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Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Π Ο Ρ Ε Ι Α

ΔΡΑΣΗ —  ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ —  ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Έ τος 3ο - Τεύχος 11 (Γ" Τ ρίμηνο 19Ä8: Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος)

ΚΩ Δ ΙΚ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1541/1985 

«ΑΓΡΟ ΤΙΚΕΣ  Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ  Ο ΡΓΑΝΩΣΕΙΣ»

Επιμέλεια Β. ΛΑ Μ Π ΡΟ  Π ΟΥΛΟΥ - ΔΗ Μ Η ΤΡΙΑΔΟ Υ

Στο τεύχος αυτό η Εταιρεία των Φίλων του Συνεργατισμού παρου
σιάζει στα μέλη και τους αναγνώστες της την κωδικοποίηση του ν. 1541/ 
1985 για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, που ήταν αναγκαία μετά από 
τις πολλαπλές τροποποιήσεις του νόμου.

Στην εργασία αυτή έχουν περιληφθεί όλα τα σχετικά βασικά νομοθε
τικά κείμενα (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), που 
είχαν εκδοθ'εί μέχρι τον Αύγουστο 1988, ώστε να δοθεί ένα πλήρες και 
συγχρόνως εύχρηστο βοήθημα.

Το κείμενο του ν. 1541)85 παρουσιάζεται όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μέ:

— ν. 1644/86 (ΦΕΚ Α ' 131/25-8-86) άρθρ. 3*2, που κύρωσε και την 90/
23-6-86 ΠΥΣ (άρθρ. 32 παρ. 1),

— ν. 1697/87 (ΦΕΚ Α ' 97/28-4-87) άρθρ. 9, που κύρωσε και την 17/
2-1-87 ΠΥΣ (άρθρ. 9 παρ. 3).

(Σε όσα από τα εδάφια ή παραγράφους του ν. 1541/85 έχουν προσ
τεθεί ή αντικατασταθεί διατάζεις, μνημονεύονται στο τέλος τους τα σχε
τικά νομο3ετή'ματα. Εντός εισαγωγικών τίθενται οι τροποποιήσεις και συμ
πληρώσεις του κειμένου, που ισχύουν οπό της διροσιεύσεως των παρα
πάνω νομοθετημάτων).

(Γενική Εγκύκλιος σχετικά με όλα τα άρθρα του Ν. 1541/85 έχει εκ- 
δοθεί από το Υπ. Γεωργίας ή με αρ. 31533/85).

; Επειδή κρίθηκε χρήσιμο να δημοσιευθεί η κωδικοποίηση του νόμου
σε ενιαίο τεύχος, η συνήθης ύλη του περιοδικού αναβάλλεται για το επό
μενο τεύχος.

*

Ανάτυπα χ'ης -κωδικοποίησης του νόμου μπορούν, όσοι ενδ-ιαφέρονται, να προ- 
μηβενβούν από χ ψ  Εταιρεία., των Φίλων του Συνεργατισμού. (Τιμή 500 .δρχ.).

129



ΝΟΜΟΣ 1541/1985 (ΦΕΚ Α '  68/18-4-1985) 

Α ΓΡ Ο Τ ΙΚ Ε Σ  Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ  Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΕ ΙΣ  

ΚΕΦ ΑΛΑ ΙΟ  Α '
ΓΕΝ ΙΚΕΣ Δ ΙΑ Τ Α Ξ Ε ΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμός - Σκοπός - Νομική μορφή

Γ .1. Αγροτηέδς 'συνεταιρισμός, είναι εκούσια ένωση αγροτών, η οποία έχει σκο
πό την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη, με την ισότιμη συν
εργασία και την αμοιβαία βοήθεια των μελών, μέσα σε μια κοινή επιχείρηση.

2. 0  αγροτικός συνεταιρισμό; είναι νομικέ πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και 
έχει εμπορική ιδιότητα.

3. Στις ¡δίατάξεις αυτού του νόμου υπάγονται οι αγροτικοΐ συνεταιρισμοί, οι 
ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, οι κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις 
(Κ. Κλ. Συν. Εν.), η. πανελλήνια. συνομοσπονδία ενώσεων γεωργικών συνεταιρι
σμών (ΠΑ ,Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) και α  συνεταιριστικοί οργανισμοί. ·.

4. Συμπληρωματικά, για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν, 
εφαρμόζονται οι κανόνες του εμπορικού και του αστικού δικαίου.

Άρθρο 2
Δομή αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων

1. Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες ή 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, σε δευτεροβάθμιες ή ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών 
και σε τριτοβάθμιες ή κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις.

2. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί συνιστώνται από φυσικά πρόσωπα, που έχουν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.

Οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών αποτελούνται από αγροτικούς συνεταιρι
σμούς της πιερκρέρειάς τους, σΰμφωνα με το άρθρο 47.

: Οι κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις αποτελούνται - από ενώσεις α
γροτικών συνεταιρισμών και συνιστώνται κατά κλάδο παραγωγής ή βασικό προϊόν, 
σύμφωνα με τοί άρθρο 51.

3. Δεν αποτελούν βαθμούς αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων η πανελ- 
ι / 1 συνομοσπονδία ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών, που συνιστάται σύμφω-

η  ι ,  το άρθρο 54, οι συνεταιριστικοί οργανισμοί, που συνιστώνται σύμφωνα- με 
το αοθρο 58, οι κοινές επιχειρήσεις στις οποίες μετέχουν οι αγροτικές συνεταιρι
στικές οργανώσεις, καθώς και οι συνεταιριστικές εταιρείες (άρθρα 3 παρ. 4  και 59).

Άρθρο 3

Δραστηριότητες αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων
1. Η αγροτική συνεταιριστική οργάνωση αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριό

τητα για την επίτευξη των σκοπών της.
Η αγροτική συνεταιριστική οργάνωση με τις δραστηριότητες της καλύπτει
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Κωδικοποίηση- ν. 1541)85  «-Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» 3

ολόκληρο το φάσμα της, παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών 
προϊόντων, της παραγωγής κοκ προμήθειας γειοργικών -εφοδίων, καθώς και της 
κιατχσ/.,ευής και πρφήθειας'των μέσων αγροτικής παραγωγής.

2. Ενδεικτικά δραστηριότητες των αγροτικών συνετχΐιριστικών οργανώσεων 
είναι οι εξής:

α. Η συλλογική καλλιέργεια και εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων, 
β. Η ίδρυση και λειτουργία κοινών κτηνο-τροφικών εκμεταλλεύσεων, 
γ. Ι ί κατασκευή, συντήρηση, αγορά ή ©νοικίαση αγροτικών μηχανημάτων και 

εργαλείων για, εξυπηρέτηση, των συνεταίρων και της οργάνωσης.
δ. Η ίδρυση, και λειτουργία μονάδων για  τη συσκευασία, -επεξεργασία, μετα- 

ποίηση και γενικά την αξιοποίηση! τ η ς .αγροτικής παραγωγής.
ε. Η διακίνηση κα: εμπορία των προϊόντων της αγροτικής παραγωγής των 

μελών τους κα.'. τρίτων.
στ. Η άσκηση της αγροτικής πίστης.
ζ. Η πρακτόρευση στην περιφέρεια τους ασφαλιστικών εταιρειών,- των οποίων 

η-πλειονότητα, των μετοχών ανήκει σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις ή και 
·σ:ην Α.Τ.Κ. ' -

. η . . Β  . πρακτόρευση! στην π'ερ.ιφέρειά τους οργανισμών ασφάλισης αγροτικής 
παραγωγής και κεφαλαίου.

θ. Η παροχή τεχνικής βοήθ'ειας στα μέλη.
ι. Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την προμήθεια -στα μέλη 

καταναλωτικών αγαθών. '
ια.Η εκτέλεση; εγγειοβελτιωτικών έργών- και- έργων αγροτικής οδοποιίας.

·. .ιβ. Η παρέμβασή και η: λήψη κάθε -μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόν
των των μυελών τους και τρίτων. . -

ιγ. II παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης.
ιδ. Η ίδρυσή και λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων και καταλυμάτων, 

η ανάπτυξη του οικοτουρισμού, του κοινωνικού τουρισμού και των'αγροτοτόυρϊστι- 
κών.. εργασιών..

ιε· Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωσην της κοινωνικής και πολιτιστικής κα
τάστασης των αγροτών και του βιοτικού τους επιπέδου. . .

3. Απαγορεύεται στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις να. χορηγούν χρη
ματικά δάνεια ;σε μη μέλή τους ή να παρέχουν εγγυήσεις υπέρ αυτών. ;

4. Για την εκπλήρωση! των σκοπών τους οι αγροτικές συνεταιριστικές οργα
νώσεις μπορρύν να συμπράττουν σε. κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς συνε
ταιρισμούς, νομικά πρόσωπα’ του δημόσιου τοιμέα, κατά το άρθρο 1 παρ. 6  του ν. 
1256/1982 (ΦΕΚ 6 5 ) , μ® κοινωφελείς οργανισμούς, συνεταιριστικές οργανώσεις 
άλλων χωρών και επιχειρήσεις οργανισμών τοπικές αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

(1) Σχετικά:
Α) Π.Δ. 80)2β.2.86: «Ανώνυμες Εταιρείες, που συνιστούν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοί

κησης και Συνεταιρισμοί, Δημοτικές ή Κοινοτικές Εταιρείες λαϊκής βάσης».
(ΦΕΚ Α' άρ. 30/26,3.86). : '

• Το προεδρικό αυτό δ ιάταγμα' εκδόθήκε σε εκτέλεση των άρθρων 205 επ. του -Ν... 1065)80
-και άρθρων 35 επ.-.: του Ν. 1416)84 ί όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν σε -ενιαίο κείμενο με τα άρ-
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4 Κωδικοποίηση v. 15-11)85 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις»

Άρθρο 4

Έδρα - Περιφέρεια - Επωνυμία
1. Έδρα της -αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης είναι ο δήμος ή η κοινό

τητα, όπου είναι εγκαταστημένη η διοίκησή της.
2. Η περιφέρεια του αγροτικού συνεταιρισμού ορίζεται από τα. διοικητικά ό-

θρα 246 - 260 του π.8. 76)85. (ΦΕΚ A' 27/1.3.85: ...«Δημοτικό; και Κοινοτικός Κώδικας»).
Ειδικότερα τα ενδιαφέροντα άρθρα 246, 258 - 260 του π.9. 76)85 (Κωδ. άρθρ. 44-46 ν. 

1416/1984) έχουν ςος εξής:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Άρθρο 246
(Άρθρο 205 Ν. 1065/80 —  Άρθρο 35 Ν. 1416/84)

Σύσταση και νομική φύση.
1. Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν 

σε επιχειρήσεις που συνιστούν μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που 
ήδη υπάρχουν: α) γ ια  την εκτέλεση έργιον που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς 
και γ ια  την οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών, β) γ ια  την παραγωγή αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού, γ) γ ια  την ανάπτυξη δραστη
ριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων.

2. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή κοινότητες ή δήμοι και κοινότητες μπορούν να συνιστούν 
κοινές δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις και να συμμετέχουν σε υφιστάμενες δημοτικές και 
κοινοτικές επιχειρήσεις.

3. Η σύσταση δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε τέτοια επιχείρηση 
γίνεται ύστερα από πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου μέ τήν απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και απόφαση του ■ Γπουργού Εσωτερικών.

4. Στην απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου γ ια  τη σύσταση δημοτικής ή 
κοινοτικής επιχείρησης ορίζονται η επωνυμία, ο σκοπός, η διάρκεια και η έδρα της επ ιχεί
ρησης, τα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σ’ αυτή και το αρχικό κεφάλαιο, τα σχετικά 
με τη διάλυση και εκκαθάριση της επιχείρησης και κάθε αναγκαία κατά την κρίση του δημο
τικού ή κοινοτικού συμβουλίου λεπτομέρεια.

5. Οι παραπάνω δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτι
κού δικαίου και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται δια
φορετικά από αυτόν το νόμο.

6. Η σύσταση ή η συμμετοχή σε επιχείρηση που δεν είναι αμιγής δημοτική ή κοινοτική, 
γίνεται ύστερα από πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, με απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών 
συμβουλίων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 3. Με την ίδια απόφαση καθο
ρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται και το ποσοστό της συμμετοχής στο εταιρικό 
κεφάλαιο, η εκπροσώπηση του δήμου ή της κοινότητας στα όργανα της επιχείρησης και οι όρο: 
συμμετοχής και αποχώρησης. Οι επιχειρήσεις αυτής- της παραγράφου λειτουργούν με τη μορφή 
της ανώνυμης εταιρείας ή της εταιρείας μικτής οικονομίας ή του συνεταιρισμού. Με την ίδια 
διαδικασία είναι δυνατή η συμμετοχή δήμου ή κοινότητας σε κοινοπραξία.

7. Η ευθύνη δήμου ή κοινότητας, που συνιστά ή συμμετέχει σε επιχείρηση του άρθρου 254 
περιορίζεται στη συμμετοχή της στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

Άρθρο 258 
(Άρθρο 44 Ν. 1416/1984)

Ανώνυμες εταιρείες με συνεταιρισμούς
1 . Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων μπορούν 

να συνιστούν ανώνυμες εταιρείες με συνεταιρισμούς, σύμφωνα με. τ ις  διατάξεις της παραγράφου
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ρια ενός ή περισσοτέρων γειτονικών με το δήμβ ή την ιαχφνψα, της έδρας του 
συνεταιρισμού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα. στα οποία βρίσκονται οι 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις των μελών του. «Κατεξαιρεση η περιφέρεια αγροτικού 
συνεταιρισμού ειδικού ’ σκοπού μπορεί να περιλαμβάνει και τα διοικητικά άρια μη

6 -ου άρθρου 246 και τη νομοθεσία γ ια  τις ανώνυμες εταιρείες.
2. Οι εταιρείες του άρθρου αυτού για  την πρώτη πενταετία της λειτουργίας τους, έχουν τις 

φορολογικές απαλλαγές των αμιγών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων του άρθρου 272 αν 
πληρούν τους όρους των επόμενων εδαφίων:

α) -Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης καί οι τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, δια
τηρούν πάντοτε κοινές (μή προνομιούχες) μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό αθροιστικά 
τριάντα πέντε στα εκατό έως εξήντα πέντε στα εκατό του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών με
τοχών. Κατά το υπόλοιπο συμμετέχουν αποκλειστικά συνεταιρισμοί. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να 
συμμετάσχουν φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 1256)82 με 
κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά μέχρι το είκοσι στα εκατό του κεφαλαίου.

ρ. Ό λες οι μετοχές, κοινές και προνομιούχες είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται στο χρη
ματιστήριο αξιών. θ', κοινές μετοχές είΟαι δεσμευμένες ονομαστικές σύμφωνα με τ ις  διατάξεις 
της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του κωδικοποιημένου νόμου 2190)20  και οι προνομιούχες χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.

γ) Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εννέα ή έντεκα μέλη. Από αυτά τρία ορίζον
ται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων 
τρία από τους συνεταιρισμούς, ένα από τους εργαζόμενους στην εταιρεία, αν αυτή απασχολεί πε- 
ρισσόΐερους από είκοσι ένα, μπορεί να οριστεί από φορέα του δημοσίου τομέα, αν αυτό προβλέ* 
πεται στο καταστατικό και τα υπόλοιπα εκλέγονται από τη γενική συνέλευση όλων των μετόχων.

δ) 2ε κάθε εταιρεία συνιατάται εποπτικό συμβούλιο που έχει τουλάχιστον τρία μέλη. Τα 
μέλη του ορίζονται σύμφωνα με το διάταγμα που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 
αυτού. Το εποπτικό συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες ανάλογες με τις αρμοδιότητες των εποπτικών 
συμβουλίων των συνεταιρισμό'«.

ε) Από τα καθαρά κέρδη, μετά τη δημιουργία του τακτικού αποθεματικοΰ και την καταβολή 
του πρώτου μερίσματος, διατίθεται ποσοστό έως είκοσι πέντε στα εκατό στους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τ ις  τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων που συμμετέχουν και ποσοστό έως 
είκοσι πέντε στα εκατό στους εργαζόμενους στην εταιρεία. Για τη διάθεση των υπολοίπων καθα
ρών κερδών αποφασίζει η γενική συνέλευση της εταιρείας.

στ) Αν η εταιρεία διαλυθεί οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην ετα ι
ρεία έχουν δικαίωμα προτίμησης, γ ια  την αγορά της εκποιούμενης περιουσίας, με ανάλογη εφαρ 
μογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 55 του νόμου 947)1979 (ΦΕΚ Α' 169).

3. Για το τμήμα των καθαρών κερδών που διατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί
κησης, τ ις  τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων και τους εργαζόμενους σύμφωνα με τις  δ ιατά
ξεις του εδαφίου ε' της προηγούμενης παραγράφου η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε φορολογία.

4. Μι προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Γπουργών Εσωτερικών, Εμπο
ρίου και του κατά περίπτωση αρμόδιου Γπουργού ,ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των 
παραγράφων 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου και ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα 
και τ ις  υποχρεώσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των συνεταιρισμών που συμμετέ
χουν, τα σχετικά με τους εκπροσώπους τους, τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των φορέων 
του δημόσιου τομέα στα όργανα της εταιρείας και τη συγκρότηση, τ ις  αρμοδιότητες και τη λε ι
τουργία του εποπτικού συμβουλίου καθώς και ο τρόπος προσαρμογής των διατάξεων που ισχύουν 
για· τις ανώνυμες εταιρείες και στις εταιρείες αυτού του άρθρου.

Άρθρο 259 
(Άρθρο 45 Ν'. 1416/1984)

Δημοτικές Εταιρείες Λαϊκής Βάσης.
1. Δημοτικές εταιρείες λαϊκής βάσηξ συνιστώνται από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης,
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γειτονικού μ$ το δήμο ή την κοινότητα της έδρας του συντεαιΐρίσμβύ οργανισμών 
τοπικής αυτοδιο^αρης του·, ίδιου- .νομού».

[προστιθ.. με 32 παρ. 2 ν. 1644/86] . .
3 ,.Δεν επιτρέπεΓοαι η ίδρυση δεύτερου αγροτικού συνεταιρισμού μέσα στην ίδια 

περιφέρεια. «Καιτεξαίριεση επιτρέπεται η ίδρυση %αι'. .λειτουργία μέσα στην ίδια
περιφέρεια,: ............

α) Περισσότερων του ενός συνεταιρισμών, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί-

συνεταιρισμούς και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
6 του άρθρ. 246 τη νομοθεσία που ισχύει γ ια  τις ανώνυμες εταιρείες και τις παρακάτω διατάξεις: 

α) Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης διατηρούν πάντοτε κοινές (μη προνομιούχες) μετο
χές που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά τα τριάντα πέντε στα εκατό τουλάχιστον του μετοχικού κε
φαλαίου και μαζί με τους συνεταιρισμούς διατηρούν πάντοτε την πλειοψηφία του μετοχικού κεφα
λαίου, ενώ καθένας από τους λοιπούς εταίρους έχει κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το πολύ 
το δύο στα εκατό του μετοχικού κεφαλαίου.
. - β) Ό λες όι μετοχές κοινές και προνομιούχες, είναι δεσμευμένες ονομαστικές, σύμφωνα.με 

τις  .διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του κωδικοποιημένου νόμου 2190)1920  (Β.Δ; 174/ 
1963. ΦΕΙί Α' 37) και οι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

γ) Στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συμμετέχει εκπρόσωπος των εργαζομένων .αν'.αυ
τοί είναι περισσότεροι από είκοσι. Τα λοιπά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα 
με όσα ειδικότερα ορίζει το διάταγμα της παραγράφου 4.

δ) Σέ κάθε "δημοτική εταιρεία λαϊκής βάσης συνιστάται εποπτικό συμβούλιο που έχει του
λάχιστον τρία μέλη. Τα μέλη του ορίζονται ,σύμφωνα με το διάταγμα της παραγράφου 4. Τ!® 
εποπτικό συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες ανάλογες με τ ις  αρμοδιότητες των εποπτικών συμβουλίων 
των συνεταιρισμών. . . .

, ε) Αν η εταιρεία διαλυθεί, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν έχουν δι
καίωμά προτίμησης γ ια  την αγορά της εκποιούμενης περιουσίας με ανάλογη εφαρμογή των σχε
τικών διατάξεων του άρθρου 55 του νόμου 947)1979.

2. Δημοτική ή κοινοτική εταιρεία λαϊκής βάσης μπορεί να συσταθεί και από ένα δήμο ή 
κοινότητά, μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εφόσον ο δήμος ή η κοινότητα έχει κοινές 
μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα τριάντα πέντε στα εκατό του μετοχικού κεφαλαίου 
και καθένας από τους λοιπούς εταίρους έχει κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το πολύ το δύο 
στα εκατό του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι που είναι φυσικά πρόσωπα, 
πρέπει να είναι δημότες του δήμου ή της κοινότητας ή κατοικούν στο νομό ή κατάγονται από τό 
νομό στον οποίο υπάγεται ό δήμοςή η κοινότητα.

3. Οι δημοτικές και οι κοινοτικές εταιρείες λαϊκής βάσης εξομοιώνονται ως προς τη φορο
λογική μεταχείριση των μερισμάτων των μετοχών τους, με τις εταιρείες των οποίων οι μετοχές 
έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Γ ια την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου των δημοτικών και 
των κοινοτικών εταιρειών λαϊκής:βάσης με δημόσια εγγραφή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 5  του άρθρου 8α του νόμου 2190)1920. Οι δημοτικές και οι κοινοτικές εταιρείες λα ϊ
κής βάσης· γ ια  την πρώτη διετία της λειτουργίας τους έχουν τις φορολογικές απαλλαγές των α
μιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων του άρθρου 272.

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των Γπουργών Εσωτερικών 
Εμπορίου'xat του κατά περίπτωση αρμόδιου "ϊ’πουργού, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής 
των διατάξεων αυτού του άρθρου και ειδικότερα τα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα και τις  
υποχρεώσεις των φορέων τής τοπικής αυτοδιοίκησης και των συνεταιρισμών που συμμετέχουν, τα 
σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο και τη συγκρότηση 
τις  αρμοδιότητες και τη λειτουργία του εποπτικού συμβουλίου.

Άρθρο 260 
(Άρθρο 46 Ν. 1416/1981)

Επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης — Κίνητρα.
■ 1. Για την εφαρμογή τ»ν διατάξεων αυτού του νόμου, εκτός από τ ις  αμιγείς δημοτικές και
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κησης με πληθυσμό τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων και
β) αγροτικών συνεταιρισμών ειδικού σκοπού με αντικείμενο τη ζωϊκή παρα

γωγή και τα προϊόντα της, την εκτέλεση δασικών εργασιών (δασικοί συνεταιρι
σμοί) , την παραγωγή αλιευτικών, σηροτροφ'ΐκών και μελισσοκόμικών προϊόντων 
(αλιευτικοί, σηροτροφικοί και μαλισσιοκν,ν’.κο'ι συνεταιρισμέ:), ανθοκομικών και καλ-

κοινοτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρούνται-και 
αυτές που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 257, 258, 26Θ και οι: α) ανώνυ
μες εταιρείες, που συνιστώνται μόνο από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις οποίες μπο
ρούν να συμμετάσχουν και φορείς του δημόσιου τομέα, με κοινές μετοχές, πού αντιπροσωπεύουν, 
αθροιστικά, μέχρι το είκοσι στα εκατό του κεφαλαίου, β) επιχειρήσεις στις οποίες φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης διατηρούν πάντοτε κοινές.μετοχές ή μερίδια που αντιπροσωπεύουν αθροι
στικά τουλάχιστον το τριάντα πέντε στα εκατό του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και μαζί με 
συνεταιρισμούς διατηρούν πάντοτε την πλειοψηφία των μετοχών ή- μεριδίων.

2. Οι επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης απαλλάσσονται από την υποχρέω
ση καταβολής φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς γ ια  ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που εισφέ
ρονται, δωρίζονται ή πωλούνται σ’ αυτές από φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου .6 του 
άρθρου 1 του νόμου 1256)1982, από συνεταιρισμούς, από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 
από άλλους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

3. Για την.πρόσληψη προσωπικού από τις επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη
σης, δεν ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 1320)1983 και του νόμου 1188)1981.

4. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης, με 
την οποία δήμος ή κοινότητα αναθέτει σε επιχείρηση οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης την εκ
τέλεση έργου εργασίας ή μεταφοράς ή τη διενέργεια προμήθειας, αν ο προϋπολογισμός καθενός 
από αυτά δεν υπερβαίνει τό ποσό των τριών εκατομμυρίων δραχμών. Οι διατάξεις της παραγρά
φου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και γ ια  την ανάθεση σε επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυ
τοδιοίκησης έργου, εργασίας, μεταφοράς και προμήθειας από τα ιδρύματα, τους - συνδέσμους και 
τα άλλα νομικά πρόσωπα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

δ. Ο φόρος κύκλου εργασιών που εισπράττουν και ο φόρος επί τοιν κερδών που καταβάλλουν 
οι επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί έσοδο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το έσοδο αυτό αποδίδεται στο νομαρχιακό ταμείο του νομού στον οποίο βρίσκεται η έδρα της 
επιχείρησης και διατίθεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, γ ια  την οργανωτική και τε
χνική υποβοήθηση και τη γενικότερη υποστήριξη όμοιων επιχειρήσεων και για, την υποβοήθηση 
της συγκρότησης νέων. Με κοινή απόφαση των Γπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,' ρυθμί
ζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

6. Οι επιχειρήσεις του. εδαφίου α' της παραγράφου 1, γ ια  την πρώτη πενταετία της λε ι
τουργίας τους, έχουν, τις φορολογικές απαλλαγές των αμιγών δημοτικών ή κοινοτικών επιχει
ρήσεων του άρθρου 272.

7. Οι επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με απόφαση του διοικητικού συμ
βουλίου μπορούν να συμμετέχουν σε κοινοπραξίες και ιδιαίτερα γ ια  τη διενέργεια κοινών προ
μηθειών την από κοινού σύνταξη μελετών κα,ι εκτέλεση έργων, την από κοινού χρήση εξοπλισμού 
την κοινή διαφήμιση των προϊόντων που παράγουν και των υπηρεσιών που παρέχουν, και την προ
ώθηση των πωλήσεών τους. Οι επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να 
συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις, όπιβς συνεταιρισμούς, ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες 
μικτής οικονομίας.

8. Με κοινές αποφάσεις των Γπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Εργασίας και Εθν. 
Παιδείας και θρησκευμάτων που εκδίδονται με πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ, 
μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 18  του Κόμου 12,62)1982 (ΦΕΚ Α' 70), προ- 
κειμενου περί δήμων, κοινοτήτων, συνδέσμων και επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδι
οίκησης που προσφέρονται γ ια  την πρακτική άακηση σπουδαστών των ανώτατων εκπαιδευτικών
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λ »πιστικών φυτών (ανθοικομ,ικοί συνεταιρισμοί), την εκτροφή; γουνοφό.ρων ζώων, 
την /αγροτική βιοτεχνία, .και 'οικοτεχνία, και την κοινή γεωργική, κτηνοτροφΐχή κα·. 
δ*κ·κή εκμετάλλευση. Η ίδρυση* δεύτερου αγροτικού συνεταιρισμού του ίδιου ειδι
κού σκοπού σιτην £6ια περιφέρεια δεν επιτρέπεται.».

[αντικ, με 9 παρ. 4 ν. 1697/87] (2)
4. Η .επωνυμία του αγροτικού συνεταιρισμού και τη; ένωσης αγροτικών συνε-

ιδρυμάτων και των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.
Στην περίπτωση αυτή το ποσό επιδότησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 

του Νόμου 1362) 1982 μπορεί να καθοριστεί. μέχρι το 70% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. 
Β) .Σχετικές έχουν αυσταθεί με: 

α) Αποφ. Γπ. Εσωτ. 79970)86 (ΦΕΚ Β Ί94/ 10.3 .87) : «Σύσταση Κοινοτικής - Ιίτηνοτροφι- 
κής Επιχείρησης- στην Κοινότητα Αήμητρας - Λαρίσης» (με τη συμμετοχή Γ. Π. Συνεταιρισμού 
κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 246 παρ. 3 π.δ. 76/85).

β) Γ. Α. Εσωτ. 19299)86 (Β' 808/25.11.1086): «Σύσταση Κοινοτικής.Επιχείρησης στην 
Κοινότητα Παλαιοκκλησίου του Νομού Καρδίτσας» (με τη συμμετοχή Γ. Π. Συνεταιρισμού).

γ) Γ. Α. Εσωτ. 69923)87 (Β' 763/31.12 .87): «Σύσταση Κοινοτικής Επιχείρησης Κρηνίδων 
Καβάλας» (με τη συμμετοχή του Γ. Π. Συνεταιρισμού).

δ) Γ. Α. Εσωτ. 1909)88 (Β' 36/28.1.88). «Σύσταση Κοινοτικής Επιχείρησης παραγωγής 
ενέργειας στην Κοινότητα Ματαράγκας Καρδίτσας.

ε) Γ. Α. Εσωτ. 37575)88: «Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης παραγωγής ηλεκτρικής ενερ- 
γείας Δήμου Ιίαρδαμύλων».

στ) 1". Α. Εσωτ. 33393)88. «Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ιαλκού Ν. Δωδ)νήσων».

(2). Η αρχική διάταξη της παρ. 3 εδ. β' και γ' άρθρ. 4 ν. 1541)85  είχε ως εξής: .
«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιριστι

κών οργανώσεων ειδικού σκοπού με αντικείμενο την εκτέλεση δασικών εργασιών (δασικοί συνε
ταιρισμοί) και την παραγωγή αλιευτικών σηροτροφικών και μελιασοκομικών προϊόντων (αλιευτι
κοί, σηροτροφικοί και μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί) καθώς και ανθοκομικών και καλλωπιστι
κών φυτών (ανθοκομικο! συνεταιρισμοί) και γουναρικών (συνεταιρισμοί παραγωγής γουναρικών). 
Δεν επιτρέπεται η ίδρυση δεύτερου αγροτικού συνεταιρισμού ειδικού σκοπού στην ίδια περιφέρεια, 
στην οποία., λειτουργεί ήδη ένας αγροτικός συνεταιρισμός του ίδιου ειδικού σκοπού».

Στη συνέχεια, η διάταξη αυτή ως προς το εδ. β' αντικαταστάθηκε γ ια  πρώτη φορά με τη 
διάταξη της παρ. 1 άρθρ. 1 ΠΓΣ 90)86, ως εξής:

. «Ιίατεξαίρεση επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιριστικών 
οργανώσεων ειδικού σκοπού με αντικείμενο την εκτέλεση δασικών εργασιών (δασικοί συνεταιρι
σμοί) και την παραγωγή αλιευτικών, σηροτροφικών και μελιασοκομικών προϊόντων (αλιευτικοί, 
σηροτροφικοί και μελισσοτροφικοί συνεταιρισμοί), καθώς και ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυ
τών (ανθοκομικοί συνεταιρισμοί), εκτροφής γουνοφάρων ζώο>ν και συνεταιρισμοί αγροτικής βιο
τεχνίας και ο ικοτεχνίας...» .

Στη συνέχεια, η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε ως προς το εδ. β' πάλι γ ια  δεύτερη φορά 
με την παρ. 3 άρθρ. 32 μ. 1644)86, ως εξής:

«Κατεξαίρέση επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιριστι
κών οργανώσεων ειδικού σκοπού με αντικείμενο τη ζωική παραγωγή και τα προϊόντα της, την 
εκτέλεση δασικών εργασιών (δασικοί συνεταιρισμοί), την παραγωγή αλιευτικών, σηροτροφικών 
και μελιασοκομικών προϊόντων (αλιευτικοί, σηροτροφικοί και μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί), αν
θοκομικών και καλλωπιστικών φυτών (ανθοκομικοί συνεταιρισμοί), εκτροφής γουνοφόρων ζώων, 
συνεταιρισμοί αγροτικής βιοτεχνίας και οικοτεχνίας και συνεταιρισμοί κοινής γεωργικής, κτηνο- 
τροφικής και δασικής εκμετάλλευσης...».

Στη συνέχεια η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε γ ια  τρίτη φορά ως προς το εδ. β' αλλά και 
στο εδ. γ' με- την παρ.. 4 αρθρ. 9 ν. 1697)87, που έχει, όπως παρατίθεται στο κυρίως παρα
πάνω κείμενο.
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ταιρισμών περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ιδιότητά τους ως αγροτικών. Η επωνυ
μία του αγροτικού ουνετχιρί-σμού .περιλαμβάνει υποχρεωτικά ,οςοκ. το -όνομα του δήμου 
ή της κοΊνότητας όπόυ βρίσκεται ηι έδρα του.' Η ''επωνύμία της ένωσης αγροτικών 
συνεταιρισμών περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την ονομασία, του νομού της περ:φέ- 
ρειάς της. Προκειμένου για αγροτικό συνεταιρισμό «ι δικού σκοπού, η επωνυμία πε
ριλαμβάνει υποχρεωτικά καί το σκιοπό του.

5 : Στην επωνυμία δεν περιλαμβάνονται ονόματα -συνεταίρων ή τρίτων, καθώς 
και επωνυμίες άλλων νομικών προσώπων.

6. Η επωνυμία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις συναλλαγές και σε κάθε νο
μική πράξηι, την οποία- επιχειρεί ή στην οποία μετέχει ο συνετάιρισμός.

