  

3. Το καταστατικό, µπορεί να προβλέπει την εγγραφή στο συνεταιρισµό µελών 

επενδυτών, µη χρηστών. Τα µέλη επενδυτές είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα 

οποία συµµετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, αλλά δεν χρησιµοποιούν τις 

υπηρεσίες του συνεταιρισµού. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εισόδου και εξόδου, 

τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις,  η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις συµµετοχής 

στη γενική συνέλευση, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή στο Εποπτικό Συµβούλιο του 

Συνεταιρισµού, των µελών επενδυτών, καθορίζονται από το καταστατικό. Στην 

περίπτωση που το καταστατικό προβλέπει ότι τα µέλη επενδυτές συµµετέχουν στη 

γενική συνέλευση του συνεταιρισµού µε δικαίωµα ψήφου, ο συνολικός αριθµός 

των ψήφων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% του συνολικού αριθµού των ψήφων 

που διαθέτουν τα µέλη του συνεταιρισµού. Τα µέλη επενδυτές δεν συµµετέχουν 

στον σχηµατισµό της απαρτίας στη γενική συνέλευση.  

Άρθρο 6 

Εγγραφή - Αποχώρηση - ∆ιαγραφή µέλους 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (ή το Εποπτικό Όργανο) του αγροτικού 

συνεταιρισµού αποφασίζει αιτιολογηµένα για την αποδοχή ή όχι της αίτησης 

εγγραφής προσώπου ως µέλους του συνεταιρισµού, εντός προθεσµίας που 

ορίζεται από το καταστατικό.  

2. Αν η αίτηση απορριφθεί ή αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή το Εποπτικό Όργανο 

δεν αποφασίσει εντός της παραπάνω προθεσµίας, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να 

προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική γενική συνέλευση, η οποία 

επιλαµβάνεται του αιτήµατος και αποφασίζει οριστικά. Η συνεταιριστική ιδιότητα 

αποκτάται από την ηµεροµηνία που λαµβάνεται η απόφαση για την αποδοχή της 

αίτησης εγγραφής και µε την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει καταβάλει 

τη συνεταιριστική µερίδα ή το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, αν η 

καταβολή της συνεταιριστικής µερίδας προβλέπεται από το καταστατικό σε 

δόσεις. Τα ιδρυτικά µέλη αποκτούν τη συνεταιριστική ιδιότητα από την 

καταχώριση του καταστατικού στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισµών που 
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τηρείται στο Ειρηνοδικείο, µε την προϋπόθεση ότι κατέβαλαν τη συνεταιριστική 

µερίδα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο.  

3. Το καταστατικό ορίζει τα κωλύµατα για την εγγραφή µέλους, καθώς και τους 

όρους και τις προϋποθέσεις αποχώρησης και διαγραφής του, την ελάχιστη 

χρονική διάρκεια της παραµονής του και τους όρους και το χρόνο απόδοσης των 

συνεταιρικών µερίδων.  

4. Αν το Καταστατικό προβλέπει τη δέσµευση του µέλους να παραδίδει ένα 

ελάχιστο ποσοστό της παραγωγής του για εµπορία ή µεταποίηση και διάθεση 

στην αγορά, το µέλος που αθετεί τη δέσµευση αυτή επί το πολύ δύο παραγωγικές 

περιόδους χωρίς λόγους ανωτέρας βίας, καλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε 

απολογία µε το ερώτηµα της διαγραφής. Αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει 

τη διαγραφή, το µέλος µπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία 

αποφασίζει οριστικά.  

Άρθρο 7 

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις µελών 

1. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών προς το συνεταιρισµό ορίζονται 

από το καταστατικό, το οποίο πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά διατάξεις που 

ρυθµίζουν:  

α) Τη συµµετοχή των µελών στις γενικές συνελεύσεις του συνεταιρισµού.  

β) Τo δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι  

γ) Τη συµµετοχή στη διανοµή των πλεονασµάτων της διαχειριστικής χρήσεως.  

δ) Τη συµµετοχή του µέλους στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του 

συνεταιρισµού.  

ε) Την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του συνεταιρισµού 

2. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει κυρώσεις κατά των µελών, για τη µη 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το συνεταιρισµό.  
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3. Η προσωπική εργασία που παρέχουν τα µέλη του Αγροτικού Συνεταιρισµού 

προς το Συνεταιρισµό τους, ανάλογα µε τις ανάγκες του, δεν θεωρείται ότι 

παρέχεται στα πλαίσια σχέσης εξαρτηµένης εργασίας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 8 

Συνεταιρική µερίδα 

1. Η συνεταιρική µερίδα είναι το ελάχιστο χρηµατικό ποσό συµµετοχής κάθε 

µέλους στο κεφάλαιο του συνεταιρισµού. Κάθε µέλος συµµετέχει στο 

συνεταιρισµό µε µια (1) υποχρεωτική µερίδα και έχει µια ψήφο. Το ύψος και οι 

προϋποθέσεις καταβολής της αξίας της ορίζονται από το καταστατικό. Η 

συνεταιρική µερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα µέλη. Συνεταιριστικό 

κεφάλαιο αποτελεί το σύνολο της αξίας των υποχρεωτικών µερίδων. Τo 

καταστατικό µπορεί να προβλέπει όρους και προϋποθέσεις για την απόκτηση από 

κάθε µέλος πρόσθετων µερίδων, ανάλογα µε το ύψος των συναλλαγών που 

πραγµατοποιεί το µέλος µε τον συνεταιρισµό στην διαχειριστική χρήση. Στην 

έννοια της συναλλαγής περιλαµβάνεται το άθροισµα της αξίας ιδία των προϊόντων, 

των εφοδίων, των υπηρεσιών που παρέχονται στα µέλη από τον συνεταιρισµό, 

καθώς και των προϊόντων που διαθέτουν τα µέλη σε αυτόν ή µέσω αυτού σε 

τρίτους. Στην περίπτωση αυτήν το καταστατικό ορίζει τις ψήφους που 

αντιστοιχούν στις πρόσθετες µερίδες. Ο συνολικός αριθµός των ψήφων στις 

πρωτοβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις δεν µπορεί, σε καµιά περίπτωση, να 

υπερβεί τις τρεις (3) και στις Ενώσεις τους τις πέντε (5).  

2. Η αύξηση ή η µείωση του ύψους της µερίδας γίνεται µε απόφαση της γενικής 

συνέλευσης και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.  

3. Το καταστατικό µπορεί επίσης να προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις 

για την απόκτηση προαιρετικών µερίδων από τα µέλη, τους εργαζόµενους στο 

συνεταιρισµό και τρίτους (επενδυτές). Στην περίπτωση αυτήν προβλέπει προνόµια 
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υπέρ των προαιρετικών µερίδων. Οι προαιρετικές µερίδες δεν παρέχουν δικαίωµα 

ψήφου.  

4. Τα µέλη επενδυτές, αποκτούν προαιρετικές µερίδες. Το καταστατικό µπορεί να 

προβλέπει προνόµια υπέρ των προαιρετικών µερίδων, που αποκτούν τα µέλη 

επενδυτές  

5. Τo καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι οι υποχρεωτικές µερίδες είναι έντοκες. Ο 

χρόνος και ο τρόπος απόδοσης των τόκων ορίζεται στο καταστατικό.  

6. Εάν το καταστατικό δεν απαγορεύει τη µεταβίβαση της συνεταιρικής µερίδας, 

αυτή είναι δυνατή µόνο µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ή του 

Εποπτικού Οργάνου) του συνεταιρισµού, σε πρόσωπο που έχει τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 5 του νόµου αυτού.  

7. Σε περίπτωση θανάτου µέλους του συνεταιρισµού, ο κληρονόµος, ή όταν 

υπάρχουν περισσότεροι κληρονόµοι, αυτός που υποδείχθηκε µε έγγραφη 

συµφωνία τους, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του νόµου αυτού, 

υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µέλους που πέθανε. 

Αν δεν υποδειχθεί, αποδίδεται η ονοµαστική αξία της συνεταιρικής µερίδας, 

µειωµένης ανάλογα όταν υπάρχει ζηµία στο τέλος της χρήσης αν το καταστατικό 

δεν ορίσει διαφορετικά ως προς τον χρόνο απόδοσης, στους κληρονόµους  

Άρθρο 9 

Ευθύνη και υποχρεώσεις των µελών προς τρίτους 

1. Η ευθύνη των µελών του αγροτικού συνεταιρισµού για τις υποχρεώσεις του 

προς τρίτους είναι επικουρική και περιορίζεται µέχρι του ορίου που ορίζει το 

καταστατικό. Η έκταση της ευθύνης αυτής ορίζεται από το καταστατικό ως ίση µε 

το ποσό της υποχρεωτικής ή/και των τυχόν πρόσθετων υποχρεωτικών µερίδων ή 

µε ακέραιο πολλαπλάσιο του ποσού αυτού.  

2. Τα µέλη έχουν την ευθύνη της προηγούµενης παραγράφου και µετά την έξοδό 

τους από το συνεταιρισµό, για υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν όταν ήταν µέλη 

ή για προηγούµενες υποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχθηκαν κατά την εγγραφή 

τους.  
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3. Αξιώσεις τρίτων, από την ευθύνη των µελών του συνεταιρισµού κατά τις 

παραγράφους 1 και 2, παραγράφονται µετά παρέλευση πενταετίας από τη λήξη 

του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν.  

4. Η ευθύνη των µελών παύει οπωσδήποτε µετά την πάροδο ενός έτους από το 

πέρας της πτωχεύσεως ή της εκκαθαρίσεως του συνεταιρισµού, εκτός αν µέσα στο 

έτος έχει ασκηθεί εναντίον τους αγωγή.  

5. ∆εν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση των µελών και των οργάνων του 

συνεταιρισµού, για υποχρεώσεις του συνεταιρισµού προς τρίτους και το ∆ηµόσιο, 

καθώς και για υποχρεώσεις µεταξύ µελών και συνεταιρισµού.  

6. Οι δανειστές µέλους αγροτικού συνεταιρισµού δεν έχουν δικαίωµα επί της 

περιουσίας του συνεταιρισµού ή των πλεονασµάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών 

µερίδων, υποχρεωτικών, πρόσθετων ή προαιρετικών, για οφειλές του µέλους προς 

αυτούς.  

7. ∆εν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικού µέτρου, για οφειλές 

των µελών προς τρίτους:  

α) Τo αντάλλαγµα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων, που έχουν 

παραχωρηθεί στο συνεταιρισµό.  

β) Τα προϊόντα της παραγωγής των µελών, που παραδόθηκαν στο συνεταιρισµό 

για πώληση ή διάθεση στην αγορά, αυτούσια ή µετά από µεταποίηση ή 

επεξεργασία.  

γ) Το τίµηµα των προϊόντων της περίπτωσης β.  

8. ∆εν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του συνεταιρισµού, ως τρίτου, 

χρηµάτων τα οποία έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ως δάνειο για 

λογαριασµό µέλους, καθώς και παροχές σε είδος του αγροτικού συνεταιρισµού 

προς τα µέλη του.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 10 

Όργανα διοίκησης των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 

Τα όργανα διοίκησης των ΑΣΟ είναι :  

α) η Γενική Συνέλευση   

β) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

γ) το Εποπτικό Συµβούλιο 

Εναλλακτικός τρόπος διοίκησης-διαχείρισης του συνεταιρισµού αναφέρεται στα 

Άρθρα 17-19 

Άρθρο 11 

Γενική Συνέλευση - Αρµοδιότητες - Σύγκληση 

1.Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνεταιρισµού. Στη γενική 

συνέλευση µετέχουν όλα τα µέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσµες 

οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς τον συνεταιρισµό. Στη γενική συνέλευση 

κάθε µέλος έχει µία (1) ψήφο. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι ο συνεταίρος 

διαθέτει περισσότερες της µίας (1) ψήφους και µέχρι τρεις (3), σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόµου αυτού. Η γενική συνέλευση αποφασίζει για 

κάθε θέµα για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρµόδιο όργανο.  

2. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της γενικής συνέλευσης ανήκουν.  

α) Η τροποποίηση του καταστατικού.  

β) Η συγχώνευση, η µετατροπή, η παράταση της διάρκειας και η διάλυση του 

συνεταιρισµού.  

γ) Η εκλογή και η ανάκληση µελών ή του συνόλου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
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δ) Η έγκριση του ισολογισµού και του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσης και ο 

καθορισµός του τρόπου διάθεσης των πλεονασµάτων της χρήσης.  

ε) Η επιβάρυνση των µελών από τυχόν ζηµίες.  

στ) Η µεταβολή του ύψους της συνεταιρικής µερίδας.  

ζ) Η επιβολή εισφοράς στα µέλη.  

η) Η έγκριση του προγράµµατος επιχειρηµατικής δράσης και ανάπτυξης του 

συνεταιρισµού και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός.  

θ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων.  

ι) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

ια) Η ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και του Κανονισµού 

Υπηρεσιακής Καταστάσεως Προσωπικού.  

ιβ) Η απόφαση για την αγορά και πώληση ακινήτων.  

ιγ) Η απόφαση για ίδρυση ή για συµµετοχή σε ανωτέρου βαθµού συνεταιριστικές 

οργανώσεις, σε ενώσεις ή  οργανώσεις παραγωγών και σε ενώσεις οργανώσεων 

παραγωγών.  

ιδ) Ο ορισµός των ελεγκτών του άρθρου 23 για την επόµενη οικονοµική χρήση 

και ο καθορισµός της αµοιβής τους.  

ιε)Η απόφαση για διάθεση προαιρετικών µερίδων σε µέλη και τρίτους και οι 

βασικοί όροι που θα τις διέπουν 

ιστ) Κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται στο καταστατικό.  

3. Η γενική συνέλευση µπορεί, µε απόφασή της, να µεταβιβάζει στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο  την αρµοδιότητα για την άσκηση των, µε στοιχεία ια. της 

προηγούµενης παραγράφου, αρµοδιοτήτων της.  

4. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  σε τακτική 

σύνοδο µια φορά το χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα του συνεταιρισµού µέσα σε 
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έξι (6) το πολύ µήνες από τη λήξη της χρήσεως. Η διαδικασία σύγκλησης της 

γενικής συνέλευσης και διεύθυνσης των εργασιών της, ορίζεται από το 

καταστατικό.  

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση για 

λόγους, που προβλέπονται από το νόµο ή το καταστατικό ή όταν αυτό επιβάλλεται 

από το συµφέρον του συνεταιρισµού.  

6. Το ένα πέµπτο (1/5) των µελών του συνεταιρισµού που έχουν δικαίωµα ψήφου 

µπορεί να ζητήσει από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  τη σύγκληση έκτακτης γενικής 

συνέλευσης. αναφέροντας υποχρεωτικά στην αίτησή του τα προς συζήτηση 

θέµατα. Αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση µέσα σε 

είκοσι (20) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω µέλη έχουν το 

δικαίωµα σύγκλησής της.  

7. Εάν ο συνεταιρισµός αναπτύσσει διαφορετικές δραστηριότητες ή 

δραστηριότητες σε πλείονες εδαφικές ενότητες ή έχει περισσότερα από 200 µέλη, 

το καταστατικό µπορεί να προβλέπει γενική συνέλευση από αντιπροσώπους µέλη 

του συνεταιρισµού, που εκλέγονται από τοµεακές ή τοπικές συνελεύσεις. Το 

καταστατικό καθορίζει τη διαίρεση σε τοµείς ή περιοχές, τον αριθµό των 

αντιπροσώπων του κάθε τοµέα ή περιοχής, τη διάρκεια της θητείας τους, τους 

λόγους ανακλήσεως, τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους. Οι αντιπρόσωποι 

εκπροσωπούν στη γενική συνέλευση του Συνεταιρισµού τον τοµέα τους ή την 

περιοχή τους, στον οποίο εκθέτουν τα αποτελέσµατα της συνέλευσης. Ο τρόπος 

λειτουργίας ενός εκάστου τοµέα ή περιοχής καθορίζεται από το καταστατικό. Οι 

διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως. [τα µπλε έχουν κάποια 

αοριστία) 

Άρθρο 12 

Απαρτία 

1. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης είναι παρόντα µέλη του συνεταιρισµού µε δικαίωµα ψήφου τα οποία 

εκπροσωπούν πλέον του µισού (1/2) του όλου αριθµού των ψήφων.  
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2. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η γενική 

συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ηµέρα και 

ώρα της επόµενης εβδοµάδας και µε τα ίδια θέµατα της αρχικής ηµερήσιας 

διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε 

και αν είναι ο αριθµός των εκπροσωπούµενων σε αυτήν ψήφων .  

3. Κατ΄ εξαίρεση, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην:  

α) µεταβολή του σκοπού του συνεταιρισµού.  

β) συγχώνευση µε άλλο συνεταιρισµό.  

γ) µετατροπή του συνεταιρισµού.  

δ) διάλυση του συνεταιρισµού και  

ε) τροποποίηση του καταστατικού,  

η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον, στην 

έναρξη της συνεδρίασης, είναι παρόντα µέλη του συνεταιρισµού, που έχουν 

δικαίωµα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όλου 

αριθµού των ψήφων. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση 

συνέρχεται σε επαναληπτική συνέλευση, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται 

στην προηγούµενη παράγραφο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έναρξη 

της συνεδρίασης είναι παρόντα µέλη, που έχουν δικαίωµα ψήφου και 

εκπροσωπούν τουλάχιστον το µισό (1/2) του όλου αριθµού των ψήφων.  

4. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει και άλλα συγκεκριµένα θέµατα, στα οποία, 

για τη λήψη αποφάσεων, απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται στην παράγραφο 

3.  

 

Άρθρο 13 

Απόφαση 
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1. Η γενική συνέλευση αποφασίζει για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε την 

απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των ψήφων των παρόντων κατά την ψηφοφορία 

µελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόµο αυτό, ή το καταστατικό 

προβλέπει µεγαλύτερο αριθµό ψήφων.  

2. Κατ΄ εξαίρεση η γενική συνέλευση αποφασίζει µε αυξηµένη πλειοψηφία των 

δύο τρίτων (2/3) του αριθµού των ψήφων των παρόντων κατά την ψηφοφορία 

µελών,  

α) για τη µεταβολή του σκοπού του συνεταιρισµού,  

β) για τη συγχώνευση µε άλλο συνεταιρισµό,  

γ) για τη µετατροπή του συνεταιρισµού,  

δ) για τη διάλυση του συνεταιρισµού και  

ε) για την τροποποίηση του καταστατικού.  

Το καταστατικό µπορεί να ορίζει και άλλα θέµατα στα οποία, για τη λήψη 

αποφάσεων, απαιτείται η αυξηµένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 12 

και η πλειοψηφία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.  

3. Η γενική συνέλευση αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία για τα θέµατα που 

αφορούν:  

α) Αρχαιρεσίες.  

β) Απαλλαγή από την ευθύνη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

γ) Έγκριση του ισολογισµού, του απολογισµού και του πίνακα αποτελεσµάτων 

χρήσης.  

δ) Προσωπικά θέµατα.  

Αν, µετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών, τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθεί ο ισολογισµός, ο 

απολογισµός και ο πίνακας αποτελεσµάτων χρήσης, η γενική συνέλευση, στην 
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ίδια συνεδρίαση, αποφασίζει για την ανάκληση ή µη των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου (ή του Εποπτικού Οργάνου) και την εκλογή νέου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου.  

Αν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανακληθούν, η γενική συνέλευση, στην 

ίδια συνεδρίαση, εκλέγει προσωρινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο 

επιφορτίζεται µε την απλή διαχείριση των τρεχόντων θεµάτων του συνεταιρισµού 

και το οποίο υποχρεούται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών να συγκαλέσει 

γενική συνέλευση των µελών του συνεταιρισµού, µε θέµα την εκλογή νέου 

∆ιοικητικού Συµβουλίου  

4. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δικαιούνται να µετάσχουν στην 

ψηφοφορία για τα θέµατα της απαλλαγής από την ευθύνη τους.  

 

Άρθρο 14 

Προσβολή αποφάσεων γενικών συνελεύσεων 

1. Απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αντιβαίνει στο νόµο ή στο 

καταστατικό, υπόκειται σε ακύρωση.  

2. Η ακυρότητα αποφάσεων κηρύσσεται από το Ειρηνοδικείο της έδρας του 

συνεταιρισµού, µετά από αίτηση κάθε µέλους ή τρίτου που έχει έννοµο 

συµφέρον, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η 

αίτηση ασκείται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη της 

απόφασης από τη γενική συνέλευση και κοινοποιείται στον συνεταιρισµό.  

3. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται σε έφεση. ∆ικαίωµα άσκησης έφεσης 

έχει και η εποπτεύουσα αρχή. Η έφεση ασκείται εντός προθεσµίας τριάντα (30) 

ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ /∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ Α.Σ.Ο. 
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Το Καταστατικό ορίζει τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισµού είτε µε το 

Μονιστικό είτε µε το ∆υαδικό Σύστηµα: 

Α) Μονιστικό Σύστηµα 

Άρθρο 15 

∆ιοικητικό Συµβούλιο  

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Ο αριθµός των 

µελών του ορίζεται από το καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός. Τα µέλη δεν 

µπορεί να είναι λιγότερα από τρία.  

(3). Η διάρκεια της θητείας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται από 

το καταστατικό και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ούτε 

µικρότερη των δύο (2) ετών. Οι σύµβουλοι είναι επανεκλέξιµοι και ανακαλούνται 

ελευθέρως από τη γενική συνέλευση. Αν τρεις (3) µήνες πριν από την εκλογή των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο αριθµός του τακτικού προσωπικού του 

συνεταιρισµού είναι µεγαλύτερος από είκοσι (20), στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

µετέχει, ως επιπλέον µέλος του, εκπρόσωπος του παραπάνω προσωπικού. Ο 

εκπρόσωπος αυτός συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου µόνο σε θέµατα προσωπικού 

και δεν συµµετέχει στη διαπίστωση απαρτίας. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπεί το συνεταιρισµό δικαστικώς και 

εξωδίκως. Την εκπροσώπησή του αυτή µπορεί να την αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε 

άλλο µέλος του ή στον κατά την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού Γενικό 

∆ιευθυντή (Μάνατζερ). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί επίσης να αναθέτει την 

άσκηση αρµοδιοτήτων του σε µέλος αυτού ή σε στέλεχος ή υπάλληλο του 

συνεταιρισµού.  

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη είναι 

περισσότερα από τα απόντα, σε καµιά όµως περίπτωση δεν µπορεί τα παρόντα 

µέλη να είναι λιγότερα από τρία. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει µε 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών.  

4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα που 

αφορά τη διοίκηση του συνεταιρισµού, τη διαχείριση της περιουσίας και των 
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υποθέσεών του και την επιδίωξη του σκοπού του. Οι αρµοδιότητες του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται στο καταστατικό.  

5. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται εις ολόκληρον για κάθε 

ζηµία που προκάλεσαν, µε υπαιτιότητά τους, στο συνεταιρισµό κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους. Οι αξιώσεις του συνεταιρισµού παραγράφονται µετά από 

πέντε (5) χρόνια από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζηµία από 

δόλο, οπότε παραγράφονται µετά από δέκα πέντε (15) χρόνια.  

6. Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις 

του για θέµατα που αφορούν στον ίδιο, στη σύζυγο ή σε συγγενείς του εξ αίµατος 

ή εξ αγχιστείας µέχρι και του δευτέρου βαθµού.  

7. Το καταστατικό του συνεταιρισµού µπορεί να προβλέπει την παροχή στα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:  

α) Αποζηµιώσεως, για την απασχόλησή τους µε υποθέσεις του συνεταιρισµού, οι 

οποίες τους ανατίθενται µε ειδική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.  