ΚΕΦ ΑΛΑ ΙΟ  Β '
ΣΥΣΤΑΣΗ  Α ΓΡΟ Τ ΙΚΟ Υ  ΣΥΝ ΕΤ Α ΙΡ ΙΣΜ Ο Υ  

Άρθρο 5 

Όροι σύστασης
1. Γ·ια· τη σύσταση αγροτικού σ,υνετιχιιρισμού - απαιτείται η σύνταξη καταστατι

κού και η υπογραφή του από πενήντα (50) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, που συγ
κεντρώνουν τις προϋποθέσεις γ ια  τα τακτικά μέλη του άρθρου 8, καθώς και η έγ
κρισή-του από το ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού, σύμφωνα με το- άρθρο 7. ·

«Για τη σύσταση περισσότερων του ενός συνεταιρισμών μέσιχ' στην ίδια περιφέ
ρεια, σύμφωνα με την περίπτ. α' τη; παρ. 3 του άρθρου 4 του- νόμου αυτού, απαι
τείται’. η σύνταξη και υπογραφή του καταστατικού από τριακόσια (300) ιδρυτικά 
μέλη».

[προστιθ. με άρθρ. 9 παρ. 5 ν. 1697/87]
2. Για τη σύσταση -συνεταιρισμών ειδικού σκοπού, ο ελάχιστος αριθμός των 

ιδρυτικών μελών ανέρχεται σε είκοσι (20).
3. «Με απόφαση, του Γπουργού Γεωργίας, η οποία λαμβάνεται με σύμφωνη 

γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., ο ελάχιστος αριθμός των ιδρυτικών μελών μπορεί να 
μειω&εί στο μισό (14), εφόσον πρόκειται για αγροτικούς συνεταιρισμούς ορεινών 
ή ημιορεινών περιοχών ή μικρών νησιών και συνεταιρισμούς ειδικού σκοπού».

[αντικ με 32 παρ. 4 ν. 1644/86] (3) .

(3) Σχετικά: V
Α) Η αρχική διάταξη της παρ. 3 άρθρ. 5 ν. 1541)85  είχε ως εξής:
«Με απόφαση του Γπουργού Γεωργίας, η οποία λαμβάνεται με σύμφωνη γνώμη της ΠΑΣΕ- 

ΓΕΣ μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, ο ελάχιστος αριθμός των ιδρυ
τικών μελών μπορεί να μειιοΐεΤ-στο μισό' (%)', εφόαόν'π'ρόκειταί-γ'ια:'αγροτικούς συνεταιρισμούς 
ορεινών ή ημιορεινών περιοχών ή μικρών νησιών και συνεταιρισμούς ειδικού σκοπού».

Β) Σχετικές αποφάσεις του Γπουργού Γεωργίας έχουν εκδοθεί οι εξής-: 
α) Γ.Α. Γεωργ. 55217 (ΦΕΚ Β' 745/12.2.85) : «Μείωση ελάχιστου αριθμού ιδρυτικών μελών 

γ ια  σύσταση αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων».
β) Γ.Α. Γεωργ. 14218)2 .4 .86  (ΦΕΚ Β' 215/21.4.86) : «Συμπληρωματική’ απόφαση μείωσης 

ελάχιστου αριθμού μελών για  σύσταση αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων».
Με τις υπουργικές αυτές αποφάσεις μειώνεται σε 2-5 και 10  ο ελάχιστος αριθμός ιδρυτικών 

μελών γενικού και ειδικού σκοπού συνεταιρισμών αντίστοιχα σε 49 και 538-, συνολικά 582 δήμους 
και κοινότητες. Βλ. και υποσ. 16  Γ στο άρθρο 63, καθώς και «Συνεταιριστική Πορεία» τ. 2/86 
αελίς 111 .
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Άρθρο 6

Τύττος κοκ περιεχόμενο καταστατικού
1. Το καταστατικό καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο που χρονολογείται και 

υπογράφεται από τους ιδρυτές.
2. Το καταστατικό πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει:.
α. Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και την κατοικία των ιδρυτικών μελών, 
β. Την επωνυμία, την έδρα και την περιφέρεια της συνεταιριστικής οργάνωσης, 
γ. Το- σκοπό του συνεταιρισμού.
δ. Τους όρους εισόδου, αποχώρΥ¡σης και διαγραφής των μελών, καθώς και τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
«. Το ύψος της συνεταιρικής μερίδας, τον τρόπο καταβολής τηις και τη διαδι

κασία απόδοσής της Οι περίπτωση αποχώρησης.
στ. Τις προϋποθέσεις σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, του διοικητικού συμ

βουλίου και του εποπτικού συμβουλίου.
«ζ». Τα καθήκοντα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού 

συμβουλίου.. , -
. «η». Καθορισμό των ποσοστών επί των πλεονασμάτων χρήσης για δημιουργία 

αποθεματικών.
«θ». Θέματα σχετικά με τη>ν κοινή χρήση περιουσιακών στοιχείων των μελών.

- «ι». Τον ορισμό προσο>ρινού διοικητικού συμβουλίου, που θα. μεριμνήσει για την
έγκριση, του καταστατικού και. τη* σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης προς 
ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της συνεταιριστικής οργάνωσης.

«ια». Τους όρους για την παροχή εργασίας-προς το συνεταιρισμό από τα μέλη 
του, -καθώς και για την παράδοση- της παραγωγής προς αυτόν.

[τροποπ. με άρθρ. 9 παρ. 6 ν. 1697/87] (4)
3. Τά καταστατικό μπορεί ακόμηι να ορίζει:
«α». Τη σύσταση και λειτουργία τοπικών συνελεύσεων, κλαδικών οργανώσεων 

παραγωγής αγροτικών συνεταιρισμών (Κ.Ο. II .ΑΣ.) και ομάδων κοινής εκμετάλ
λευσης (Ο.Κ.Ε.) (άρθρα 27, 40 και 41).

«β». Τη χρονική διάρκεια του. συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
τέτοια πρόβλεψη, η διάρκεια του θεωρείται αόριστη.

«γ». Τα πρόσθετα βιβλία που ο συνεταιρισμός πρέπει να τηρεί.
«δ». Κάθε άλλη διάταξη που ο νόμος αυτός προβλέπει ή οι συνεταίροι επιθυμούν, 

[τροποπ. με άρθρ. 9 παρ. 6 ν. 1697/87] (-*)

Άρθρο 7

Έγκριση - Καταχώριση καταστατικού
1. Το καταστατικό εγκρίνεται από το ειρηνοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει 

ο συνεταιρισμός. Η αίτηση υποβάλλεται από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο και 
εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο ερευνά 
αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τηι σύσταση του συνεταιρισμού.

(4) 2την παρ. 2 μεταβλήθηκε μόνο η αρίθμησή των εδαφίων η' - ιβ' σε ζ' - ία' με μετα
φορά του'εδαφίου ζ'τηςαρχικής διάταξης της παρ. 2 άρθρ. 6 στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου σαν 
εδάφιο α' και αντίστοιχη μεταβολή της αρίθμησης των εδαφίων α' - γ ' της παρ. 3 σε εδάφια 
6' - δ'.
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... Αν το καταστατικό δ'=ν είναι σύννομο, το ειρηνοδικείο, πριν εκδώσει την από-, 
φχβή του, πρατκαλεί το διοικητικό συμβούλιο του συνεταφιαμού· και του υποδει
κνύει τις απαραίτητες διορθώνεις. Το -διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να. συμ
μορφωθεί μέσα σε δέκα ημέρες.

Κατά της απορριπτικής απόφασης κάθε μέλος του προσωρινού διοικητικού 
συμβουλίου δικαιούται να ασκήσει έφεση στο μονομελές πρωτοδικείο.

Μετά την 'τελεσιδικία'της εγκριτικής απόφασης το.καταστατικό καταχωρίζε
ται σε ειδικό βιβλίο (μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών) , που τηρείται στο ειρη
νοδικείο. Από την καταχώριση αυτή ο συνεταιρισμός αποκτά νομική προσωπικότητα.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για την 
τροποποίηση· του καταστατικού.

■3. Αντίγραφα της εγκριτική; απόφασης του δικαστηρίου και τού καταστατι
κού αποατέλλονται από τον αγροτικό συνεταιρισμό σην ένωση αγροτικών συνεται
ρισμών του νομού και στην ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

4. Οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών υποχρεούνται να τηρούν ειδικούς φα
κέλους για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της περιφέρειας τους. Η ΙΙΑ.Σ.Ε. 
ΓΕ.Σ. υποχρεούται επίσης να τηρεί φακέλους για όλους τους αγροτικούς συνεται
ρισμούς της Χώρας και όλες τις ενώσεις.

Στον ειδικό φάκελο φυλάσσεται αντίγραφο του καταστατικού και της εγκρι
τικής απόφασης, στοιχεία για. τον αριθμό των συνεταίρων και το διαχωρισμό τους 
οϊ κακτικά και ειδικά μέλη, πίνακας των ονομάτων των μελών του διοικητικού,,, 
του εποπτικού συμβουλίου και των αντιπροσώπων, καθώς και κάθε τροποποίηση 
των στοιχείων αυτών.

ΚΕΦ ΑΛΑ ΙΟ  Γ /

ΜΕΛΗ - Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Α  - Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε ΙΣ  

Άρθρο 8 

Μέλη
1. Τακτικά μέλη αγροτικού συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν ενήλικοι, άν- 

δρες ή γυναίκες, οι οποίοι ασχολούνται αυτοπροσώπως, επαγγελματικά και απο
κλειστικά σε οποιοδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας και ιδίως στην παραγω
γή προϊόντων γης, κτηνοτροφίας, αλιείας και μελισσοκομίας, καθώς κ α ι. στην πα
ραγωγή προϊόντων αγροτικής βιοτεχνίας και οικοτεχνίας.

Τακτικά μέλη μπορούν επίσης να γίνουν ενήλικοι, οι οποίοι ασχολούνται αυ
τοπροσώπως επαγγελματικά, αλλά όχι αποκλειστικά, με τις παραπάνω εργασίες, 
εφόσον είναι' κύριοι ή νομείς ή μισθωτές αγροτικής εκμετάλλευσης που βρίσκεται  ̂
στην περιφέρεια του αγροτικού συνεταιρισμού και κατοικούν στο νομό, όπου έχει 
την έδρα του ο συνεταιρισμός ή σε γειτονικό νομό.

. .Ειδικά μέλη αγροτικού συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν ενήλικοι, οι οποίοι 
είναι μεν. ιδιοκτήτες αγροτικής περιουσίας που βρίσοκεται μέσα στην περιφέρεια, 
του αγροτικού συνεταιρισμού, α·ν ασχολούνται όμως αυτοπροσώπως και επαγγελ
ματικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

2. Τα μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού μπορεί να είναι συγχρόνως ειδικά

139



μέλη άλλου αγροτικού συνεταιρισμού, αν στην περιφέρεια ίου τελευταίου βρίσκε
ται τμήμα της αγροτικής τους εκμετάλλευσης (=) .

Άρθρο 9

Κωλύματα
1.. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου δεν μπο· 

ρ*ί να γίνει μέλος αγροτικού συνεταιρισμού,- όποιος ασκεί δραστηριότητες < αντα
γωνιστικές με εκείνες του συνεταιρισμού ή μετέχει σε νομικό πρόσωπο ή άλλη ένω
ση φυσικών προσώπο)ν, που ασκεί τις δραστηριότητες αυτές.

2. Δεν μπορεί να γί','δΐ μέλος αγροτικού συνεταιρισμού, όποιος τελεί υπό· απα
γόρευση ή έχει καταίδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή εκ .Βόλου πλημμέ
λημα σε βάρος της περιουσίας αγροτικού, συνεταιρισμού. .

3. Δεν μπορεί να γίνει τακτικό μέλος αγροτικού συνεταιρισμού·, όποιος τελεί
υπό δικαστική αντίληψη. .

Άρθρο 10

Απόκτηση ιδιότητας μέλους
1. Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν την ιδιότητα του τακτικού .μέλους του αγρο

τικού /συνεταιρισμού από την καταχώριση του καταστατικού, σύμφωνα με το άρ
θρο 7 παρ. 1, υποχριεούνται δε, χωρίς καθυστέρηση, να καταβάλουν τη συνεταιρική, 
τους μερίδα όπως ορίζει το άρθρο 16.

2. II εγγραφή νέων μελών είναι υποχρεωτική, εφόσον τηρείται η διαδικασία 
και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου .και,s του καταστατικού·.

3. Η αίτηση για την εγγραφή μέλους υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο 
του αγροτικού συνεταιρισμού. Ά ?  απορρίφθεί.-εισάγεται στην πρώτη τακτική ή 
έκτακτη γενική συνέλευση για να κριθεί οριστικά.

Αν η γενική συνέλευση απορρίψει την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να 
προσφύγει στο ειρηνοδικείο μέσα σε δέκα· μέρες από την κοινοποίησή της.

Το ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη 'διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και ή
διατάσσει · την εγγραφή του μέλους ή απορρίπτει την προσφυγή.

. ■ Η απόφαση. .του ειρηνοδικείου υπόαειταί'σε έφεση.
Η ίδια διαδικασία ‘εφαρμόζεται αν το διοικητικό .συμβούλιο δεν αποφασίσει ή' 

αν παραλείψει ν·α θέσει το 6έμα στη γενική συνέλευση ή αν η γενική συνέλευση 
αρνηΘεί να αποφασίσει. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αρχίζει από 
τη.λήξη..των εργασιών της συνέλευσης.

. 4. Για την εγγραφή μέλους δασικού ή αλιευτικού συνεταιρισμού, το ειρηνοδι
κείο- δικαιούται. να εξετάσει τη σκοπιμότητα της εγγραφής σε συνδυασμό με. τη 
βιωσιμότητα του συνεταιρισμού. .

5. Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης
'του διοικητικού συμβουλίου, ή τη; γενικής συνέλευσης που δέχεται την αίτηση ή
από "την' τελεσιδικία της 'δικαστικής απόφασης που διατάσσει την εγγραφή; εφό
σον ο ενδιαφερόμενός'έχει καταβάλει τη "συνεταιριστική του μερίδα, σύμφωνα με 
-ο άρθρο 16. ' ι
-------------------  ■ ■ ' , f ;

(5) ..3χ«τιΚή·η εγκύκλιος 34546)86 1*π. Γεωργίας.
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Άρθρο 11

Υποχρεώσεις - Δικαιώματα μέλους
1. Ο συνεταίρος υποχρεούταινα παραμείνη μέλος του συνεταιρισμού τουλάχι

στον για, πέντε (5) χρόνια. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερο χρόνο.
2. Το τακτικό μέλος παρέχει τ ψ  προσωπική του εργασία 'εθελοντικά στο συ

νεταιρισμό, ανάλογα με τις ανάγκες του τελευταίου. Η· ειδικότερη εργασία του κά- 
Οε.μέλ ους .καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία μπορεί να 
προσβληθεί από τον ενδιαφερόμενο στην πρώτη-, μετά από την απόφασην τακτική 
ή έκτακτη γενική συνέλευση. Η προσφυγή του μέλους στη γενική, συνέλευση ανα
στέλλει τ ψ  εκτέλεσηι της απόφαση:. .

3. Ο συνεταίρος υποχρεούται να μην ανταγωνίζεται το συνεταιρισμό, στον 
οποίο είναι μέλος.

Ο συνεταίρος παραδίδει την παραγωγή του στο συνεταιρισμό για εμπορία ή 
και μεταποίηση υπό τις προϋποθέσει; που ορίζει το καταστατικό και οι αποφάσεις 
των γενικών συνελεύσεων.

4. Το ειδικό μέλος έχει όλα τα δικαιώματα καί τις υποχρεώοΐΐς του τακτι
κού μέλους και ιδίως τι; αναφερόμενες στην εμπορία, και μεταποίηση του προϊόν
τος, που παράγεται στην αγροτική 'εκμετάλλευση, δεν δικαιούται όμως να εκλέ
γεται «με εξαίρεση τα μέλη των μελισσοκομ:κών συνεταιρισμών».

[προστίθ. τελευταίο εδάφιο με άρθρ. 9 παρ. 7 ν. 1097/87]
. _ 5. Κά£β μέλος του συνεταιρισμού δικαιούται να ζητεί πληροφορίες σχετικά με 

την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεού- 
ται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στην πρώτη, μετά την υποβολή της αί
τηση:, γενική συνέλευση των μελών.

Κάθ'ε μέλος του 'συνεταιρισμού δικαιούται να παίρνει αντίγραφα των πρακτι
κών της γενικής συνέλευσης, του ισολογισμού κα ί του λογαριασμού κερδών και ζη
μιών. Δικαιούται επίσης να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των .ατομικών του 
λογαριασμών και των αποφάσεων του συνεταιρισμού, σύμφωνα με τους όρους του 
καταστατικού,

6. Κάθε μέλος του συνεταιρισμού έχει δικαίωμα στο καθαρό πλεόνασμα της 
διαχειριστικής χρήσης και στο προϊόν τη; εκκαθάρισης, σύμφωνα με τι; διατάξεις 
των άρθρων 38 και 46 αντίστοιχα..

Ά ρθρ ο  12

Παράδοση της παραγωγής των συνεταίρων στο συνεταιρισμό
Οι υποχρεώσεις των συνεταίρων για παράδοση τη; παραγωγής τους στο συνε

ταιρισμό εξειδικεύονται μ® τι; διατάξεις του καταστατικού και τις σχετικές απο
φάσεις των γενικών συνελεύσεων .με βάση ιδίως τ ι; ακόλουθες αρχές:.

α) . Η δραστηριότητα, των συνεταίρων και του συνεταιρισμού περιορίζεται σε
ένα ορισμένο προϊόν ή μια ομάδα σι>ναφών.προϊόντων-ή ,αε μι«.· ελάχιστη ποσότητα 
παραγωγής του προϊόντος ή των συναφών προϊόντων.

β) Οι συνεταίροι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν ορισμένου; κανό
νες παραγωγής και ποιότητας, που εξασφαλίζουν μια σύμφωνη μ-ε τις συνθήκες
της αγοράς προσφορά του προϊόντος.

γ) Ο συνεταιρισμός έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να ελέγχει την τή
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ρηση των κανόνων παραγωγής και ποιότητας των προϊόντων.
δ) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρ

τία και πλειοψηφία, οι συνεταίροι μπορούν να ‘απαλλάσσονται μερικλ ή ολικά από 
τη ν υποχρέωση-για παράδοση της παραγωγής τους στο συνεταιρισμό.

ε) Κανόνες παραγωγής και ποιότητας καθώς και κοινοί κανόνες πώλησης 
θεσπίζονται" ή από το διοικητικό συμβούλιο ή από τη γενική συνέλευση των συνε
ταίρων ¡-'.ε αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

■στ) Οι συνεταίρο: που έχουν συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις πώληση, των 
προϊόντων τους σε τρίτους, πρ>ιν τ ψ  ένταξή τους στο συνεταιρισμό, μπορούν να 
απαλλάσσονται μερικά ή ολικά από την υποχρέωση· για παράδοση της παραγωγής 
τους, εφόσον ο συνεταιρισμός έχει -ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο 
της παραγωγής και τις ,λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης.

Άρθρο 13 

Αποχώρηση μέλους
1. Ο συνεταίρος οεν -¡Απορεί να αποχωρήσει από το συνεταιρισμό, πριν περά

σει ο χρόνος για τον οποίο έχει δεσμευτεί, εκτός αν -συντρέχει σπουδαίος λόγος.
2- Ο συνεταίρος δηλώνει τη θέλησή του να αποχωρήσει από το συνεταιρισμό 

τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη' λήξη της διαχειριστικής περιόδου, στην 
οποία η αποχώρηση αναφέρεται. ’ ;

Σε περίπτωση μεταγενέστερης δήλωσης η αποχώρησή επέρχεται από τη λή
ξη της νέας διαχειριστικής περιόδου. II δήλωση αποχώρησης είναι ελεύθερα ανα
κλητή'κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία υποβλή
θηκε. '

3. Ο συνεταίρος που αποχωρεί αναλαμβάνει την ονομαστική αξία της συνε
ταιρικής του μερίδας ή του τμήματός της, που έχει ήδη καταβάλει, με ανάλογη 
μείωσή τής σε περίπτωση ζημίας του συνεταιρισμού. Το καταστατικό καθορίζει τη 
-διαδικασία απόδοσης ΐη ς  συνεταιρικής μερίδας.

■ 4. Αν ο συνέταιρος που αποχωρεί είναι μέλος αιρετού οργάνου του συνεταιρι
σμού ή αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης ανώτερου βαβμοΰ, θεωρείται ότι 
παραιτήθηκε από τη θέση του από την ημέρα που δήλωσε ότι 0α αποχωρήσει.

5. Αν η, γενική συνέλευση του συνεταιρισμού αποφασίσει τη μεταβολή τό)ν 
ειδικότερων δραστηριοτήτων του ή τη συγχώνευσή του με άλλον ή  με άλλους συ
νεταιρισμούς, τα μέλη που διαφωνούν μπορούν να αποχωρήσουν από το συνεται
ρισμό και πριν περάσει ο χρόνος για τον οποίο έχουν -δεσμευτεί. Η δήλωση για 
την αποχώρηση πρέπει να γίνει μέσα- σε δέκα (10) ημέρες από· τη λήψη της από
φασης της γενικής συνέλευσης, μπορεί δε να ανακληθεί μέσα σε ένα μήνα από 
τότε- που υποβλήθηκε.

II αποχώρηση επέρχεται όταν εγκριθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφασή ή 
τροποποίηση του καταστατικού ή πραγματοποιηθεί η συγχώνευση.

6. Ο '-συνεταίρος υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζημία του συνεταιρισμού 
από την πρόωρη λύση της συνεταιριστικής σχέσης χωρίς σπουδαίο λόγο·. · ·

Άρθρο 14

Διαγραφή μέλους
1. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται' να διαγράψει το μέλος του συνεται

ρισμού στο οπόίο' επήλθε κώλυμα από τα προβλεπόμιενά στό; άρθρο 9.
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2. II γενική συνέλευση του συνεταιρισμού αποφασίζει οκτιολογγ}μένχ για τη 
διαγραφή μέλους το οποίο:

α) έπαυσε να έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 8,
β) έβλαψε με πρόθεση τα συμφέροντα του συνεταιρισμού,
γ) αρνήθηκε αδικαιολόγητα την εκπλήρωση των υποχρ<εώσεών το« απέναντι 

στο συνεταιρισμέ,
δ) παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 11 . παρ. 3.
3. Τη διαγραφή στη γενική συνέλευση! εισηγείται. το διοικητικό συμβούλιο,

που υπιοχρεοΰται, όπως., και η γενική συνέλευση, να ακούσει .προηγουμένως το υπό 
διαγραφή μέλος. , ·■ .

4. Κατά της απόφασης τη; γενικής συνέλευσης ή του δια-κητικού συμβουλίου 
το μέλος το οποίο διαγράφηκε δικαιούται να προσφύγει στ/ο ειρηνοδικείο μέσα σε 
δέκα (10) ημέρες από τψ  κοινοποίηση! της απόφασης. Το ειρηνοδικείο· δΐ'/άζει 
κατά τη διαδικασία των 'ασφαλιστικών μέτρων, η δε απόφασή του υπόκειται σε 
έφεση.

5. II διαγραφή επέρχεται δέκα (10) ημέρες μετά τψ  κοινοποίηση της από
φαση; της γενικής, συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή από την τελεσιδι
κία τη ; δικαστικής απόφαση;.

6. ΙΓ γενική συνέλευση αποφασίζει αν το μέλος ,που διαγράφεται,. σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 και 14  παρ. 2 εδ. β', γ' και δ', δικαιούται 
να αναλάβει την αξία, της συνεταιρικής του μερίδας.

Άρθρο 15

Θάνατος μέλους
1. Σε' περίπτωση θανάτου μέλους του συνεταιρισμού η ονομάστΓ/ή αξία της 

συνεταιρικής μερίδας του. μειωμένη ανάλογα όταν υπάρχει ζημία, αποδίδεται στους 
•κληρονόμους του στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου στη διάρκεια της οποίας 
επήλ€ε ο θάνατος του μέλους. .

2. Ο κληρονόμος ή, όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που υπο
δείχθηκε με έγγραφη συμφωνία, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις, υπεισέρχεται σε 
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους, που πέθανε. ,.

Κ ΕΦ ΑΛΑ ΙΟ  Δ '
Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ  ΜΕΛΩΝ - ΣΥΝ ΕΤ Α ΙΡ ΙΣΜ Ο Υ  

Άρθρο 16 

Συνεταιρική μερίδα
1. Συνεταιρική μερίδα είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο κάθε μέλος συμ

μετέχει στο συνεταιρισμό. Κάθε συνεταίρος δικαιούται να έχει μια μόνο συνεταιρι
κή μερίδα.

2. Η συνεταιρική μερίδα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (2δ. 
000) δραχμών τουλάχιστον, το οποίο καταβάλλεται σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες 
δόσεις, όπως ορίζει το καταστατικό.

Με απόφαση του Γπουργού Γεωργίας, η  οποία εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη 
της ΠΑΣΕΓΕΣ, η συνεταιρική μερίδα, μπορεί να μειωθεί έως το πο:Ι30 των δέκα
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χιλιάδων (10.000). δρχ. εφόσον πρόκειται για αγροτικούς συνεταιρισμούς ορεινών 
ή ημιορεινών «ή προβληματικών» περιοχών ή μικρών νησιών «ή συνεταιρισμούς 
δασοκτημόνων».

[συμπλ. με ν. 16Μ /86 άρθρ. 32 παρ. 5]

Με απόφαση 'του-Υπουργού Γεωργίας ύστερα από πρόταση της ΠΑΣΕΓΕΣ η 
συνεταιρική μερίδα μπορεί κάθε πέντε (5) χρόνια να αναπροσαρμόζεται.

3. Το καταστατικό μπορεί να καθορίζει τη συνεταιρική μερίδα σε' ποσό ανώ
τερο από- αυτό που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.

4. Η συνεταιρική μερίδα είναι αμεταβίβαστη, αδιαίρετη και ίση για όλους 
τους συνεταίρους.

Άρθρο 17

Ευθύνη του συνεταίρου για υποχρεώσεις του συνεταιρισμού
’ 1. Για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού προς τρίτους τα μέλη ευθύνονται 

περιορισμένα μέχρι του τριπλάσιου της αξίας της συνεταιρικής μερίδας και για ίσο 
μέρος της οφειλής καθενός από αυτά.

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι με απόφαση της Γ.Σ. των μελών, 
που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοφηφία του άρθρου 25 παρ. 2, 
είναι δυνατή η θέσπιση υψηλότερου ορίου ευθύνης των συνεταίρων.

2. Η προσωπική ευθύνη των συνεταίρων απέναντι στους δανειστές του συνεται
ρισμού γεννάτα·ι μόνο εφόσον οι δανειστές δεν ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά, 
στοιχεία του συνεταιρισμού ή των εγγυητών ,υφίσταται δε και για χρέη που δη- 
μιουργήθηκαν πριν γίνουν μέλη του συνεταιρισμού.

3. Ο συνεταίρος ευθύνεται με τον ίδιο τρόπο ¡και μετά την έξοδό του από το 
συνεταιρισμό για χρέη που δημιουργήθηκαν όταν ήταν μέλος. Η αξίωση των τρί
των κατά. του συνεταίρου παραγράφεται μετά παρέλευση ενός έτους από την έξο
δό του.'

4. Η ευθύνη του συνεταίρου παύει μετά την παρέλευση ενός έτους από την 
ημερομηνία που περατώθηκε η εκκαθάριση του συνεταιρισμού, εκτός αν μέσα στό 
έτος έχει ασκηθεί εναντίον του αγωγή.

5. Δεν απαγγέλεται προσωπική κράτηση κατά του συνεταίρου για χρέη του 
συνεταιρισμού προς τρίτους και το δημόσιο.

Άρθρο 18 _ .

Υποχρεώσεις και δικαιώματα του συνεταιρισμού
1. Το καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του συνεταιρισμού 

ορίζουν ειδικότερα τους όρους για την παροχή της προσωπικής εργασίας των συνε
ταίρων κατά το άρθρο 11.

2. II τακτική γενική συνέλευση καθορίζει, ελάχιστο ημερομίσθιο για την πα
ροχή προσωπικής εργασίας των μελών το-υ συνεταιρισμού, όχι κατώτερο από αυτό 
που ισχύει για τον ανειδίκευτο εργάτη, σύμφωνα με τις εθνικές συλλογικές συμβά
σεις εργασίας. Η σχέση του μέλους με .το συνεταιρισμό δεν είναι σχέση εξαρτημέ
νης εργασίας.

3. Ο συνεταιρισμός παραλαμβάνει την παραγωγή των συνεταίρων, η οποία. πα· 
ραδίδεται σ’ αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3, τη διακινεί και την εμπορεύε
ται σύμφωνα με τις αποφάσεις της ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών, στην οποία α-
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νήκει μέσα στα γενικά πλαίσια εμπορίας του προϊόντος, που τίθενται από την αντί
στοιχη με το προϊόν κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση.

4. Ο συνεταιρισμός δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί τρίτους για την εκτέλεση 
εργασιών που μπορούν να γίνουν από τα μέλη του.

Άρθρο 19

Υποχρεώσεις των συνεταίρων προς τρίτους
1. Οι δανειστές μέλους αγροτικού συνεταιρισμού, για τα χρέη του μέλους προς 

αυτούς, δεν έχουν δικαίωμα στη συνεταιρική μερίδα .στα πλεονάσματα της χρήσης 
και στα κινητά ή ακίνητα, που η χρήση τους έχει παραχωρηθεί από το μέλος στο 
συνεταιρισμό, προτού γεννηθεί το δικαίωμ,α του δανειστή.

2. Δεν υπάκεινται σε κατάσχεση ή λήψη ασφαλιστικών μέτρων για χρέη των 
συνεταίρων προς τρίτους α) το αντάλλαγμα για τη χρήση των περιουσιακών στοι
χείων που έχουν παραχωρηθεί στο συνεταιρισμό, β) τα προϊόντα της παραγωγής 
των μελών από την παράδοσή τους στο συνεταιρισμό για πώληση ή διάθεση στην 
αγορά, αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία και γ) το τίμημα των πα
ραπάνω προϊόντων.

3. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του συνεταιρισμού ως τρίτου α) 
χρημάτων, που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα- ως δάνειο για λογαριασμό 
μέλους του και β) απαιτήσεων για παροχές σε είδος του συνεταιρισμού προς τα 
μέλη του.

Άρθρο 20

Κοινή χρήση περιουσιακών στοιχείων των μελών
1. 0  συνεταίρος μπορεί να παραχωρήσει στο συνεταιρισμό με ιδιωτικό έγγραφο 

για ορισμένο χρόνο τη χρήση της καλλιεργήσιμης έκτασης ή τμήματος αυτής, κα
θώς και των κινητών μέσων αγροτικής παραγωγής των οποίων είναι' ιδιοκτήτης, 
νομέας ή κάτοχος. Ο συνεταίρος διατηρεί την κυριότητα στα κινητά και ακίνητα, 
τη χρήση των οποίων παρεχώρησε στο συνεταιρισμό. Για την παραχώρηση της 
χρήσης περιουσιακών στοιχείων από συνεταίρο που είναι νομέας ή κάτοχος απαι
τείται συναίνεση του ιδιοκτήτη.

2. Το ετήσιο ενοίκιο για την παραχώρηση της χρήσης των παραπάνω περιου
σιακών στοιχείων καθορίζεται με συμφωνία των μερών.

3. Συνεταίρος που παραχώρησε στο συνεταιρισμό τη χρήση περιουσιακών 
στοιχείων κατά την πρώτη παράγραφο, αν αποχωρήσει από το- συνεταιρισμό πριν 
από τη λήξη του χρόνου της -συμφωνίας, δικαιούται να αναλάβει τη χρήση τους, 
εκτός αν η ανάληψη βλάπτει προφανώς τα συμφέροντα του συνεταιρισμού και αντί- 
κειται στην καλή πίστη.

Συνεταίρος ,στον οποίο δεν αποδίδεται η χρήση των πα-ραχωρηθέντων περιου
σιακών στοιχείων, δικαιούται να ζητήσει από το ειρηνοδικείο την επίλυση της δια
φοράς κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά της απόφασης του ει
ρηνοδικείου επιτρέπεται η άσκηση έφεσης.

Αν πριν από την έξοδο του συνεταίρου το κίνητρο καταστραφεί εκ τύχης, ο 
συνεταίρος λαμβάνει το ετήσιο ενοίκιο του χρονικού διαστήματος έως τη λήξη του 
χρόνου της παραχώρησης.
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Λαμβάνει επίσης κατά την έξοδό του από το συνεταιρισμό αποζημίωση ανά
λογη με την αξία που θα είχε το κινητό, αν δεν είχε μεσολαβήσει η καταστροφή, 
εφόσον για τον ίδιο λόγο δεν είναι ο συνεταίρος δικαιούχος ασφαλιστικής αποζη
μίωσης.

4. Οποιαδήποτε διαφορά ως προς τη χρήση περιουσιακών στοιχείων μεταξύ 
συνεταίρων και συνεταιρισμού επιλύεται από το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρι
σμού. Ο συνεταίρος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη μετά την απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου τακτική ή έκτατη γενική συνέλευση των μελών για την ε
πίλυση της διαφοράς, μη αποκλεισμένου του δικαιώματος του να επιδιώξει τη λύση 
των παραπάνω διαφορών δικαστικώς.

5. Κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην παραχώρηση της χρήσης των κινη
τών και ακινήτων αγροτικών περιουσιακών στοιχείων και στα ειδικότερα δικαιώ
ματα και στις υποχρεώσεις συνεταιρισμού και συνεταίρων ρυθμίζεται από το κατα
στατικό του συνεταιρισμού.

ΚΕΦ ΑΛΑ ΙΟ  Ε '
Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η  ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΤ Α ΙΡ ΙΣΤ ΙΚ Ω Ν  ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Άρθρο 21 

Γενική συνέλευση μελών
1. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού και απαρ

τίζεται από όλα τα μέλη του.
2. Στη γενική συνέλευση κάθε μέλος έχει μία ψήφο.
3. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως.

Άρθρο 22

Αρμοδιότητες
1. Η γενική συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν προβλέ- 

πεται άλλο αρμόδιο όργανο.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης ανήκουν:

α) Η τροποποίηση του καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας και η διάλυση του συνεταιρισμού,
γ) Η ψήφιση και η τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του

συνεταιρισμού.
δ) Η συμμετοχή του συνεταιρισμού σε κοινές επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 

3 παρ. 4, σε συνεταιριστικές οργανώσεις ανώτερου βαθμού, σε συνεταιριστικούς ορ
γανισμούς ή σε συνεταιριστικές εταιρείες του άρθρου 59 και η αποχώρησή του από 
αυτές.

ε) Η εκλογή, ανάκληση, αντικατάσταση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των 
μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων 
σε συνεταιριστικές οργανώσεις ανώτερου βαθμού, συνεταιριστικούς οργανισμούς και 
στην ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.
στ) Η έγκριση για την αγορά ή την πώληση ακινήτου ή την ίδρυση βιοτεχνίας ή 

βιομηχανίας, καθώς και η έγκριση για τη σύναψη δανείου για τους σκοπούς αυτούς.
ζ) Η έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και

ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης ή της επιβάρυν
σης των μελών για τυχόν ζημίες.
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η) Η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη του συνεταιρισμού για την εκπλήρωση 
συγκεκριμένων σκοπών που πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται στο καταστατικό.

θ) Η έγκριση του προγράμματος ανάπτυξης του συνεταιρισμού για τα επόμενα 
έτη και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.

ι) Κάθε άλλο θέμα το οποίο προβλέπεται στο καταστατικό.
3. Η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει στο διοικητικό 

συμβούλιο την άσκηση των αρμοδιοτήτων της για την αγορά ή πώληση ακινήτου 
και τη σύναψη δανείου για το σκοπό αυτόν, όπως επίσης και να εξουσιοδοτεί το 
διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε, να με
ταφέρει κονδύλια από ένα λογαριασμό σε άλλον.

Άρθρο 23

Σύγκληση - Ψηφοφορία
1. Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο σε ταχτική 

συνεδρίαση μια φορά το έτος.
Η συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα του συνεταιρισμού μέσα στο πρώτο 

τετράμηνο του έτους. Η διαδικασία της σύγκλησης καθορίζεται από το καταστατικό.
2. Το διοικητικό ή το εποπτικό συμβούλιο μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη 

γενική συνέλευση για λόγους οι οποίοι προβλέπονται από. το νόμο ή το καταστατι
κό ή όταν τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον του συνεταιρισμού.

3. Το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του συνεταιρισμού μπορεί να ζητήσει από
το διοικητικό συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Εάν το διοικητικό συμβούλιο αρνηθεί ή αδρανήσει να συγκαλέσει έκτακτη γε
νική συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα 
παραπάνω μέλη συγκαλού ν τη γενική συνέλευση.

4. Το ένα πέμπτο (1/5) των μ,ελών μπορεί να ζητήσει, κατά τους όρους του
καταστατικού, την εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευ
σης. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να περιλάβει τα θέματα σε αυτή

5. Η συνέλευση μπορεί, να συζητήσει και να λάβει απόφαση μόνο πάνω σε θέ
ματα τα οποία περιέχονται στην πρόσκληση.

Θέματα αναβολής ή διακοπής της συνέλευσης, σύγκλησης νέας και εγγραφής 
νέων μελών δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην πρόσκληση.

6. Η ψηφοφορία γίνεται όπως ορίζει το καταστατικό. Ειδικά για αρχαιρεσίες 
παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού 
και για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική.

7. Τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίω
μα ψήφου σε θέματα απαλλαγής από ευθύνη τους στο συνεταιρισμό.

Άρθρο 24

Απαρτία
1. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον στην αρχή της συνεδρία

σης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον τακτικά μέλη.
2. Εάν στην πρώτη σύγκληση της γενικής συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία, η 

γενική συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα 
και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Τη 
φορά αυτή για να υπάρξει απαρτία· αρκεί η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου 
(1/4) του συνόλου των τακτικών μελών.
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3. Όπου απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 25 παρ. 2, η  επανα
ληπτική γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τα μισά (1/2) 
τουλάχιστο μέλη.

Άρθρο 25

Απόφαση
1. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κατά την ψηφοφορία συν
εταίρων.

2. Για τη λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση της διάρκειας του συνε
ταιρισμού, τη διάλυσή του, τη μεταβολή των σκοπών του, τη συγχώνευση του συνε
ταιρισμού, τη συμμετοχή του σε κοινές επιχειρήσεις, «τη σύσταση ή συμμετοχή» σε 
συνεταιριστικές εταιρείες, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ.. 4 και 59 αντίστοιχα, την 
ανάκληση του διοικητικού συμβουλίου, του εποπτικού συμβουλίου ή μελών αυτών, 
την ανάκληση αντιπροσώπων σε -συνεταιριστικές οργανώσεις ανώτερου βαθμού, σε 
συνεταιριστικούς οργανισμούς ή στην ΠΑΣΕΓΕΣ, την τροποποίηση του καταστατι
κού του, την επιβάρυνση των μελών για κάλυψη τυχόν ζημιών, την επιβολή ειδικής 
εισφοράς στα μέλη, «την εκποίηση ή δωρεά ακινήτων» και για κάθε άλλο θέμα, 
όπου ο νόμος αυτός ή το καταστατικό του συνεταιρισμού απαιτεί αυξημένη πλειοψη
φία απαιτείται παρουσία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών και πλειο
ψηφία, των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων «κατά την ψηφοφορία συνεταίρων».

[σομπλ. με άρθρ. 32 παρ. 6 ν. 1644/86]

Άρθρ.ο 26
Προσβολή αποφάσεων γενικών συνελεύσεων

1. Απόφαση της γενικής συνέλευσης που έχει ληφθεί κατά παράβαση των δια
τάξεων του νόμου ή του καταστατικού υ-πόκειται σε ακύρωση.

2. Η ακύρωση κηρύσσεται από το ειρηνοδικείο της έδρας της συνεταιριστικής 
οργάνωσης μετά από αίτηση του ενόςπέμπτου (1/5) των μελών του -συνεταιρισμού 
ή των αντιπροσώπων. Η αίτηση για την ακύρωση πρέπει να ασκηθεί μέσα σε τρι
άντα (30) ημέρες από τη λήψη της απόφασης. Αν πρόκειται για ακύρωση εκλο
γής ή ανάκληση μελών του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου ή αντιπροσώ
πων, η αίτηση πρέπει αν ασκηθεί μέσα σε (10) ημέρες από τη λήψη της απόφα
σης. Το δικαστήριο δικάζει την αίτηση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

3. Η αίτηση για την ακύρωση απόφασης της γενικής συνέλευσης δεν αναστέλ
λει την εκτέλεσή της. Αναστολή εκτελέσεως μπορεί να δοθεί από το ειρηνοδικείο 
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ύστερα από αίτηση του ενός πέμ
πτου (1/5) των μελών του συνεταιρισμού ή των αντιπροσώπων, τα οποία ζητη- 
σαν την ακύρωση.

4. Αν η ακυρωτική απόφαση αφορά την εκλογή ενός ή περισσότερων μελών 
του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου, για τα οποία δεν υπάρχουν αναπλη
ρωματικοί, τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι περισσότερα του μισού του όλου αριθμού 
τους, συγκαλούν τη γενική συνέλευση με μόνο θέμα την αναπλήρωση των μελών 
που ακυρώθηκε η εκλογή τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση με την ακυρωτική από
φαση διορίζεται συγχρόνως προσωρινό διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο από μέλη 
του συνεταιρισμού και διατάσσεται η διενέργεια εκλογών για ανάδειξη διοικητικού
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ή εποπτικού συμβουλίου ή μελών αυτών μέσα σε ένα μήνα από- τη δημοσίευση της 
απόφασης.

Σε περίπτωση αναστολής εκτελέσεως της απόφασης της γενικής συνέλευσης 
εκλογής διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου ή μελών αυτών περισσότερων από τα 
μισά, για τα οποία δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, η απόφαση περιλαμβάνει και 
το διορισμό προσωρινού διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου από μέλη του συνε
ταιρισμού.

/Αρθρο 27

Τοπικές συνελεύσεις
1. Το καταστατικό του αγροτικού συνεταιρισμού μπορεί να προβλέπει τη λει

τουργία τοπικώ συνελεύσεων των μελών του, όταν ειδικές εδαφολογικές, κοινωνικές 
και οικονομικές συνθήκες την επιβάλλουν.

2. Οι τοπικές συνελεύσεις ασκούν τις δραστηριότητες που ορίζει ο αγροτικός 
συνεταιρισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του.

Η γενική συνέλευση αποφασίζει για κάθε διαφωνία που υπάρχει μεταξύ της 
τοπικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου του αγροτικού συνεταιρισμού.

3. Το καταστατικό του αγροτικού συνεταιρισμού καθορίζει τον τρόπο λειτουρ
γίας της τοπικής συνέλευσης και τη σχέση της με το διοικητικό συμβούλιο.

4. Δεν αποκλείεται τοπική συνέλευση του αγροτικού συνεταιρισμού να ταυτί
ζεται με κλαδική οργάνωση παραγωγής του ίδιου συνεταιρισμού (άρθρο 40) . .

Άρθρο 28

Διοικητικό συμβούλιο - Συγκρότηση
1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστο μέλη.
2. Στις πρωτοβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις -συμμετέχει στο 

διοικητικό συμβούλιο εκπρόσωπος του προσωπικού. Αν τρεις (3) μήνες πριν από 
τις εκλογές ο αριθμός των μελών του προσωπικού του συνεταιρισμού είναι μεγαλύ
τερος από είκοσι (20) , το προσωπικό εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο από 
ένα ¡μέλος του, που εκλέγεται από το σύνολό του. Για τον υπολογισμό του αριθμού 
των μελών του προσωπικού δεν λαμβάνονται υπόψη σι εποχιακοί εργάτες ή όι συν
δεόμενοι με σύμβαση έργου με το συνεταιρισμό.

Ο εκπρόσωπος του προσωπικού έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των ¡μελών του διοικητικού συμβουλίου, δεν δικαιούται όμως να εκλέγεται για τα 
αξιώματα της παρ. 10 αυτού του άρθρου. Αν δεν οριστεί εκπρόσωπος του προσωπι
κού στο διοικητικό συμβούλιο, 'μέχρι την εκλογή εκπροσώπου, μετέχει ο πρόεδρος 
του συλλόγου του προσωπικού. Αν δεν υπάρχει σύλλογος, τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου του συνεταιρισμού ορίζουν τον εκπρόσωπο του προσωπικού.

3. Ο συνολικός αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι πάντο
τε περιττός.

4. Τις εκλογές για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών 
συνεταιρισμών διενεργεί εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη γενική 
συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστο μέλη.

5. Οι εκλογές διεξάγονται μ.ε μυστική ψηφοφορία -με το σύστημα των συνδυα
σμών. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τους υποψηφίους για το διοικητικό συμβού
λιο, οι οποίοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο 'με αλφαβητική σειρά.

149



22 Κωδικοποίηση ν. 1541)85  «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις»

Στις εκλογές μπορούν να. συμμετέχουν μεμονωμένα υποψήφιοι και συνδυασίΑοί 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποψηφίων που περιλαμβάνουν.

β. Κάθε μέλος του συνεταιρισμού ψηφίζει όσους υποψηφίους του συνδυασμού της 
προτίμησής του επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του εκλε
γόμενου οργάνου, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου.

Ψηφοδέλτια, που δεν έχουν σταυρό προτίμησης ή έχουν σταυρούς περισσότε
ρους από τον αριθμό των συμβούλων που θα εκλεγούν, είναι έγκυρα και υπολογί
ζονται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης.

7. Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών 
ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαι
ρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου. Το πηλίκο της διαί
ρεσης και σε περίπτωση ύπαρξης κλάσματος ο πλησιέστερος προς τό κλάσμα ακέ
ραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

Αν το κλάσμα «σούται με το μισό της μονάδας, ως εκλογικό μέτρο θεωρείται ο 
μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο δι
οικητικό -συμβούλιο όσες φορές χωράει το- εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων 
ψηφοδελτίων που έλαβε.

Μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται μόνο αν λάβει αριθμό έγκυρων ψηφοδελ
τίων ίσο τουλάχιστον με το εκλογικό μέτρο.

Οι έδρες που μένουν αδιάθετες κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκεί
νους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μια έδρα και συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφο
δελτίων μεγαλύτερο από το 1) 3 του εκλογικού μέτρου κατά τη σειρά του αριθμού 
των υπολοίπων. Οι έδρες, που μένουν αδιάθετες και μετά την εφαρμογή της διάτα
ξης του πηροηγούμενου εδαφίου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν 
το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων κατά τη σειρά της επιτυχίας.

Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
8. Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους 

σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυασμού είναι αναπληρωματι
κοί κατά τη σειρά του αριθμού σταυρών προτίμησης που πήραν.

9. Η διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής.
10. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή 

του, εκλέγει μεταξύ των μελών του πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και 
ταμία, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου η από τα μέλη του 
απόφαση ανάκλησης και ανακατανομής αξιωμάτων μεταξύ των ίδιων προσώπο>ν 
είναι δυνατή μόνο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

11. Οι εκλογές γα την ανάδειξη των μελών του διοικητικού, του εποπτικού συμ
βουλίου και των αντιπροσώπων, γίνονται ταυτόχρονα.

«12. Δεν μπορεί να- εκλεγεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου εκείνος που; 
α. Καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης υπεξα^ω- 
γής εγγράφου, λαθρεμπορία, κατοχή, χρήση και εμπορία ναρκωτικών.

β. Στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, 
γ. Ασκεί ή μετέχει μ,έσω της συζύγου του ή των συνοιχούντων τέκνων του σε επι

χείρηση με όμοιους σκοπούς με εκείνους που επιδιώκει ο -συνεταιρισμός».
[προστιθ. με άρθρ. 9 παρ. 8 ν. 1697/87]
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«13. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου δημιουργη- 
θεί σε μέλος του κώλυμα από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, τβ 
μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του».

[προστίθ. με άρθρ. 9 παρ. 8 ν. 1697/87]

Άρθρο 29

Αρμοδιότητες - Λειτουργία
1. Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί το συνεταιρισμό, δικαστικά και εξώδι- 

κα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και αποφασίζει για όλα τα θέματα 
που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του συνεταιρισμού μέσα στα πλαίσια του 
νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση ορισμένων αρ
μοδιοτήτων του ή να αναθέτει τη διεξαγωγή ορισμένων εργασιών και την υπογρα
φή των σχετικών πράξεων και εγγράφων σε ένα από τα μέλη του ή σε υπάλληλό 
του ή σε οποιοδήποτε τρίτο.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το μήνα. Οι 
συνεδριάσεις του μπορεί να είναι δημόσιες κατά τους όρους του καταστατικού.

4. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη του 
είναι περισσότερα από τα απόντα,

5. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των «πα
ρόντων» μελών του.

[συμπλ. με άρθρ. 32 παρ. 7 ν. 1644/86]

Άρθρο 30

Ευθύνη - Αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου
1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται συμμέτρως για κάθε ζημιά 

που υπαιτίως προκάλεσαν στο συνεταιρισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Το διοικητικό συμβούλιο, το εποπτικό συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5) 

τουλάχιστον του αριθμού των μελών του συνεταιρισμού ή των αντιπροσώπων μπο
ρούν να ασκήσουν αγωγή αποζημ,ίωσης εναντίον μέλους ή μελών του διοικητικού 
συμβουλίου με αίτημα την αποκατάσταση της ζημιάς.

3. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου παρέχεται αποζημίωση για την απα
σχόλησή τους με τις υποθέσεις του συνεταιρισμού. Η αποζημίωση καθορίζεται στην 
αρχή της θητείας του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση και είναι 
ανεξάρτητη από τα έξοδα κίνησης και παράστασης και από άλλες δαπάνες, οι οποί
ες, γίνονται προς χάρη του συνεταιρισμού και αποδίδονται στα μέλη, κατά τους ό
ρους του καταστατικού.

Κ ΕΦ ΑΛΑ ΙΟ  ΣΤ  7 

ΕΠ Ο Π ΤΕ ΙΑ  - ΕΛΕΓΧΟΣ  

Άρθρο 31

Εποπτεία - Έλεγχος - Συγκρότηση - Αρμοδιότητες και 
λειτουργία εποπτικού συμβουλίου

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησές χοκ της διαχείρισης των υποθέ-
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σεων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων ασκείται από το εποπτικό συμ
βούλιο. ' ' . '

2. Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από τρία (.3) τουλάχιστον μέλη, ένα
από τα οποία εκλέγεται ως πρόεδρος. Για την 'εκλογή,· συγκρότηση και λειτουρ
γία του εποπτικού' συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 28, 29 και 30. 
Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του εποπτικού συμβουλίου συνεταίρος που κατά ν ψ  
τελευταία διετία ήταν μέλος, διοικητικού συμβουλίου της ίδιας ή αγροτικής συνε
ταιριστικής οργάνωσης ανώτερου βαθμού..........

Ο συνεταίρος δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλος διοικητικού και εποπτικού 
συμβουλίου αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης.

3. Το .εποπτικό' συμβούλιο· ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του 
καταστατικού 'και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Έχει δικαίωμα να 
λαμβάνει γνώση των βιβλίων, εγγράφων και κάθΐε άλλου στοιχείου αναγκαίου για 
το λογιστικό - διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και να ζητεί πληροφορίες .για την πο
ρεία των υποθέσεων της συνεταιριστικής οργάνωσης.

4. Το, εποπτικό συμβούλιο συντάσσει για κάθε διαχειριστική περίοδο έκθεση
την οποία υποβάλλει στη γενική συνέλευση πριν α.πό την έγκριση των πεπραγμέ
νων του διοικητικού, συμβουλίου και του ισολογισμού. II έγκριση των πεπραγμένων
και του ισολογισμού είναι δυνατή και αν δεν υποβληθεί η έκθεση.

. 5. Το εποπτικό συμβούλιο συνεδριάζει 'τουλάχιστο μια φορά στους τρεις μή
νες. Το διοικητικό συμβούλιο της συνεταιριστικής οργάνωσης καθώς και το ένα 
δέκατο του αριθμού των' μελών ή των αντιπροσώπων μπορεί να συγκαλέσει έκτα
κτα το εποπτικό συμβούλιο.

«6. Οι διατάξεις των παραγράφων -12 και 13 του άρθρου 28 του παρόντος
νόμου έχουν εφαρμογή και στα, μέλη του εποπτικού συμβουλίου».

[προστιθ. με άρθρ. 9 παρ. 9 ν. 1697/87]

Άρθρο 32

Σώμα ελεγκτών συνεταιριστικών οργανώσεων
1. Οι αγροτικές 'συνεταιριστικές οργανώσεις τελούν υπό την εποπτεία του 

Κράτους. ■
2. Η εποπτεία έχει ο)ς σκοπό:

' α) Τη νόμιμη λειτουργία των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων «και συνε
ταιριστικών εταιρειών» και ιδίως την τήρηση από τα όργανά τους του νόμου, του 
κατασταιτκού και των κανονισμών.

[συμπλ. με άρθρ. 9 παρ. 10  ν. 1697/87]
β) Το διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο των αγροτικών συνεταιριστικών οργα

νώσεων «και συνεταιριστικών εταιρειών» και γενικά την παρακολούθηση της οικονομι
κής κατάστασής τους.

[συμπλ. με άρθρ. 9 παρ. 10  ν. 1697/87] 
γ) Την υποβοήθηση του έργου των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων για 

την ορθολογική οργάνωση, τη σωστή επιχειρηματική .δράση, την αποδοτική λειτουρ
γία και την πληρέστερη άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

δ) Την υποβοήθηση των εποπτικών συμβουλίων «των αγροτικών συνεταιριστικών 
οργανώσεων» στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

[συμπλ. με άρθρ. 9 παρ. 11  ν. 1697/87]

3. Η εποπτεία ασκείται δια. του σώματος ελεγκτών συνεταιριστικών οργανώσεων.
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4. Το σώμα συγκροτείται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρό
ταση του Γπουργού Γεωργίας, ύστερα από γνώμη της Π ΑΣΕΙΈΣ. Το σώμα επο
πτεύεται από τον Γπουργό Γεωργίας «και διοικείται από επταμελές διοικητικό συμ
βούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Γπουργού Γεωργίας που δημοσιεύε
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως^ Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από:

α) Τρία (3) μέλη, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους, από το διοικη
τικό συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ.

β) Τρία (3) μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Γπουργό 
Γεωργίας με την απόφαση συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου και

γ) Ένα (1) μέλος, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Ελεγκτικά 
Συνέδριο του Κράτους.

Ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του σώματος ορίζεται με απόφαση 
του Γπουργού Γεωργίας ένα από τα μέλη του. Με απόφαση του Γπουργού Γεωργία: 
καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής.
Το σώ{ΐα · επικουρείται' από γραμματέα, της οποίας η σύνθεση, οι αρμοδιότη

τες και οιαδήποτε λεπτομέρεια λειτουργίας της καθορίζονται με το π. δ)μα του 
πρώτου εδαφίου. Σε έναν από τους υπαλλήλους της γραμματείας ανατίθενται καθή
κοντα γραμματέα του Δ. Σ. ¡με απόφαση του προέδρου αυτού».

[αντικατ. με 32 παρ. 8 ν. 1644/86] (6)
5. «Το προεδρικό διάταγμα για τη συγκρότηση του σώματος προβλέπει ιδίως 

τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες, την οργάνωση και λειτουργία της κεντρικής υπη
ρεσίας και των περιφερειακών γραφείων, τις θέσεις και τη διάκρισή τους κατά 
βαθμούς του ελεγκτικού και λοιπού προσωπικού του σώματος, τα προσόντα, τον τρό
πο πρόσληψης και χορήγησης αποδοχών, το ύψος των οποίων σε περίπτωση αδυνα

μ ία ς  κατάρτισης ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ρυθμίζεται \με κοινή από
φαση των Γπουργών Οικονομικών και Γεωργίας έπειτα από πρόταση του διοικητι
κού συμβουλίου του σώματος, την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τα ειδικότερα 
καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, τον πειθαρχικό έλεγχο, τους όρους και 
τη διαδικασία απόλυσης του ανωτέιρω προσωπικού.

Η εργασιακή σχέση του προσωπικού αυτού διέπεται από τις διατάξεις των άρ
θρων 3 παρ. 1 του Ν. 1859) 44 (ΦΕΚ 215) και 3 του β.δ. 23/30.7.46 (ΦΕΚ 226 Α ' ) .

Προβλέπει επίσης τα των αμοιβών των μελών και του γραμματέα του διοικη
τικού συμβουλίου του -σώματος, των οποίων οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής, 
καθώς και το ύψος αυτών ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Γπουργών Οικονομι
κών και Γεωργίας μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου».

[αντικατ. με άρθρ. 9 παρ. 12 ν. 1697/87] (7)
6. «Με κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας που συντάσσονται από το διοικητι

κό, συμβούλιο και εγκρίνονται με απόφαση του Γπουργού Γεωργίας ρυθμίζονται οι

(6) Η αρχική διάταξη των εδαφίων β' και επομ. της παρ. 4 άρθρ. 32 ν. 1541)85  είχε ως εξής.
«Το σώμα εποπτεύεται από τον Γπουργό Γεωργίας, που διορίζει το επταμελές διοικητικό του 

συμβούλιο. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν ένα μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσω
πικού (Δ.Ε.Π.) οικονομικού μαθήματος 'ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ειδικευμένο στη "8ι · 
οίκηση επιχειρήσεως που ορίζεται από τον Γπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως 
πρόεδρος, τέσσερα μέλη που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ και δυο μέλη 
που ορίζονται από τον Γπουργό Γεωργίας».
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λεπτομέρειες που αφορούν θέματα λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου, προμη
θειών και διαχείρισης».

[αντικατ. με άρθρ. 9 παρ. 12 ν. 1697/87] (7)
7. Κατά την εκτέλεση της εργασίας τους οι ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι. Οποια

δήποτε παρέμβαση στο έργο τους απαγορεύεται. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να τη
ρούν εχεμύθια για ό,τι μαθαίνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. «Οι λε
πτομέρειες π·ου αφορούν τη διαδικασία και τον τρόπο ελέγχου, καθώς και την επι
θεώρηση του έργου των ελεγκτών ρυθμίζονται μ* ειδικό κανονισμό που συντάσσεται
από το διοικητικό συμβούλιο του σώματος και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουρ
γού Γεωργίας».

[προστ. με άρθρ. 9 παρ. 12 ν. 1697/87]
8. Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να ελέγχ-

χουν τα βιβλία, τους λογαριασμούς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιμο 
για την πλήρη και επιτυχή εκτέλεση του έργου τους.

Οφείλουν να εξακριβώνουν την αλήθεια· και νομιμότητα των εγγραφών στα βι
βλία και στα διάφορα, στοιχεία των ελεγχομένων, ιδίως δε να ελέγχουν τον ισολο
γισμό και «τα αποτελέσματα χρήσεως» των .συνεταιριστικών οργανώσεων «και εται
ρειών» και να, διαπιστώνουν, την ακρίβεια, την ειλικρίνεια και τη νομιμότητα των 
περιεχομένων. «Αν κατά. τη διάρκεια οπαιουδήποτε ελέγχου οι ελεγκτές αντιμετω
πίσουν θέματα για τα οποία δεν έχουν τις απαραίτητες ειδικές γνώσεις (όπως εκτί
μηση αξίας εκτελεσθέντος κτιριακού έργου κλπ.) , μπορούν να ζητήσουν από το δι
οικητικό συμβούλιο το διορισμό εμπειρογνώμονα. Το διοικητικό συμβούλιο σε περί
πτωση αποδοχής του αιτήματος αποφασίζει το διορισμό αυτού, καθορίζοντας συγ
χρόνως την αμοιβή και τον τρόπο καταβολής της. Οι ελεγκτές υποβάλλουν το πό
ρισμα των εργασιών τους στο εποπτικό συμβούλιο της οργάνωσης για να το ανακοι
νώσει στη γενική συνέλευση των μελών της συνεταιριστικής οργάνωσης που ελέγ
χθηκε, στο όργανο-, στην οργάνωση ή στα μέλη που ζήτησαν, σύμφωνα με την παρ. 
10 του άρθρου αυτού τη διενέργεια του ελέγχου. Αν από το πόρισμα του ελέγχου 
προκύπτει ότι έχουν συντελεσθεί πράξεις τιμωρούμενες από τις διατάξεις του ποινι
κού κώδικα, το εποπτικό -συμβούλιο' για τις συνεταιριστικές οργανώσεις ή το διοι
κητικό συμβούλιο για τις οργανώσεις.που στερούνται του οργάνου αυτού υποχρεού- 
ται μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών να υποβάλει το πόρισμα ή σχετική 
έκθεση στην αρμόδια εισαγγελική αρχή».

[αντικατ. με άρθρ. 9 παρ. 1& ν. 1697/87] (8)
9. Οι ελεγκτές ευθύνονται συμμέτρως για κάθε ζημιά που «με δόλο ή από βα

ρεία αμέλεια» προκάλεσαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(7) Οι αρχικές διατάξεις των παρ. 5, 6 τοιι ν. 1541)85  είχαν ως εξής:
«5. Το προεδρικό διάταγμα γ ια  τη συγκρότηση του σώματος ελεγκτών προβλέπει ιδίως το

συνολικά αριθμό των ελεγκτών, τη διάρθρωση του σώματος, τα προσόντα και τ ις  αποδοχές τους, 
τον τρόπο πρόσληψης, τους όρους και τη διαδικασία απόλυσής τους, τα ειδικότερα καθήκοντα, 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος διενέρ
γειας και η διαδικασία του ελέγχου».

«6. Οι ελεγκτές προσλαμβάνονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του σώματος, η 
εργασιακή τους δε σχέση διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 του Ν. 1859)1944  
(ΦΕΙί 215) και 3 του Β.Δ. 23)30.7.1946 (ΦΕΚ 226 Α ')»·

(8) Οι αρχικές διατάξεις των Λαρ. 8 και 9 του άρβρ. 32 ν. 1541)85  είχαν ως εξής:
«8. Οι ελεγκτές δικαιούνται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να ελέγχουν τα 6ι-
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10. «Ο έλεγχος είναι τακτικές και έκτακτος.
Ο τακτικός έλεγχος ενεργείται κάθε δυό (2) χρόνια τουλάχιστον και είναι 

γενικός.
Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται: 

α. Ύστερα από ΟίΙττρη της ΠΑΣΕΓΕΣ, του διοικητικού συμβουλίου, του εποπτι
κού συμβουλίου, της γενικής συνέλευσης της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης ή 
του ενός πέμπτου (1/5) των συνεταίρων ή των αντιπροσώπων, του διοικητικού συμβου
λίου ή της γενικής συνέλευσης των ανωνύμων εταιρειών, των διαχειριστών ή των 
νόμιμων εκπροσώπων των προσωπικών εταιρειών.

β. Ύστερα από εντολή του Νομάρχη για τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες 
αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και τις συνεταιριστικές εταιρείες που έχουν 
την έδρα τους στο νομό και του Γπουργού Γεωργίας για όλες τις άλλες συνεταιρι
στικές οργανώσεις, τους συνεταιριστικούς οργανισμούς και τις συνεταιριστικές 
εταιρείες.

Η πρόσκληση ή εντολή απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο του σώματος ή 
τα εξουσιοδοτημένα από αυτό όργανα.

βλία, τους λογαριασμούς και κάθε άλλο στοιχείο της συνεταιριστικής οργάνωσης, που κρίνεται 
χρήσιμο γ ια  την πλήρη και επιτυχή εκτέλεση του έργου τους. Οφείλουν να εξακριβώνουν την 
αλήθεια και νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία και στα διάφορα στοιχεία των ελεγχόμενων, 
ιδίως δε να ελέγχουν τον ισολογισμό και τον απολογισμό των συνεταιριστικών οργανώσεων και 
να διαπιστώνουν την ακρίβεια, την ειλικρίνεια και τη νομιμότητα των περιεχομένων. Οι ελεγ
κτές υποβάλλουν το πόρισμα των εργασιών τους στη γενική συνέλευση των μελών της συνεταιρι
στικής οργάνωσης που ελέγχθηκε και στο όργανο, την οργάνωση ή τα μέλη που ζήτησαν, σύμφωνα 
με την παράγραφο 10, τη διενέργεια ελέγχου».

«9. Οι ελεγκτές ευθύνονται συμμέτρως γ ια  κάθε ζημιά που υπαιτίως προκάλεσαν στην αγρο
τική συνεταιριστική οργάνωση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Στη συνέχεια, αντικαταστάθηκαν, γ ια  πρώτη φορά, με τις παρ. 9 και 10 άρθρ. 32 ν. 
1644)86 ως εξής:

«8. Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να ελέγχουν τα βιβλία, 
τους λογαριασμούς και κάθε άλλο στοιχείο της συνεταιριστικής οργάνωσης, που κρίνεται χρήσι
μο για  την πλήρη και επιτυχή εκτέλεση του έργου τους. Οφείλουν να εξακριβώνουν την αλήθεια  
και νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία και στα διάφορα στοιχεία των ελεγχομένων, ιδίως δε 
να ελέγχουν τον ισολογισμό και τον απολογισμό των συνεταιριστικών οργανώσεων και να διαπι
στώνουν την ακρίβεια, την ειλικρίνεια και τη νομιμότητα των περιεχομένων. Αν κατά τη διε
νέργεια οποιουδήποτε ελέγχου οι ελεγκτές αντιμετωπίσουν θέματα, γ ια  τα οποία δεν έχουν τις 
απαραίτητες γνώσεις (ως εκτίμηση αξίας εκτελεσθέντος κτιριακού έργου κλπ.) ζητούν με σχε
τική αναφορά τους προς το Δ.Σ. το διορισμό εμπειρογνώμονα. Το Δ.Σ. σε περίπτωση αποδοχής 
του αιτήματος αποφασίζει το διορισμό αυτού, καθορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή του. Οι 
ελεγκτές υποβάλλουν το πόρισμα των εργασιών τους στη γενική συνέλευση των μελών της συνε
ταιριστικής οργάνωσης που ελέγχθηκε, στο όργανο, την οργάνωση, ή τα μέλη που ζήτησαν, σύμ
φωνα με την παράγραφο 10, τη διενέργεια ελέγχου και στο Δ.Σ. του σώματος ελεγκτών. Αν από 
το πόρισμα ελέγχου προκύπτει ότι έχουν συντελεσθεί πράξεις τιμωρούμενες από τις διατάξεις του 
Ποινικού Κώδικα, οι παραλήπτες αυτού υποχρεαύνται στην άμεση υποβολή του στην αρμόδια ει- 
ααγγελική αρχή».

«9. Οι ελεγκτές ευθύνονται συμμέτρως για  κάθε ζημιά που με δόλο ή από βαρειά αμέλεια 
προκάλεσαν στην αγροτική συνεταιριστική οργάνωση κατά την εκτέλεση των καθηκόντιον τους».

Στη συνέχεια, αντικαταστάθηκαν, γ ια  δεύτερη φορά, με την καρ. 9 «ρθρ. 13 ν. 1'β97)δ7, 
όπο>ς παρατίθεται παραπάνω στο κυρίως κείμενο.
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Ο έλεγχος του εδαφίου αυτού περιορίζεται στα θέματα των εδαφίων α' και 
β' της παρ. 2 αυτού του άρθρου.

Η έκταση και το περιεχόμενο του έκτακτου ελέγχου προσδιορίζεται από την 
πρόσκληση ή εντολή».

[αντικατ. με άρθρ. 9 παρ. 14  ν. 1697/87] (!Ι)
«11. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και προκειμένου περί του χρόνου 

έναρξης του ελέγχου των συνεταιριστικών εταιρειών και του Υπουργού Εμπορίου, 
καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια- για. την εφαρμογή του άρθρου αυτού».