β) Εξόδων κίνησης και παράστασης για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του.  

Το ύψος της αποζηµιώσεως και των εξόδων κίνησης και παράστασης καθορίζεται 

µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου.  

8. Αν ο πρόεδρος ή µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι αντίδικοι του 

συνεταιρισµού, τον συνεταιρισµό εκπροσωπεί το, ειδικώς από αυτό, 

εξουσιοδοτηµένο µέλος του, εκτός αν η γενική συνέλευση διορίσει ειδικούς 

εκπροσώπους.  

9. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα ορισµού Γενικού 

∆ιευθυντή (Μάνατζερ), στον οποίο να αναθέτει µε σύµβαση, τη µερική ή ολική 

άσκηση των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλην 

εκείνων που, κατά το νόµο ή το καταστατικό, απαιτούν συλλογική ενέργεια, 

καθώς και τη γενική διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισµού. 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται τα δικαιώµατα, οι 

υποχρεώσεις και οι αρµοδιότητες του Γενικού ∆ιευθυντή.  
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Άρθρο   16 

Εποπτικό Συµβούλιο 

 

   1. Η  εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης και της διαχείρισης των  

υποθέσεων των  ΑΣΟ στο µονιστικό σύστηµα διοίκησης  ασκείται από το 

Εποπτικό Συµβούλιο. 

   2 Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται από τρία (3)  τουλάχιστον  µέλη,  

ένα από τα οποία εκλέγεται ως πρόεδρος.  Για την εκλογή, συγκρότηση και  

λειτουργία του Εποπτικού Συµβουλίου εφαρµόζεται ανάλογα το άρθρο  15 του 

παρόντος. ∆εν  µπορεί  να  εκλεγεί  µέλος  του  Εποπτικού Συµβουλίου 

συνεταίρος που κατά την προηγούµενη θητεία ήταν µέλος  του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ίδιας Α ΣΟ καθώς και οργανώσεων ανώτερου βαθµού στις οποίες 

µετέχει η Οργάνωση. 

 Ο  συνεταίρος  δεν  µπορεί  να είναι συγχρόνως µέλος ∆ιοικητικού και  

Εποπτικού  Συµβουλίου  της ΑΣΟ . 

 3.   Έργο  του  Εποπτικού Συµβουλίου είναι να ελέγχει την τήρηση των  

διατάξεων του νόµου, του Καταστατικού και  των  αποφάσεων  της  Γενικής  

Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Λαµβάνει γνώση  των  βιβλίων,  

εγγράφων  και  κάθε  άλλου  στοιχείου αναγκαίου για το λογιστικό - διαχειριστικό 

έλεγχο και ζητεί πληροφορίες για  την  πορεία των υποθέσεων της ΑΣΟ . 

4. Το Εποπτικό Συµβούλιο συντάσσει για  κάθε  διαχειριστική  περίοδο  

αναλυτική  και  για  κάθε δραστηριότητα κατατοπιστική έκθεση, την οποία  

υποχρεούται να δηµοσιοποιήσει δέκα (10) ηµέρες προ  της  σύγκλησης  της  

Γενικής Συνέλευσης. 

 5.  Το Εποπτικό Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά στους δύο  

µήνες. 

Β) ∆υαδικό σύστηµα 

Άρθρο 17 

∆ιευθυντικό Όργανο – Καθήκοντα - Ορισµός µελών – Λειτουργία 

1.Το ∆ιευθυντικό Όργανο, ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση των υποθέσεων της 

συνεταιριστικής οργάνωσης και την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως. Το 

καταστατικό ορίζει τον αριθµό των µελών του διευθυντικού οργάνου, από ένα (1) 

µέχρι τρία (3) µέλη.  
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Εάν το ∆ιευθυντικό Όργανο αποτελείται από περισσότερα του ενός µέλη, το ίδιο το 

Όργανο ορίζει µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο. Το Καταστατικό µπορεί να 

προβλέπει τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του ∆ιευθυντικού Οργάνου, µε απόφασή 

του, σε ένα ή περισσότερα µέλη του ή σε υπηρεσιακό στέλεχος του 

Συνεταιρισµού. Σε περίπτωση έλλειψης µέλους του ∆ιευθυντικού Οργάνου, το 

Εποπτικό Όργανο µπορεί να ορίσει ένα από τα µέλη του για να ασκήσει 

καθήκοντα ∆ιευθυντικού Οργάνου για χρονικό διάστηµα, που δεν υπερβαίνει 

τους έξη (6) µήνες. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, αναστέλλεται η άσκηση των 

καθηκόντων του εν λόγω προσώπου ως µέλους του Εποπτικού Οργάνου. Σε 

περίπτωση αδυναµίας ορισµού ∆ιευθυντικού Οργάνου από το Εποπτικό Όργανο, 

ο ορισµός γίνεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η σχετική διαδικασία 

ορισµού και ανάκλησης ορίζεται από το Καταστατικό. Το ∆ιευθυντικό Όργανο 

διορίζεται και ανακαλείται από το Εποπτικό Όργανο. Η ταυτόχρονη συµµετοχή 

των µελών στο ∆ιευθυντικό Όργανο και στο Εποπτικό Όργανο δεν επιτρέπεται. Τα 

καθήκοντα, οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας του διευθυντικού οργάνου 

ορίζονται από το Καταστατικό. Η διάταξη του άρθρου 16 παρ 9 εφαρµόζεται 

ανάλογα και στο διευθυντικό όργανο.  

Άρθρο 18 

Εποπτικό Όργανο – Καθήκοντα – Ορισµός µελών – Λειτουργία 

Το Εποπτικό Όργανο ελέγχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των υποθέσεων του 

Συνεταιρισµού, που ασκεί το ∆ιευθυντικό Όργανο και δεν µπορεί να ασκήσει το 

ίδιο εξουσία, διοίκησης και διαχείρισης. Τα µέλη του  εκλέγονται και 

ανακαλούνται από τη γενική συνέλευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 

του παρόντος νόµου, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως. Στο Εποπτικό Όργανο 

µπορεί να συµµετέχουν µέχρι του ενός τετάρτου (1/4) µέλη επενδυτές, εφόσον το 

προβλέπει το καταστατικό. Ο αριθµός των µελών του Εποπτικού Οργάνου καθώς 

και τα καθήκοντα, οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας του ορίζονται από το 

καταστατικό. Το Εποπτικό Όργανο εκλέγει µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο 

αυτού. Η θητεία των µελών του Εποπτικού Οργάνου ορίζεται από το καταστατικό, 

και δεν µπορεί όµως να υπερβεί τα τέσσερα (4) χρόνια. Τα µέλη του Εποπτικού 

Οργάνου είναι επανεκλέξιµα. Το Εποπτικό Όργανο εκπροσωπεί την ΑΣΟ έναντι 

του ∆ιευθυντικού Οργάνου ή των µελών του, εφόσον προκύψει οποιαδήποτε 

διαφορά ή κατά την σύναψη συµβάσεων µεταξύ ∆ιευθυντικού Οργάνου και ΑΣΟ».  
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Άρθρο 19 

∆ικαίωµα ενηµέρωσης 

Το ∆ιευθυντικό Όργανο ενηµερώνει το Εποπτικό Όργανο τουλάχιστον ανά τρεις 

(3) µήνες για την πορεία των δραστηριοτήτων της ΑΣΟ και για τις προοπτικές 

εξελίξεώς της και ενηµερώνει εγγράφως σε τακτά χρονικά διαστήµατα για 

γεγονότα, τα οποία µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην εν γένει κατάσταση της ΑΣΟ. 

Το Εποπτικό Όργανο ζητεί δια του Προέδρου του από το ∆ιευθυντικό Όργανο 

κάθε πληροφορία που απαιτείται για τον έλεγχο της διοίκησης και διαχείρισης εκ 

µέρους του διευθυντικού οργάνου στο πλαίσιο του νόµου, του καταστατικού και 

των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης και του Εποπτικού Οργάνου. Το 

Εποπτικό Όργανο µπορεί να προβαίνει σε όλες τις επαληθεύσεις που αφορούν 

στον έλεγχο και οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής του 

ή να τις αναθέτει σε τρίτους. Κάθε µέλος του Εποπτικού Οργάνου µπορεί να 

λαµβάνει γνώση όλων των πληροφοριών που διαβιβάζονται στο όργανο αυτό.  

Άρθρο  20 

Υποχρέωση εχεµύθειας 

Τα µέλη των οργάνων της ΑΣΟ υποχρεούνται να µη αποκαλύπτουν, ακόµη και 

µετά την παύση της θητείας τους, τις πληροφορίες που διαθέτουν, σχετικά µε τη 

συνεταιριστική οργάνωση, οι οποίες αποκαλυπτόµενες ενδέχεται να θίγουν τα 

συµφέροντα της ΑΣΟ ή των µελών της, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από λόγους 

δηµοσίου συµφέροντος.  

Άρθρο 21 

Αρχαιρεσίες 

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ή του 

Οργάνου Εποπτείας) διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή. Η διαδικασία 

εκλογής των αντιπροσώπων και των αναπληρωτών τους σε συνεταιριστικές 

ενώσεις, συνεταιριστικές εταιρίες ή σε νοµικά πρόσωπα, στα οποία συµµετέχει ο 

συνεταιρισµός, καθορίζεται από το καταστατικό.  
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2. Η εκλογή διενεργείται µε µυστική ψηφοφορία και µε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο 

ψηφοδέλτιο αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά τα ονοµατεπώνυµα των 

υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος έχει υποχρέωση να υποβάλει µαζί µε την αίτηση 

υποψηφιότητάς του, σύντοµο βιογραφικό του σηµείωµα, σε χρόνο, που θα 

ορισθεί από το καταστατικό, ώστε να τίθεται στην διάθεση των µελών.  

3. Ο αριθµός των σταυρών προτίµησης είναι ίσος ή µικρότερος από τον αριθµό 

των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ή του Οργάνου Εποπτείας).  

4. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν 

υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες 

κατά τη σειρά του αριθµού των ψήφων που έλαβαν.  

5. Οι επιλαχόντες καταλαµβάνουν κενούµενες θέσεις τακτικών µελών µέχρι τη 

λήξη της θητείας τους.  

6. Οι διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, της εκλογής της εφορευτικής 

επιτροπής και κάθε άλλο συναφές θέµα ορίζονται από το καταστατικό.  

7. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (ή το Εποπτικό Όργανο) στην πρώτη, µετά την εκλογή 

του, συνεδρίαση συγκροτείται σε σώµα, σύµφωνα µε το καταστατικό.  

Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις 

ανακατανοµής των αξιωµάτων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (ή το Εποπτικό Όργανο). 

Αν στο καταστατικό δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, η ανακατανοµή των 

αξιωµάτων µπορεί να γίνει εφόσον αποφασισθεί από τα δύο τρίτα (2/3) του 

συνόλου των µελών του. Όταν προκύπτει δεκαδικός αριθµός µε δεκαδικό µέρος 

0,5 ή µεγαλύτερο, ισχύει ο αµέσως επόµενος ακέραιος αριθµός.  

8. Αν κενωθεί η θέση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ή του Εποπτικού 

Οργάνου) και δεν υπάρχουν επιλαχόντα µέλη, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (ή το 

Εποπτικό Όργανο), µε απόφαση των λοιπών µελών του, συµπληρώνει την κενή 

θέση εκλέγοντας σε αυτήν µέλος του συνεταιρισµού. Τα ως άνω οριζόµενα µέλη 

διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή µέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή 

έκτακτης γενικής συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την εκλογή τους ή, σε αντίθετη 

περίπτωση, εκλέγει νέα µέλη. Σε περίπτωση παραίτησης της πλειοψηφίας ή του 
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συνόλου των µελών του ∆.Σ. (ή του Εποπτικού Οργάνου) διενεργούνται 

αρχαιρεσίες.  