[προατ. με άρθρ. 9 παρ. 15  ν. 1697/87]
«12. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Υπουργείου Εμπορίου στις ανώνυμες εται

ρείες δε θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού».
[προατ. με άρθρ. 9 παρ. 15 ν. 1’697/8<7]

ΚΕΦ ΑΛΑ ΙΟ  Ζ '
ΛΕ ΙΤ Ο Υ ΡΓ ΙΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΤΑ ΙΡ ΙΣΜ Ω Ν  

Άρθρο 33

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
Η γενική συνέλευση, με την αυξημένη* απαρτία και πλειοψηφία. του άρ

θρου 25 πα·ρ. 2, εκδίδει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συνεταιρισμού, ο 
οποίος καθίορίζει: α.) τους όρους λειτουργίας του συνεταιρισμού, 6) τα. δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των συνεταίρων ως προς τη χρήση των εγκαταστάσεων, μη
χανημάτων υ μ  των υπηρεσιών του συνεταιρισμού, γ) τις ·κυρώοε·ις για αθέτηση1 
των υποχρεώσεων των συνεταίρων και τη διαδικασία επιβολής τους και δ) τις λε
πτομέρειες τη; τήρησης των λογαριασμών μεταξύ συνεταιρισμού και συνεταίρων.

Άρθρο 34

Είσπραξη απαιτήσεων από τα μέλη
1. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των συνεταίρων βεβαιώνονται και γίνονται απαι

τητές με πράξη! του δΊΟΊχητικού συμβουλίου.
2. Ο συνεταίρος -δικαιούται να 'ασκήσει ένσταση κατά της πράξης στην πρώ

τη·,. μετά την 'κοινοποίησή της, τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση.
3. Αν η ένσταση της προηγούμενης παραγράφου δεν ασκηθεί ή απορριφθεί, 

μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής μι:' βάση την πράξηι του διοικη
τικού συμβουλίου. Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται από τον εφτ^σ&ίχη- ανεξάρτητα 
από το ποσό τη ; οφειλής. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το διοικητικό συμβούλιο δι
καιούται να προσβάλει την 'απόφαση τη : γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρ
θρο 26. Το ειρηνοδικείο, αν δεχ&εί την αίτηση του διοικητικού συμβουλίου, επιδι
κάζει την αιπαίττ/ση'.

(9) Η αρχική διάταξη της παρ. 10  άρθρ. 32 ν. 1541)85  είχε (ος εξής:
«10. Οι ελεγκτές διενεργούν έλεγχο μόνο μετά από πρόσκληση της ΠΑ2ΕΓΕ2, του διοικη

τικού συμβουλίου, του εποπτικού συμβουλίου, της γενικής συνέλευσης της αγροτικής συνεταιριστι
κής οργάνωσης ή του ενός πέμπτου (1/δ) των συνεταίρων ή των αντιπροσώπων. Ο νομάρχης, 
προκειμένου γ ια  τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις της περιοχής του και ο Γπουργδς Γε
ωργίας, προκειμένου για  τις τριτοβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις ή τους συνεται
ριστικούς οργανισμούς ή την ΠΑΣΕΓΕ3 ,μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου από το σώ
μα ελεγκτών σχετικά με τα εδάφια α' και β' της παρ. 2 αυτού του άρθρου».
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Άρθρο 35

Τηρούμενα βιβλία
1. Οι αγροτικές συνετά; ρίσακές οργανώσεις τηρούν τα βιβλία πού προβλέπον- 

ται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων.
2. 0 ; αγροτικές συν-εταιρ-ισΓ-ικές οργανώσεις υποχρεούνται να τηρούν καί τα 

παρακάτω βιβλία, θ'εωρημένα, από το εποπτικό συμβούλιο·.
α) ,Βιβλίο μητρώου των τακτικών και ειδικών μελών.
β) Βιβλίο μητρώου μ,ελών κλαδικής οργάνωσης παραγωγής.
γ) Βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων.
δ) Βιβλίο πρακτικών κλαδικής οργάνωσης παραγωγής.
ε) Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικών ,κα̂  εποπτικών συμβουλίων, 

στ) Βιβλία περιουσίας τη; αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης.
ζ) Κάβε άλλο. βιβλίο που προβλέπεται από το καταστατικό.

Άρθρο 36

Οικονομική διαχείριση - Προγραμματισμός
1. Ιί διαχειριστική χρήση, της συνεταιριστικής οργάνωσης είναι ετήσια και

λήγει τηιν 31 Διεκ,εμβρίου κάθε έτους. II πρώτη μετά τη σύσταση της συνεταιριστι
κής οργάνωσης διαχειριστική χρήση λήγει την. 31 Δεκεμβρίου του επόμενου από 
τη σύσταση έτους. . .

2. Κατά τη λήξη- της χρήσης γίνεται απογραφή- και συντάσσονται ο ισολογι
σμός και ο- Λογαριασμός αποτελεσμά/τοίν χρήσης, τους οποί-ους το διοικητικό συμ
βούλιο υπο-χρεούται να γνωστοποιήσε-ι -στο εποπτικό συμβούλιο ένα μήνα πριν από 
την τακτική γενική συνέλευση.

3. Έως τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης το διοικητικό' συμβούλιο συντάσ
σει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης της συνεταιριστικής οργάνωσή για τα επό
μενα χρόνια. Το πρόγραμμα συνοδεάεται από προϋπολογισμό δαπανών και από 
αιτιολογημένη έκθεση για την ανάπτυξη της οργάνωσης.

4. II πρώτη, μετά το τέλή·ς τη; χρήσης, ταχτική γενική συνέλευση εγκρίνει 
τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και το πρόγραμ
μα δράσης και ανάπτυξη: τη ; συνεταιριστικής οργάνωσης, Η μη έγκριση του ισο
λογισμού, του λογαριασμού -αποτελεσμάτων χρήσης και του προγράμματος πρέπει 
να είναι -ειδικά αιτιολογημένη.

5. 0  ισολογισμός, όπως έχει εγ/.ριΟεί, φυλάσσεται στον ειδικό φάκελο του 
συγκεκριμένου αγροτικού συνεταιρισμού, που τηρείται στην αντίστοιχη ένωση- αγρο
τικών συνεταιρισμών. 0  ισολογισμός της ένωσης φυλάσσεται στον ειδικό φάκελό 
της, που τηρείται στην IIΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

6. Οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών υποχρ-εούνται να δημοσιεύουν τον 
ισολογισμό τους, μέσα σ’ ένα μήνα από την έγκρισή του, σε μια εφημερίδα που εκ- 
δίδεται στο νομό π;:υ εδρεύουν. Οι κεντρικές κλαδικές συνεταιρ-ιστι,ιές -ενώσεις, οι 
συνεταιριστικοί -οργανισμοί και η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. υποχρ-εούνται να δημοσιεύουν τον 
ισολογισμό τους, μέσα σ’ ένα μήνα από την έγκρισή του, σε μια 'εφημερίδα που εκ- 
δίδεται στο· νομό που εδρεύουν και σε μια εφημερία της Αθήνας, αν έχουν την 
έδρα τους εκτός Αττικής.
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Άρθρο 37

Αποθεματικά
1. Ποσοστά τουλάχιστο 1 0 ίο από το καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής 

χρήσης περιέρχεται σε λογαριασμό τακτικού απ »Θεματικού, το ύψος του οποίου 
πρέπει να φβάσει τουλάχιστο- στο σύνολο της αξίας των συνεταιρικών μερίδων. Το 
καταστατικό μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερο ύψος. Στο τακτικό αποθεματι-κό πε
ριέρχονται ακόμα:

α) Τα (πρόστιμα που προ-βλέπονται από το καταστατικό και τα ποσά που προ
έρχονται από ποινικές ρήτρες.

β) Τα έσοδα που περιέρχονται στη συνεταιριστική οργάνωση από χαριστική 
αιτία, εκτός αν υπάρχει ειδικός όρος.

γ) ΚάΒε άλλο έσοδο για το οποίο δεν ορίζεται από τα καταστατικό ο ειδικός 
προορισμός του.

Το τακτικό αποθίεματικό χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση και συντή
ρηση του πάγιου κεφαλαίου, για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης.

2. Μετά την αφαίρεση του ποσοστού για το σχηματι-αμό τακτικού αποθεματι- 
κιϊύ, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με την αυξημένη απαρτία και 
πλειοψηφ.'α του άρθρου 2δ παρ. 2 τηι; κράτηση, ποσοστού από το καθαρό πλεόνα
σμα της διαχειριστικής χρήσης για τη δημιουργία έκτακτου και ©ιδικού αποθεμα- 
τικού. Στο ειδικό απο'θέματικό περιέρχεται και κάθε έκτακτη εισφορά των συνε
ταίρων, που επιβάλλεται με απόφαση; της γενικής συνέλευσης για ορ-ισμένο σκοπό.

3. Το έκτακτο αποθεματικό χρησιμοποιείται για την κάλυψη ζημιών στην 
παραγωγή και σ:α περιουσιακά στοιχεία της συνεταιριστικής οργάνωσης και των 
μελών της. Οι ζημιές στα περιουσιακά στοιχεία των συνεταίρων καλύπτονται μόνο 
όταν η χρήαη* τους έχει παραχωρηθεί στο συνεταιρισμό. Το ειδικό αποθεματικό 
προορίζεται για την εξυπηρέτηση 'ειδικών σκοπών.

4. Τα απο-θεματικά σχηματίζονται αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσο
δα τα πάσης φύσεως έξοδα της συνεταιριστικής οργάνωσης ως και πάσης φύσεως 
αποσβέσεις και καλυφθούν τυχόν ζημιές προηγούμενων χρήσεων.

Άρθρο 38

Καθαρό πλεόνασμα διαχειριστικής χρήσης
1. Το απ:μένον καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης διανέμεται στα 

μέλη όπως ορίζεται στο καταστατικό.
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει, με την αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία του άρθρου 25 παρ. 2, να μη διανεμηθεί μέρος ή όλο το απομένον κα
θαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης στα μέλη του συνεταιρισμού, αλλά να 
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.

Άρθρο 39

Έκτακτη εισφορά
1. Αν η συνεταιριστική οργάνωση αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες 

οφειλές της ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό 
υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα. τρίτο του συνολικού ποσού της ¡ευθύνης όλων 
των μελών, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσιει αμέσως τη γενική 
συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη.
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2. Στη γενική συνέλευοη υποβάλλε-κα ισολογισμός και έκ&εση του διοικητικού 
συμβουλίου για την περιουσιακή κατάστβ:ση της συν«τα*ριστικής οργάνωσης και 
την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.

3. II έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη αν το αποφασίσει η γενική συνέ
λευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοφηφ!·» του άρθρου 25 παρ. 2.

4. Πίνακας για. τις έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν και τις τυχόν καθυ- 
στερούμενες τακτικές εισφορές υποβάλλεται αμέσως από το διοικητικό συμβούλιο στο 
ειρηνοδικείο και κηρύσσεται απ’ αυτό εκτελεστός.

Κ ΕΦ ΑΛΑ ΙΟ  Η '
Ε ΙΔ ΙΚ ΕΣ  ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Δ Ρ Α ΣΗ Σ  ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 40

Κλαδικές οργανώσεις παραγωγής αγροτικού συνεταιρισμού
1. Το καταστατικό του αγροτικού συνεταιρισμού προβλέπει τη συγκρότηση και 

λειτουργία από τα. μέλη του κλαδικών οργανώσεων παραγωγής αγροτικού συνεται
ρισμού (Κ.Ο.Π.Α.Σ.) που αντιστοιχούν στους κλάδους παραγωγής και στα βασικά 
προϊόντα, όπως αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 51. Γίατη συγκρότηση Κ.Ο.Π. 
Α.Σ. απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον πέντε (5) τακτικών μελών, τα οποία ασχο
λούνται κυρίως με το σχετικό προϊόν.

2. II Κ.Ο.ΙΙ.Α.Σ. αποτελεί ένωση φυσικών προσώπων χωρίς νομική προσιοπι- 
κότητα.

Η διοίκηση και εκπροσώπηση- της Κ.Ο.Π.Α.Σ., τα ειδικότερα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των μελών της, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρό
τηση και λειτουργία της ρυθμίζονται από ειδικό κανονισμό λειτουργίας της Κ.Ο. 
Π.Α.Σ. ο οποίος καταρτίζεται από τα μέλη της στα πλαίσια του καταστατικού του 
αγροτικού συνεταιρισμού. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αστικού 
κώδικα, που αφορούν τις εταιρείες και οι διατάξεις του καταστατικού του αγροτικού 
συνεταιρισμού στον οποίο ανήκει η  Κ.Ο.Π.Α.Σ.

3. Σε κάθε Κ.Ο.Π.Α.Σ. συμμετέχουν τκι μέλη του συνεταιρισμού, τα οποία 
ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή του σχετικού προϊόντος. ,

Η τακτική γενική συνέλευση του συνεταιρισμού αποφασίζει για τηι συγκρότηση 
των Κ.Ο.Π.Α.Σ. και ορίζει τα μέλη1 τα οποία θα συμμετέχουν σε κια&εμία από αυτές.

4. Οι δραστηριότητες τις οπΐ:ίες κάθε Κ.Ο.Π.Α.Σ. αναπτύσσει, καθορίζονται 
από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο και το καταστατικό του αγροτι
κού συνεταιρισμού.

5. Σε περίπτωση διαφωνίας του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέ
λευσης με την απόφαση της Κ.Ο.Π.Α.Σ. η απόφασή αυτή παραπέμπεται για κρίση 
μέσα σε τρεις το πολύ εργάσιμες ημέρες .από τη λήψη της ενώπιον τριμελούς επιτρο
πής, η οποία- αποτ'ΐλείται από έναν εκπρόσωπο τη: ενδιαφερόμενης Κ-Ο.Π.Α.Σ., 
έναν εκπρόσωπο του διοικητικού' συμβουλίου του αγροτικού συνεταιρισμού και έναν 
εκπρόσωπο του διοικητικού συμβουλίου της ένωση: στην οποία ανήκει ο συνεται
ρισμός ή αν δεν ανήκει σε ένωση, σ’ εκείνη; του νομού που έχει την έδρα του, ως 
πρόεδρο.

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ένω
σης για κάθε κλάδο παραγωγής ή βασικό προϊόν για χρονικό διάστημα τ&υλάχι-
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στον ενός έτους. Ο εκπρόσωπος της ένωσην και του αγροτικού συνεταιρισμού στην 
επιτροπή είναι μόνιμα μέλη για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.

Η απόφαση της επιτροπής εκτελείται υποχρεωτικά 'από τα διοικητικό συμ
βούλιο του συνεταιρισμού. Η επιτροπή συγκαλείται μ*ε αίτηση οποιουδή,ποτε μέλους 
της και, αν δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης, η απόφαση της Κ.Ο.Π.Α.Σ. 
έκτ'ε'λείυαι υποχρεωτικά, από το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού, εφόσον 
δεν συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Οι αποφάσεις αυτές δεσμεύουν 
και υποχρεώνουν όλα- τα μέλη της Κ.Ο.Π.Α.Σ., τα δέ αποτελέσματα των εργα
σιών της ωφελούν ή επιβαρύνουν όλους τους συνεταίρους που μετέχουν σ’ αυτή.

Άρθρο 41

Ομάδες κοινής εκμετάλλευσης (Ο.Κ.Ε.)
1. Στα πλαίσια του αγροτικού συνεταιρια «ύ και μεταξύ των μελών του μπο

ρεί να συστα&εί ομάδα κοινής 'εκμετάλλευσης με σκοπό την κοινή καλλιέργεια, 
την κοινή εκτροφή ζώων, καθώς επίσης και την εκτέλεση των απαραίτητων έρ
γων υποδομής για την πρωτογενή παραγωγή. ΙΊ Ο.Κ.Ε. αποτελεί ένωση φυσικών 
προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα.

2. Ομάδα κοινής εκμετάλλευσης μπορεί επίσης να συσταθεί από μέλη δύο ή 
περισσότερων γειτονικών 'αγροτικών συνεταιρισμών, όταν οι αγροτικές ιδιοκτη
σίες τους συνορεύουν.

3. Αν η Ο.Κ.Ε. συσταθεί από ιδιοκτήτες νομείς ή μισθωτές καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων ή ζώων κτηνοτροφίας ή πτηνών, η συστατική πράξη, της ομάδας καθο
ρίζει το μέγιστο αριθμό των μελιόν του συνεταιρισμού, τα οποία μπορούν να γ ί
νουν μέλη; της.

4. Αν συσταίθούν ομάδες γ ια  την κοινή γεωργική εκμετάλλευση δημοσίων, 
εκκλησιαστικών, μοναστηριακών και δημοτικών εκτάσεων, "ο αριθμός των μελών 
καθορίζεται από την πράξη παραχώρησης της χρήσης των εκτάσεων.

5. Θέματα σχετικά με την εκπροσώπηση και τη διαχείριση της Ο.Κ.Ε., τις 
σχέσεις μεταξύ των μελών και της ομάδας, τις -σχέσεις της Ο.Κ.Ε. και του συνε
ταιρισμού και γενικά τη διοίκηση και λειτουργία της, 'ρυθμίζονται από τη συστα
τική πράξη της ομάδας και τον ιδιαίτερο' κανονισμό εκμετάλλευσης, ο οποίος κα
ταρτίζεται υποχρεωτικά από τα μέλη της. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται αναλό- 
γως οι 'διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τις εταιρείες και του κατα
στατικού του αγροτικού συνεταιρισμού στον οποίο ανήκουν τα μέλη της Ο.Κ.Ε.

Κ ΕΦ ΑΛΑ ΙΟ  Θ '

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ  - Δ ΙΑ Λ ΥΣΗ  - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  

Άρθρο 42 

Συγχώνευση
1. Δύο ή περισσότεροι γειτονικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συγ

χωνευτούν.
2. Για τη, συγχώνευση απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων. Αμέ

σως μετά την απόφαση ενεργείται υποχρεωτικά απογραφή και αποτίμηση των πε
ριουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών. Η αποτίμηση γίνεται 
στην τρέχουσα αξία των εκτιμώμενων στοιχείων από επιτροπή, η οποία αποτελεί-
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τα.-ι από: α) έναν εκπρόσωπο της II Α.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και β) έναν εκπρόσωπο καθένας 
από τοϋς συγχωνευόμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

3. Μετά το τέλος της απογραφής κα·ι αποτίμησης τα διοικητικά συμβούλια 
τωνσυνεταιρισμών, που πρόκιειται να συγχωνευθούν, συγκαλούν τα μέλη τους σε 
κοινή γενική συνέλευση, ηι οποία συνέρχεται και αποφασίζει κατά τις διατάξεις 
αυτού του νόμου.

Η συνέλευση! αυτή εκλέγει το- προσωρινό διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο 
tou νέου συνεταιρισμού και ψτ/φίζει το καταστατικό του. Το πρόσωρ-ινό διοικητικό 
συμβούλιο υποβάλλει το νέο καταστατικό για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 7.

4. Μετά την τελεσιδικία της εγκριτικής απόφασης το καταστατικό καταχω
ρίζεται στο μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών που προβλέπει το άρθρο 7. Από την 
καταχώριση αυτή ο νέος συνεταιρισμός υπεισέρχεται σε όλα τα -δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των συνεταιρισμών που συγχωνεύθ-ηκαν και συνεχίζει τις εκκρεμείς 
δίκες τους.

5. Μέσα σε ένα μήνα, από τη σύσταση του νέου συνεταιρισμού το προσωρινό 
συμβούλιο συγκαλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση για την εκλογή των οργά
νων του-.

6. .Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 5 τα μέλη των συνε
ταιρισμών που συγχωνεύθήκαν είναι μέλη του νέου συνεταιρισμού.

7. Οι συνεταιρικές μερίδες των συνεταιρισμών που συγχωνεύτηκαν αποτελούν 
το κεφάλαιο του νέου συνεταιρισμού. Αν οι συνεταιρικές μερίδες είναι άνισες, η 
κοινή γενική συνέλευση καθαρίζει το ύψος της νέας συνεταιρικής μερίδας, τον τρό
πο καταβολής της διαφοράς από τους συνεταίρους, που έχουν μικρότερες μερίδες 
και την τύχη της 'διαφοράς της μερίδας των συνεταίρων με μερίδα μεγαλύτερη 
από τη1 νέα μερίδα.

Άρθρο 43

Προσωπικό συγχωνευόμενων συνεταιριστικών οργανώσεων
1. Το διοικητικό συμβούλιο της νέας συνεταιριστικής οργάνωσης αποφασίζει 

για τον αριθμό των υπαλλήλων τους οποίους χρειάζεται.
2. Αν ο -αριθμός ιείναι μικρότερος από τον αριθμό των υπαλλήλων που υπη

ρετούν κατά τη συγχώνευση στις συγχωνευόμενες συνεταιριστικές οργανώσεις, τρι
μελής επιτροπή καθαρίζει τον αριθμό των υπαλλήλων που διατηρούνται στη νέα 
συνεταιριστική οργάνωση. Η 'επιτροπή αποφασίζει ύστερα από ερώτημα του διοι
κητικού συμβουλίου, που υποβάλλεται μέσα σιε δύο μήνες από την ανάληψη των 
καθήκόντων ταυ. ,

Η επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. ως πρόε
δρο, από έναν εκπρόσωπο του διοικητικού συμβουλίου και από έναν εκπρόσωπο της 
ομοσπονδίας συνεταιριστικών υπαλλήλων γεωργικών οργανώσεων και αποφασίζει 
κατά, πλειοψηφ-ία μέσα. σε ένα μήνα από την υποβολή του ερωτήματος.

3. Οί πλεονάζοντες συνεταιριστικοί υπάλληλοι τοποθετούνται με απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου της Π Α.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. στις πλησιέστερες αγροτικές συνε
ταιριστικές οργανώσεις ή σε επιχειρήσεις στις οποίες αυτές μετέχουν. Για τις το
ποθετήσεις λαμβάνονται υπόψη ιδίως η.αρχαιότητα, η κατάσταση υγείας και η 
οικογενειακή κατάσταση των τοποθετούμενων.

4. Αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, "τής οποίας υπάλληλοι έχουν τοποθε
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τηθεί σ,ε άλλη οργάνωση, .σύμφωνα με τις προηγούμενες -διατάξεις, δεν μπορεί για 
δύο έτη από τις τοποθετήσεις να προσλάβει υπαλληλικό προσωπικό. Κατεξαίρεση 
επιτρέπεται να προσληφθ'ούν πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

5. Αν ,στο διάστημά των δύο ετών πρακύψει ανάγκη να. συσταθούν νέες θέ
σεις, σε αυτές επανέρχονται, εφόσον το ζητήσουν, ο>ι υπάλληλοι που τοποθετήθγρ 
m v ο«? άλλη οργάνωσή σύμφωνα με την παράγραφο 3.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό 
των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, των κοινοπραξιών, των κεντρικών 
ενώσεων και των συνεταιριστικών εταιρειών, που διαλύονται κατά τις διατάξεις 
του νόμου αυτού ή μετασχηματίζονται σε κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώ- 
αεις ή συγχωνεύονται σε συνεταιριστικούς οργανισμούς.

Άρθρο 44

Διάλυση
1. Ο συνεταιρισμός διαλύεται:
α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειας του που ορίζει το καταστατικό και δεν απο- 

φασίστηκε η παράταση του από τη γενική συνέλευση.
β) Αν αποφασίσει η γενική συνέλευση με την πλειοψηφία του άρθρου 25 

παρ. 2.
γ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση. Η πτώχευση μπορεί να κηρυχθεί μόνο αφού 

αποτύχει η διαδικασία του άρθρου 39.
δ) Αν εκδοθεί απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου, υστέρα από αίτηση του 

εποπτικού συμβουλίου του συνεταιρισμού ή του 1/5 του συνολικού αριθμού των 
μελών του.

2. Αίτηση για διάλυση του συνεταιρισμού με δικαστική απόφαση μπορεί να 
υποβληθεί:

α) Αν η λειτουργία του συνεταιρισμού έχει αΛτοβεί παράνομη.
β) Αν ο συνεταιρισμός αδρανεί για δύο συνεχείς διαχειριστικές περιόδους ή 

αν από τη μείωση της δραστηριότητας του για μακρύ χρονικό διάστημα συνάγε
ται εγκατάλειψη του σκοπού του.

γ) Αν ο αριθμός των μελών έχει μειωθεί κάτω από τα 4/5 του ελάχιστου 
ορίου που προβλέβεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του νόμου αυτού.

3. Η διάλυση του συνεταιρισμού επέρχεται:
α,) Από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς του.
6) Από την ημερομηνία που η γενική συνέλευση έλαβε την απόφασή της ή,

σε περίπτωση: προσβολής της, σύμφωνα με το άρθρου 26, από την ημερομηνία που
δημοσιεύτηκα η απόφαση του ειρηνοδικείου.
. , γ) Από την τελεσιδικία της απόφασης του πιολυμελούς πρωτοδικείου για την

πτώχευση ή τη διάλυσή του.
4. Η διάλυση του 'συνεταιρισμού γνωστοποιείται από τον πρόεδρο του εποπτι

κού συμβουλίου στην ένωση συνεταιρισμών του νομού που έχει την έδρα του και 
στην ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Ά ρ θρ ο  4S  

Εκκαθάριση
1. Τη διάλυση του συνεταιρ-ισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Εάν ο συνεταιρι

σμός κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του εμπορικού νόμου.
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2. Η εκκαθάριση διενεργείται από το εποπτικό συμβούλιο.
Η γενική συνέλευση, του συνεταιρισμού ή το πολυμελές πρωτοδικείο, ανάλογα 

με το λόγο διάλυσης, μπορούν με την απόφασή τους να ορίσουν άλλους εκκαθαρι- 
στές. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθοριστών, μετά 
από αίτηση του εποπτικού συμβουλίου ή δανειστή του συνεταιρισμού', το μονομε
λές πρωτοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού διορίζει άλλους εκκαθαριστές κατά 
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

3. 0  συνεταιρισμός λογίζεται ότι υφίσταται μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης 
και για τις ανάγκες αυτής. Το εποπτικό συμβούλιο παραμένει το ίδιο, έστω και 
αν στο μεταξύ λήξει η θητεία του.

Άρθρο 46

Ενέργειες εκκαθαριστών
1. Οι εκκαθ&ριστες έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διοι

κητικού συμβουλίου.
2. Με την έναρξη της εκκαθάρισης συντάσσεται ισολογισμός, ο οποίος γνω

στοποιείται στο αρμόδιο ειρηνοδικείο. Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογισμός 
συντάσσεται στο τέλος κάθε χρόνου. 0  τελικός ισολογισμός καταρτίζεται στο τέλος 
της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές φροντίζουν για τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέ
σεων και τη ρύθμιση των εκκρεμών λογαριασμών του συνεταιρισμού1.

Γνωστοποιούν τη διάλυση με δημοσίευση σε μία ημερήισια ή περιοδική εφη
μερίδα του νινιού της έδρας του συνεταιρισμού- και καλούν- τους πιστωτές να αναγ
γείλουν τις απαιτήσεις τους.

4. Απαιτήσεις πιστωτών κατά του συνεταιρισμού παραγράφονται τρία χρό
νια μετά τη διάλυσή του.

5. Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται κατά πρώτο λόγο τα ληξιπρό
θεσμα χρέη του συνεταιρισμού προς τρίτους. Τά ποσά των επί οικων και μη. ληξι
πρόθεσμων απαιτήσεων .κατατίθενται στηιν Αγροτική Τράπεζα. Αν το ποσό που 
απομένει δεν επαρκεί για την απόδοση των συνεταιρικών μερίδων, τούτο διανέμε
ται μεταξύ των μελών.

6. .Το υπόλοιπο του ενεργητικού, που απομένει μετά την κάλυψη των απαι
τήσεων των τρίτων και την απόδοση των συνεταιρικών μερέδων, περιέρχεται στην 
ένωση αγροτικών συνεταιρισμών, στην· οποία ανήκει ο αγροτικός συνεταιρισμός που 
διαλύθηκε ή αν δεν ανήκει σε ένωση, σ’ εκείνη του νομού που έχει την έδρα του.

7. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός εγκρίνονται 
από τη γενική συνέλευση. Αν- η σύγκληση της γενικής συνέλευσης είναι αδύνατη, 
αυτοί κατατίθενται από τους εκκαθαριστές στο ειρηνοδικείο. Η εκκαθάριση τελειώ
νει την ημέρα της εγκριτικής απόφασης της γενικής συνέλευσης ή της κατάθε
σης του τελικού Ισολογισμού στο ειρηνοδικείο.

8. Τα βιβλία και τα αρχεία του συνεταιρισμού που διαλύθηκε παιραδίδονται 
στην ένωΟη αγροτικών συνεταιρισμών, φυλάσσονται για δέκα χρόνια και είναι 
προσιτά στους ενδιαφερόμενους, με εξαίρεση τα βιβλία και στοιχεία τα οποία τη
ρούνται με βάση τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και φυλάσσονται για δεκα
πέντε και έντεκα χρόνια αντίστοιχα..
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ΚΕΦ ΑΛΑ ΙΟ  I '

ΒΑΘ Μ Ο Ι ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΤΑ ΙΡ ΙΣΤ ΙΚ Ω Ν  ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. 

ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. —  ΣΥΝ ΕΤ Α ΙΡ ΙΣΤ ΙΚ Ο Ι Ο ΡΓΑΝ ΙΣΜ Ο Ι. 

Σ ΥΝ ΕΤ Α ΙΡ ΙΣΤ ΙΚ ΕΣ  ΕΤΑ ΙΡ ΙΕΣ  

Άρθρο 47

Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών - Σύσταση
1. Αγροτικοί συνεταιρισμοί που έχουν την έδρα τους στον ίδιο νομό συνιστούν 

την ένωση αγροτικών συνεταιρισμών του νομού. Σε κάθε νομό συνιστάται μόνο 
μία ένωση αγροτικών συνεταιρισμών.

«Κατε-ξαίρεση, μετά, από πρόταση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και απόφαση του Γ- 
πουργού Γεωργίας, συνεταιρισμοί ειδικού σκοπού της παραγρ. 3 του άρθρου 4 του 
νόμου αυτού μπορούν να συνιστούν ένωση αγροτικών συνεταιρισμών ειδικού σκο
πού. Η περιφέρεια της ένωσης αυτής μπορεί να είναι και ευρύτερη των ορίων ενός 
νομού».

[προατ. με άρθρ. 9 παρ. 16  ν. 1697/87]
• 2. Έδρα της ένωσης είναι μία κοινότητα ή ένας δήμος του νομού π$υ ορίζε

ται στο καταστατικό της.
3. Το καταστατικό της ένωσης μπορεί να επιτρέπει τη λειτουργία παραρτη

μάτων της, μέσα. στα- όρια της περιφέρειας της, για την πληρέστερη εκπλήρωση 
των σκοπών της. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει τη .λειτουργία αντί
στοιχων τοπικών συνελεύσεων των αντιπροσώπων των συνεταιρισμών της περιο
χής, αν λειτουργεί παράρτημα της ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών. Ως προς τις 
τοπικές. συνελεύσεις ισχύουν- αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 27.

4. Το -καταστατικό της ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών εγχρίνεται από το 
κατά τόπον αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις των άρ&ρων 6 και 7.

Άρθρο 48

Διοίκηση της Ένωσης
1. Η γενική συνέλευση! της ένωσης απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των 

αγροτικών συνεταιρισμών του νομού, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σύμφωνα, με τις δια
τάξεις του- άρθρου 28.

2. Κάθε αγροτικός -συνεταιρισμός αντιπροσωπεύεται στην ένωση ανάλογα με 
τον αριθμό των μελών του. Για κάθε πενήντα (50) μέλη αγροτικού- συνεταιρισμού 
εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος. Αν με την αναλογία αυτή, περισσότερα από είκοσ.ι 
πέντε (25) μέλη δεν αντιπροσωπεύονται στην ένωση, εκλέγεται ένας ακόμη -αν
τιπρόσωπος. «Συνεταιρισμοί με λιγότερα από πενήντα (50) μέλη εκλέγουν ένα 
αντιπρόσωπο στην ένωση στην οποία ανήκουν». Αγρότης που έχει γραφτεί μέλος 
σε περισσότερους από έναν αγροτικούς συνεταιρισμούς, μέλη της ίδιας, ένωσης αγρο
τικών συνεταιρισμών, συμμετέχει σ’ ένα μόνο πρωτοβάθμιο αγροτικό συνεταιρισμό 
για την εκλογή αντιπροσώπων στην ένωση. Την απόφασή του για συμμετοχή στις 
αρχαιρεσίες .του πρωτοβάθμιου αγροτικού συνεταιρισμού της επιλογής του δηλώ
νει εγγράφως προς όλους τους πρωτοβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς στους
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οποίους έχει γραφτεί.
[τροπ. με άρθρ. 1 παρ. 1 Π.Γ.2. 17/87, που κυρώθηκε με άρθρ. 9 παρ. 3 ν. 1697/87] (9α)

3. Η γενική συνέλευση της ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών συγχαλείται
.τακτικά, .μέσα στο πρώτο τετράμηνο του έτους. Η γενική συνέλευση συγκαλείται 
έκτακτα, όταν το ζητήσει τουλάχιστον το 1/5 του συνολικού αριθμού των αντιπρο
σώπων. ι

4. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου αποβάλλεται όταν ο αντιπρόσωπος παύσει να 
είναι μέλος του .συνεταιρισμού ή ανακληθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης. 
Ο αντιπρόσωπος του συνεταιρισμού, ο οποίος ανακαλείται με απόφαση της γενικής 
συνέλευσής του, ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας του, αν έχει 
εκλεγεί μέλος διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου αγροτικής συνεταιριστικής ορ
γάνωσης ανώτερου βαθμού ή συνεταιριστικού οργανισμού ή της ΙΙΑ.Σ.ΕΤΕ.Σ.