9. ∆εν µπορεί να εκλεγεί µέλος στα όργανα διοίκησης της συνεταιριστικής 

οργάνωσης, όποιος καταδικάσθηκε µε τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή 

για: κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, 

ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς 

βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεµπορία και εµπορία ναρκωτικών και για 

οποιοδήποτε αδίκηµα σε βάρος της συνεταιριστικής περιουσίας. Η άσκηση της 

ποινικής δίωξης αναστέλλει την άσκηση των καθηκόντων του µέλους, µέχρι την 

έκδοση της δικαστικής απόφασης. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του 

διαπιστωθεί για µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ή του Εποπτικού Οργάνου) η 

ύπαρξη οποιουδήποτε από το κωλύµατα που προαναφέρθηκαν, το µέλος αυτό 

εκπίπτει αυτοδικαίως από µέλος του οργάνου, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις 

των παραγράφων 5 και 8.  

10. ∆ικαίωµα να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του συνεταιρισµού και 

αντιπρόσωποι έχουν τα µέλη που είχαν συναλλαγές µε τον συνεταιρισµό κατά τη 

διάρκεια καθεµιάς από τις δύο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. Για τα µέλη 

που δεν έχουν συµπληρώσει δύο χρήσεις, η προϋπόθεση αυτή περιορίζεται στη 

µία. Το ύψος  των συναλλαγών θα ορισθεί από το Καταστατικό. Η διάταξη δεν 

ισχύει για τους νεοϊδρυόµενους συνεταιρισµούς.  

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλογικά και στο Εποπτικό 

Όργανο για τις ΑΣΟ, των οποίων το καταστατικό έχει επιλέξει το ∆υαδικό σύστηµα 

διοίκησης.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ’ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ 

Άρθρο 22 

Κρατική εποπτεία 

1.Η εποπτεία επί των Α.Σ.Ο. κάθε βαθµίδας και των συνεταιριστικών εταιριών 

(Σ.Ε.) του άρθρου 32 ασκείται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
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Τροφίµων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συγκεκριµένα έργα εποπτείας 

µπορεί να ανατίθενται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. Συγκεκριµένα έργα ελέγχου µπορεί επίσης να αναθέτει ο Υπουργός 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σε ορκωτούς ελεγκτές ή σε ελεγκτές 

πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης Οικονοµολογικού 

επαγγέλµατος από το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και σε άλλους ειδικούς επιστήµονες ή 

εµπειρογνώµονες.  

2. Η εποπτεία αφορά στη σύννοµη λειτουργία και στην υποβοήθηση του έργου 

των ΑΣΟ και περιλαµβάνει ιδίως την εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των 

συνεταιρικών µερίδων ή των όλων ληξιπρόθεσµων οικονοµικών υποχρεώσεων των 

µελών τους, την τήρηση των διατάξεων των νόµων, του καταστατικού  των 

αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και 

την εξακρίβωση της αλήθειας του ισολογισµού, των λοιπών ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων και γενικά των τηρούµενων από τις συνεταιριστικές οργανώσεις 

βιβλίων και στοιχείων.  

3. Με Προεδρικό ∆ιάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων, εντός ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του νόµου 

αυτού, καθορίζονται το περιεχόµενο και ο τρόπος άσκησης της εποπτείας, τα 

καθήκοντα των οργάνων άσκησης αυτής, οι υποχρεώσεις των εποπτευοµένων 

προς την εποπτεύουσα αρχή, ιδίως για την παροχή εγγράφων ή άλλων αναγκαίων 

για την άσκηση της εποπτείας στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και οι 

επιβαλλόµενες διοικητικές κυρώσεις από την εποπτεύουσα αρχή, στην περίπτωση 

µη σύννοµης λειτουργίας των συνεταιριστικών οργανώσεων της παραγράφου 1 του 

άρθρου αυτού.  

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που 

δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε αναγκαία 

λεπτοµέρεια για την άσκηση της κρατικής εποπτείας.  

Άρθρο 23 

Έλεγχος 
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1. Ο οικονοµικός, λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος των ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του άρθρου 22 των ΑΣ και, αν συντρέχει 

περίπτωση, των ενοποιηµένων ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

διενεργείται ετησίως, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2, από έναν (1) 

τουλάχιστον νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο του ν. 3693/2008 (Α` 174), για  

τις ΑΣΟ για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις τακτικού ελέγχου των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των νοµικών οντοτήτων του ν. 4308/2014 (Α` 

251) από τους ελεγκτές αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 (Α` 

94). Στις λοιπές ΑΣΟ διενεργείται από έναν (1) τουλάχιστον ελεγκτή που έχει 

άδεια άσκησης οικονοµολογικού επαγγέλµατος, σύµφωνα µε το Π.δ. 475/1991 

(Α` 176). 

 

 2. ∆εν µπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές µέλη και υπάλληλοι της ΑΣΟ που 

ελέγχεται ή συγγενείς αυτών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και δεύτερου 

βαθµού. 

 

 3. Οι ελεγκτές και ισάριθµοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούµενη 

τακτική γενική συνέλευση  της ΑΣΟ, εκτός από τους ελεγκτές της πρώτης 

εταιρικής χρήσης, οι οποίοι ορίζονται από το καταστατικό. Η αµοιβή των ελεγκτών 

ορίζεται µε την απόφαση ορισµού τους ή από το καταστατικό. Οι ελεγκτές 

µπορούν να επαναδιορίζονται, µέχρι και για πέντε (5) συνεχείς χρήσεις. 

 

 4. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρισµα του ελέγχου τους µαζί 

µε τις απαραίτητες πληροφορίες στο διοικητικό συµβούλιο  της ΑΣΟ που 

ελέγχεται, το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση, καθώς 

και να υποβάλλουν αντίγραφο του πορίσµατος στην αρµόδια αρχή του άρθρου 

22. Στο πόρισµα πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονοµικής κατάστασης  

της ΑΣΟ στο πλαίσιο των καταστατικών  της σκοπών και των ετήσιων 

προγραµµάτων δράσης της. Το διοικητικό συµβούλιο της ΑΣΟ υποχρεούται να 

ανακοινώσει το ως άνω πόρισµα στην πρώτη µετά τον έλεγχο γενική συνέλευση 

των µελών της και να καλεί εγγράφως τους ελεγκτές πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες 

πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, για να παρίσταται σε αυτήν. Οι 

ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν 

οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τους ζητηθεί. Αν από το πόρισµα του 

ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις που τιµωρούνται από τις 

διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόµων, οι ελεγκτές 
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υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ηµερών το πόρισµά τους στην 

αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και να γνωστοποιήσουν στην αρµόδια αρχή την ως 

άνω υποβολή. 

 

 5. Η ΑΣΟ που ελέγχεται υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ελεγκτών 

κατάλληλο χώρο, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία (παραστατικά) και 

λογαριασµούς και να παρέχει κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που 

χρειάζονται οι ελεγκτές για την εκτέλεση του έργου τους. 

 

 Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως: 

 

 α) Τη νοµιµότητα των αποφάσεων και των πράξεων των οργάνων διοίκησης της 

ΑΣΟ. 

 β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και οι κανόνες της 

λογιστικής επιστήµης. 

 γ) Την οικονοµική κατάσταση του ΑΣ, που προκύπτει από τον έλεγχο των ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και την έκθεση πεπραγµένων διαχείρισης του 

διοικητικού συµβουλίου. 

 δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά µόνο τη νοµιµότητα της πραγµατοποίησης 

των δαπανών.  Ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση τυχόν 

ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων που έχουν διαπραχθεί και τον 

εντοπισµό των υπευθύνων. 

 6. Οι ελεγκτές, µε αίτησή τους προς το διοικητικό συµβούλιο, στην οποία 

αναφέρουν τα προς συζήτηση θέµατα, µπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης 

γενικής συνέλευσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη γενική 

συνέλευση µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της αίτησης, µε θέµατα 

ηµερήσιας διάταξης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. 

 7. 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, 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των νόµων 4336/2015 και 3693/2008. 

8. α) Ο ΥΠ.Α.Α.Τ. µπορεί να ζητήσει από τους ελεγκτές έκτακτο έλεγχο των Α.Σ.Ο.  

9. Με αποφάσεις του ΥΠ.Α.Α.Τ., που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την άσκηση του 

ελέγχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Άρθρο 24 

∆ιαχειριστική  Χρήση  

1. Η διαχειριστική χρήση δεν µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερους από 

δώδεκα (12) µήνες. 

 

 2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα λογιστικά βιβλία  της ΑΣΟ ενεργείται η 

απογραφή της περιουσίας της, καταρτίζονται οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις, 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 δράσης και ανάπτυξης της 

ΑΣΟ για την επόµενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισµό εσόδων - 

εξόδων και το υποβάλλει για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση. 

4. Οι Α.Σ.Ο., υποχρεούνται να συντάσσουν τον ετήσιο ισολογισµό τους και το 

λογαριασµό Αποτελέσµατα Χρήσης εντός των προθεσµιών που καθορίζονται από 

τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι ΑΣΟ έχουν υποχρέωση να δηµοσιεύουν 

κατ’ έτος τον Ισολογισµό τους και τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις στην 

ιστοσελίδα τους καθώς και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων του ΥΠΑΑΤ, το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν 

από την ηµεροµηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης,  στην 

οποία υποβάλλονται προς έγκριση. 

Άρθρο 25 

∆ιαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονάσµατα - Κέρδη 

1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα της Α.Σ.Ο. αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, 

οι ζηµίες, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των υποχρεωτικών και των προαιρετικών 
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µερίδων, εφόσον το καταστατικό προβλέπει την καταβολή τόκων, το υπόλοιπο 

που αποµένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό 

υπόλοιπο περιλαµβάνει πλεονάσµατα και κέρδη. Τα πλεονάσµατα προέρχονται 

από τις κατά το άρθρο 8 συναλλαγές της συνεταιριστικής οργάνωσης µε τα µέλη 

της. Το πέραν του πλεονάσµατος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις 

συναλλαγές µε τρίτους και συνιστά κέρδη.  

 

2. Από τα πλεονάσµατα,  κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για το 

σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι 

υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεµατικό φθάσει στο ύψος του συνολικού ποσού 

των υποχρεωτικών µερίδων των µελών του συνεταιρισµού και επαναφέρεται εάν το 

τακτικό αποθεµατικό υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των µερίδων των 

µελών. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει µεγαλύτερο ποσοστό κράτησης.  

3. Εάν το καταστατικό προβλέπει συµµετοχή των προαιρετικών µερίδων στα 

πλεονάσµατα ή στα κέρδη ή και στα δύο, τα ποσά που αναλογούν αφαιρούνται 

µετά την αφαίρεση του ποσοστού για το τακτικό αποθεµατικό και εφόσον η γενική 

συνέλευση αποφασίσει την διανοµή τους.  

4. Το υπόλοιπο των πλεονασµάτων, που αποµένει µετά την κράτηση  των 

προηγουµένων παραγράφων διατίθεται για την: 

(α) ανάπτυξη του συνεταιρισµού,  

(β) απόδοση στα µέλη ανάλογα µε τις συναλλαγές τους µε το συνεταιρισµό,  

(γ) υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα µέλη όπως 

ειδικότερα ορίζεται στο καταστατικό.  

5. Τα ποσά της περίπτωσης β της προηγούµενης παραγράφου µπορεί, µε 

απόφαση της γενικής συνέλευσης, να παραµείνουν στον συνεταιρισµό ως 

εξατοµικευµένες έντοκες καταθέσεις προθεσµίας των µελών. Το επιτόκιο που 

καταβάλλεται στην περίπτωση αυτήν καθορίζεται µε απόφαση της γενικής 

συνέλευσης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισµού του 

συνεταιρισµού από τις τράπεζες.  
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6. Στο τακτικό αποθεµατικό περιέρχονται:  

α) Τα κέρδη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, µετά τη φορολόγησή τους.  

β) Η κράτηση της παραγράφου 2.  

γ) Τα έσοδα που περιέρχονται στο συνεταιρισµό από χαριστική αιτία.  

δ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό.  

7. Τα πλεονάσµατα που δηµιουργεί ο Συνεταιρισµός δεν φορολογούνται στον 

Συνεταιρισµό. Τα πλεονάσµατα µπορούν να διανέµονται στα µέλη, σύµφωνα µε 

απόφαση της γενικής συνέλευσης. Τα κέρδη του Συνεταιρισµού, φορολογούνται 

πάντοτε και ουδέποτε διανέµονται στα µέλη.  

Άρθρο 26 

Τηρούµενα βιβλία 

Οι Α.Σ.Ο. τηρούν τα βιβλία που προβλέπονται από την φορολογική νοµοθεσία 

καθώς και τα παρακάτω βιβλία θεωρηµένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους:  

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών.  

β) Βιβλίο Πρακτικών των γενικών Συνελεύσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου    του 

Εποπτικού  Συµβουλίου (ή του Εποπτικού Οργάνου).  

γ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το καταστατικό.  

Άρθρο 27 

Μητρώο µελών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 

Μητρώο µελών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων τηρείται στην 

Εποπτεύουσα Αρχή, η οποία χορηγεί, σε κάθε ΑΣΟ, αριθµό καταχώρισης στο 

Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Με απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα στοιχεία που απαιτούνται για 

την κατάρτιση του µητρώου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Θ’ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

∆ΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Άρθρο 28 

Συγχώνευση - ∆ιαδικασία - Μετατροπή 

1. ∆ύο ή περισσότερες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις οµοιόβαθµες 

µπορεί να συγχωνευθούν είτε µε τη σύσταση νέας συνεταιριστικής οργάνωσης, 

στην οποία ενσωµατώνονται οι συγχωνευόµενες, είτε µε την απορρόφηση µιας ή 

περισσότερων υφιστάµενων συνεταιριστικών οργανώσεων από άλλη, η οποία ήδη 

λειτουργεί.  

2. Για τη Συγχώνευση απαιτείται:  

α) Απόφαση των γενικών συνελεύσεων καθεµίας από τις προς Συγχώνευση 

συνεταιριστικές οργανώσεις, που λαµβάνεται µε την εξαιρετική απαρτία και 

πλειοψηφία, που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 2 των άρθρων 11 και 12, 

αντίστοιχα, του νόµου αυτού. Η απόφαση αυτή αφορά την έγκριση του σχεδίου 

Σύµβασης Συγχώνευσης και τις, κατά περίπτωση, τροποποιήσεις του 

καταστατικού, που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση της Συγχώνευσης. Τα 

∆ιοικητικά Συµβούλια (ή τα Όργανα Εποπτείας) των ΑΣΟ που συγχωνεύονται 

καταρτίζουν εγγράφως σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης. Το σχέδιο Σύµβασης 

Συγχώνευσης περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

- την επωνυµία, την καταστατική έδρα των συγχωνευοµένων, καθώς και τον 

αριθµό καταχώρισης των καταστατικών τους και των τροποποιήσεων αυτών στο 

βιβλίο µητρώου αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων του αρµοδίου 

∆ικαστηρίου,  

- την επωνυµία και την έδρα, που προτείνεται για τη συνεταιριστική οργάνωση 

που θα προέλθει από τη Συγχώνευση.  
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- τον τρόπο κατανοµής των συνεταιρικών µερίδων .  

- τους ενδεχόµενους ειδικούς όρους ή πλεονεκτήµατα που συνδέονται µε τις 

υποχρεωτικές, πρόσθετες υποχρεωτικές και προαιρετικές µερίδες.  

- την ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις των συγχωνευοµένων ΑΣΟ, 

θεωρούνται λογιστικά τελούµενες για λογαριασµό της νέας ΑΣΟ.  

Οι συγχωνευόµενοι συνεταιρισµοί µπορούν να προσθέσουν και άλλα στοιχεία στο 

σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης.  

β) ∆ηµοσίευση περίληψης του σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης σε µία εφηµερίδα 

ευρείας κυκλοφορίας του νοµού της έδρας των υπό Συγχώνευση συνεταιριστικών 

οργανώσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την ηµέρα λήψεως της 

αποφάσεως της γενικής συνέλευσης».  

γ) Εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευοµένων ΑΣΟ. Για την 

εκτίµηση συντάσσεται έκθεση προς τη γενική συνέλευση των µελών των 

συγχωνευοµένων ΑΣΟ, από επιτροπή εµπειρογνωµόνων ή την Επιτροπή της παρ. 

1 ή τα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920. Τα πρόσωπα αυτά, 

που ορίζονται µετά από κοινή αίτηση ή συµφωνία των συγχωνευοµένων ΑΣΟ 

εξετάζουν επίσης και τους όρους που περιλαµβάνονται στο σχέδιο Σύµβασης 

Συγχώνευσης. Κάθε πρόσωπο του προηγουµένου εδαφίου έχει το δικαίωµα να 

λαµβάνει από τις συγχωνευόµενες ΑΣΟ οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο 

χρήσιµο για τη διεκπεραίωση του έργου της εκτίµησης καθώς και να διενεργεί 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους.  

δ) Σύγκληση, µετά από πρόσκληση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων ή των Οργάνων 

Εποπτείας των υπό Συγχώνευση συνεταιριστικών οργανώσεων των µελών τους, σε 

κοινή γενική συνέλευση. Η συνέλευση αυτή εκλέγει το προσωρινό ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ή το Όργανο Εποπτείας της νέας οργάνωσης, που προκύπτει από τη 

Συγχώνευση.  

ε) Έγκριση του καταστατικού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του νόµου αυτού.  

στ) Καταχώριση στο βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισµών του εγκεκριµένου 

καταστατικού, µε µνεία του αριθµού της εγκριτικής απόφασης του δικαστηρίου, 
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σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3. Από την ηµεροµηνία αυτή συντελείται η 

συγχώνευση και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευοµένων αποτελούν 

περιουσία της νέας συνεταιριστικής οργάνωσης. Ο Υποθηκοφύλακας µεταγράφει 

τα ακίνητα στη νέα Α.Σ.Ο., που προέκυψε από τη Συγχώνευση, σηµειώνοντας 

σχετική πράξη στα βιβλία του ύστερα από αίτηµα των αρµόδιων οργάνων της και 

την προσκόµιση όλων των απαιτούµενων από το Υποθηκοφυλακείο στοιχείων 

καθώς και τον αριθµό καταχώρισης στο µητρώο ΑΣΟ της Εποπτεύουσας Αρχής.  

3. Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την καταχώριση της 

εγκριτικής απόφασης στο βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισµών που τηρείται 

στο αρµόδιο δικαστήριο, το προσωρινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο (ή το Όργανο 

Εποπτείας) συγκαλεί εντός µηνός τα µέλη της νέας συνεταιριστικής οργάνωσης σε 

γενική συνέλευση για την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ή Εποπτικού 

Οργάνου) της συνεταιριστικής οργάνωσης.  

4. Μέλη, που δεν επιθυµούν τη Συγχώνευση, µπορεί να αποχωρήσουν σύµφωνα 

µε τους όρους του καταστατικού. Η τυχόν υπεραξία, που προκύπτει από την 

αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο και τέλος 

και εγγράφεται σε λογαριασµό του τακτικού αποθεµατικού της νέας οργάνωσης.  

5. Η συγχώνευση συνεπάγεται, από την ηµέρα που συντελείται, την καθολική 

διαδοχή της νέας συνεταιριστικής οργάνωσης σε όλα τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις των οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν Η νέα συνεταιριστική 

οργάνωση υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα γενικά τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις των οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν  

6. Τα µέλη των οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν είναι αυτοδικαίως µέλη της νέας 

οργάνωσης µε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ορίζει το νέο 

καταστατικό.  

7. Οι συνεταιρικές µερίδες των οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν αποτελούν 

κεφάλαιο της νέας οργάνωσης. Αν οι συνεταιρικές αυτές µερίδες είναι άνισες, η 

κοινή γενική συνέλευση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, µε απόφασή της, 

ορίζει τον τρόπο προσαρµογής των µερίδων που υπολείπονται του ύψους της 

συνεταιρικής µερίδας της νέας ή της απορροφούσας οργάνωσης.  
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8. Η Συγχώνευση των οργανώσεων δεν επιφέρει διακοπή των δικών, στις οποίες 

είναι διάδικοι. Εκκρεµείς δίκες των οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν 

συνεχίζονται από τη νέα οργάνωση.  

9. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, που συγχωνεύονται, απαλλάσσονται 

της υποχρέωσης καταβολής κάθε φόρου, τέλους χαρτοσήµου και φόρου υπέρ 

τρίτων, αµοιβών συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, που έχουν σχέση µε τη 

Συγχώνευση και µετατροπή».  

10. Οι κάθε είδους φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα για την ενίσχυση των 

συγχωνεύσεων των Α.Σ.Ο., που θεσπίστηκαν και περιλαµβάνονται στις διατάξεις 

του άρθρου 33 του ν. 2169/1993 (ΦΕΚ 149 Α&#39;), όπως αυτός ισχύει σήµερα, 

εξακολουθούν να ισχύουν.  

11. Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχωνεύονται ή/και 

µετατρέπονται για αναπτυξιακούς λόγους ενισχύονται εφάπαξ µε ποσόν µέχρι 

τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ εκάστη  από τον τακτικό προϋπολογισµό του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για αποζηµιώσεις 

αποχωρούντος, πλεονάζοντος προσωπικού των οργανώσεων αυτών, για πληρωµή 

ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών και για δαπάνες µελετών για την 

εξυγίανση της νέας οργάνωσης  καθώς και για λόγους που διευκολύνουν τη 

Συγχώνευση ή/και µετατροπή». Είναι δυνατή η εισφορά ενός ή περισσότερων 

κλάδων ή τµηµάτων λειτουργούσας Α.Σ.Ο., οποιασδήποτε βαθµίδας σε 

λειτουργούσα ή συνιστώµενη Συνεταιριστική Ανώνυµη Εταιρία ή Συνεταιριστική 

Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, µε απόφαση της γενικής Συνέλευσης της 

Α.Σ.Ο., η οποία λαµβάνεται επίσης µε την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία 

που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 2 των άρθρων 11 και 12 αντίστοιχα, όπως 

ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή και η εισφορά περιουσιακών 

στοιχείων για τα οποία δόθηκε επιχορήγηση από τους εκάστοτε ισχύοντες 

αναπτυξιακούς νόµους µε την προβλεπόµενη από αυτούς διαδικασία.  

12. Κατά τα λοιπά για τη µετατροπή εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των κ.ν. 

2190/1920 και 3190/1955.  

13. Οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρµόζονται συµπληρωµατικά για θέµατα 

που δεν ρυθµίζονται µε το άρθρο αυτό. Οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων που 

ρυθµίζουν θέµατα του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως.  
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14. Οι παντός είδους φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα που προβλέπονται για 

όλες τις περιπτώσεις Συγχωνεύσεων, µετατροπών, απορροφήσεων, εισφορών 

κλάδων κλπ., που προβλέπουν οι κείµενες διατάξεις εφαρµόζονται και για τις 

κάθε είδους συγχωνεύσεις, µετατροπές, απορροφήσεις, εισφορών κλάδων κλπ. 

του παρόντος άρθρου.  

Άρθρο 29 

Πτώχευση - ∆ιαδικασία 

1. Η αγροτική συνεταιριστική οργάνωση κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης αν 

παύσει τις πληρωµές των χρεών της.  

2. Η πτώχευση κηρύσσεται από το Πολυµελές Πρωτοδικείο της έδρας της 

συνεταιριστικής οργάνωσης µετά από αίτηση:  

α) Οποιουδήποτε πιστωτή, που έχει έννοµο συµφέρον.  

β) Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, (ή του Εποπτικού Οργάνου) της Οργάνωσης.  

γ) Των εκκαθαριστών.  

3. Η υπό εκκαθάριση συνεταιριστική οργάνωση κηρύσσεται σε πτώχευση µόνον 

αν δεν έχει συντελεστεί η διανοµή.  

4. Αν υποβληθεί δήλωση παύσης πληρωµών ή αίτηση κήρυξης σε πτώχευση της 

συνεταιριστικής οργάνωσης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (ή το Εποπτικό Όργανο) 

ή αν έχει κατατεθεί αίτηση για την κήρυξή της σε πτώχευση από οποιονδήποτε 

τρίτο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (ή το Εποπτικό Όργανο) ή οι εκκαθαριστές 

συγκαλούν εντός δέκα (10) ηµερών τη γενική συνέλευση µε θέµα την επιβολή 

έκτακτης εισφοράς για να αποφευχθεί η κήρυξη της πτώχευσης. Στη γενική 

συνέλευση υποβάλλεται Ισολογισµός και Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ή 

του Εποπτικού Οργάνου), για την περιουσιακή κατάσταση της συνεταιριστικής 

οργάνωσης και την προτεινόµενη έκτακτη εισφορά. Η γενική συνέλευση µε 

απόφασή της, που λαµβάνεται µε τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, επιβάλλει 

στα µέλη έκτακτη εισφορά, ανάλογα µε τον αριθµό των υποχρεωτικών µερίδων 

τους και µέσα στα όρια της από το καταστατικό προβλεπόµενης ευθύνης. Η 

εισφορά αυτή βαρύνει και τα µέλη που αποχώρησαν για οποιονδήποτε λόγο µέσα 
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στο τελευταίο, πριν από την υποβολή της αίτησης, για την κήρυξη της πτώχευσης 

έτος. Η εισφορά καταβάλλεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη 

λήψη της απόφασης στη γενική συνέλευση. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει 

άπρακτη, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (ή το Εποπτικό Όργανο) ή οι εκκαθαριστές 

υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ειρηνοδικείο πίνακα για την έκτακτη εισφορά. 

Ο πίνακας κηρύσσεται εκτελεστός από το Ειρηνοδικείο.  

5. Μέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κατάθεση της δήλωσης της προηγούµενης 

παραγράφου ή από την κοινοποίηση στη συνεταιριστική οργάνωση, της αίτησης 

για την κήρυξή της σε πτώχευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (ή το Εποπτικό 

Όργανο), υποχρεούται να δηλώσει στο Πολυµελές Πρωτοδικείο αν συνεχίζει ή όχι 

τις πληρωµές.  

6. Το Πολυµελές Πρωτοδικείο προσδιορίζει δικάσιµο για την εκδίκαση της 

αιτήσεως - δηλώσεως µετά την πάροδο της προθεσµίας της προηγούµενης 

παραγράφου και αν διαπιστώσει ότι εξακολουθεί η κατάσταση παύσης των 

πληρωµών, κηρύσσει τη συνεταιριστική οργάνωση σε πτώχευση.  

7. Από την κήρυξή της σε πτώχευση η συνεταιριστική οργάνωση διαλύεται. Η 

πτώχευση της οργάνωσης δεν συνεπάγεται την πτώχευση των µελών της.  

8. Αν επιτευχθεί πτωχευτικός συµβιβασµός, επικυρώνεται από το Πολυµελές 

Πρωτοδικείο, οπότε η συνεταιριστική οργάνωση αναβιώνει και συνεχίζει τις 

εργασίες της. Μετά την κατάρτιση του συµβιβασµού οι πιστωτές δεν µπορούν να 

στραφούν κατά των µελών. Η απόφαση, µε την οποία επικυρώνεται ο 

συµβιβασµός, κοινοποιείται µε φροντίδα της οργάνωσης στον ειρηνοδίκη και στην 

εποπτεύουσα αρχή.  

9. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις περί πτωχεύσεως της κείµενης 

νοµοθεσίας.  

 

Άρθρο 30 

Λύση 

1. Οι Α.Σ.Ο. λύονται:  
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α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς τους, που ορίζεται στο καταστατικό και δεν 

αποφασίσθηκε η παράτασή του από τη γενική συνέλευση.  

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται µε την εξαιρετική 

απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 2 των άρθρων 11 και 12 

αντίστοιχα του νόµου αυτού.  

γ) Αν κηρυχτούν σε κατάσταση πτωχεύσεως.  

δ) Με απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της ΑΣΟ δικάζοντος 

κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. Κ.Πολ.∆. κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε 

έχει έννοµο συµφέρον ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ή του Οργάνου Εποπτείας) 

ή των 2/3 του συνολικού αριθµού των µελών ή της Εποπτεύουσας αρχής.  

2.Η αίτηση για τη λύση στην περίπτωση δ) ανωτέρω υποβάλλεται από 

οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και την εποπτεύουσα αρχή, αν η λειτουργία 

της ΑΣΟ απέβη παράνοµη ή αν οι ΑΣΟ δεν δηµοσίευσαν τον ετήσιο Ισολογισµό 

τους και τις ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις για δύο (2) συνεχή έτη ή αν 

αδράνησαν για δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις ή αν 

συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού τους, λόγω µειωµένης δραστηριότητας.  

3.Η εποπτεύουσα αρχή υποχρεούται, χωρίς καθυστέρηση να προβεί στις 

ενέργειες της παραγράφου 1 περίπτωση ε) του παρόντος άρθρου από τη στιγµή 

που θα λάβει µε οποιονδήποτε τρόπο γνώση, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Αν η εποπτεύουσα αρχή αδρανήσει, 

οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση, για τη 

ζηµία που υφίσταται από την αδράνεια αυτή.  

4.Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση, η οποία αδυνατεί να εκλέξει όργανα 

διοίκησης από την γενική συνέλευση ή να διορίσει προσωρινή διοίκηση σύµφωνα 

µε το άρθρο 69 του Α.Κ., για χρονικό διάστηµα ενός έτους, διαλύεται σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην περίπτ. δ της παρ.1 του παρόντος.  

5.Σε περίπτωση ελλείψεως διοικήσεως οποιοδήποτε δικόγραφο κοινοποιείται 

νοµίµως σε οποιοδήποτε µέλος του τελευταίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ή του 

∆ιευθυντικού ή του Εποπτικού Οργάνου) της ΑΣΟ.  
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Άρθρο 31 

Εκκαθάριση 

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της λύσης των Α.Σ.Ο. που επέρχεται από την 

κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως κατά την οποία ακολουθείται η διαδικασία 

του εµπορικού δικαίου, τη λύση ακολουθεί, σε κάθε άλλη περίπτωση, το στάδιο 

της εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσότερους 

εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση, η οποία ορίζει και το ύψος 

της αµοιβής τους εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Το νοµικό 

πρόσωπο της λυθείσας Α.Σ.Ο. εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί για της 

ανάγκες της εκκαθάρισης.  

2. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαριστών, µετά από 

αίτηση µέλους ή πιστωτή της Α.Σ.Ο., το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της 

Α.Σ.Ο. διορίζει τους εκκαθαριστές, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας 

δικαιοδοσίας.  

3.Για την εκκαθάριση των ΑΣΟ, κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις περί 

δικαστικής εκκαθάρισης κληρονοµίας.  

Άρθρο 32 

Ενέργειες εκκαθαριστών 

1. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, µόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να 

κάνουν απογραφή της περιουσίας της εκκαθαριζόµενης οργάνωσης και να 

συντάξουν ισολογισµό, αντίγραφο του οποίου, υποβάλλουν στην εποπτεύουσα 

αρχή. Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογισµός συντάσσεται στο τέλος κάθε 

έτους. Ο τελικός ισολογισµός καταρτίζεται στο τέλος της εκκαθάρισης. Οι 

εκκαθαριστές γνωστοποιούν τη λύση της οργάνωσης µε τη δηµοσίευσή της σε µια 

ηµερήσια εφηµερίδα και αν δεν εκδίδεται τέτοια σε περιοδική εφηµερίδα, του 

νοµού της έδρας της και καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν της απαιτήσεις 

τους.  
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2. Απαιτήσεις πιστωτών κατά της υπό εκκαθάριση οργάνωσης παραγράφονται 

µετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της λύσεώς 

της.  

3. Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσµα χρέη της 

εκκαθαριζόµενης οργάνωσης µε την ακόλουθη σειρά: προηγείται η εξόφληση των 

οφειλών στους εργαζόµενους και ακολουθεί η εξόφληση των λοιπών δανειστών. 

Στη συνέχεια εξοφλούνται οι προαιρετικές µερίδες.  

4. Το υπόλοιπο του ενεργητικού, που αποµένει µετά την εξόφληση των 

υποχρεωτικών και πρόσθετων υποχρεωτικών µερίδων στην ονοµαστική τους αξία 

διατίθενται σε άλλο συνεταιριστικό φορέα, µε σκοπούς αγροτικής δραστηριότητας 

ή κοινωφελείς σκοπούς και ουδέποτε διανέµεται στα µέλη.  

5. Η διάρκεια της εκκαθάρισης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. 

Παράταση µπορεί να δοθεί µόνον κατόπιν αιτήσεως πιστωτή ή µέλους της ΑΣΟ ή 

του εκκαθαριστή, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, από το Μονοµελές 

Πρωτοδικείο της έδρας της ΑΣΟ, δικάζοντος κατά τη διαδικασία της εκουσίας 

δικαιοδοσίας».  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι’ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 33 

1. Τιµωρείται µε φυλάκιση από τρεις (3) µήνες έως ένα (1) έτος, εφόσον από 

άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή του Εποπτικού Συµβουλίου, (ή του Εποπτικού Οργάνου ή του 

Οργάνου ∆ιεύθυνσης) ή υπάλληλος Α.Σ.Ο. και Σ.Ε. αν:  

α) Εν γνώσει του παρέχει στη γενική συνέλευση ή σε εκείνον που ασκεί την 

εποπτεία ή τον έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει αληθή στοιχεία, 

γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στην οικονοµική κατάστασή των ΑΣΟ. 
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β) Εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία των ΑΣΟ 

ή συντάσσει ψευδείς ή εικονικούς ισολογισµούς.  

γ) Αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει από εκείνον που ασκεί έλεγχο ή 

εποπτεία, τα τηρούµενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεµποδίζει µε οποιονδήποτε τρόπο 

την άσκηση ελέγχου ή εποπτείας.  

2. Με φυλάκιση από ένα (1) µήνα µέχρι ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις 

δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιµωρείται όποιος διενεργεί έλεγχο ή εποπτεία 

στις αναφερόµενες στην παράγραφο 1 οργανώσεις, αν κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται 

αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονοµική 

κατάσταση των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 οργανώσεων και περιήλθαν σε 

γνώση του από τον έλεγχο ή την εποπτεία, που διενήργησε σε αυτές.  

3. Τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα (1) µήνα µέχρι ένα (1) έτος ή µε χρηµατική 

ποινή ή και µε τις δύο ποινές, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται 

βαρύτερη ποινή, όποιος παρεµποδίζει τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή του Εποπτικού Συµβουλίου, (ή του Οργάνου ∆ιεύθυνσης ή του 

Οργάνου Εποπτείας) ή της γενικής συνέλευσης των µελών των αναφερόµενων στην 

παράγραφο 1 οργανώσεων, µε χρήση σωµατικής βίας ή απειλής σωµατικής βίας 

ή άλλης παράνοµης πράξης ή παράλειψης.  

4. Τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα (1) µήνα 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 ψηφίζει πολλές φορές ή µε οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο µπορεί να προκαλέσει την παραγωγή µη γνήσιου αποτελέσµατος εκλογής 

για την ανάδειξη ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ή Εποπτικού Οργάνου) και 

αντιπροσώπων των Α.Σ.Ο. και της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.  