Ο αντιπρόσωπος παύει να ασκεί τα καθήκοντα του όταν έχει διαγραψεί σύμ
φωνα με το άρθρο 14.

5. Το διοικητικό συμβούλιο της ένωσης αποτελείται από πέντε (5) τουλάχι
στο μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των αντιπροσώπων. Ο αρι
θμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ένωσης ορίζεται από το καταστα
τικό και είναι περιττός. Στο διοικητικό συμβούλιο μετέχει επιπλέον και εκπρόσω
πος του προσωπικού. Ο εκπρόσωπος του προσωπικού 'έχει όλ-α τα δικαιώματα και 
τις υπιοχρεώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου μόνο όταν συζητούνται θέ
ματα προσωπικού. Στα υπόλοιπα, θέματα συμμετέχει μόνο με δικαίωμα λόγου.

Σε περίπτωση κκψηφίας στα θέματα προσωπικού υπερισχύει η ψήφος του 
προέδρου του διοικητικού- συμβουλίου.

Τα λοιπά θέματα- τα οποία αφορούν τη γενική συνέλευση, το διοικητικό και 
το εποπτικό συμβούλιο, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, οι 
οποίες αναφέρονται στα αντίστοιχα όργανα των αγροτικών συνεταιρισμών.

6. Η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων των αγροτικών συνεταιρισμών 
είναι τριετής. Σε κάθε όμως περίπτοχτη οι αντιπρόσωποι ακολουθούν τη θητεία του 
διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού τους. Το -δεύτερο εδάφιο της παραγρά
φου 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται αναλόγως.

7. Η μερίδα, του ‘αγροτικού συνεταιρισμού στηιν ένωση ορίζεται από το κατα
στατικό τη:, ανάλογα με τον αριθμό των φυσικών προσώπων-μελών των αγροτικών 
συνεταιρισμών και δε μεταβάλλεται σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των φυσι
κών προσώπων.

8., Κάθε αντιπρόσωπος ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών αντιπροσωπεύει την 
ένωση σε μία μόνο συνεταιριστική οργάνωση ανώτερου βαθμού ή συνεταιριστικό 
οργανισμό ή στην ΙΓΛ.Σ.ΕΙ.ΓΈ,Σ.

Άρθρο 49

Δραστηριότητες της ένωσης
1. Σκοπός της ένωσης είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των αγρο

τικών 'συνεταιρισμών που είναι μέλη της.
2. Σε συνεργασία με τις κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις, τους

(9α) Στην αρχική διάταξη της παρ. 2 εδ. δ' αρθρ. 48 ν. 1541)85 , τα. εντός εισαγωγικών οτο 
-αραπάνω κείμενο είχαν ιος εξής:

«Στους αγροτικούς συνεταιρισμούς ειδικού σκοπού εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος στην ένωαη 
γ ία  μέχρι πενήντα (50) μέλη».
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αρμόδιους κάθε φορά συνεταιριστικούς οργανισμούς και τις υπηρεσίες της ΠΑ.Σ.Ε. 
ΓΈ.Σ., η ένωση, για την εκπλήρωση του σκοπού της, αναπτύσσει ιδίως τ;ς ακόλου
θες δραστηριότητες:

α) Παρέχει στα μέλτ} της κάθε συνδρομή -και φροντίζει για τον εφοδιασμό 
τους με τα αγαθά που είναι απαραίτητα· για την πρωτογενή και δευτερογενή πα
ραγωγή τους,

β) Φροντίζει για τη διακίνηση, διαφήμιση και εμπορία των προϊόντων των 
μελών της. Η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 3 εφαρμόζεται αναλόγως.

γ) Φροντίζει για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων επαγγελματικής και 
συνεταιριστικής επιμόρφωσης των μελών της.

δ) Πρακτορεύει στην περιφέρεια της τις ασφαλιστικές εταιρείες, που η πλειο
νότητα των μετοχών τους κατέχεται από αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις ή 
και την Α.Τ.Ε.

ε) Πρακτορεύει στην περιφέρεια της τους οργανισμούς ασφάλισης αγροτικής 
παραγωγής και κεφαλαίου.

"3. Η ένωση δεν ασχολείται με την πρωτογενή παραγωγή. Ιδρύει και διευθύ
νει μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης των προϊόντων των μελών της, μόνο 
όταν για τη λειτουργία τους απαιτείται η 'συνεργασία -δύο ή περισσότερων μελών 
της ένωσης.

Άρθρο 50

Κλαδικές οργανώσεις παραγωγής ενώσεων 
αγροτικών συνεταιρισμών

1. Το καταστατικό της ένωσης προβλέπει τη σύσταση κλαδικών οργανώσεων 
παραγωγής ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών (Κ.Ο.Π.Ε.Α.Σ.) κατά κλάδο πα
ραγωγής ή βασικό προϊόν.

2. Κάθε Κ.Ο.Π.Ε.Α.Σ. απαρτίζεται από τ:υς εκπρόσωπους των αντίστοιχων 
κλαδικών οργανώσεων παραγωγής των αγροτικών συνεταφισμών-μελών τηις ένωσης.

Εάν όλα τα μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού ασχολούνται κυρίως με την 
παραγωγή του σχετικού προϊόντος, «ή δε λειτουργούν Κ.Ο.Π.Α.Σ., κατά το άρ
θρο 40», στην αντίστοιχη Κ.Ο,Π.Ε.Α.Σ. συμμετέχουν, ως εκπρόσωποι, οι αντιπρό
σωποι . του μέλους της.

[συμπλ. με αρθρ. 1  παρ. 2  ΠΓ2 17/87, ποο κυρώθηκε με άρθρ. 9  παρ. 3 ν. 1697/87]
3. Ο αριθΙμός των εκπροσώπων-μελών κάθε Κ.Ο,Π.Ε,Α.Σ. είναι ανάλογος με 

τον αριθμό των μελών1 των αντίστοιχων κλαδικών οργανώσεων παραγωγής των 
αγροτικών συνεταιρισμών μελών της ένωσης, ή, αν 'μετέχουν εκπρόσωποι ολόκλη
ρου του αγροτικού συνεταιρισμού, με τον αριθμό των μελών «.που ασχολούνται κυ
ρίως με το σχετικό προϊόν».

[αυμπλ. με άρθρ. 1 παρ. 3  ΠΓ2 17)87  που κυρώθηκε με άρθρο 9 παρ. 3 ν. 1967/87]
Για κάθε πενήντα μέλη κλαδικής οργάνωσης παραγωγής αγροτικού συνεταιρι

σμού εκλέγεται ένας εκπρόσωπος στην αντίστοιχη Κ.Ο.Π.Ε.Α.Σ. Αν με την αναλο
γία αυτή περισσότερα από είκοσι πέντε (25) μέλη δεν εκπροσωπούνται στην αντί
στοιχη Κ.Ο.Π.Ε.Α.Σ. εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος. Οι διατάξεις του άρθρου 
28 εφαρμόζονται αναλόγως.

Κλαδικές οργανώσεις παραγωγής αγροτικών συνεταιρισχμών, που συνιστώνται
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από λιγότερα από πενήντα μέλη, εκλέγουν έναν εκπρόσωπο στην αντίστοιχη Κ. Ο. 
Π. Ε. Α. Σ.

Αν στηιν περιφέρεια της ένωσης λειτουργεί μόνο μία. κλαδική οργάνωση παρα
γωγής αγροτικού συνεταιρισμού-μέλους της, εκλέγονται δύο1 τουλάχιστον εκπρόσω
ποί χης για την Κ.Ο.Π.Ε.Α.Σ., ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών της.

«Το καταστατικό της ένωσης μπορεί να καθορίζει και διαφορετικό τρόπο εκ- 
τψοιώπηρης των συνεταιρισμών-μελών της στις Κ.Ο.Π.Ε.Α.Σ. ενιαία γ ια  όλους 
τους συνεταιρισμούς μέλη της».

[προστ. με άρθρ. 1 παρ. 4 Π.Γ.2. 17/87, που κυρώθηκε με άρθρ. & παρ. 3 ν. 1697/37]
4. Η Κ.Ο.Π.Ε.Α.Σ. είναι ένωση φυσικών προσώπων χωρίς νομική προσωπι

κότητα. Θέματα σχετικά -με τη διοίκηση! και λειτουργία της Κ.Ο.Π.Ε.Α.Σ., τα δι
καιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της ρυθμίζονται από ειδικό κανονισμό 
λειτουργίας της Κ.Ο.Π.Ε.Α.Σ., ο οποίος καταρτίζεται από τα μέλη της στα πλαί
σια του καταστατικού της ένωσης. 'Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του αστικού κώδικα, που αφορούν τις εταιρείες και οι διατάξεις του καταστατικού 
της ένωσης arrjv οποία ανήκει.

Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 40  εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 51

Κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις. 
Σύσταση - Διοίκηση

1. Οι κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις έχουν περιφέρεια ολόκληρη 
την επικράτεια και «συνιστώνται για ένα μόνο» συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής ή 
βασικό προϊόν από αυτά που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

[τροποπ. με άρθρ. 9 παρ. 17 ν. 1697/87] 
α) Δημητριακά - Όσπρια - Ζωοτροφές 
β) Βαμβάκι 
γ) Καπνός 
δ) Ελαιοκομικά 
ε) Αμπελουργικά 

στ) Οπωροκηιπευτικά 
ζ) Ανθοκομικά - Καλλωπιστικά φυτά , 
η) Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό 
θ) Κτηνοτροφικά, γάλα και γαλακτομικά 
ι) Πουλερικά και αυγά 

ια) Μέλι και μελισσοκομικά 
ιβ) Προϊόντα αλιείας 
ιγ) Δασικά
ιδ) Σύκα και ξηροί καρποί 
ιε). Σταφίδες.
2. «Οι κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις συνιστώνται από ενώσεις 

αγροτικών συνεταιρισμών».
[αντικ. με άρθρ. 1 παρ. 5 ΓΓΓΣ 17/87 που κυρώθηκε με άρθρ. 9 παρ. 3 ν. 1697/87] (10)

(10) Η αρχική διάταξη του εδαφ. α' της παρ. 2 άρθρ. 51 ν. 1541)85  είχε αρχικά ως εξής: 
«Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών στις οποίες λειτουργούν Κ.Ο.Π.Ε.Α.Σ., που αφορούν συγ

κεκριμένο κλάδο παραγωγής ή βασικό προϊόν, συνιστοΰν την αντίστοιχη κεντρική κλαδική συνε
ταιριστική ένωση».
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Για κάθε κλάδο παραγωγής ή βασικό π,ροϊ&ν συνιστάτ«,’. μόνο μία κεντρική 
κλαδική συνεταιριστική ένωση. Η έδρα της ένωσης ορίζεται στο καταστατικό της. 
Κάθε ένωση αγροτικών συνεταιρισμών μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες κεν
τρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις.

3. Η γενική συνέλευση· της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης απαρ
τίζεται από τους αντιπροσώπους των ενώσεων-μελών της, οι οποίοι εκλέγονται από 
τη γενική συνέλευσή' τους. «0 αντιπρόσωπος της ένωσης στην, οποία λειτουργούν 
Κ:Ο.Π.Ε.Α.Σ. πρέπει να είναι μέλος της αντίστοιχης Κ.Ο.Π.Ε.Α.Σ.».

[τροποπ. μ® άρθρ. 1 παρ. 6  ΓΓΓΣ 17/87 που κυρώθηκε με άρθρ. & παρ. 3 ν. 11697/87] (11)
4. Ο αριθμός των αντιπροσώπων είναι ανάλογος με το ύψος των1 συναλλαγών 

τηις ένωσης με την κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση, στην οποία ανήκε:. 
Για τον υπολογισμό της αναλογίας λαμβάνεται υπόψηι ο μέσος ορος των συναλλα
γών της τελευταίας* πριν1 από τις εκλογές, τριετίας. Ο υπολογισμός γίνεται κάθε 
τριετία.

Για τον υπολογισμό τηις αναλογίας κατά την πρώτη, τριετία από τη λειτουρ
γία της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος 
όρος του ύφους της παραγωγής από τη»/ ένωση αγροτικών συνεταιρισμών του σχε
τικού προϊόντος κατά την τελευταία τριετία.

«Το καταστατικά της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης μπορεί να 
ορίζει και διαφορετικό τρόπο εκπροσώπησης των ενώσεων, ενιαία για όλες τις ενώ- 
σεις-μέλη της».

[προστιθ. με άρθρ. 9 παρ. 18  ν. 1697/87]
5. Το καταστατικό της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης καθορί

ζει τη μερίδα συμμετοχής κάθ£ ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών, η οποία είναι 
μέλος της.

Η μερίδα συμμετοχής της ένωσης είναι ανάλογη με το ύψος των συναλλαγών 
της με· την κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση στηιν οποία ανήκει. Για τον 
υπαλογισμό της αναλογίας ισχύουν ot διατάξεις της παραγράφου 4. Το καταστα
τικό της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης .μπορεί να ορίσει ανώτατο 
όριο συιμμ,ετοχής κάθε ένωσης σε αυτή άσχετα με το ύψος των συναλλαγών.

6. Για τον προσδιορισμό του αριθμού των αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση 
της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης το καταστατικό της .καθορίζει, 
ενιαία για όλες τις ενώσεις-μέλη της, το ύψος των συναλλαγών ή της παραγωγής 
του σχετικού προϊόντος.

7. Για την προώθησηι και εκπλήρωση των δραστηριοτήτων της κάθε κεντρι
κή κλαδική συνεταιριστική ένωση μπορεί να ιδρύει παραρτήματα..

θέματα ¡σχετικά με την περιφέρεια ευθύνης κάθε παραρτήματος, την οργά
νωση, διοίκηση και λειτουργία του καθορίζονται από το καταστατικό της κεντρι
κής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης.

8. Ό λα τα άλλα θέ/ματα που αναψέρονται στη σύσταση των κεντρικών κλαδ:-

(11) Τα εντδς εισαγωγικών στο παραπάνω κείμενο είχαν αρχικά ως εξής:
(εδ. β' παρ. 3 άρθρ. 51 ν. 1541/85):

«Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι μέλη της αντίστοιχης με την κεντρική κλαδική συνεται- 
ριοτική ένωση Κ.Ο .Π .Ε.Α.ί.».
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κών συνεταιριστικών ενώσεων, τη διοίκηση και λειτουργία τους ρυθμίζονται σύμ
φωνα με τις σχετικές διατάξεις αυτού του νόμου, που εφαρμόζονται αναλόγως. Για 
τη συμμετοχή εκπροσώπου του προσωπικού στο διοικητικό συμβούλιο της κεντρι
κής κλαδικής ένωσης η παρ. 5 του άρθρου 48 εφαρμόζεται αναλόγως.

9. Το καταστατικό της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης εγκρίνε- 
ται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της.

Άρθρο 52

Δραστηριότητες των κεντρικών κλαδικών 
συνεταιριστικών ενώσεων

1. Σκοπός των κεντρικών κλαδικών συνεταιριστικών ενώσεων είναι ο συντο
νισμός και η ενίσχυση του έργου των αγροτών, των αγροτικών συνεταιρισμών και 
των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών.

2. Η κεντρική κλαδική 'συνεταιριστική ένωση, σε συνεργασία με τις ενώσεις 
αγροτικών συνεταιρισμών, τους συνεταιριστικούς οργανισμούς και την ΠΑ.Σ.Ε. 
ΓΕ.Σ., αναπτύσσει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Εκπροσωπεί τους συνεταιρισμένους αγρότες όλης της χώρας που ασχολούν
ται με το σχετικό κλάδο παραγωγής ή βασικό προϊόν στα όργανα συνεργασίας με 
το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση.

β) Παρέχει στα μέλη της κάθε συνδρομή και φροντίζει για τον εφοδιασμό 
■χο»ς με τα αγαθά που είναι απαραίτητα για  την πρωτογενή και δευτερογενή πα
ραγωγή τους.

γ) Φροντίζει για τη μεταφορά, διαφήμιση και εμπορία των 'προϊόντων των με
λών της και συντονίζει τον εφοδιασμό των περιφερειακών αγορών της χώρας με 
τα σχετικά προϊόντα.

δ) Μελετάει κάθε θέμα που - αφορά την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία 
του προϊόντος.

ε) Μετά από εξουσιοδότηση του Γπουργείου Γεωργίας ενεργεί ως φορέας πα
ρέμβασης στο σχετικό κλάδο παραγωγής ή στο προϊόν.

3. Η κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση ιδρύει και διευθύνει μονάδες 
επεξεργασίας και μεταποίησης του σχετικού προϊόντος, μόνον όταν για τη λειτουρ
γία τους απαιτείται η  συνεργασία δύο ή περισσότερων μελών της.

Άρθρο 53

Κανόνες εμπορίας αγροτικών προϊόντων
1. Κάθε κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση καθορίζει λεπτομερείς κα

νόνες για 'τη διεξαγωγή της εμπορίας του βασικού προϊόντος ή κλάδου παραγω
γής, που· αποτελεί το αντικείμενό της. ;·

2. Οι κανόνες αυτοί αναφέρονται ιδίως:
α) ,Στον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, την παραγωγή των ποιο

τήτων και ποικιλιών του προϊόντος, τη συγκομιδή, συντήρηση, αποθήκευση, μετα
φορά και πώληση των εμπορευμάτων.

β) .Στον καθορισμό τεχνικών υποδειγμάτων ελέγχου των προϊόντων που προ
ορίζονται για εμπορία, σε ό,τι αφορά την ποιότητά τους και την πλήρωση των 
προδιαγραφών.

γ) Στον καθαρισμό πρότυπων τρόπων μεταφοράς των εμπορευμάτων στις διά
φορες αγορές για την .ομαλή τροφοδότησή τους.
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3. Η τήρηση: των κανόνων εμπορίας, οι οποίοι κοπρίζονται από την κεντρική 
κλαδική συνεταιριστική ένωσηι, είναι υποχρεωτική για όλους τους ασχολούμενους 
μβ το σχετικό προϊόν αγρότες-μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών.

Ά ρ θρ ο  54
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών 

Συνεταιρισμών. Διάρθρωση
1. Η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. είναι η ανώτατη αγροτική συνεταιριστική οργάνωση της 

χώρας, αποτελεί“«ι από όλες τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών και έχει ως 
περιφέρεια ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η ,έδρα ορίζεται στο καταστατικό 
της.

2. Το καταστατικό της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. μπορεί να προβλέπει την ίδρυση και 
λειτ^ργία περιφερειακών παραρτημάτων της, καθένα από τα οποία αναλαμβάνει 
την προώθηση των δραστηριοτήτων 'της στην περιφέρεια της ευθύνης του.

Άρθρο 55
Διοίκηση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

1. Η γενική συνέλευση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. αποτελείται από αντιπροσώπους 
των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι 'εκλέγονται σύμφωνα με τις δια
τάξεις του άρθρου 28.

Σε κάθ!ε σαράντα (40) αντιπροσώπους ενώσεων αναλογεί ένας αντιπρόσωπος 
στη γενική συνέλευση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

2. Θέματα σχετικά με τη συγκρότηση της γενικής συνέλευσης, τη λειτουρ
γία της και τις αρμοδιότητες της ρυθμίζονται από το καταστατικό της. Η γενική 
συνέλευση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ συγκαλείται σε τακτική σύνοδο τουλάχιστο μία φορά 
το έτος.

3. Το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. αποτελείται από είκοσι ένα 
(21) μέλη. Ο; αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται από το κατα

στατικό της. Οι διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 εφαρμόζονται αναλόγως για 
το διοικητικό συμβούλιο τηις ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Ειδικά για τη συμμετοχή εκπροσώ
που του προσωπικού στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. η παρ. 5 του 
άρθρου 48 εφαρμόζεται αναλόγως.

4. Το εποπτικό συμβούλιο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. συγκροτείται, λειτουργεί και 
αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, οι οποίες εφαρμόζονται ανα
λόγως.

5. Η ετήσια εισφορά των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών - μελών της 
ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. προς αυτή καθορίζεται με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευ
σής της, που λομβάγεται με τ ψ  αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 
25 παρ. 2.

6. Το καταστατικό της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. εγκρίνεται από το πολυμελές πρωτο
δικείο της έδρας της. Οι διατάξεις του άρθρου 7 εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 56
Δραστηριότητες της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

1. Η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. ασκεί κάθε δραστηριότητα, που προάγει το συνεταιρι
στικό κίνημα. Δεν ασχολείται με τ ψ  παραγωγή, διακίνηση ή εμπορία αγροτικών 
κροϊόντων και γεωργικών εφοδίων εν γένει.
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2. Η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες δραστηριότατες:
α) Εκπροσωπεί το συνεταιριστικό κίνημα της χώρας στα όργανα συνεργασίας 

μ* το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και στους διεθνείς οργανισμούς.
β) Συνεργάζεται με τις κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις, τις ενώ

σεις αγροτικών συνεταιρισμών και τους συνεταιριστικούς οργανισμούς, συντονίζει 
και ενισχύει το έργο τους.

γ) Διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μετέχει 
δε στη διαιτητική ρύθμιση των συλλογικών διαφορών 'εργασίας, που αφορούν το 
προσωπικέ των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και των συνεταιριστικών 
εταιρειών.

δ) Μπορεί να οργανώνει μόνιμες διαιτησίες για την επίλυση των διαφορών 
των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων οποιουδήιποτε βαθμού. Οι διατάξεις 
του άρθρου 902 κου κώδικα πολιτικής δικονομίας εφαρμόζονται αναλόγως.

ε) Γνωμοδοτεί για τις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών, γ ια  την ίδρυση και λει
τουργία μονάδων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, για την παραχώρηση της 
χρήσης δημοσίων, εκκλησιαστικών, μοναστηριακών και δημοτικών καλλιεργήσι
μων εκτάσεων σε ομάδες κοινής εκμετάλλευσης, για κάθε είδους επιχειρηματική 
επέκταση των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και γενικά όπου ο νόμος 
αυτός ή τα καταστατικά των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων απαιτούν τη 
γνωμοδότησή της.

στ) Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που αναφέρεται στις οικονομικές ενισχύσεις 
και στα κίνητρα που παρέχονται στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις καί

ζ) Ιδρύει κέντρα εκπαίδευσης σε συνεργασία με τα Υπουργεία Γεωργίας και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κάτω από τον προγραμματισμό και την επο- 
πτεία των οποίων λειτουργεί η εξωσχολική επαγγελματική γεωργική εκπαίδευση 
και τα επαγγελματικά γεωργικά λύκεια αντίστοιχα.

3. 0  πρόεδρος της ΠΛ..Σ.Ε.ΓΕ.Σ. συγκαλεί υποχρεωτικά μία φορά το τρί
μηνο, τα προεδρεία των διοικητικο1)'/ συμβουλίων των τριτοβάθμιων συνεταιριστι
κών οργανώσεων και των συνεταιριστικών οργανισμών, με σκοπό το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων τους. Ο πρόεδρος της Π Α.Σ,Ε.ΓΕ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσε; 
έκτακτα τα προεδρεία των τριτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων και των συ
νεταιριστικών οργανισμών, ύστερα από αίτηση μιάς τριτοβάθμιας 'οργάνωσης ή ενός 
συνεταιριστικού οργανισμού.

Η ημερήσια διάταξη 'καθορίζεται από τον πρόεδρο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., μετά 
από προτάσεις που υποβάλλονται σ’ αυτόν το αργότερο τρεις ημέρες πριν από την 
τακτική ή έκτακτη σύγκληση των προεδρείων. Θέμαΐα σχετικά με τις λεπτομέ
ρειες σύγκλησης, διαδικασίας και συζήτησης ρυθμίζονται από τίσ καταστατικό της 
ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Άρθρο 5 7
Συνεταιριστικοί οργανισμοί

1. Σκοπός των συνεταιριστικών οργανισμών είναι ο συντονισμός των δραστη
ριοτήτων και η υποβοήθηση του έργου των συνεταιριστικών οργανώσεων στους το
μείς όπου η ανάληψη κοινής δράσης θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη επι
δίωξη των στόχων τους.

2. Αντικείμενο της δραστηριότητας συνεταιριστικών οργανισμών ενδεικτι
κά μπορεί να είναι η παραγωγή, εμπορία και διάθεση λιπασμάτων, φυτοφαρμά-
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χων, εργαλείων, μηχανημάτων και προϊόντων απαραίτητων για την πρωτογενή 
καί δευτερογενή αγροτική παραγωγή, η διακίνηση1 των αγροτικών προϊόντων στο 
εσωτερικό καί εξωτερικό, η αγορά και αναδιανομή αγροτικής γης.

Άρθβο 58

Σύσταση - Λειτουργία - Διοίκηση συνεταιριστικών 
οργανισμών

1. Οι συνεταιριστικοί οργανισμοί συνιστώνται από ενώσεις αγροτικών συνεται
ρισμών και έχουν περιφέρεια ολόκληρη, την επικράτεια.

Η έδρα ορίζεται, στο καταστατικό τους.
2. Για τη1 σύσταση! συνεταιριστικού οργανισμού απαιτείται ηι απόφαση των 

γενικών συνελεύσεων πέντε (5) τουλάχιστον ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών 
και η σύνταξη κα.ι έγκριση του καταστατικού του συνεταιριστικού οργανισμού. Πριν 
από τη σύνταξη του καταστατικού τα ιδρυτικά μέλη οφείλουν να αποστείλουν έγ
γραφη πρόσκληση προς όλες τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, για να ,συμμε- 
τάσχουν στον .υπό σύσταση συνεταιριστικό οργανισμό.

' Το καταστατικό του συνεταιριστικού οργανισμού εγκρίνεται από το μονομελές 
πρωτοδικείο της έδρας του.'Για το παραδεκτό της αίτηισης εγκρίσεως του καταστα
τικού, θα πρέπει κατά τη συζήτησή της να προσάγεται αντίγραφο της πρόσκλησης 
συμμετοχής προς τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών.

Ο; διατάξεις των άρθρων 6 και 7 εφαρμόζονται αναλόγως.
3. Η εγγραφή ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών σε συνεταιριστικό οργανισμό 

είναι υποχρεωτική για τ,ο συνεταιριστικό οργανισμό εφόσον υποβληθεί σχετική αί
τησή.

Κάθε ένωση αγροτικών συνεταιρισμών μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερους 
συνεταιριστικούς οργανισμούς. ■

4. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση δεύτερου συνεταιριστικού οργανισμού του ίδιου
σκοπού. .. -

5. Το καταστατικό, του συνεταιριστικού οργανισμού καθορίζει τη μερίδα συμ
μετοχής των ενώσεων ·αγροτικών συνεταιρισμών-μελών του.

6. Όργανα- διοίκησης ταυ· συνεταιριστικού οργανισμού είναι η: γενική συνέ
λευση, το διοικητικό και το εποπτικό συμβούλιο.

7. Η γενική συνέλευση του συνεταιριστικού οργανισμού αποτελείται από αν
τιπροσώπους των ενώσεων-μελών του, που εκλέγονται από τηι γενική; τους συνέλευση.

Το καταστατικό του συνεταιριστικού οργανισμού ρυθμίζει θέματα, σχετικά με 
τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης. -

Καθορίζει επίσης τα κριτήρια προσδιορισμού του αριθμού των αντιπροσώπων 
ενιαία για άλες τις ενώσεις-μέλη του.

8. Το 'διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) τουλάχιστο μέλη. Οι 
αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται από τα καταστατικό του. Οι 
διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 εφαρμόζονται αναλόγως'. Ειδικά για τη συμ
μετοχή εκπροσώπων του προσωπικού στο διοικητικό συμβούλιο συνεταιριστικού ορ
γανισμού η παρ. 5 του άρθρου 48 εφαρμόζεται αναλόγως.

9. Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστο μέλη. Οι 
διατάξεις του άρθρου 31 εφαρμόζονται αναλόγως,

10. Οι συνεταιριστικοί οργανισμοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ως υποκα
ταστήματα ή παραρτήματα τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών και τους αγροτι
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κούς συνεταιρισμούς αντίστοιχα.
11. Ανώνυμη εταιρεία, στην οποία μετέχουν αγροτικές συνεταιριστικές οργα

νώσεις και ο σκοπός και οι δραστηριότητές της συμπίπτουν με το σκοπό συνεταιρι
στικού οργανισμού, μπορεί »με απόφαση: της γενικής της συνέλευσης να, συγχωνευ&εί 
στον αντίστοιχο συνεταιριστικό οργανισμό. Η διάταξη της παρ. 8 το>υ άρθρου 61 
εφαρμόζεται αναλόγως.

Άρθρο 59 

Συνεταιριστικές εταιρείες

1. Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις δεν μπορούν να συνιστούν μεταξύ 
τους εταιρείες από τις πρσβλεπόμενες από τον εμπορικό νόμο ή τον αστικό κώδικα. 
Κατεξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση τέτοιων εταιρειών από ομοιόβαθμες συνεται
ριστικέ: οργανώσεις, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., εφόσον η ένω
ση αγροτικών συνεταιρισμών ή η κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση ανάλογα 
αρνούνται να αναλάβουν την προτεινόμενη1 επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αν συσταθεί ανώνυμη συνεταιριστική εταιρεία, οι μετοχές είναι ονομαστικές 
και μεταβιβάζονται μόνο σε ομοιόβαβμη με τις συμμετέχουσες αγροτική συνεταιρι
στική οργάνωση, ύστερα από άδεια του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Οι 
αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προ
τίμησης σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών.

Αν σύσταθεί συνεταιριστική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.ΙΙ.Ε.), τα 
εταιρικά μερίδιά είναι αμεταβίβαστα, μπορούν όμως οι εταίροι, με την αυξημένη 
πλειοψηφία του άρθρου .38 πα.ρ. 1 του ν. 3190/1955, να αποφασίζουν τη μεταβί
βασή τους.· Σε περίπτωση διάλυσης μιάς ή περισσότερων αγροτικών συνεταιριστι
κών οργανώσεων που συμμετέχουν στην Ε.Π.Ε., τα -εταιρικά μερίδια του μέλους 
μεταβιβάζονται σε ομοιόβαθμη αγροτική συνεταιριστική οργάνωση που υποδεικνύε
ται από την εταιρεία. Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις-εταίροι της Ε.Π.Ε. 
έχουν δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων.

Αν. συσταθεί συνεταιριστική ομόρρυθμη ή. ετερόρρυθμη εταιρεία, το καταστα
τικό της πρέπει να προβλέπει ή ότι η εταιρεία διαλύεται μετά τη<ν αποχώρηση > ή 
τη διάλυση μιάς από τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις-μέλη της, ή άτι η 
'εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπόλοιπων μελών. Στην περίπτωση αυτή ,το.μερί
διο της συνεταιριστικής οργάνωσης που αποχώρησε ή διαλύθηκε, μεταβιβάζεται σε 
ομοιόβαθμη αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, που υποδεικνύεται από την εταιρεία.

Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις-μέλη της - προσωπικής εταιρείας 
έχουν δικαίωμα προτίμησης για τη μεταβίβαση μεριδίου μέλους, που αποχώρησε 
ή διαλύθηκε.

Οι ίδιες ρυθμίσεις ισχύουν και για τη σύσταση εταιρείας του αστικού κώδικα.
2. Οι αγροτικές συνεταιριστκέις οργανώσεις μπορούν, με τις προϋποθέσεις της 

παρ. 1, να συστήσουν με φυσικά ή νομικά προόσωπα, που δεν αναψέρανται στο άρ
θρο 3 παρ. 4 μόνο ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Στην 
περίπτωση αυτή οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις πρέπει να έχουν τουλάχι
στον εξήντα πέντε εκατοστά (65%) των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως μόνο· ως 
προς τις μετοχές ή τα. ετοαρικά μερίδια των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώ
σεων, που συμμετέχουν στις εταιρ·εί«ς.
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ΚΕΦ ΑΛΑ ΙΟ  ΙΑ '
ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Άρθρο 60
Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται υστέρα από κοινή πρόταση 

των Γπουργών Γεωργίας και Εθνικής Οικονομίας και γνώμη της Π Α.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., 
καθορίζονται -κίνητρα και ενισχύσεις προς τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώ
σεις, τους συνεταιριστικούς οργανισμούς -και τις συνεταιριστικές εταιρείες.

2. Οι διατάξεις για κίνητρα., ενισχύσεις και άλλες φορολογικές απαλλαγές 
των συνεταιριστικών οργανώσεων διατηρούνται σε ισχύ, εκτός εαν ρητά καταρ- 
γούνται με το νόμο αυτόν.

Άρθρο 61
Οικονομικές ενισχύσεις - Φορολογικές απαλλαγές

1. Η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. ενισχύεται οικονομικά από τον Οργανισμό Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) με τηιν καταβολή σ’ αυτή -κάθε χρόνο ποσοστού ένα· στα 
εκατό ( 1 ‘«) από τα έσοδά του, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 10  του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 8 1 ) , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
3 του ν.δ. .4575/1966 (ΦΕΚ 227) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου της 24/25.10.1977, που κυρώθηκε με το ν. 759/1978 
(ΦΕΚ 33). Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε 

έτους με βάση τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο από 
τον ΟΓΑ, σύΐμφωνα με την παραπάνω διάταξη.

2. Τα καταστατικά των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και οι τρο
ποποιήσεις τους δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του 
Δημοσίου ή υπέρ τρίτου.

3. Διατάξεις που παρέχουν εκάστοτε διευκολύνσεις ή και απαλλαγές από φό
ρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα τέλη υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από εισφορές 
ή δικαιώματα υπέρ οπο'.ουδήποτε τρίτου, για τη .συγχώνευση επιχειρήσεων, εφαρ
μόζονται αναλόγως και στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που συγχω
νεύονται.

4. Αγορές ακινήτων από συνεταιριστικές οργανώσεις γ ια  τη δημιουργία επι
χειρήσεων μέσα στην περιφέρειά τους ή μεταχειρισμένων κινητών μέσων αγροτι
κής παραγωγής έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση όπως το Δημόσιο.

5. Οι εισφορές των μελών προς τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις δεν 
υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ 
τρίτου.

6. Οι καταθέσεις των μελών του συνεταιρισμού σε αυτόν, οι αναλήψεις κατα
θέσεων και οι χορηγήσεις δανείων από το συνεταιρισμό στα μέλη του απαλλάσσον
ται από κάθε τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και από κάθε εισ
φορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.

7. Οποιαδήποτε απαλλαγή ή εξαίρεση από άμεσους και έμμεσους φόρους, δι
καιώματα ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, που προβλέπονται 
από διατάξεις που ισχύουν για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς παντός βαθμού και 
κοινοπραξίες, -εφαρμόζονται και στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

8. Δεν υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ή τέλος ή άλλο δικαίωμα υπέρ του
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Δημοσίου ή τρίτων οι πράξεις 'με τις οποίες κινητά ή ακίνητα μεταβιβάζονται στις 
συνεταιριστικές οργανώσεις μετά τη σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου 
διάλυση κεντρικών ενώσεων συνεταιρισμών, κοινοπραξιών, αναγκαστικών συνεται
ρισμών και συνεταιριστικών εταιρειών.

10. «Απαλλάσσεται του φάρου μεταβιβάσεως ακινήτων η αξία του ακινήτου 
από ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών σε μέλη της ή και αντίστροφα».

[προστιθ. με άρθρ. 32 παρ. 11 ν. 1644/86]
10. Απαλλάσσεται ταυ φόρου μεταοιβάσεως ακινήτων η αξία του ακινήτου 

που μεταβιβάζεται στα μέλη αγροτικών συνεταιρισμών πρώτου βαθμού, κατά, 
το ποσοστό που υποβλήθηκε αυτή σε φόρο μεταβιβάσεως κατά την αγορά από το 
συνεταιρισμό του ακινήτου που μεταβιβάζεται».

[προστιθ. με άρθρ. 32 παρ. 11 ν. 1644/86]
11. Οι συναλλαγές μεταξύ αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και των 

μελών τους δεν υπόκεινται σε φόρο κύκλου εργασιών.
12. Συμβάσεις μεταξύ του Δημοσίου ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 

και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, που αφορούν τη για λογαριασμό του 
Δημο>σίου ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος συγκέντρωση!, διαχείριση! και 
διάθεση γεωργικών προϊόντων ή την προμήθεια και διανομή γεωργικών εφοδίων 
ή άλλων αγαθών, καθώς και η εξόφληση των σχετικών λογαριασμών, δεν υπό- 
κεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.

13. Απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών του άρθρου 14 του ν. 1620/ 
Τ951, όπως κάθε φορά ισχύει, τα. 'ασφάλιστρα που αποκτώνται από ασφαλιστικές 
εταιρείες, των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών κατέχεται από αγροτικές συνε
ταιριστικές οργανώσεις ή, και την ATE, καθώς και τα κάθε φύσης δικαιώματα 
που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, και τα οποία αφορούν ασφαλίσεις 
αγροτικών προϊόντων, μηχανη>;χάτων, εγκαταστάσεων και γενικά γεωργικών ει
δών, αγροτικών αυτοκινήτων, κατοικιών αγροτών, της ζωής τους ως και ατυχη
μάτων αυτών κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών.

14. Η νόμιμη προμήθεια, για τις ασφαλιστικές συμβάσεις, που καταρτίζονται 
ή ανανεώνονται jjus τη μεσολάβηση αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, κατα
βάλλεται σ’ αυτές αντί στον ειδικό λογαριασμό που προβλέπεται από το άρθρο 13 
παρ. 4 του ν. 1256/1982, ανεξάρτητα από το αν προηγήθηκε ή όχι υπόδειξη που 
προβλέπεται από την ίδια πιο πάνω διάταξη.

15. Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Γεωργίας εγγράφεται κάθε 
χρόνο πίστωση για την οικονομική ενίσχυση της ΠΑ.Σ.Ε.1Έ.Σ., που διατίθεται 
από αυτήν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση δαπανών συνεταιριστικής εκπαί
δευσης, μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης αιρετών στελεχών ή υπαλλήλων αγροτι
κών συνεταιριστικών οργανώσεων.

16. Στον ίδιο προϋπολογισμό εγγράφεται κάθε χρόνο πίστωση, η οποία διατί
θεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας στην ΠΑ.Σ.ΕΤΕ.Σ. και στις αγροτι
κές συνεταιριστικές οργανώσεις δεύτερου και τρίτου βαθμού, για την επιδότηση 
μισθών επιστημονικού προσωπικού που προσλαμβάνεται από αυτές (12) .

(12) Μετά την προσθήκη των παραγράφων 9 και 10 , οι παλιές παράγραφοι 9-14 αριθμοΰν- 
ται σε 11-16 , με την ίδια διάταξη της παρ. 11 άρθρ. 32 ν, 1644/86.
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ΚΕΦ ΑΛΑ ΙΟ  IB '
Π Ο ΙΝ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΑ Τ Α Ξ Ε ΙΣ  

'Αρθρο 62
1. Τιμωρούνται με φυλάκιση: από τρεις μήνες έως ένα έτος, εφόσον από άλλες 

διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη: ποινή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
>iat οι υπάλληλοι συνεταιριστικών οργανώσεων αν:

α) Εν γνώσει τους τοαιρέχουν στη γενική συνέλευση! ή σε εκείνον που διενερ
γεί το διαχειριστικό έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνούνται ή αποκρύπτουν αληθή 
στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν την οικονομική κατάσταση του 
συνεταιρισμού.

β) Εν γνώσει τους προβαίνουν σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία 
του συνεταιρισμού ή συντάσσουν ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς του συνεταιρισμού.

γ) Αρνούνται να παραδώσουν ή αποκρύπτουν από εκείνον που διενεργεί δια
χειριστικό έλεγχο τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζουν με οποιονδή- 
ποτε τρόπο τηι διενέργειά του.

2. Με φυλάκιση! από τρεις μήνες έως ένα έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν 
προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιμωρούνται τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ή 
εκείνοι που διενεργούν διαχειριστικό έλεγχο, αν κατά την άσκηιση των καθηκόν- 
των τους παρέχουν εν γνώσει τους ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτουν ή αρνούνται 
αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν τ«  ..διαχείριση ή την οικονομική κα
τάσταση του συνεταιρισμού και περιήλθαν σε γνώση! τους από τηιν εποπτεία ή τον 
έλεγχο που έκαναν.

3. Τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις μήνες έως ένα έτος ή με χρηματική 
ποινή ή και με τις δύο ποινές, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βα
ρύτερη ποινή·, όποιος παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του διοικητικού.ή του εποπτι
κού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μελών των αγροτικών συνεταιριστι
κών οργανώσεων, χρησιμοποιώντας σωματική βία ή απειλή σωματικής βίας ή άλ
λης. παράνομης πράξης ή παράλειψης.

ι4. Τιμωρείται με φυλάκιση, από τρεις μήνες έως ένα έτος, εφόσον από άλλες 
διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος:

. α) Ενεργεί πράξεις διοίκηρης ή διαχείρισης ή εποπτείας ή ελέγχου μετά τη 
λήξη της θητείας του.

β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή ψηφίζει πολλές φορές ή δίνει πολλαπλή ψήφο 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να πρακαλιέσει την παραγωγή μη γνήσιου 
αποτελέσματος εκλογής ή νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσμα 'εκλογής για την ανάδειξη 
διοικητικών συμβουλίων, εποπτικών συμβουλίων και αντιπροσώπων των αγροτικών 
συνεταιριστικών οργανώσεων.

ΚΕΦ ΑΛΑ ΙΟ  ! Γ '
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 63
Συγχωνεύσεις - Προσαρμογή καταστατικών αγροτικών 
συνεταιρισμών και ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών
1. «Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί των οποίων <κ περιφέρειες συμπίπτουν υπο-
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χρεαύνται να. συγχωνευθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 42 του νόμου 
αυτού®. . I

[τροποπ. με άρθρ. 1 παρ. 7 ΠΓΣ 17/87 που κυρώθηκε με άρθρ 9 παρ. 3  ν. 1697/87'] (18)
Κατεξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 και του προηγούμενου 

εδαφίου είναι δυνατό να συνεχιστεί ηι λειτουργία ήδηι υπάρχοντας κατά την έναρξη- 
ισχύος του νόμου αγροτικού' συνεταιρισμού, η περιφέρεια, του· οποίου εκτείνεται σε 
περισσότερους από έναν Ο.Τ'.Α., με απόφαση της II Α.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., που λαμβάνεται 
μετά από γνώμη τηις ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών της περιφέρειας το αργό
τερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού· του νόμου (“ ) . Η σχε
τική αίτηση υποβάλλεται -στην IIΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. από τον ενδιαφερόμενο συνεταιρισμό 
μέσα σ’ -ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου (1δ) . Η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. υπαχρεού- 
ται να λάβει υπόψηι τηι βιωσιμότητα, του συνεταιρισμού, την ανάπτυξη αξιόλογης 
δραστηριότητας και γενικά την οικονομική του κατάσταση, όπως προκύπουν: από 
τα πάγια περιουσιακά του στοιχεία, την ετήσια ακαθάριστη πρόσοδο,, τα ετήσια 
πλεονάσματα χρήσης, τον αριθμό των μελών του προσωπικού που απασχολεί και 
τη δραστηριότητα άλλων συνεταιρισμών που δρουν στην ίδια περιφέρεια.

Αλιευτικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση 
δημόσιων ιχθυοτροφείων και οι οποίοι λειτουργούν ήδη κατά νψ>· έναρξη ισχύος 
του νόμου αυτού, διατηρούν τη νομική τους προσωπικότητα και δεν συγχωνεύονται 
για πέντε χρόνια από τη δημοσίευση του νόμου, κατεξαίρεση των διατάξεων του 
άρθρου 4 παρ. 3 και του πρώτου εδαφίου' της παρούσας παραγράφου.. · ■·

Αγροτατουριστικοί συνεταιρισμοί γυναικών, που έχουν συσταθεί μέχρι την 
έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 921/1979, δια
τηρούν τη νομική τους προσωπικότητα και δεν συγχωνεύονται για πέντε (5) χρό
νια από τηι δημοσίευση του νόμου αυτού, κατεξαίρεση1 των διατάξεων του άρθρου
4 παρ. 3 του άρθρου 5 και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

«Οι υπάρχοντες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού συνεταιρισμοί εξαγοράς 
γεωργικών ή δασικών εκτάσεων, οι οποίο: εξακολουθούν να έχουν στην κυριότητά 
τους και εκμεταλλεύονται αδιανέμητες εκτάσεις και σι συνεταιρισμοί εκμετάλλευ
σης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων1, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί κατά κυριότητα 
στο συνεταιρισμό από τους ιδιοκτήτες τους, διατηρούν τη νομική τους προσωπικό
τητα και δε συγχωνεύονται κατεξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 4  παρ. 3 του 
άρθρου 5 και του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου».

[προστιθ. με άρθρ. 1 παρ. 2 ΠΓΣ 90/86, που κυρώθηκε με άρθρ. 32' παρ. 1 ν. 1644/86)
«Δύνανται επίσης να διατηρούν τη νομική τους προσωπικότητα και να εξαι

ρούνται της συγχώνευσης συνεταιρισμοί παραμεθορίων περιοχών μετά από πρση-

(13) Α. Η αρχική διάταξη της παρ. 1 εδ. α' άρθρ. 63 ν. 1541)85  είχε ως εξής:
«Μέσα σε δέκα (10) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου οι αγροτικοί συνεταιρι

σμοί των οποίων οι περιφέρειες συμπίπτουν υπαχρεούνται να συγχωνευθούν σύμφωνα με το άρ. 42».
Β. Η..προθεσμία του εδάφιου αυτού παρατάθηκε διαδοχικά για  3 και έπειτα γ ια  2 ακόμη μήνες 

από τη λήξη της, στη συνέχεια δε μέχρι 18.10.86 με τ ις  Γ.Α. Γεωργ. 2561)15 .1 .86  (Β' 59/ 
21.2 .86 ), 21053/19.5.86 (Β' 388/10.6.86) και 27434)11.7 .86  (Β' 546/8.8.86) αντίστοιχα, 
για  να καταργηθεί τελικά εντελώς με την παραπάνω παρ. 7 άρθρ. 1 ΠΓΣ 17)87.

(14) Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε γ ια  45 ημέρες από τη λήξη της με την Γ. Α. Γεωργ. 
23270)13,5.85 (Β' 29/16.5 .85),

(15) Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε γ ια  15  ημέρες από τη λήξη της με την ίδια Γ. Α.
Γεωργ. 23270)13.5.85. ' \
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γούμενη γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και -απόφαση του Υπουργού Γεωργίας».
[προστ. με αρθρ. 32 παρ. 12 ν. 1644)86]
«Κατεξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 4 παραγρ. 2 και 3 και του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου αυτού, δεν υποχρεούνται σε συγχώνευση συνεται
ρισμοί οικισμών».

[προστιθ, με άρθρ. 1 παρ. 8 ΠΙ’Σ 17/87 που κυρώθηκε με άρθρ. 9 παρ. 3 ν. 1697/87]
2. «Οι ενώσεις των αγροτικών συνεταιρισμών που υπάρχουν κατά τη δημοσί

ευση του νόμου αυτού και των οποίων οι περιφέρειες βρίσκονται μέσα στον ίδιο νο
μό, μπορούν να συγχωνευτούν με τη διαδικασία του άρθρου ¡42 του νόμου αυτού. 
Μέχρι τη συγχώνευση η περιφέρεια κάθε ένωσης ορίζεται από το καταστατικό της.

Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφ>έρεται, σε σχέση με πρωτοβάθμιο 
αγροτικό συνεταιρισμό, η ένωση αγροτικών συνεταιρισμών του νομού, νοείται η 
ένωση., στην περιφέρεια της οποί ας ο συνεταιρισμός έχει την έδρα του».

[αντικ. με άρθρ. 1 παρ. 9 ΠΓΣ 17/87 όπως κυρώθηκε] (16)
3. «Κατεξαίρεσηι των διατάξεων του άρθρου 47 παρ. 1, πρωτοβάθμιοι γεο>ρ- 

γικοΐ συνεταιρισμοί, που βρίσκονται στα διοικητικά όρια δύο νομών και την 1-10- 
1984 ανήκαν σε ένωση γεωργικών συνεταιρισμών νομού εκτός των διοικητικών 
ορίων του νομού της έδρας τους, μπορούν να παραμείνουν μέλη της ένωσης αυτής, 
με απόφαση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., που λαμβάνεται μέσα σε «δύο (2)» μήνες από 
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ύστερα απδ αίτηση του συνεταιρισμού και γνώ
μη της ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών του νομού τούς -και της ένωσης στην οποία 
ανήκουν.

[τροποπ. με άρθρ. 9 παρ. 19 ν. 1697/87] (17)
4. Για τις συγχωνεύσεις των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, που 

πρσβλ'έπονται απδ τις προηγούμενες παραγράφους, ο εκπρόσωπος της ΠΑ.Σ.Ε. 
ΓΕ.Σ. στην επιτροπή απογραφής και αποτίμησης του άρθρου 42 παρ. 2 αναπλη- 
ρούται από εκπρόσωπο του τοπικού υποκαταστήματος της ΑΤ!Ε.

(16) Α. Η αρχική διάτ&ξη της παρ. 2 άρθρ. 63 ν. 154 1)85  είχε ως εξής:
«Μέσα σε δεκαεπτά (17) μήνες από την έναρξη Ισχύος αυτού του νόμου οι ενώσεις αγρο

τικών συνεταιρισμών, των οποίων οι περιφέρειες βρίσκονται μέσα στον ίδιο νομό, υποχρεούνται 
να συγχωνευθούν με ανάλογη ως προς τη διαδικασία συγχώ/νευσης εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 42, σε μια μόνο ένωση αγροτικών συνεταιρισμών σύμφωνα με το άρθρο 47.

Καχεξαίρεση μπορεί να παραμείνει και δεύτερη ένωση από τις ήδη λειτουργούσες μέσα 
στον. ίδιο νομό μετά από απόφαση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., που λαμβάνεται το αργότερο μέσα σε 
δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης 
δευτεροβάθμιας αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης, η οποία υποβάλλεται μέσα σ’ ένα μήνα 
από τη δημοσίευση του νόμου αυτού».

Β. Η προθεσμία των 17  μηνών της παραπάνω αρχικής διάταξης εδ. α' παρ. 2 άρθρ. 63 
παραχάθηκε μέχρι 31.12 .86  με την Γ.Α. Γεωργ. 27434)11.7 .86  (Β' 546/8.8.86), γ ια  να κα- 
ταργηθεί χελικά, με την παρ. 9  άρθρ. 1 ΠΓΣ 17)87  (6λ. κυρίως κείμενο).

Γ. Επίσης η προθεσμία γ ια  απόφαση της ΠΑΣΕΓΕΣ της παραπάνω αρχικής διάταξης του 
εδ. β' της αυτής παραγράφου παραχάθηκε γ ια  ένα μήνα από τη  λήξη της και η προθεσμία 
γ ια  υποβολή της σχετικής αίτησης εκ μέρους τω!; Ενώσεων γ ια  15  ημέρες από τη λήξη της, 
με την Γ.Α. Γεωργ. 23270)13.5.85. Η όλη διαδικασία καταργήθηκε με την παράγραφο 9  άρθρ.
1  ΠΓΣ 17)87  (βλ. κυρίως κείμενο).

(17) Α. Στην αρχική διάταξη της παρ. 3  άρθρ. 63 ν. 1541)85 , η προθεσμία γ ια  την πα
ραπάνω απόφαση της ΠΑΣΕΓΕΣ, ήταν 3  μήνες, και παρατάθηκε γ ια  άλλες 45 ημέρες από την 
κρχική λήξη της με την Γ.Α. Γεωργ. 23270) 13.5.85.

Β. Σαν νόμος εννοείται πλέον ο ν. 1697)87 και επομένως η προθεσμία λήγει στις 28.6.87.
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.5. «Αγροτικές συνεταιρισμός του οποίου ο αριθμός των μελών είναι μικρότε
ρος του ελάχιστου ορίου μελών για  τη, λειτουργία συνεταιρισμού, σύμφωνα, με την 
περίπτωση γ ' της παρ. 2 του άρθρου 44 του νόμου αυτού, μπορεί να συγχωνευθεί 
με αγροτικό συνεταιρισμό γειτονικής περιφέρειας».

[αντικ. με άρθρ. 1  παρ. 10  ΠΪΣ 17/87] (18)
6. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων το καταστατικό της νέας, 

μτά τη συγχώνευση), 'αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης πρέπει να είναι σύμ- 
ναι σύμφωνο με τις διατάξεις αυτού· του νόμου.

7. Η συνεταιριστική μερίδα, που έχει καταβληθεί από τα μέληι των αγροτικών 
συνεταιριστικών οργανώσεων «που συγχωνεύονται», αφαιρείται από «τηι συνεταιρική 
μερίδα» του άρθρου 16 παρ. 2. Αν απομείνει υπόλοιπο, καταβάλλεται σε πέντε (5) 
ισόποσες ετήαιες δόσεις.

[αντικ. με άρθρ. 9 παρ. 20 ν. 1697/87] (10)
«8. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τη λήψη απόφασης συγχώ

νευσης αγροτικών συνεταιρισμών και ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών ή προσαρ
μογής των καταστατικών τους στις διατάξεις του νόμου αυτού, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2 και 7 του άρθρου αυτού, εφόσον στην αρχή της συνεδρίασης εί
ναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη.

Αν στην πρώτη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, που συνέρχεται με τον 
ανωτέρω σκοπό, δεν υπάρχει απαρτία, συνέλχεται επαναληπτική γενική συνέλευ
ση, σύμφωνα με τη  διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 24 του νόμου αυτού και βρίσκε- 
15X1 σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

(18) Α. Η αρχική διάταξη της παρ. 5 άρθρ. 63  ν. 15 41)85  είχε ως εξής:
«Αγροτικός συνεταιρισμός, ο οποίος έιντεκα (11) μήνες μετά την έναρξη ισχύος αυτού του

νόμου δεν συγκεντρώνει τ ις  προϋποθέσεις γ ια  τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού, όπως αυτές 
προβλέπονται στο άρθρο 5, υποχρεούται μέσα στον επόμενο μήνα να συγχιονευθεί με αγροτικό 
συνεταιρισμό γειτονικής πειριφέρειας».

Β. Η προθεσμία αυτή των 1 1  μηνών της παραπάνω αρχικής διάταξης παρατάθηκε διαδο
χικά, γ ια  3 μήνες από τη|ν λήξη της, στη συνέχεια μέχρι 18.8.86 και έπειτα μέχρι 18 .11 .86 , 
αντίστοιχα με τις  παραπάνω Γ. Α. Γεωργ. 2551)15 .1 .86  (Β' 2 1/ 15 .1 .86 ), 21053)19 .5 .86  
(Β' 388/10.6.88) και 27434)11.7 .86  (Β' 546/8.8.86), γ ια  να εκλείψει εντελώς με την παρ.
10  άρθρ. 1 ΠΓΣ 17)87  (βλ. κυρίως κείμενο).

Γ. Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν βάσει των άρθρ. 5 ν. 1541)85  ελαχιστοποιούν 
και τους προς συγχώνευση συνεταιρισμούς (βλ. υποσ. 3 ).

(19) Α. Η αρχική διάταξη της παρ. 7 άρθρ. 6® είχε ως εξής:
«Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, που δεν εμπίπτουν 

στις ρυθμίσεις των προηγουμένων παραγράφων, υποχρεούνται, μέσα σε δέκα (10)' και δεκαε
πτά (17) μήνες αντίστοιχα, από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, να προσαρμόσουν τα Κα
ταστατικά τους σύμφωνα με τις  διατάξεις του.

Η συνεταιρική μερίδα, που έχει ήδη καταβληθεί από τα μέλη αυτών των αγροτικών συνε
ταιρισμών, αφαιρείται από το ποσό του άρθρου 16 παρ. 2. Αν απομείνει υπόλοιπο, καταβάλλε
ται σε πέντε ισόποσες δόσεις».

Β. Η παραπάνω προθεσμία των 10  μηνών γ ια  τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς παρατά
θηκε διαδοχικά γ ια  3 μήνες από τη λήξη της και έπειτα μέχρι 18.7 .86 και στη συνέχεια μέ
χρι 18.10.86, αντίστοιχα με τις  προαναφερθείσες Γ.Α. Γεωργ. 2551)86, 21053)86  και 27434) 
88, 9νώ η τελευταία παρέτεινε μέχρι 31.12 .86  κα ι την προθεσμία προσαρμογής των καταστα
τικών των Ενώσεων.

Κ αι οι δύο αυτές προθεσμίες καταργήθηκαν εντελώς με την διάταξη της παρ. 20  άρθρ. 9 
ν. 1697)87 (βλ. κυρίως κείμενο).

179



52 Κωδικοποίηση ν. 15-11) 85 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις»

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης στα πιο πάνω θέματα, λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφίχ- των παρόντων κατά την ψηφοφορία μελών».

[προστ. με άρθρ. 1 παρ. 3 ΠΓΣ 90/86]
9. «Αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, η οποία δε συγχωνεύεται σύμφωνα 

με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου αυτού, δεν επιτρέπεται να μετέχει στις 
εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ένωση αγροτικών συνεταιρισμών, της 
οποίας είναι μέλος.

Η μη ολοκλήρωση της απογραφής και αποτίμησης των περιουσιακών στοι
χείων των συγχωνευομενων συνεταιριστικών οργανώσεων, σε εφαρμογή του άρ
θρου αυτού, δεν παρεμποδίζει τη διαδικασία συγχώνευσης».

[αρίιθμήθηκε από παρ. 8 σε παρ. 9 με την παρ. 3 άρθρ. 1 ΠΓΣ 90/86 και στη συνέχεια 
«ντικαταστάθηκε με την παρ. 11  άρθρ. 1 Ill'S  17/87, όπως κυρώθηκε] (2θ)

Άρθρο 64

Προσαρμογή του καταστατικού της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.
[καταργήθηκε με άρθρ. 1 παρ. 12 ΠΓΣ 17/87, όπα>ς κυρώθηκε] (21)

Άρθρο 65

Κεντρικές ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών
1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 

2 του άρθρου 63 (22) οι κεντρικές ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών, των ο 
ποιων η περιφέρεια, περιορίζεται μεσα στα όρια ενός μόνο νομού και αποτελούνται 
από ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών και γεωργικούς συνεταιρισμούς του νομού 
αυτού,- συγκαλούν γενική συνέλευση των μελών τους για να αποφασίσουν τη διάλυ
σή τους και τη χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση του συνόλου της κινητής και ακί-

(20) Η αρχική διάταξη της παρ. 8 και μετέπειτα παρ. 9 άρθρ. 63 είχε ως εξής:
«Αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, η οποία δεν συμμορφώθηκε έγκαιρα με τις δια,τάξεις

του άρθρου αυτού, διαλύεται με απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου, μετά από αίτηση της 
αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας».

(21) Το άρθρο είχε ως εξής:
1. Μέσα σε είκοσι (20) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, η γενική συνέλευση 

της ΠΑΣΕΓΕΣ υποχρεούται να προσαρμόσει το καταστατικό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του.
2. Οι εκλογές γ ια  την ανάδειξη των νέων οργάνων της ΠΑΣΕΓΕΣ διενεργούνται σύμφωνα 

με τη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 8.
3. Η γενική συνέλευση εκλέγει το νέο διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ, 

σύμφωνα με τ ις  διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 3 και 4  του καταστατικού της.
4. Η διάταξη του άρθρου 63 παρ. 8 εφαρμόζεται αναλόγως και γ ια  την ΠΑΣΕΓΕΣ. Αρμό

διο δικαστήριο και αρμόδια διεύθυνση γεωργίας είναι το πολυμελές πρωτοδικείο και η διεύθυν
ση γεωργίας της έδρας της.

(22) Α. Με την παρ. 13  άρθρ. 1 ΠΓΣ 17)87 , όπως κυρώθηκε, ορίσθηκε ότι «οι προθεσμί
ες των παρ. 1  και 3 άρθρ. 65, παρ. 1, 3, 4, 8  άρθρ. 66 και παρ. 3 άρθρ. 69, παρατείνονται 
μέχρι 31.7 .87. Με απόφαση του Γπουργού Γεωργίας είναι δυνατή η παράταση των προθεσμιών 
αυτών γ ια  ένα χρόνο από τη λήξη τους».

Σχετική εκδόθηκε η Γ.Α. Γεωργ. 11771)24 .3 .88  που παρέτεινε την προθεσμία μέχρι 31.7.88.
Β. Με την παρ. 21 άρθρ. 9 ν. 1697)87 ορίσθηκε ότι:

«Όπου στην παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 154 1)85  αναφέρεται η ένωση αγροτικών συνεταιρι- 
ομών του νομού, νοούνται οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών».
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γηνης περιουσίας τους στην ένωση αγροτικών συνεταιρισμών του νομού της έδρας 
τους. . . ί .

Αν δεν αποφασισθεί η διάλυση και μεταβίβαση, οι κεντρικές ενώσεις γεωργι
κών συνεταιρισμών διαλύονται με απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου, ύστερα 
από αίτηση της αρμόδιας διεύθυνσης γεωργίας, 'εφαρμοζομένων αναλόγως των δια
τάξεων αυτού του νόμου για την εκκαθάριση.

. Το. υπόλοιπο του ενεργητικού, που απομένει μετά την κάλυψη των απαιτή
σεων των τρίτων και την απόδοση των συνεταιρικών μερίδων, περιέρχεται, στην 
ένωση αγροτικών συνεταιρισμών του νομού της έδρας της κεντρικής ένωσης γεωρ
γικών συνεταιρισμών που διαλύεται.

Αν στο νομό παραμείνει και δεύτερη ένωση αγροτικών συνεταιρισμών, σε 
εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 63, το ποσό που θα περιέλθει σε 
κάθε ένωση καθορίζεται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελεί ται από έναν εκ
πρόσωπο κάθε ένωσης και έναν εκπρόσωπο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

. θ', δραστηριότητες των διαλυόμενων κεντρικών ενώσεων ασκούνται από τις 
αντίστοιχες κατά νομό ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών.

2. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου η κεντρική συνεταιριστική ένωση 
χαρουποπαραγωγών και μέσα σε ένα μήνα από τη  σύσταση της «κεντρικής κλα
δικής συνεταιριστικής ένωσης οπωροκηπευτικών προϊόντων» και η  κεντρική ένωση 
φρουτοπαραγωγών Ελλάδος διαλύονται. Οι διατάξεις αυτού του νόμου, που ανα- 
φέρονται στην εκκαθάριση, εφαρμόζονται αναλόγως.

Οι δραστηριότητες των διαλυόμενων κεντρικών ενώσεων ασκούνται από τις 
ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών του νομού Ρεθύμνης και την κεντρική κλαδική 
ένωση οπιοροκηπευτικών προϊόντων αντίστοιχα.

3. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την τροποποίηση των καταστατικών των ενώ
σεων γεωργικών συνεταιρισμών-',ιελών τους (23), οι ακόλουθες κεντρικές ενώσεις 
συγκαλούν γενική συνέλευση των μελών τους για να τροποποιήσουν, με απλή απαρ
τία και πλειοψηφία των παρόντων, τα. καταστατικά τους για να λειτουργήσουν σύμ
φωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου ως κεντρικές κλαδικές -συνεταιριστικές ενώ
σεις ως εξής:

α) Η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Ελαιοπαραγωγών Ελλάδος «ΕΛΑΙ- 
ΟΓΡΓΙΚΗ» ως «κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση ελαιοκομικών προϊόντων».

β) Η Κεντρική Ένωση1 Κτηνοτροφικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλά
δος «Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ» ως «κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση κτηνο- 
τροφικών προϊόντων»,

γ) Η Κεντρική Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλά
δος «Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε.» ως «κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση αμπελουργικών 
προϊόντων».

δ) Η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Συκοπαραγωγών «Η ΣΤΚΙΚΗ» ως 
«■κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση σύκων και ξηρών καρπών».

Πρωτοβάθμιος γεωργικό; συνεταιρισμός, ο οποίος κατά την έναρξη ισχύος 
του νόμου αυτού είναι μέλος της «Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε.» ή της «ΣΪΤΟΚΗ1!», .διατηρεί την 
ιδιότητα του μέλους της αντίστοιχης κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης, 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 51 παρ. 2.

(23) Ισχύει σχετικά και με «υτή την προθεσμία, 6 ,τ ι αναφέρεται στην οποσ. 22 Α.
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Σε περίπτωση συγχώνευσης του συνεταιρισμού με άλλο συνεταιρισμό της ίδιας 
περιφέρειας, σε εφαρμογή του άρθρου 63 παρ. 1 αυτού του νόμου, η ιδιότητα του 
μέλους συνεχίζεται από το συνεταιρισμό που θ& προελθεί από τη  συγχώνευση. Η 
ιδιότητα πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού ως μέλους κεντρικής κλαδικής συνεταιρι
στικής· ένωσης αποβάλλεται αυτοδίκαια από την εγγραφή της ένωσης αγροτικών 
συνεταιρισμών, στην οποία ο συνεταιρισμός ανήκει ή, αν δεν ανήκει σε ένωση, εκεί
νης του νομού που έχει την έδρα του, στην αντίστοιχη! κεντρική κλαδική ένωση 
του άρθρου 51 παρ. 1 αυτού· του νόμου·. Σε περίπτωση μ,η εγγραφής της ένωσης 
στην αντίστοιχη κεντρική κλαδική ένωση η ιδιότητα πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού 
ως μέλους της «Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε.» ή της «ΣΓΚΙΚΗΣ» αποβάλλεται αυτοδίκαια τρεις 
(3) μήνες ¡μετά την ημερομηνία προσαρμογής του καταστατικού· της κεντρικής 
ένωσης. Η απόδοση· της συνεταιρικής μερίδας και η εκκαθάριση των δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 αυτού του νόμου.

,4. Η σύνθεση της γενικής συνέλευσης των μελών κάθε κεντρικής ένωσης γε
ωργικών αυνεταιιρσμών είναι όμοια με αυτή που ήδη υπάρχει κατά τη δημοσίευση 
αυτού του νόμου.

. 5. Κεντρική ένωση από τις αναφερόμενες στηιν παράγραφο· 3, ηι οποία ν=ν 
συμμορφώθηκε έγκαιρα |Χε τις διατάξεις αυτού του άρθρου, διαλύεται με απόφαση 
του πολυμελούς πρωτοδικείου, μετά από αίτηση, της αρμόδιας διεύθυνσης γεωργίας.

6. «Για τη  διενέργεια των αρχαιρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 76, για 
τον υπολογισμό του αριθμού των αντιπροσώπων στις κεντρικές ενώσεις λαμβάνονται 
υπόψη οι διατάξεις των καταστατικών τους που ισχύουν κατά τη δημοσίευση αυ
τού του νόμου»,

[προστ. με άρθρ. 9 παρ. 22 ν. 1697/87]

Άρθρο 66
Κοινοπραξίες γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων 

ν. 479/1943 (ΦΕΚ 264), ν. 921/1979 (ΦΕΚ 125)
1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 εφαρμόζονται αναλόγως και στις

ακόλουθες κοινοπραξίες γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων:
α) Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Αμπελουργών Επαρχίας Θηβών. 
β) Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Βουπρασίας «Η ΜΑΝΩΑΑΔΑ». 
γ) Κοινοπραξία Συνεταψισμών Αχαίας «Ο ΑΡΑΞΌΣ».
δ) Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Άρτας.
ε) Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Ν. Πέλλης «Κ.Ε.Γ.Σ. 