5. Με τις ποινές της προηγούµενης παραγράφου τιµωρούνται τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, (ή του Οργάνου Εποπτείας ή του Οργάνου ∆ιεύθυνσης) 

οι εκκαθαριστές και οι υπάλληλοι των συνεταιριστικών οργανώσεων της 
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παραγράφου 1, στους οποίους παραχώρησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το 

Όργανο Εποπτείας την άσκηση ορισµένων αρµοδιοτήτων του, για παράβαση των 

διατάξεων του νόµου ή του καταστατικού ή για ενέργειες που αντίκεινται στις 

αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή για µη εκτέλεση σύµφωνα µε το νόµο και το 

καταστατικό των καθηκόντων τους, καθώς και για την παράλειψη σύνταξης του 

ισολογισµού.  

`Άρθρο  34  

Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. 

 

 1. Οι ΑΣΟ συνιστούν σωµατείο, το οποίο αποτελεί το ανώτατο εθνικό  ιδεολογικό 

και συντονιστικό όργανο του αγροτικού συνεταιριστικού  κινήµατος  της χώρας µε 

την ονοµασία Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Η 

Ένωση εκπροσωπεί τα µέλη της, Αγροτικές Συνεταιριστικές  Οργανώσεις όλων των 

βαθµών, τις Οµοσπονδίες και Συνοµοσπονδίες  τους  στο εσωτερικό και εξωτερικό 

και επιµελείται για την τήρηση των συνεταιριστικών αρχών και την ανάπτυξη της 

συνεταιριστικής ιδέας. ∆ιαπραγµατεύεται και συνάπτει συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας που  αφορούν το προσωπικό των Α.Σ.Ο των Οµοσπονδιών και των 

Συνοµοσπονδιών τους. 

`Έχει  περιφέρεια  ολόκληρη  την επικράτεια. Η έδρα της Ένωσης  ορίζεται από το 

Καταστατικό της. 

2. Η   Ένωση ιδρύει  εκπαιδευτικά κέντρα, σχολές  και Ινστιτούτα, µε σκοπό την 

συνεταιριστική εκπαίδευση των µελών των ΑΣΟ, των Οµοσπονδιών και 

Συνοµοσπονδιών καθώς και των υπαλληλικών και επαγγελµατικών στελεχών τους.  

3. Η Ένωση   υποχρεούται να τηρεί ειδικούς φακέλους των µελών  

της,  όπου  φυλάσσονται  τα  Καταστατικά  και  κάθε  σχετικό µε τα µέλη  

έγγραφο. 

 

 

`Άρθρο 35  

Γενική Συνέλευση - ∆ιοίκηση   

Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. 

 

    1.  Η  Γενική  Συνέλευση  της Πανελλήνιας Ένωσης  απαρτίζεται  από  τους 

αντιπροσώπους  των µελών της,  που  µετέχουν σ` αυτήν. Η αναλογία του 

αριθµού των αντιπροσώπων καθορίζεται από το καταστατικό της. Θέµατα  
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σχετικά  µε  τη  συγκρότηση  της  Γενικής   Συνέλευσης, τη  λειτουργία  της και 

τις αρµοδιότητές της ρυθµίζονται από το Καταστατικό της.  

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης  αποτελείται από 13  µέλη και οι 

αρµοδιότητές του ορίζονται από το Καταστατικό της.  Οι διατάξεις των άρθρων 15 

και  21   εφαρµόζονται ανάλογα  και  για  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης.  

3.  Το Εποπτικό Συµβούλιο της  Ένωσης συγκροτείται, λειτουργεί  και 

αποφασίζει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16. 

4. Η  ετήσια  εισφορά  των  µελών  της  Ένωσης   προς  αυτήν καθορίζεται  µε  

απόφαση  της  τακτικής  Γενικής  Συνέλευσής  της. 

5. Με  κοινή  απόφαση, που εκδίδεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων και τον Υπουργό Οικονοµικών, καθορίζεται οικονοµική ενίσχυση 

της Ένωσης για τα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας της.  

6. Στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπ.Α.Α.Τ. εγγράφεται κάθε χρόνο πίστωση 

ελεγχόµενη απολογιστικά για την οικονοµική ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου 

για τους συνεταιρισµούς της οργάνωσης συντονισµού και εκπροσώπησης της 

ελληνικής συνεταιριστικής κίνησης. Το ύψος της πίστωσης θα ισούται µε την 

εισφορά των ίδιων των συνεταιριστικών οργανώσεων, που θα εισφέρεται από τα 

µέλη των συνεταιρισµών που µετέχουν στην Πανελλήνια Οργάνωση 

εκπροσώπησης της συνεταιριστικής κίνησης.   

  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ 
 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 
Άρθρο 36 

Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών (Ε.Α.Σ.) 
 

  1. ∆ύο ή περισσότεροι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (Α.Σ.) µπορεί να συνιστούν 
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών (Ε.Α.Σ.), η οποία έχει ως σκοπό την ενίσχυση, 
διεύρυνση και συντονισµό των δραστηριοτήτων των πρωτοβάθµιων συνεταιρισµών 
- µελών της, κυρίως σε ειδικούς κλάδους παραγωγής ή βασικό προϊόν σε εθνική 

κλίµακα, όπως αναλυτικότερα προβλέπεται στο καταστατικό της». 
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 2. Για τη σύσταση Ε.Α.Σ. απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων των Α.Σ., 
που επιθυµούν τη σύστασή της, καθώς και σύνταξη, υπογραφή και έγκριση του 
καταστατικού της.  
  3. «Έδρα της ΕΑΣ είναι ο τόπος, όπου είναι εγκατεστηµένη η διοίκησή της. Η 

περιφέρεια της ΕΑΣ ορίζεται από το Καταστατικό της». 
 
  4. Στην επωνυµία της Ε.Α.Σ. αναφέρεται η έδρα της. Η επωνυµία πρέπει να 
διακρίνεται από την επωνυµία άλλης Ε.Α.Σ., που έχει την ίδια έδρα. 
  5. Το καταστατικό της Ε.Α.Σ. εγκρίνεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της 
έδρας της, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 του νόµου αυτού, που εφαρµόζονται 
αναλόγως. 
  6. Οι Α.Σ.Ο. µπορεί να πρακτορεύουν στην περιφέρειά τους ασφαλιστικές 
εταιρίες. 
 
           

Άρθρο 37 
Γενικές Συνελεύσεις Ε.Α.Σ. 

 
  1. Η γενική συνέλευση της Ε.Α.Σ. συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των 
συνεταιρισµών - µελών της. 
  Κάθε µέλος της Ένωσης διαθέτει µία τουλάχιστον ψήφο. 
  2. Το καταστατικό της Ένωσης καθορίζει τη συµµετοχή του συνεταιρισµού στην 

Ένωση µε µία υποχρεωτική µερίδα και µία ψήφο. 
Ορίζει επίσης την αξία της µερίδας και τις προϋποθέσεις καταβολής της. 
Στο καταστατικό προβλέπονται επίσης οι όροι και προϋποθέσεις για την 
απόκτηση από κάθε µέλος πρόσθετων υποχρεωτικών µερίδων, ανάλογα µε το 
ύψος των συναλλαγών του µε την Ένωση για καθορισµένη περίοδο συναλλαγών. 
Στην περίπτωση αυτή το καταστατικό ορίζει τις αντιστοιχούσες στις πρόσθετες 
µερίδες ψήφους. Ο συνολικός αριθµός των ψήφων δεν µπορεί σε καµία 
περίπτωση να υπερβεί τις πέντε (5). "Το καταστατικό µπορεί επίσης να προβλέπει 
τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση προαιρετικών µερίδων από τα 
µέλη της Ένωσης τους εργαζόµενους  και από τρίτους. Στην περίπτωση αυτή 
µπορεί να προβλέπει προνόµια υπέρ των προαιρετικών µερίδων. Οι προαιρετικές 
µερίδες δεν παρέχουν δικαίωµα ψήφου. Το Καταστατικό µπορεί να προβλέπει 

την εγγραφή στην ΄Ένωση µελών-επενδυτών µη χρηστών. 
Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 8 εφαρµόζονται αναλόγως. 
 3. Ο αντιπρόσωπος του συνεταιρισµού ασκεί στη γενική συνέλευση της 'Ένωσης 
όλα τα δικαιώµατα του συνεταιρισµού, ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων 
της γενικής συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του Εποπτικού 
Συµβουλίου  του συνεταιρισµού του. 
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4.Τo καταστατικό του συνεταιρισµού - µέλους ορίζει τις προϋποθέσεις και τη 
διαδικασία ορισµού και απώλειας της ιδιότητας του αντιπροσώπου. 
 
 

 
Άρθρο 38 

∆ιοικητικό Συµβούλιο Ένωσης Αγροτικών  Συνεταιρισµών 
 

  1. Το διοικητικό συµβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των 
αντιπροσώπων της Ε.Α.Σ. µε το σύστηµα και τη διαδικασία του άρθρου 15 του 
νόµου αυτού. 
  2. Ο αριθµός των µελών του διοικητικού συµβουλίου ορίζεται από το 
καταστατικό και δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3). 
  3. Τα άρθρα 15 και 16 του νόµου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως. 
 
 

 
 

Άρθρο 39 
Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.) 

 
  1. ∆ύo ή περισσότερες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών µπορούν να συνιστούν 

µεταξύ τους Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.). 
  Οι ΚΕ.Σ.Ε. έχουν ως αντικείµενο το συντονισµό και την ενίσχυση της 
συνεταιριστικής δράσης των µελών τους, καθώς και την ανάληψη εργασιών και 
παροχή υπηρεσιών σε ευρύτερη κλίµακα. 
  2. Τo καταστατικό της ΚΕ.Σ.Ε. εγκρίνεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της 
έδρας της σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 του νόµου αυτού, που εφαρµόζονται 
αναλόγως. 
  3. Η έδρα της ΚΕ.Σ.Ε. είναι ο δήµος ή η κοινότητα όπου είναι εγκατεστηµένη η 
διοίκησή της. Η περιφέρεια της ΚΕ.Σ.Ε. ορίζεται από το καταστατικό της. Η 
επωνυµία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυµία άλλης ΚΕ.Σ.Ε. µε την ίδια 
έδρα ή περιφέρεια. 
  5. Η γενική συνέλευση της ΚΕ.Σ.Ε. συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των 

µελών της, που εκλέγονται σύµφωνα µε το καταστατικό των µελών τους. 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 37 και 38, όπως 
ισχύουν. 
 

Άρθρο 40 
Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.) 
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  1. ∆ύο ή περισσότερες Α.Σ.Ο. της ίδιας ή διαφορετικής βαθµίδας µπορεί να 
συνιστούν µεταξύ τους Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
(Κ.Α.Σ.Ο.), µε σκοπό την προαγωγή των καταστατικών σκοπών και 

δραστηριοτήτων τους. 
  2. ΟΙ Κ.Α.Σ.Ο. αποτελούν ίδια νοµικά πρόσωπα και για τη σύστασή τους 
απαιτείται η σύνταξη καταστατικού, που εγκρίνεται από το Μονοµελές 
Πρωτοδικείο της έδρας τους. Τα άρθρα 3 και 4 του νόµου αυτού εφαρµόζονται 
αναλόγως. 
  3. Η έδρα και η περιφέρεια της Κοινοπραξίας ορίζεται από το καταστατικό της. 
Για την επωνυµία της Κοινοπραξίας εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του 
άρθρου 2 του νόµου αυτού. 
 
  4. Η γενική συνέλευση της Κοινοπραξίας συγκροτείται από τους αντιπροσώπους 
των Α.Σ.Ο., που µετέχουν σε αυτήν, οι οποίοι ορίζονται σύµφωνα µε το 
καταστατικό τους. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι` 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣΟ  ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Άρθρο 40 
 Οικονοµικές ενισχύσεις – φορολογικές  α̟αλλαγές - κίνητρα 
 
 1. Οι εισφορές των µελών ̟ρος τους ΑΣΟ δεν υ̟όκεινται σε φόρο ή σε τέλος 
χαρτοσήµου ή  ο̟οιαδή̟οτε άλλη ε̟ιβάρυνση υ̟έρ τρίτου. 
 2. Η νόµιµη ̟ροµήθεια, για τις ασφαλιστικές συµβάσεις ̟ου καταρτίζονται ή 
ανανεώνονται µε τη  µεσολάβηση ΑΣ, καταβάλλεται σε αυτούς. 
3. Οι ΑΣΟ ̟ου συγχωνεύονται, µετατρέ̟ονται ή διασ̟ώνται  σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ̟αρόντος νόµου α̟αλλάσσονται της υ̟οχρέωσης καταβολής κάθε είδους φόρου, 
τέλους, τέλους χαρτοσήµου, φόρου υ̟έρ τρίτων, δικαιωµάτων 
υ̟οθηκοφυλάκων, δικαιωµάτων Ταµείων, αναλογικών δικαιωµάτων 
συµβολαιογράφων και κάθε άλλης α̟αλλαγής, ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις για 
τις κεφαλαιουχικές εταιρείες,  εφόσον συντρέχουν οι κατά ̟ερί̟τωση ̟ροβλε̟όµενες 
̟ροϋ̟οθέσεις των α̟αλλαγών. Η µεταγραφή στα υ̟οθηκοφυλακεία γίνεται ατελώς. Η 
διάταξη της ̟αρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4178/2013 (Α` 174), ό̟ως ισχύει ,  δεν 
εφαρµόζεται και στην ̟ερί̟τωση συµβάσεων συγχώνευσης των ΑΣ. 
4. Με α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Αγροτικής  Ανά̟τυξης και Τροφίµων, 
µ̟ορεί να καθορίζονται ̟ρόσθετα κίνητρα για τη συγχώνευση και την ανά̟τυξη των 
ΑΣΟ. Τα κίνητρα αναφέρονται στις ε̟ενδύσεις, στην ανά̟τυξη των ΑΣ, στην 
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̟ρόσληψη και κατάρτιση στελεχών, στην ε̟ιλεξιµότητα για ανάθεση έργων και στην 
ενθάρρυνση ανάληψης ̟ρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων ε̟’ ωφελεία των µελών 
τους. Με όµοιες α̟οφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις υ̟αγωγής των 
ΑΣΟ στα ̟αρα̟άνω κίνητρα. 
 5. Νοµοθετικές διατάξεις ̟ου ̟αρέχουν διευκολύνσεις ή α̟αλλαγές α̟ό φόρους, τέλη 
χαρτοσήµου ή άλλα υ̟έρ του ∆ηµοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώµατα υ̟έρ 
ο̟οιουδή̟οτε τρίτου για τη συγχώνευση ε̟ιχειρήσεων εφαρµόζονται αναλόγως και 
στους ΑΣ, µε ανάλογη εφαρµογή. 
6.Με α̟όφαση  των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Αγροτικής  Ανά̟τυξης και Τροφίµων, 
µ̟ορεί να ̟ροβλέ̟εται ε̟ιχορήγηση α̟ό τον ̟ροϋ̟ολογισµό του ΥΠΑΑΤ, στην  
Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, για θέµατα 
συνεταιριστικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των στελεχών των αγροτικών 

συνεταιρισµών. Η σχετική επιχορήγηση , ελέγχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 
κρατικών δαπανών. 

7.Με α̟όφαση  των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Αγροτικής  Ανά̟τυξης και 
Τροφίµων, µ̟ορεί να διευκολύνεται η είσ̟ραξη α̟ό το ∆ηµόσιο, εισφορών, ̟ου 
καταβάλουν οι συνεταιρισµένοι αγρότες υ̟ερ.  της Πανελλήνιας Ένωσης Αγροτικών 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Το είδος της εισφοράς και η πηγή της καθορίζεται 

µε απόφαση της γενικής συνέλευσης της Πανελλήνιας Ένωσης Αγροτικών 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων, η οποία γνωστοποιείται στους Υπουργούς  της 
παρούσας παραγράφου.  
8. Οι αποφάσεις των παραγράφων 4,6 και 7 του παρόντος δηµοσιεύονται στην 
εφηµερίδα της κυβερνήσεως.   
 
 

 
 

Άρθρο 41 
Ανάλογη εφαρµογή διατάξεων 

 
 Για τις ΕΑΣ, τις ΚΑΣΟ και τις ΚΕΣΕ που διατηρούνται, εφαρµόζονται αναλόγως 
όλες οι διατάξεις που αφορούν τις ΑΣΟ του παρόντος νόµου, εφόσον δεν 
προβλέπεται ρητή εξαίρεση ή απόκλιση από τις διατάξεις αυτές.  
 
           

 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΣΟ 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΣΟ 
      
 
1. Ο  οικονοµικός,  λογιστικός  και  διαχειριστικός     έλεγχος    των    

χρηµατοοικονοµικών    καταστάσεων ή των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων του άρθρου 1 του 
παρόντος, η γενική παρακολούθηση της οικονοµικής τους   κατάστασης   καθώς   
και η παροχή  συµβουλών  για την   υποβοήθηση  του   έργου   τους, όπως η 
ορθολογική τους οργάνωση,  η   ορθή  επιχειρηµατική τους  δράση, η   
αποτελεσµατική τους   λειτουργία για   την πληρέστερη άσκηση των 
δραστηριοτήτων  τους, η ενηµέρωση και προσαρµογή τους στην διεθνή λογιστική 
πρακτική και  τάξη καθώς επίσης και η υποβοήθηση του έργου των Εποπτικών 
Συµβουλίων, ασκείται από την  Οµοσπονδία  των Ελεγκτών των ΑΣΟ, η οποία 
ιδρύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.  
 
2. Η Οµοσπονδία  των Ελεγκτών των ΑΣΟ, έχει την νοµική µορφή του σωµατείου 

του άρθρου  81  του Α.Κ.. Ιδρύεται από  5 τουλάχιστον ΑΣΟ.  Μέλη της  
εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι ΑΣΟ του παρόντος νόµου. ∆ιοικείται από 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την γενική συνέλευση των 
αντιπροσώπων των µελών της. Κάθε ΑΣΟ εκπροσωπείται ανάλογα µε τον αριθµό 
των φυσικών προσώπων µελών της. Ο αριθµός των  αντιπροσώπων  κάθε ΑΣΟ δεν 
µπορεί να υπερβεί τους 2. Οι ανώτερου βαθµού ΑΣΟ εκλέγουν έναν 

αντιπρόσωπο.  Ο αριθµός των µελών του ∆.Σ είναι περιττός, δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τα  9 µέλη. Στο ∆.Σ  συµµετέχουν  ως εισηγητές δυο ελεγκτές.  Η 
θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου είναι τριετής. Ο Πρόεδρος 
εκλέγεται µεταξύ των αιρετών µελών του ∆.Σ.  
 
3.  Οι Ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι και απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέµβαση στο 
έργο τους. Οι  ελεγκτές  υποχρεούνται να τηρούν εχεµύθεια για ό,τι 
πληροφορούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι λεπτοµέρειες που 
αφορούν στη διαδικασία  της επιλογής των ελεγκτών, στην αµοιβή τους και στον 
τρόπο ελέγχου, καθώς και στην επιθεώρηση του  έργου τους, ρυθµίζονται µε 
ειδικό κανονισµό, που συντάσσεται από το  διοικητικό  συµβούλιο και εγκρίνεται 
από τον ΥΠΑΑΤ.  

 
4. Οι ελεγκτές,  κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν υποχρεωτική 
πρόσβαση σε  βιβλία,  στοιχεία   λογαριασµούς καθώς και σε οποιοδήποτε 
έγγραφο κρίνεται χρήσιµο για την πλήρη και επιτυχή εκτέλεση του έργου τους.  
Έχουν υποχρέωση  να εξακριβώσουν την αλήθεια και νοµιµότητα των  εγγραφών 
στα βιβλία και στα διάφορα στοιχεία των ελεγχόµενων, ιδίως δε να  ελέγχουν  
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 α) Τη νοµιµότητα των αποφάσεων και των πράξεων των οργάνων διοίκησης των 
ΑΣΟ, ώστε αυτές να µην αντιβαίνουν στην κείµενη εθνική  και ενωσιακή  
νοµοθεσία.  
 β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και κανόνες της 

λογιστικής επιστήµης. 
 γ) Την οικονοµική κατάσταση, που προκύπτει από τον έλεγχο των ετήσιων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και την έκθεση πεπραγµένων διαχείρισης του 
διοικητικού συµβουλίου. Σε περίπτωση, που αντιµετωπίσουν δυσκολίες στο  
συµβουλευτικό τους έργο ή στο ελεγκτικό τους έργο, µπορούν να ζητήσουν από το 
∆.Σ της Οµοσπονδίας τον ορισµό  εµπειρογνωµόνων, κυρίως σε θέµατα που 
αφορούν στην οικονοµική  ευηµερία των ελεγχόµενων.    
 δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά τη νοµιµότητα της πραγµατοποίησης των 
δαπανών. Σε περίπτωση διαπίστωσης  ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων 
παραβάσεων που έχουν διαπραχθεί, έχουν υποχρέωση να εισηγηθούν στην 
Οµοσπονδία, η οποία υποχρεούται αµελλητί να στείλει το πόρισµα ελέγχου στον 
αρµόδιο Εισαγγελέα, εφόσον προκύπτουν ποινικές ευθύνες.  
 

Το ∆.Σ της  Οµοσπονδίας  µπορεί να  ζητεί από το ∆.Σ  των ΑΣΟ  την σύγκληση 

έκτακτης γενικής συνέλευσης των ΑΣΟ, όταν το κρίνει απαραίτητο, µε κατάρτιση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί 
υποχρεωτικά τη γενική συνέλευση µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της 
αίτησης, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση της 
Οµοσπονδίας.  
Το πόρισµα ελέγχου των ελεγκτών υποβάλλεται στο  Εποπτικού  και στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ελεγχόµενου, καθώς και στο ∆.Σ της Οµοσπονδίας, η 
οποία µαζί µε το δικό της πόρισµα τα υποβάλει στην Εποπτική αρχή του ΥΠΑΑΤ.   
 
Οι  ελεγκτές  ευθύνονται συµµέτρως για κάθε ζηµιά που µε δόλο ή  
από βαριά αµέλεια προκάλεσαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
 

Ο έλεγχος των εκλεκτών είναι τακτικός και διενεργείται κάθε δυο χρόνια. Ωστόσο 
το ∆.Σ της  Οµοσπονδίας έχει υποχρέωση να παρακολουθεί την πορεία της κάθε 
ΑΣΟ και αν το κρίνει σκόπιµο να διατάσσει έκτακτους ελέγχους, µε οποιοδήποτε 
αντικείµενο, στο πλαίσιο της παρούσας διάταξης.  
Έκτακτο έλεγχο από την Οµοσπονδία µπορεί να ζητήσει και ο Υπουργούς ΥΠΑΑΤ 
καθώς και κάθε µέλος ΑΣΟ, το οποίο τεκµηριώνει το σχετικό αίτηµά του.  
 
 
Με  κανονισµούς  εσωτερικής  λειτουργίας   που συντάσσονται από το  διοικητικό 
συµβούλιο  ρυθµίζονται   θέµατα προσλήψεως προσωπικού, ο καθορισµός των 
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ειδικών προσόντων, όπως η αποδεδειγµένη συνεταιριστική εκπαίδευση, θέµατα 
λειτουργίας του ∆ιοικητικού συµβουλίου,  προµηθειών και διαχείρισης. 
 
Απαραίτητο προσόν των ελεγκτών είναι η γνώση του αντικειµένου ελέγχου και της 

συνεταιριστικής νοµοθεσίας, τα οποία  ελέγχονται από το ∆.Σ της Οµοσπονδίας ή 
από αρµόδιο πρόσωπο, όργανο ή φορέα, που η Οµοσπονδία θα υποδείξει, 
κατόπιν  εγκρίσεως του ΥΠΑΑΤ.    
 
 

 

 