ΠΕΛ».
στ) Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Βεροίας - Αλεξανδρείας- 

Ναούσης «ΑΑΒΕιΝΑ».
ζ) Κοινοπραξία Ενώσεων Συνεταιρισμών Βόλου - Αλμυρού — Κ.Γ,Δ.Ε.Π. 

«ΚΕΕΒΑΚ»,
.. . η ) . Κοινοπραξία-Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σηροτροφικών Διαμερισμάτων 

«Η ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΗ».
Οι πιο πάνω κοινοπραξίες μπορούν, μέσα σε δύο (2) μήνες (24) από τη λήξη1 της 

προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 63, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των

(24) Βλ. υποσημείωση 23 Α.
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¡'.ελών τους, να τροποποιήσουν το καταστατικό τους και ν» συνετίσουν τη λειτουρ
γία τους με τη, ·μ^>φή της αστικής εταιρείας, εφ·όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 59.

Ως προς τις ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών και τους γεωργικούς συνεται
ρισμούς που συμμετέχουν στις διαλυόμενες κοινοπραξίες, ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 63.

«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για κάθε άλλη κοινοπραξία 
που υφίσταται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και -δεν ανχφβρεται ονο
μαστικά ανωτέρω».

[τροποπ. με παρ. 23 άρθρ. 9 ν. 1697/87] (25)
2. Οι δραστηριότητες των κοινοπραξιών που διαλύονται με οποιαδήποτε τρό

πο ασκούνται από τις τοπικές ■ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών ή από τις αντίστοι
χες κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις, ανάλογα με τις διακρίσεις της 
παρ. 2 του άρθρου 68.

3. Μέσα σε δύο μήνες (24) από την προσαρμογή των καταστατικών των ενώσεων 
γεωργικών συνεταιρισμών-μελών τους, οι ακόλουθες κοινοπραξίες συγκαλούν γενι
κή συνέλευση των μελών τους, για να αποφασίσουν την τροποποίηση των καταστα
τικών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, για να λειτουργήσουν ως 
κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις ως εξής:

λ ) Η Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Διαχείρισης Εγχω
ρίων Προϊόντων «Κ.Γ.Δ.Ε.Π.» ως «κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωσηι δημη
τριακών, οσπρίων και ζωοτροφών».

β) Η Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Διαχείρισης Νωπών 
ως «κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση σπωρ ©κηπευτικών».

Η σύνθεση της γενικής συνέλευσης των μελών κάθε κοινοπραξίας είναι όμοια 
με αυτή που υπάρχει κατά τη, δημοσίευση αυτού του νόμου.

4. Μέσα σε δύο μήνες (21) από την προσαρμογή των καταστατικών των ενώ
σεων γεωργικών συνεταιρισμών-μελών τους. η Κοινοπραξία Συνεταιριστικών Ορ
γανώσεων Σουλτανίνας «ΚΣΟΣ» και η κεντρική ένωση γεωργικών συνεταιρισμών 
κορινθιακής -σταφίδας συγκαλούν γενική συνέλευση των μελών τους για να απο
φασίσουν τη μεταξύ τους συγχώνευση με τη δημιουργία νέου νομικού προσώπου, 
το οποίο ονομάζεται «Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωσηι Σταφίδας», σχη
ματίζεται δε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις για ιτς κεντρικές κλαδικές 
συνεταιριστικές ενώσεις.

Το τελευταίο 'εδάφιο της παρ. 3 αυτού του άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως.
Για τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς - μέλη της ΚΣΟΣ εφαρμόζονται ανα

λόγως οι διατάξεις τηις παραγράφου 3 του άρθρου 65.
5. Ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός «Α.Σ.Ο.» διαλύεται με προεδρικό 

διάταγμα, που εκδίδεται μετά από κοινή πρόταση των υπουργών Εθνικής Οικονο
μίας και Γεωργίας μέσα. σε έξι (6) μήνες από τη σύσταση, της κεντρικής κλαδικής 
συνεταιριστικής ένωσης σταφίδας.

Από τη δημοσίευση ταυ προεδρικού διατάγματος η κεντρική κλαδική συνεται-

(25) Η αρχική διάταξη του τελευταίου εδαφίου της 1 άρβρ. 66 είχε ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς κάθε άλλη κοινοπραξία που Ια 

αυαταθεί έως την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου».
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ρίστική ένωσή σταφίδάς υπεισέρχεται αυτόματα σ’ άλα τά δικαιώματα υολ τις υπο- 
χρεώσέίς του «Α.Σ.Ο.» ως καθολικός διάδοχός του. Ο «Α.Σ.Ο.» παύει να υφίσταται 
ως νομικά πρόσωπο- από το τέλος της απογραφής της περιουσίας του, που "πρέπει 
να, συντελέστεί μέσα σε 'δύο'(2) μήνες από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος.

6. Με το'προεδρικό διάταγμα, διάλυσης του «Α.Σ.Ο.» ρυθμίζονται, έστω και
κατά παρέκκλιση κειμένων διατάξεων, τα εξής θέματα: '

α) Ο τρόπος και η διαδικασία απογραφής τής περιουσίας του «Α.Σ.Ο.», η λε
πτομερής διαδικασία για τηι μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
στην τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση και γενικά κάθε θέμα'σχετικό με. την 
καθολική διαδοχή του.

¡3) Τα'δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού του «Α.Σ.Ο.» και κά
θε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή σχέση και την ασφαλιστική του κάλυψη. 
Οι ρυθμίσεις αυτές δεν μπορούν να συνεπάγονται την απόλυση ή τον υποβιβασμό 
των μελών του προσωπικού του «Α.Σ.Ο.» ούτε και την απώλεια κεκτήμένων δικαι
ωμάτων.

γ) Κάθε άλλο θέμα που θα προκύψει από την υποκατάστσή τού «Α.Σ.Ο.» ή 
κρίνετάι. απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της συνεταιριστικής οργάνωσης.

7. Η μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τοϋ Α.Σ.Ο. στην κεν
τρική κλαδική συνεταιριστική ένωση σταφίδας απαλλάσσεται από φόρους, τέλη, 
τέλη, χαρτοσήμου, εισφορές, κρατήσεις,'ή δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, των ορ
γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώ
που καθώς και από τα τέλη μεταγραφής.

8. Μέσα σε δύο μήνες (2ί) από την ίδρυση κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής 
ένωσης μελισσοκομικών προϊόντων'και κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης 
ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυτών, η Κοινοπραξία Μελισσοκομικών Συνεταιρι
σμών Ελλάδας «Η ΜΕΑΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ» και η Κοινοπραξία Ανθοκομικών Συνεται
ρισμών Ελλάδας «Κ.Α.Σ.Ε.» συγκαλούν γενική συνέλευση των μελών τους, για να 
αποφασίσουν τη χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση του συνόλου της κινητής και ακί
νητης περιουσίας τους στις αντίστοιχες κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις,
• Αν δεν αποφασισθεί η μεταβίβαση, η «ΜΕΑΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ», η «Κοινοπρα

ξία Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών Βορείου Ελλάδος» και η «Κ.Α.Σ.Ε.» διαλύον
ται με απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου, μ,ετά από αίτηση της αρμόδιας διεύ
θυνσης γεωργίας, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων για την εκκαθάριση 
αυτού του νόμου.

. Μετά την εξόφληση των ληξιπροθέσμων χρεών προς τρίτους και την εξασφά
λιση των επίδικων και μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, αφαιρούνται από το προϊόν 
της εκκαθάρισης οι -κάθε μορφής επιδοτήσεις, δωρεάν παροχές ή άλλου είδους χα
ριστικές παραχωρήσεις από μέρους του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του δη
μόσιου τομέα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256)1982, προς τις 
κοινοπραξίες «ΜΕΑΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ», «Κοινοπραξία Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών 
Βορείου Ελλάδος» και «Κ.Α.Σ.Ε.» και αποδίδονται στην κεντρική κλαδική συνεταιρι
στική ένωση μελισσοκομικών προϊόντων και στην κεντρική κλαδική συνεταιριστική 
ένωση ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυτών αντίστοιχα.

Το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διανέμεται στα κατά την έναρξη ισχύος του 
νόμου αυτού μέλη των-κοινοπραξιών «ΜΕΑΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ», «Κοινοπραξία -Μελισ- 
σοκσμικών Συνεταιρισμών Βορείου Ελλάδος» και «Κ.Α.Σ.Ε.» αντίστοιχα, σύμφωνα 
με τους όρους του καταστατικού τους.
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9. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μελών των κοινοπραξιών του 
άρθρου αυτού λαμβάνονται με απλή απαρτία και πλειοψηφία των παρόντων.

10'. «Οι διατάξεις» του άρθρου 65 παρ. 5 «και 6 εφαρμόζονται» αναλόγως σε 
όλες tic κοινοπραξίες του άρθρου αυτού.
' [τρσποπ. με παρ. 24 άρθρ. 9 ν. 1697/87]

Άρθρο 67

Πανελλαδικές ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών
1 1. Μέσα σε δύο μήνες από την ίδρυση της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής 

ένωσης πουλερικών καί αυγών η Ένωση Πτηνοτροφικών Συνεταιρισμών Ελλάδας 
(Ε.Π.Σ.Ε.) αποφασίζει μ,ε απλή απαρτία και πλειοψηφία των μελών του διοικη

τικού της συμβουλίου την χωρίς αντάλλαγμά ¡μεταβίβαση του. συνόλου της κινητής 
και ακίνητης περ^υσία^ της στην-αντίστοιχη κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση.

Για την εφαρμογή άυτής της διάταξης η «Ε.Π.Σ.Ε.», έως τη μεταβίβαση της 
περιουσίας της, διοικέίται από'το ίδιο διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο, που υπάρ
χει κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου.

" 2. Αν δεν αποφασισθεΐη μεταβίβαση, η «Ε.Π.Σ.Ε.» διαλύεται με απόφαση του 
πολυμελούς πρωτοδικείου, μετά από αίτηση της αρμόδιας διεύθυνσης γεωργίας, εφ- 
αρμοζομ,ένων αναλόγως των διατάξεων αυτού του νόμου για την εκκαθάριση. Μετά 
την έξόφλήση των ληξιπροθέσμων χρεών προς τρίτους και την εξασφάλιση των ε- 
πίδικων και' μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αφαιρούνται από το προϊόν της εκκα
θάρισης οι κάθε μορφής επιδοτήσεις, δωρεάν παροχές ή άλλου είδους, χαριστικές 
παραχωρήσεις από μέρους του Δημοσίου ή. των νομικών προσώπων του δημόσιου το
μέα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256) 1982, προς την Ένωση 
Πτηνοτροφικών Συνεταιρισμών Ελλάδας και αποδίδονται στην κεντρική κλαδική 
συνεταιριστική ένωση πουλερικών και αυγών. Το υπόλοιπο, που τυχόν απομένει, 
διανέμεται στα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μέλη της «Ε.Π.Σ.Ε.», σύμ
φωνα με τους όρους του καταστατικού της.

3, Η ίδια διαδικασία και προθεσμία των προηγούμενων παραγράφων ακολου
θείται για τη μεταβίβαση της περιουσίας ή τη διάλυση της Ένωσης Αλιευτικών και 
Ιχθυοτροφι.κών Συνεταιρισμών Ελλάδος (Ε.Α.Ι.Σ.Ε.) από την ίδρυση της κεντρι
κής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης προϊόντων αλιείας.

Άρθρο 68

Αμιγώς συνεταιριστικές εταιρείες
. ..I. Ot ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, που έχουν 

συσταθεί από γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις χωρίς την άμεση συμμετοχή 
της ATE, συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ή των εταίρων τους, 
μέσα σε δύο μήνες (20) είτε από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου είτε από τη σύ
σταση της σχετικής— μ>ε το προϊόν με το οπ-οίο απασχολείται η εταιρεία —  κεν
τρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης.

2. Η γενική συνέλευση αποφασίζει, με απλή απαρτία και πλειοψηφία των πα
ρόντων μ,ελών, τη με εξαγορά συγχώνευση της εταιρείας με την ένωση αγροτικών

(26) Με την Γ.Α. Γεωργ. 31548)1.7 .85  (Β' 406/3.7.85) παρατάΐηκε η προθεσμία αυτή 
για  ένα ακόμη μήνα από τη λήξη της..
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συνεταιρισμών ή με τη σχετική κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση, κατά τις 
ακόλουθες διακρίσεις;

α) Εάν οι περιφέρειες των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων — μετό
χων ή εταίρων βρίσκονται μέσα στα όρια ενός νομού ή η εταιρεία εξυπηρετεί κυρίως 
αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που βρίσκονται μέσα στα όρια ενός μόνο νο
μού, η γενική συνέλευση αποφασίζει τη συγχώνευση με την ένωση αγροτικών συν
εταιρισμών του νομού.

Αν μέσα στον ίδιο νομό υπάρχουν περισσότερες από μία ενώσεις αγροτικών 
συνεταιρισμών, η εταιρεία συγχωνεύεται ¡με την ένωση αγροτικών συνεταιρισμών, 
στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και οι κύριες εγκατα
στάσεις της.

β) Εάν οι περιφέρειες των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων —  μετό
χων ή εταίρων καλύπτουν δύο ή περισσότερους νομούς ή η εταιρεία εξυπηρετεί κυ
ρίως αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, των οποίων οι περιφέρειες καλύπτουν 
δύο ή περισσότερους νομούς, η γενική συνέλευση αποφασίζει τη συγχώνευση με τη 
σχετική κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση.

3. Η γενική συνέλευση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 εταιρειών μπο
ρεί να αποφασίζει, αντί για τη συγχώνευση, τη διάλυσή τους ή την υπαγωγή τους 
στους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 59.

4. Ό λα τα σχετικά με τη συγχώνευση θέματα ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρ
μογή των άρθρων 68 και 69 του ν. 2190) 1920, όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και 
του διατάγματος της 24 Σεπτεμβρίου 1932 (ΦΕΚ 352 Α ) .

5. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας της συγχώνευσης, που προβλέπεται από αυτό το άρθρο, απαγορεύεται:

α) Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών των συγχωνευομένων ανώνυμων εται
ρειών, ακόμη και μεταξύ των μετόχων.

β) Οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.
6. Οι εταιρείες που συγχωνεύονται ή διαλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

αυτού του άρθρου έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με το Δημόσιο ως προς 
τις μεταβιβάσεις των κινητών και ακινήτων τους.

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στις συνεταιριστικές εται
ρείες των οποίων ο σκοπός και οι δραστηριότητες δεν καλύπτουν το σκοπό των κεν
τρικών κλαδικών συνεταιριστικών ενώσεων.

Άρθρο 69

Άτυπες συνεταιριστικές κοινοπραξίες - Συνεταιριστικές 
ομόρρυθμες εταιρείες - Ομάδες παραγωγών

1. Δεν επιτρέπονται εφεξής οι άτυπης μορφής συνεργασίες μεταξύ αγροτικών 
συνεταιριστικών οργανώσεων οποιουδήποτε βαθμού ή μεταξύ αγροτικών συνεταιρι
στικών οργανώσεων και τρίτων με τη μορφή αφανούς εταιρείας ή κοινοπραξίας, 
χωρίς νομική προσωπικότητα.

2. Οι άτυπης μορφής συνεργασίες, οι οποίες υπάρχουν ήδη κατά τη δημοσίευ
ση αυτού του νόμου λύνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής τους πράξης.

3. Οι συνεταιριστικές ομόρρυθμες εταιρείες, που υφίστανται κατά τη δημοσίευ
ση αυτού του νόμου, υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα (24) από τη σύμφωνη με το νό
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μο τροποποίηση των καταστατικών των μελών τους, να προσαρμόσουν τα καταστα
τικά τους στο άρθρο 59 αυτού του νόμου. Η διάταξη του άρθρου 63 παράγραφος 8 
εφαρμόζεται αναλόγως.

4. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης των ομάδων παρα
γωγών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα (27) , το οποίο εκδίδεται με πρόταση

(27) Σχετικά εκδόβηκε το π.δ. 36)14 .1.86  (Α' 12/ 13.2 .86), που έχει ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΪΊΡ  ΑΡΙΘ. 36 
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης Ομάδων 

Παραγωγών και Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών
Άρθρο . 1 .

Σκοπός.
Με τις διατάξεις αυτού του Π. Δ)τος καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα αρμόδια 

όργανα και η διαδικασία αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Ο
μάδων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.).

'Αρθρο 2.

Έννοια Ομάδων Παραγωγών.

1. Για την εφαρμογή τω(ν διατάξεων του Δ)τος αυτού, ως ομάδες παραγωγών νοούνται 
ενώσεις των κατά την έννοια του άρθρου 8 του Ν. 1541)1985' προσώπων, που προβλέπονται, 
συνι-στώνται και λειτουργούν, στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας της ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει 
κάθε φορά και γ ια  τους σκοπούς που καθορίζονται στη νομοθεσία αυτή.

2. Ως Ομάδες Παραγωγών αναγνωρίζονται οι ενώσεις της προηγουμένης παραγράφου, που 
πληρούν τους όρους και τ ις  προϋποθέσεις που ορίζονται από τους οικείους, κατά τομέα παραγω
γής, Κανονισμούς της ΕΟΚ.

3. Όπου στις επόμενες διατάξεις γίνεται χρήση του όρου «Ομάδες Παραγωγών» (Ο. Π.) 
νοούνται και οι «Ενώσεις Ομάδων Παραγωγών» (Ε.Ο.Π.).

Άρθρο 3.
Επιτροπές Αναγνώρισης.

1. Γ ια τηΐν αναγνώριση των Ο. Π. λειτουργεί:
α) Στην έδρα κάθε Δ)ναης Γεωργίας μία Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης, η οποία συγ

κροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από:
1) Έ να Γεωπόνο, της Δ)νσης Γεωργίας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του μ* την 

απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής, ως Πρόεδρο. Προκειμένου γ ια  την αναγνώριση Ομάδων 
Παραγωγών στον τομέα του βάμβακος. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της περι
φερειακής υπηρεσίας του Οργανισμού Βάμβακος.

2) Έναν υπάλληλο της Δ)νσης Γεωργίας, Κλάδου ΑΤ4 Διοικητικού ή ΑΤ5 Οικονομικού, 
ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής.

Ά) Έναν εκπρόσωπο των αγροτικών συνεταιρισμών του Νομού, ο οποίος προτείνεται με τον 
αναπληρωτή του από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών του Νομού. Αν στο Νομό υπάρχουιν 
δύο Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, εκπρόσωπος των αγροτικών συνεταιρισμών στην επι
τροπή προτείνεται από την Ένωση που έχει συνολικά το μεγαλύτερο αριθμό φυσικών μελών.

Αν δεν προταθεί ο εκπρόσωπος των αγροτικών συνεταιρισμών μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, ο εκπρόσωπος, ορίζεται από το Νομάρχη με 
την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής.

4) Έναν εκπρόσωπο των Αγροτικών Συλλόγων της Περιφερείας της Δ)νσης Γεωργίας, ο 
οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων της πε
ριοχής. Αν στην περιφέρεια της Δ)νσης Γεωργίας υπάρχουν περισσότερες Ομοσπονδίες Αγροτι
κών Συλλόγων, ο εκπρόσωπος προτείνεται από την Ομοσπονδία που έχει συνολικά το μεγαλύ-
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του Υπουργού Γεωργίας μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου. 
Από την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος το π. δ. .614)1981 (ΦΕΙί 
155 Α) καταργείται.

5. Οι ομάδες παραγωγών, σι οποίες έχουν ήδη αναγνωρισθεί με το π. δ. 614/ 
1981 ή με υπουργικές αποφάσεις, υπόκεινται στη διαδικασία αναγνώρισης, σύμφω-

τερο αριθμό φυσικών μελών. Αν στην περιφέρεια της Δ)νσης Γεωργίας δεν υπάρχει Ομοσπονδία 
Αγροτικών Συλλόγων, ο εκπρόσωπος προτείνεται από τον Αγροτικό Σύλλογο που έχει τα πε
ρισσότερα μέλη.

Αν δεν προταθεί εκπρόσωπος από τις Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις μέσα σε προ
θεσμία τριάντα (30) ημερών' από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, ο εκπρόσωπος ορίζεται 
από το Νομάρχη με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής.

5) Τον υπάλληλο που σύνταξε την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2  ως τε
χνικό εισηγητή, με δικαίωμα ψήφου.

Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Δ)νσης Γεωργίας, που ορί
ζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής.

β) Στην έδρα κάθε Νομαρχίας μία Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης, η οποία συγκρο
τείτα ι με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από:

1) Έναν πρωτοδίκη ως Πρόεδρο, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρό
εδρο Πρωτοδικών του Νομού.

2) Το Δ)ντή της Δ)νσης Γεωργίας της έδρας του Νομού, ή το νόμιμο αναπληρωτή του. 
Προκειμένου γ ια  την αναγνώριση Ο.Π. στον τομέα του βάμβακος ή της αλιείας, ορίζεται ο 
προϊστάμενος της περιφερειακής υπηρεσίας του Οργανισμού Βάμβακος ή ο Επόπτης Αλιείας 
αντίστοιχα.

3) Έναν υπάλληλο της Δ)νσης Γεωργίας Κλάδου ΑΤ4 Διοικητικού ή ΑΤ5 Οικονομικού, 
ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής.

4) Έναν εκπρόσωπο των Αγροτικών Συνεταιρισμών και
5) Έναν εκπρόσωπο των Αγροτικών Συλλόγων του Νομού οι οποίοι προτείνονται ή ορίζον

ται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του εδ. α' περ. (3) και (4) της παρ. 1 του άρθρου 
αυτού γ ια  τα αντίστοιχα μέλη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Δ)νσης Γεωργίας της έδρας 
του Νομού, που ερίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής.

2. II Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κρίνει αιτήσεις αναγνώρισης ή προτάσεις ανά
κλησης της ατναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών, που έχουν την έδρα τους μέσα στην περιφέρειά της.

II Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κρίνει προσφυγές κατά της Πρωτοβάθμιας Επι
τροπής Αναγνώρισης του Νομού.

Οι Επιτροπές Αναγνώρισης συγκαλούνται με γραπτή πρόσκληση του Προέδρου τους, που 
αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οι προσκλήσεις ανακοινώνονται με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχίας και 
αποστέλλονται στα μέλη της Επιτροπής, με φροντίδα του Προέδρου τους, δέκα (10) ημέρες 
πριν από τη συνεδρίαση.

Οι Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη. Οι αποφάσεις 
των Επιτροπών παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία τιον παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφί- 
ας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 4.
Διαδικασία αναγνώρισης.

1. II Ο.Π. η οποία ενδιαφέρεται γ ια  την αναγνώριση, υποβάλλει στη Δ)νση Γεωργίας στην 
περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα της, αίτηση που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή 
Αναγνώρισης. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο συστατικής πράξης, ανάλογα με τη νομική μορφή της οργάνωσης.
β) Αποδεικτικά έγγραφα ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπι&σεις γ ια  την απόκτηση νομικής
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να με το προεδρικό διάταγμα που εκδίοεται κατά την προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 70

Μετατροπή εταιρειών σε αγροτικό συνεταιρισμό
1. Οι εταιρείες του εμπορικού νόμου, που ασχολούνται με την παραγωγή, δια

κίνηση, συσκευασία, εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και λειτουργούν 
ήδη κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου μπορούν, μέσα σ’ έξι μήνες από τη 
δημοσίευσή του (28), να μετατραπούν σε αγροτικούς συνεταιρισμούς σύμφωνα με τις

προσωπικότητας που προβλέπεται από τη νομοθεσία γ ια  κάθε νομική μορφή οργάνωσης.
γ) Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή ανα

γκαστική διαχείριση, το οποίο εκδίδεται από το αρμόδιο δικαστήριο ανάλογα με τη νομική μορ
φή της Ο.Π., εφόσον αυτή έχει συσταθεί ένα (1) τουλάχιστον χρόνο πριν από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

2. Η Επιτροπή συνέρχεται σε τριάντα (30) το πολύ ημέρες από την υποβολή της αίτησης. 
Γπόψη της Επιτροπής τίθενται τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου και Έκθεση 
από την οποία πρέπει να προκύπτει αν η Ο.Π. εκπληρώνει ή όχι τους όρους και τ ις  προϋποθέ
σεις που καθορίζουν οι Κοινοτικοί Κανονισμοί. Η έκθεση αυτή συντάσσεται από υπάλληλο, που 
ορίζεται από το Δ)ντή Γεωργίας και προκειμένου γ ια  την αναγνώριση Ο.Π. βάμβακος ή προϊ
όντων Α λιείας, από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του Οργανισμού 
Βάμβακος ή της εποπτείας Αλιείας.

¡3. Η Επιτροπή αναγνώρισης, με βάση τα δικαιολογητικά, κρίνει αν υπάρχουν οι νόμιμες 
προϋποθέσεις γ ια  την αναγνώριση, εκτιμάει τα στοιχεία της τεχνικής έκθεσης, ερευνάει αν 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 2 του Δ)τος αυτού 
και αν η λειτουργία της Ο.Π. είναι δυνατό να βοηθήσει στην επίλυση των διαρθρωτικών προ
βλημάτων της Γεωργίας και στην κοινή οργάνωση της αγοράς του σχετικού προϊόντος και εκδί
δει την απόφασή της γ ια  την αποδοχή της αίτησης και την αναγνώριση της Ο.Π. γ ια  την 
απόρριψή της. .

, Η Επιτροπή. αναγνώρισης υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της, πλήρως αιτιολογη
μένη, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συζήτηση της υπόθεσης. Αν η προθεσμία αυτή περά
σει άπρακτη θεωρείται ότι η αίτηση απορρίφθηκε. Η απόφαση της επιτροπής με φροντίδα του 
Γραμματέα της τοιχοκολλάται στο Νομαρχιακό Κατάστημα και κοινοποιείται στους ενδιαφερό- 
μενους με απόδειξη.

4. Η εγκριτική απόφαση της Επιτροπής, με . τη φροντίδα επίσης του Γραμματέα της απο- 
στέλλετα ι:

α) Στη Δ)νοη Γεωργίας γ ια  την καταχώρηση σε Ειδικό Βιβλίο - Μητρώο Ο.Π. πόυ τη
ρείται απ’ αυτή. Στο Μητρώο Ο.Π. αναφέρεται η επωνυμία και η έδρα της Ο.Π., ο αριθμός 
και η ημερομηνία της απόφασης αναγνώρισης, η ημερομηνία και ο αύξων αριθμός καταχώρη- 
αης κα ι η Κοινοτική Πράξη με βάση την οποία έγινε η αναγνώριση. Από την ημερομηνία ν.α- 
ταχώρησης της απόφασης στο Μητρώο, ισχύει η αναγνώριση γ ια  την Ο.Π.

Αποφάσεις αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών προϊόντων αλιείας ή βάμβακος αποστέλλονται 
και στην αρμόδια κατά τόπο Εποπτεία Αλιείας ή περιφερειακή Γπηρεσία του Οργανισμού Βάμ
βακος αντίστοιχα.

β) Στη Δ)νση Γεωργικού Συνεργατισμού του Γπουργείου Γεωργίας γ ια  καταχώριση στο 
Γενικό Μητρώο Ο.Π. στο οποίο γράφονται τα πιο πάνω στοιχεία.

γ) Στις καθ’ ύλην αρμόδιες Δ)νσεις της Κεντρικής Γπηρεσίας του Γπουργείου Γεωργίας 
και στον Οργανισμό Βάμβακος, εφόσον πρόκειται γ ια  Ο.Π. Βάμβακος γ ια  καταχώριση σε ε ι
δικό βιβλίο Μητρώο Ο.Π. που τηρείται χωριστά γ ια  κάθε Κοινοτικό Κανονισμό. Στο βιβλίο αυ-

(28) Η προθεσμία της παραγράφοίι αυτής παρατάθηκε μέχρι 31.12 .85  με την Γ.Α. Γεωργ. 
51647)27,9.85 (Β' 581/30.9.86).
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διατάξεις του καταστατικού τους για την τροποποίησή του, εφόσον πληρούν τις προ
ϋποθέσεις, που επιβάλλονται από αυτόν το νόμο για την ίδρυση αγροτικού συνε
ταιρισμού.

2. Εταιρείες της προηγουμένης παραγράφου, που δε συγκεντρώνουν τις προϋ
ποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του νόμου αυτ&ύ, μπορούν, κατεξ- 
αίρεση, να μετατραπούν σε αγροτικό συνεταιρισμό και να συνεχίσου'/ τη λειτουργία 
τους με τη μορφή αυτή μετά από προηγούμενη απόφαση της ΠΑΣΕΓΕΣ, που λαμ- 
βάνεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63, 
η οποία εφαρμόζεται αναλόγως.

3. Οι παραπάνω εταιρείες έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με το Αη

τό γράφονται τα πιο πάνω στοιχεία και ο αύξων αριθμός του Γενικού Μητρώου.
5. Κατά της απορριπτικής απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής η Οργάνωση που εν- 

διαφέρεται να αναγνωριστεί ως Ο.Π. μπορεί να ασκήσει προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή 
Αναγνώρισης, μέσα σε δέκα ημέρες από την επακολουθούσα της τοιχοκολλήσεως επίδοσή της 
σύμφωνα με την παρ. 3, με αίτησή τους που κατατίθεται στην αρμόδια Δ)νση Γεωργίας και 
απευθύνεται στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκαλείται σε δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες γ ια  τη συζή
τηση της προσφυγής. Μέσα σε άλλες δεκαπέντε (15) ημέρες από τη συζήτηση, η Δευτεροβάθ
μια Επιτροπή υποχρεούται να εκδόσει την απόφασή της. Ως προς τη δημοσίευση της απόφασης
εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου αυτού.

6. Η απόρριψη αίτησης αναγνώρισης Ο.Π. δεν αποκλείει το δικαίωμα της Ομάδας ν»  ξα
ναζητήσει αναγνώριση, εφόσον συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, οι οποίες επέ
βαλαν την απορριπτική απόφαση.

Άρθρο 5.
Ανάκληση αναγνώρισης.

1. Η αναγνώριση των Ο.Π. υπόκειται σε ανάκληση όταν διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν 
οι όροι και οι προϋποθέσεις γ ια  την αναγνώριση ή δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέ- 
πονται από την περί Ομάδων Παραγωγών νομοθεσία και τ ις  σχετικές κοινοτικές πράξεις.

2. Η ανάκληση της αναγνώρισης γίνεται με απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ανα
γνώρισης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας γ ια  την εποπτεία και τον έλεγχο 
των Ο.Π. υπηρεσίας.

Για την απόφαση ανάκλησης της αναγνώρισης ισχύουν κατά τα λοιπά ,αναλογικά οι δια
τάξεις του άρθρου 4  του Διατάγματος αυτού.

Αν η Δευτεροβάθμια Επιτροπή αναγνώρισης, στην οποία ασκήθηκε προσφυγή κατά απόφα
σης ανάκλησης αναγνώρισης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, δεν εκδόσει την απόφασή της μέ
σα στις προθεσμίες του πιο πάνω άρθρου, θεωρείται ότι έγινε δεκτή η προσφυγή.

3. Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής γ ια  την ανά
κληση της αναγνώρισης αναστέλλονται οι χορηγήσεις κινήτρων και λοιπών ενισχύσεων. Τα κ ί
νητρα και οι ενισχύσεις χορηγούνται αναδρομικά μετά την ακύρωση της απόφασης ανάκλησης 
από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή ή την πάροδο της προθεσμίας γ ια  την έκδοση απόφασης από 
τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή.

Η Ο.Π. χάνει κάθε δικαίωμα που στηρίζεται στην αναγνώριση από τη στιγμή που η από
φαση ανάκλησης της αναγνώρισης γίνει οριστική.

Άρθρο 6.
Επανάκριση αναγνωρισμένων Ο. Π.

1. Οι Ο.Π. που έχουν αναγνωρισθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 614) 1981 «περί αναγνωρίσεως 
ομάδων παραγωγών και των ενώσεων αυτών» (ΦΕΚ 155 Α) ή με υπουργικές αποφάσεις υπό- 
κεινται στη διαδικασία αναγνώρισης, σύμφωνα με τ ις  διατάξεις του Δ)τος αυτού, κατόπιν αι-
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μόσιο ως προς τις μεταβιβάσεις των κινητών και ακινήτων περιουσιακών τους στοι
χείων στους αγροτικούς συνεταιρικούς στους οποίους μετατρέπονται.

Άρθρο 71

Εποπτεία - Έλεγχος - Παράταση προθεσμιών. 
Σύσταση επιτροπής

1. Η εποπτεία των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων ασκείται, έως ό- 
του οργανωθεί το σώμα ελεγκτών, από εξουσιοδοτημένα όργανα της ATE, τα οποία 
διενεργούν έλεγχο μόνο μετά από πρόσκληση της Π ΑΣΕΓΕΣ, του διοικητικού ή 
του εποπτικού συμβουλίου, της γενικής συνέλευσης της αγροτικής συνεταιριστικής 
οργάνωσης, του ενός πέμπτου (1/5) του όλου αριθμού των συνεταίρων ή των αντι
προσώπων, του νομάρχη ή του Γπουργού Γεωργίας, κατά, τις διακρίσεις του άρθρου 
32 παρ. 10.

Το τέλος 0,25 ?ό που εισπράττεται στα χορηγούμενα από τους συνεταιρισμούς 
στα μέλη τους δάνεια, όπως προβλέπεται με το δ) γμα της 13.11.1926, από την ημε
ρομηνία σύστασης του σώματος ελεγκτών συνεταιριστικών οργανώσεων αποδίδεται 
στην ΠΑΣΕΓΕΣ για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση και 
λειτουργία του σώματος.

Το άρθρο μόνο του ν. 5082) 1931 καταργείται από τη δημοσίευση του προεδρι
κού διατάγματος για τη σύσταση του σώματος ελεγκτών συνεταιριστικών οργανώσεων.

2. Οι υπάλληλοι του εποπτικού κλάδου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 
παραμένουν στην ATE με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 72.

3. Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 
αυτού είναι δυνατό να παρατείνονται 'με απόφαση του Γπουργού Γεωργίας, που δημο
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο 
του μισού κάθε προθεσμίας (29) .

«Κατ’ εξαίρεση η προθεσμία συγχώνευσης πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρι
σμών ή προσαρμογής των καταστατικών τους στις διατάξεις του νόμου αυτού μπορεί

τήσεών των στις αρμόδιες Δ)νσεις Γεωργίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία έξι 
(6) μηνών από την έναρξη ισχύος του Δ)τος αυτού. Η αναγνώριση Ο.Π. η οποία δεν υπέβαλε 
αίτηση μέσα, στην προθεσμία αυτή θεωρείται ότι ανακλήθηκε. Για την επανάκριση των Ο. Π. 
του άρθρου αυτου όλες οι προθεσμίες του άρθρου 4  υπολογίζονται στο διπλάσιο.

2. Από τη δημοσίευση του Δ)τος αυτού οι κεντρικές υπηρεσίες του Γπουργείου Γεωργίας 
αποστέλλουν στις αρμόδιες Δ)νσεις Γεωργίας τους φακέλλους των Ο.Π. που έχουν αναγνωρι- 
σθεί με υπουργικές αποφάσεις.

'Αρθρο 7.
Διατάξεις που καταργούνται - Έναρξη ισχύος.

1. Καταργείται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Π.Δ. 614 )1981 , πλην των δια
τάξεων των άρθρων 6, 7, 8  και 9 αυτού, όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Η ισχύς του Δ)τος αυτού αρχίζει μετά ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Γπουργό Γεωργίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Αθήν®, Μ  Ι«νου*ρίου 1986

(29) Σχετικές οι Γ.Α. Γεωργ. 2 8 2 7 0 )« ,  31548)85.
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να παρατείνεται με την ίδια διαδικασία για ίσο με την αρχική προθεσμία χρονικό 
διάστημα».

[προστ. με παρ. 4  άρθρ. 1 ΠΓΣ 90/86] (30')
4. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας συγκροτείται επιτροπή με σκοπό την 

παρακολούθηση και υποβοήθηση της εφαρμογής των μεταβατικών. διατάξεων του 
νόμου. (31)

Η επιτροπή ασχολείται ειδικότερα με τα εξής:
α) Φροντίζει για τη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων γεωργικών συνεται

ρισμών, ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών, κεντρικών ενώσεων, κοινοπραξιών γε
ωργικών συνεταιρισμών και της ΠΑΣΕΓΕΣ, για την κατά περίπτωση συγχώνευ
σή τους, προσαρμογή των καταστατικών τους στις διατάξεις του νόμου αυτού ή τη 
μετατροπή ή συγχώνευση σε κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις όταν δια
πιστώνεται αδράνεια των αρμόδιων για σύγκλησή τους οργάνων1.

β) Γγωμοδοτεί για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του νόμου αυ
τού τγΐν επίλυση των αμφισβητήσεων που είναι δυνατό να προκύψουν.

-Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: 
α) Τον προϊστάμενο της νομικής διεύθυνσης του Γπουργείου Γεωργίας, ως πρόεδρο, 
β) Δύο εκπροσώπους της ΠΑΣΕΓΕΣ που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους 

από το διοικητικό συμβούλιό της.
γ) Το διευθυντή της διεύθυνσης γεωργικού συνεργατισμού του Γπ. Γεωργίας και 
δ) Το διευθυντή της διεύθυνσης συνεταιρισμών της Α.Τ.Ε.

Η θητεία της επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση εφαρμογής, των μεταβατι
κών διατάξεων. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της διεύ
θυνσης γεωργικού συνεργατισμού του Γπουργείου Γεωργίας, που ορίζεται με την 
απόφαση συγκρότησης της. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της 
επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΚΕΦ ΑΛΑ ΙΟ  Ι Δ '

Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ  Δ ΙΑ Τ Α Ξ Ε ΙΣ  

Άρθρο 72

Προσωπικό αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων
1. Με κανονισμό,'που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Γπουργών -Εργασίας 

κάι Γεωργίας, μετά από γνώμη της ΠΑΣΕΓΕΣ και της Ομοσπονδίας -Συνεταιριστι
κών Γπαλλήλων Γεωργικών Οργανώσεων (ΟΣΓΓΟ), ρυθμίζεται η υπηρεσιακή 
κατάσταση του προσωπικού των αγροτικών· συνεταιριστικών οργανώσεων.

2. Από τη δημοσίευση του παραπάνω κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως καταργούνται ο ν. 1859)1944 και το β.δ. 23)30.7.1946, όπως τροποποιή
θηκαν. Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 1859) 1944 και του άρθρου 3 του 
β.δ. 23) 30.7.1946 εξακολουθούν να ισχύουν.

(30) Σχετικές οι Γ.Α. Γεωργ. 2551)86, 21053)86, 2 7 4 3 4 )8 6 ,2 3 2 7 0 )8 5 .'
(31) Εκδόθηκε η Γ. Α. Γεώ-ργ. 23269)13,5.85 (Β' 297/16.5.85) :
Ο ίπουργός Γεωργίας. Έχοντας υπόψη ..........  αποφασίζουμε: ....................
1. Συγκροτούμε επιτροπή, με σκοπό την παρακολούθηση και υποβοήθηση της βφαρμογής
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3. Με κανονισμό, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας 
και Γεωργίας, μετά από γνώμη της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΟΣΓΓΟ, ρυθμίζεται ο τρό
πος -και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στις αγροτικές συνεταιριστικές οργα
νώσεις, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για τις προσλήψεις στον δημόσιο το
μέα. Στον κανονισμό αυτόν μπορεί να προβλέπεται η πρόσληψη ειδικών κατηγοριών 
προσωπικού κατά παρέκκλιση των διατάξεων αυτών.

4. Το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα όπως καθορίζονται 
από την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256) 1982, μπορούν να αποσπούν υπαλλήλους

των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 1541)85  «Αγροτικές συνεταιριστικές. οργανώσεις».
Η Επιτροπή συγκροτείται από:
α) Τον Προϊστάμενο της Νομικής Δ)νσης του Γπουργείου Γεωργίας ως Πρόεδρο . . . . . . .
β) Το Δ)ντή της Δ)νσης Γεωργικού Συνεργατισμού του Γπουργείου Γεωργίας ...........
γ) Το Δ)ντή της Δ)νσης Συνεταιρισμών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος .........
δ) Τον Σπ. Βελώνη, μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ ...................... .
ε) Την Ά ννα  Μητροπούλου, Δικηγόρο της Νομικής Γπηρεσίας της ΠΑΣΕΓΕΣ ...........
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου της Επιτροπής ή του νομίμου αναπλη

ρωτή του, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Δ)ντής της Δ)νσης Γεωργικού Συνεταιρισμού του Γ
πουργείου ...........

3. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες της επιτροπής είνα ι οι εξής:
α) Φρο,ντίζει γ ια  τη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων γεωργικών συνεταιρισμών, ενώσεων

γεωργικών συνεταιρισμών, κεντρικών ενώσεων, κοινοπραξιών γεωργικών συνεταιρισμών και 
της ΠΑΣΕΓΕΣ, γ ια  την κατά περίπτοση συγχώνευσή τους, προσαρμογή των καταστατικών τους 
στις διατάξεις του Ν. 1541)85  ή τη μετατροπή ή συγχώνευση σε κεντρικές κλαδικές συνεταιρι
στικές ενώσεις, όταν διαπιστώνεται αδράνεια των αρμοδίων γ ια  σύγκλησή τους οργάνων.

β) ΓνωμοδοτεΙ γ ια  την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του νόμου 1541)85  και την 
επίλυση των αμφισβητήσεων, που είναι δυνατό να προκύψουν.

4. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, αν τα παρόντα μέλη είναι
τουλάχιστον τέσσερα (4). , ,

5. Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία, με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισο- 
ψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναγράφονται τα θέ
ματα της ημερησίας διάταξης και επιδίδεται με απόδειξη σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, τα
κτικά και αναπληρωματικά.

Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Προέδρου, η πρόσκληση μπορεί να
γνωστοποιείται ακόμη και τηλεφωνικά. I

7. Η επιτροπή μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις, γ ια  θέματα που δεν αναγρά
φονται στην ημερησία διάταξη, εφόσον εισάγονται από τον Πρόεδρο και η πλειοψηφία των πα
ρόντων μελών συμφωνεί.

8. Τα θέματα εισηγείται στην επιτροπή, ο Δ)ντής Γεωργικού Συνεργατισμού του Γπουρ
γείου Γεωργίας, ή οποιοδήποτε μέλος ορίσει ο Πρόεδρος.

9. Η Επιτροπή τηρεί ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα
παρόντα στη συνεδρίαση μέλη και το γραμματέα.

Στα πρακτικά γίνεται ρητή αναφορά γ ια  απουσία ή κώλυμα τακτικού μέλους κα ι συμμε
τοχή αναπληρωματικού, και καταχωρίζεται δε σ’ αυτά και η γνώμη της μειοψηφίας.

Εκτός από το βιβλίο πρακτικών, η Επιτροπή τηρεί και βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων 
και εξερχομένων εγγράφων.

Οι αποφάσεις της επιτροπής, εκδίδονται από το γραμματέα της, μέσω της Δ)νσης Γεωρ
γικού Συνεργατισμού του Γπουργείου και είναι αμέσως εκτελεστές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13  Μαΐου 1985 .
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τους(32) σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, μετά από κοινή αίτηση της IIΑ. 
Σ.ΕΤΕ.Σ. και της συνεταιριστικής οργάνωσης στην οποία αποσπάται ο υπάλληλος 
και σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα (άρθρα 144 επ. π.δ. 611/1977).

Άρθρο 73

Αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις
1. Από τις υπάρχουσες αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις διατηρούνται 

μόνο οι συνεταιρισμοί δααοκτημόνων (α.ν. 1627/1939 ΦΕΚ 6 4 ) , οι ΤΟΕΒ, οι οι- 
νοποιητικοί Σάμου (α.ν. 6085/1934 ΦΕΚ 8 5 ) , οι ¡ιαστίχης Χίου (α.ν. 1390/1939 
ΦΕΚ 364), ο κροκοπαρ αγωγών (ν.δ. 818/1971 ΦΕΚ 9 ) , οι σύνδεσμοι κιτροπαρα- 
γωγών (ν. 4878/1931 ΦΕΚ 54) οι διαχειρίσεως ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοι
νής χορτονομής (ν.δ. 11.7.1923 ΦΕΚ 196 Λ) «και οι συνεταιρισμοί θήοας - θη- 
οασίας (ν. 359/1947 ΦΕΚ 144/1947)».

[προστίθ. με παρ. 5  άρθρ. 1 ΠΓ2 90^86]
Διατηρούνται επίσης και οι υπάρχουσες ενώσεις αυτών των συνεταιρισμών.
Τα ’μέλη αναγκαστικών συνεταιρισμών που διατηρούνται δικαιούνται να είναι 

συγχρόνως τακτικά ή ειδικά μέλη αγροτικού συνεταιρισμού, εφόσον έχουν τις απα
ραίτητες προϋποθέσεις.

2. Οι υπόλοιπες αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις μπορούν μέσα σε 
έντεκα (11) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου να μετατραπούν σε ελεύ
θερους συνεταιρισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του.

Η ειδικότερη διαδικασία της μετατροπής ρυθμ,ίζεται μ,ε απόφαση του Υπουρ
γού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΠΛΣΕΓΕΣ. (33)(34) .

(32) Βλ. σχετικά Γ.Α. Προεδρ. Οικ. Γεωργ. 420288)7.5.86 (Β' 364/2.6.86) «Ρύθμιση 
θεμάτων δαπανών κινήσεως υπαλλήλων Χπ. Γεωργίας και υπηρεσιακής κατάστασης αυτών που 
αποσπώνται σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις».

(33) Εκδόθηκε η ακόλουθη, που έχει ως εξής:
Αριθ. 31551/1.7.85 (Β' 406/3.7.85)

Καθορισμός διαδικασίας μετατροπής αναγκαστικών γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων 
σε ελεύθερες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

Ο ΓΠΟΓΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 400)76 «περί Γπουργικού Συμβουλίου και Γπουργείων», όπως τροποποιήθηκαν 

με τ ις  διατάξεις του Ν. 1266)82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής κλπ. πο
λ ιτικής και άλλες διατάξεις».

β) Του Π.Δ. 433)77 «περί Οργανισμού του Γπουργείου Γεωργίας».
γ) Του άρθρου 73 του Ν. 1541)85  Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις», σύμφωνα με

τις  οποίες οι αναγκαστικές γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις που δε διατηρούνται, μπο
ρούν να μετατραπούν σε ελεύθερες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, σύμφωνα με τ ις  δια
τάξεις του νόμου αυτού και την ειδικότερη διαδικασία μετατροπής που καθορίζεται με απόφασή 
μας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΠΑΣΕΓΕΣ.

2. Τη σύμφωνη με τη διαδικασία μετατροπής που αναφέρεται πιο κάτω γνώμη της ΠΑ.
Σ.Ε.ΓΕ.Σ., που διατυπώθηκε σε σχετικό έγγραφό της, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την ειδικότερη διαδικασία μετατροπής αναγκαστικών γεωργικών συνεταιρι
στικών οργανώσεων, που δε διατηρούνται με τις διατάξεις του Ν. 1541)85 , σε ελεύθερες αγρο-
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3. Αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις ,που δεν συμμορφώθηκαν με την 
προηγούμενη, διάταξη, διαλύονται με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, μετά 
από αίτηση της διεύθυνσης γεωργίας.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 3, «28 παρ. 4 έως 9» και 48 παρ.
2 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως στους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς 
και τις ενώσεις τους που διατηρούνται.

[τροπ. με παρ. 25 άρθρ. 9 ν. 1697/87]
«Οι ψήφοι των μελών των Τ.Ο.Ε.Β. στις τοπικές συνελεύσεις καθορίζονται 

ανάλογα με τη συνολική έκταση που κατέχει κάθε μέλος, η οποία βρίσκεται στην 
περιοχή δικαιοδοσίας του οργανισμού και εξυπηρετείται από τα έργα με την ακό
λουθη κλίμακα:

Από 1 στρέμμα μέχρι 20 στρέμματα 1 ψήφος.
Ά νω  των 20 στρεμμάτων 2 ψήφοι».

[προστ. με παρ. 25 άρθρ. 9  ν. 1ι697/87]
«Στους συνεταιρισμούς ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοινής χαρτονομής αν και κα-

τικές συνεταιριστικές οργανώσεις ως εξής:
Α. Πρωτοβάθμιες αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις.
1 . Πρωτοβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που η περιφέρειά .τους δεν . συμ

πίπτει με την περιφέρεια άλλου αγροτικού συνεταιρισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πρωτοβάθμιας αναγκαστικής συνεταιριστικής Οργάνωσης υποχρε- 

ούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μελών μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από 
τη δημοσίευση της απόφασης αυτής με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης 
για  τη μετατροπή του συνεταιρισμού σε ελεύθερο και την ψήφιση του Καταστατικού του, ή τη 
διάλυση και εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 1541)85 .

Η σύγκληση της γενικής συνέλευσης γίνεται σύμφωνα με τ ις  διατάξεις του Καταστατικού 
της, συνεταιριστικής, οργάνωσης.

Στη συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη που κατά τη δημοσίευση της από
φασης αυτής είνα ι γραμμένα στο μητρώο μελών του συνεταιρισμού. Κάθε συνεταίρος, έχει μία  
ψήφο και μετέχει και ψηφίζει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως.

Το Διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού υποβάλλει το Καταστατικό γ ια  έγκριση, σύμφω
να με τ ις  διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1541)85.

Το Διοικητικό και το εποπτικό συμβούλιο του αναγκαστικού συνεταιρισμού καθώς και οι 
; αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες οργανώσεις ασκούν καθήκοντα διοικητικού και εποπτικού συμ

βουλίου και αντιπροσώπων του ελεύθερου συνεταιρισμού μέχρι τη διενέργεια εκλογών γ ια  την 
ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 1541)85.

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και γ ια  τη μετατροπή σε ελεύθερο αναγκαστικό συνεταιρι
σμό που η περιφέρειά του συμπίπτει με την περιφέρεια αγροτικού συνεταιρισμού ειδικού σκο
πού του άρθρου 4  παρ. 3 του Ν. 1541)85 .

2. Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί που η περιφέρειά τους συμπίπτει με την περιφέρεια αγρο
τικού συνεταιρισμού γενικού σκοπού.

Το Διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική' συνέλευ
ση των μελών μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής με 
μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη συγχώνευση του συνεταιρισμού με το συνεταιρισμό γενι
κού σκοπού της ίδιας περιφερείας ή τη διάλυση και εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τ ις  διατάξεις 
του Νόμου 1541)85 . Σε περίπτωση που αποφανθεί τη συγχώνευση του συνεταιρισμού με συνεται
ρισμό γενικού σκοπού της ίδιας περιφερείας ακολουθείται η διαδικασία και ισχύουν οι διατά
ξεις του άρθρου 42 του Ν. 1541)85.

Ως προς το δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση των μελών του αναγκαστικού συνε
ταιρισμού, το δικαίωμα ψήφου και τον τρόπο άσκησής του ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στήν προ-
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τ ά  τ η ν  επαναληπτική γενική συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαρτία που προβλέπεται 
στα άρθρα 24 και 25 του νόμου αυτού »συνέρχεται, χωρίς πρόσκληση, νέα επαναλη
πτική συνέλευση σύμφωνα με τη διάταξη της, παρ. 2 του άρθρου 24. ΈΓ συνέλευση 
αυτή βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας των αναγκαστικών συνεταιριστικών ορ
γανώσεων καθορίζεται από νο Καταστατικό και κατά παρέκκλιση των διατάξεων 
του άρθρου 16 του νόμου αυτού.

Κατά τα λοιπά παραπομπή των διατάξεων της ειδικής νομοθεσίας από την 
οποία διέπονται οι διατηρούμενες αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις στη νο
μοθεσία των ελεύθερων γεωργικών συνεταιρισμών, νοείται ως παραπομπή στις δια
τάξεις του νόμου αυτού».

[προστ. με παρ. 6 άρθρ. 1 ΠΓΣ 90/86]
5. Μέλη των λειτουργού ντων αναγκαστικών συνεταιρισμών διαχειρίσεως ακι

νήτου συνιδιοκτησίας και κοινής χορτονομής καθίστανται υποχρεωτικά όλοι οι ιδιο
κτήτες εκτάσεων, τις οποίες διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 11. 
7.1923 οι συνεταιρισμοί αυτοί, άσχετα με τον τόπο της κατοικίας τους.

6. Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί διαχειρίσεως ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοι
νής χορτονομής μπορούν, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, να μεταβιβάζουν, 
λόγω δωρεάς, την κυριότητα ακινήτου συνιδιοκτησίας μέ τα εμπράγματα και ενοχι-

ηγούμενη παράγραφο.
3. Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί που η περιφέρειά τους εκτείνεται σε περισσότερους από 

έναν Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί της κατηγορίας αυτής μετατρέπονται σε ελεύθερους, ύστερα 

από απόφαση της ΤΙΑΣΕΓΕ2 γ ια  τη συνέχιση της λειτουργίας του συνεταιρισμού -ως ελεύθερου, 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 
του άρθρου 63 τόυ Ν. 1541)  85. Η απόφαση της ΠΑ2ΕΓΕΣ λαμβάνεται με τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του πιο πάνω νόμου. Οι προθεσμίες του 
εδάφίου αυτού αρχίζουν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνη
σης. Η: μετατροπή των συνεταιρισμών -της κατηγορίας αυτής σε ελεύθερους γ ίνεται κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με την παράγραφο 1  της απόφασης αυτής.
' 4. Δευτεροβάθμιες αναγκαστικές αγροτικές συνεταιριστικές Οργανώσεις.

Μέσα σε δεκαεπτά (17) μήΜες από τη δημοσίευση του Ν. 1541)85  το διοικητικό συμβούλιο 
δευτεροβάθμιας αναγκαστικής συνεταιριστικής οργάνωσης υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενι- 

, ν.ή συνέλευση των μελών με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη συγχώνευσή της με την Έ 
νωση Αγροτικών Συνεταιρισμών του νομού ή τη διάλυση και εκκαθάρισή της σύμφωνα με τις 
διατάξεις του πιο πάνω νόμου.

I Ή. σΛνθεση της γενικής συνέλευσης των μελών είναι όμοια με αυτή που υπήρχε κατά τη 
δημοσίευση του νόμου 1541)85.

Εφόσον στο Νομό έχει παραμείνει και δεύτερη ένωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
63 του Νόμου 1541)85  και η γενική συνέλευση της αναγκαστικής συνεταιριστικής οργάνωσης 
αποφασίσει τη συγχώνευση, η συγχώνευση γίνεται με την ένωση του νομού στην περιφέρεια 
της οποίας βρίσκονται οι περιφέρειες τω^ περισσότερων συνεταιρισμών μελών της αναγκαστικής 

. συνεταιριστικής οργάνωσης.
Κατά τα λοιπά ως προς τη συγχώνευση εφαρμόζεται η διαδικασία και οι διατάξεις του 

άρθρου 42 του Ν. 1541)85.
(34) Σχετική επίσης η Γ.Α. Γεωργ. 31624)4 .9 .85  (Β' 520/85) με την οποία παρατεί- 

νονται μέχρι 81.12 .1985  οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 της προηγούμενης Γ.Α. Γεωργ. 31551) 
1985. Ακόμη με αυτήν ορίζεται ότι οι προθεσμίες του εδ. α' παρ. 1 άρθρ. 63 ν. 154 1)85  αρχί
ζουν 2  μήνες μετά τη δημοσίευση της Γ.Α. Γεωργ. 31551)1 .7 .85  (Β' 406/3.7.85) στην Ε. Ιί. 

.προκειμέν.ου γ ια  τη μετατροπή αναγκαστικών συνεταιριστικών οργανώσεων σε ελεύθερες.
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κά δικαιώματα, σ’ αυτήν·ή τη διαχείριση της κοινής χορτονομής σε ιδιοκτήτες εκτά-. 
σεις, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν την ελεύθερη διάθεση, στο δήμο· ή την κοι
νότητα, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκεται η συνιδιόιαησία ή η κοινή χορ
τονομή ή στο δήμο ή στην κοινότητα καταγωγής των μελών ή των δικαιοπαρίχων 
τους ή στο Δημόσιο ή σε οπσιοδήποτε νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία *ό« 
πλεώψηφία του άρθρου,25 παρ. 2 του νόμου αυτού. Αν κατά τη δεύτερη σύγκληση 
της γενικής συνέλευσης δεν επιτευχθεί η απαρτία της παραγράφου, 3 του άρθρου’ 24 
του νόμου αυτού, συνέρχεται νέα επαναληπτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 24 και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην αρχή της συνεδρία-, 
σης είναι παρόν το ένα τέταρτο (1/4) των μελών.

[προστ. με παρ. 13  άρθρ. 32 ν. 1644/86]
«7». Με νόμο είναι δυνατή η σύσταση αναγκαστικών συνεταιρισμών, που απο

βλέπουν στην εκπλήρωση σκονών κοινής'ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοι
νής εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων. Η ίση μεταχείριση όσων συμμετέχουν σε 
αναγκαστικούς συνεταιρισμούς εξασφαλίζεται.

[αριθμείται σε παρ. 7 από παρ. 6 με παρ. 13 άρθρ. 32 ν. 1644/86]

Άρθρο 74

Παραχώρηση της εκμετάλλευσης και βελτίωσης δασών 
στους δασικούς συνεταιρισμούς-ΣυνεταιρισμοΙ εκμετάλλευσης 

δημόσιων εκβάσεων
1. Ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η εκμετάλλευση των 

κάθε μορφής δασών, που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου 
τομέα του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256) 1982, παραχωρείται στους δασικούς συνε
ταιρισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του νόμου αυτού, ύστερα από αίτησή τους. Στους 
ίδιους συνεταιρισμούς είναι δυνατό να ανατίθενται και εργασίες συντήρησης και βελ
τίωσης των δασών αυτών, ύστερα από αίτησή τους.

2. Η παραχώρηση, εφόσον αφορά δάση του Δημοσίου, γίνεται με απόφαση του 
νομάρχη και χωρίς μίσθωμα (®). Στις άλλες περιπτώσεις η παραχώρηση γίνεται 
με μίσθωμα και συντελείται με συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη του δάσους και του 
συνεταιρισμού.

Στην απόφαση του νομάρχη και στη συμφωνία περιλαμβάνονται οι όροι εκτέ
λεσης των απαραίτητων για την εκμετάλλευση ,συντήρηση και βελτίωσή του δά
σους δασικών εργασιών.

Διαφωνία ως προς τους όρους της συμφωνίας μεταξύ του ιδιοκτήτη και του 
συνεταιρισμού επιλύεται από το νομαρχιακό συμβούλιο του νομού της περιφέρειας 
του δάσους, με την επιφύλαξη της προσφυγής στο διοικητικό πρωτοδικείο.

3. Σε. .περίπτωση μή ύπαρξης δασικού συνεταιρισμού που θα ζητήσει την πα
ραχώρηση της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης του δάσους, η αντίστοι
χη προς την περιφέρεια του δάσους ένωση αγροτικών συνεταιρισμών υποδεικνύει 
άλλο συνεταιρισμό μέλος της, στον οποίο γίνεται η παραχώρηση.

4. Εάν και μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάρξει 
δασικός συνεταιρισμός για να αναλάβει την εκμετάλλευση, συντήρηση «ή» βελτίωση 
του δάσους, ο ιδιοκτήτης του μπορεί να προχωρήσει στην εκμετάλλευση,-συντήρη--

(39) Δυνατότητα όμοιας παραχώρησης υπάρχϊΐ με ΙΪ.Γ.Σ. κατά τα άρθρ. 45, 61 ν. 998/79,
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ση και βελτίωσή .του με αυτεπιστασία «ή με εκμίσθωση σύμφωνα, με τις διατάξεις 
του ν.δ. 86) 1969».

[τροποπ. με παρ, 26 άρθρ. 9 ν. 1697/87:]
■ 5 .-Με «προθδρι-κά διατάγματα» (36), που εκδίδονται μετά -από πρόταση του Υ

πουργού Γεωργίας και ύστερα από γνώμη της ΠΑΣΕΓΕΣ καθορίζονται η ακριβής 
διαδικασία, τα υποδείγματα συμφωνίας, οι εγγυήσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες 
για τη ν . παραχώρηση της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης δασών στους . 
δασικούς συνεταιρισμούς.. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και τα πο
σοστά στα 'ακαθάριστα έσοδα, που προέρχονται από την εκμετάλλευση δασών του 
Δημοσίου, τα οποία αποδίδονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στο 
κεντρικό ταμείο γεωργίας, -κτηνοτροφίας -και δασών. . . .

[τροποπ. με παρ. 27 άρθρ. 9 ν. 1697/87] (37).

(36) Εκδόθηκε το π.δ. 126 )11 .4 .86  (Α/ 44/17.4.86) που έχει ως εξής:
_ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΓ ΑΡΙΘ. 126

Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών που. 
ανήκουν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς.

Άρθρο 1.
Πρόγραμμα ή σχέδιο εκμετάλλευσης.

1. Μέχρι τις, 20 Οκτωβρίου κάθε έτους, η αρμόδια δάαική υπηρεσία, ανακοινώνει με τοιχο
κόλληση στο κατάστημά της και με έγγραφό της γνωρίζει προς τους Αγροτικούς Δασικούς Συνε-— . 
ταιρισμούς (Α.Δ.Σ.) και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. (Ε.Α.Σ.) του νομού, το πρό
γραμμα ή σχέδιο εκμετάλλευσης που θα εφαρμοσθεί το επόμενο έτος γ ια  κάθε ένα από τα δάση 
που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου Τομέα της -παρ. 6 του άρθρ. 1  
του Ν. 1256) 1982 (ΦΕΚ 65 Α ') .

2. Το πρόγραμμα ή σχέδιο εκμετάλλευσης κάθε δάσους συντάσσεται με ευθύνη της δασικής 
υπηρεσίας στη,ν αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η διοίκηση και διαχείριση του δάσους, υπο- , 
γράφεται από δασολόγο και θεωρείται από τον προϊστάμενο της δασικής υπηρεσίας.

Το πρόγραμμα ή σχέδιο εκμετάλλευσης μπορεί να είναι διάρκειας ενός ή δύο διαχειρι
στικών ετών ή και να καλύπτει όλη τη χρονική διάρκεια που ισχύει η διαχειριστική έκθεση ή 
το διαχειριστικό (δασοπονικό) σχέδιο του δάσους. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με βάση 
τα στοιχεία τής διαχειριστικής έκθεσης ή του διαχειριστικού σχεδίου ή των εγκεκριμένων π ι
νάκων υλοτομίας και περιγράφει τα όρια των υπό εκμετάλλευση τμημάτων ή συστάδων του 
δάσους, την έκταση αυτών, το είδος των υλοτομιών, τη σειρά προτεραιότητας των υλοτομιών 
και τη σειρά υλοτομίας των τμημάτων ή συστάδων, το δίκτυο των μεταφορικών εγκαταστάσε
ων που υπάρχει ή πρέπει να κατασκευασθεί στη διάρκεια του προγράμματος με ευθύνη και 
δαπάνη του ιδιοκτήτη του δάσους, το λήμμα κατά δασοπονικό είδος που θα αποληφθεί κα ί τη 
διάκρισή του κατά κατηγορίες δασικών προϊόντων με βάση τα  στοιχεία της διαχειριστικής έκ
θεσης ή του διαχειριστικού σχεδίου ή και τα δελτία προσήμανσης των συστάδων.

Επίσης στο πρόγραμμα αναφέρεται ο Δήμος ή η Κοινότητα στα διοικητικά όρια της οποίας 
υπάγεται το δάσος και περιγράφονται και προσδιορίζονται τα τεχνικά και οικονομικά μεγέθη 
των δασοτεχνικών εργασιών συντήρησης και βελτίωσης των συστάδων γ ια  την καλύτερη λειτουρ
γικότητα του δάσους και την ποιοτική του αναβάθμιση.

Άρθρο 2.
_ Ενέργειες Α.Δ.Σ.

1. Οι Α.Δ.Σ. σε προθεσμία ενός μη·νάς από την γνωστοποίηση του προγράμματος και το- -

(37) Στην αρχική διάταξη της παρ. 5  άρθρ. 74 προβλεπόταν «προεδρικό διάταγμα» που θα 
εκδιδόταν. «μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος αυτού του-νόμου» (ν. 1541/85)·.,

198



Κωδικοποίηση ν. 1541)85  «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις·» 71

6. Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται σι διατάξεις που αφορούν, 
εθνικούς δρυμούς, τα αισθητικά δάση και τα διατηρητέα μνημεία της φύσης, καθώς 
και οι διατάξεις που αφορούν την καταβολή φόρου από τους ιδιοκτήτες των μη δη-

αργότερο εντός του δευτέρου δεκαημέρου του μηνάς Νοεμβρίου κάθε έτους, υποβάλλουν αίτηση 
παραχώρησης της εκμετάλλευσης του δάσους ή και αίτηση ανάληψης εργασιών συντήρησης και 
βελτίωσης του δάσους, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα ή σχέδιο εκμετάλλευσης.

2. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια δασική υπηρεσία και σ’ αυτή αναφέρονται ο συνο- 
λικός αριθμός των μελών του συνεταιρισμού, τα ενεργά από τα μέλη του, τα διατιθέμενα μέσα 
παραγωγής - εκμετάλλευσης, η δυναμικότητα του συνεταιρισμού και το μέγεθος της δυνατότη
τας ανάληψης εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του δάσους.

Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από βεβαίωση της Ε.Α.2. του Νομού, γ ια  την ακρίβεια και επι
βεβαίωση των στοιχείων του αναφέρονται σ’ αυτή.

Άρθρο 3.
Απόφαση παραχώρησης της εκμετάλλευσης.

1. Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου η δασική υπηρεσία υποβάλλει τ ις  αιτήσεις και 
συμβουλευτική πρόταση της Ε.Α.Σ., αν υπάρχει στον Νομάρχη, ο οποίος αποφασίζει γ ια  την 
παραχώρηση της εκμετάλλευσης ή και την ανάθεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του 
συγκεκριμένου δάσους ή μόνο γ ια  τις τελευταίες αυτές (κατά το άρθρο 2 του παρόντος διατάγ
ματος) το αργότερο μέχρι τ ις  20  Δεκεμβρίου.

2. Ο Α.Δ.Σ. οφείλει εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
και παντώς πριν τ ις  31 Ιανουαρίου να υπογράψει δήλωση αποδοχής της απόφασης παραχώρη
σης γ ια  όλα τα τμήματα ή τις  συστάδες που του παραχωρήθηκε η εκμετάλλευση ή και η ανά
θεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του δάσους ή ενια ία  δήλωση αποδοχής ανάλογα με τα 
οριζόμενα από την απόφαση της παραγράφου 1.

Η δήλωση αποδοχής υπογράφεται από τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού ή τον νόμιμο ανα
πληρωτή του. ·ί®||5=”

3. Η δασική υπηρεσία οφείλει να εγκαταστήσει, με σχετικό πρωτόκολλο τον Α.Δ.Σ. στο 
δάσος που του παραχωρήθηκε η εκμετάλλευση ή του ανατέθηκε και η εκτέλεση δασικών εργα
σιών συντήρησης και βελτίωσης εντός 15  ημερών από της υποβολής αίτησης εγκατάστασης και 
σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από της υπογραφής της δήλωσης αποδοχής της 
προηγούμενης παραγράφου.

Αν ο Α.Δ.Σ. δεν υπογράψει τη δήλωση της παρ. 2 εντός της οριζόμενης προθεσμίας ή δεν 
ζητήσει την εγκατάσταση εντός του χρόνου των τριών (3) μηνών από της υπογραφής της κηρύσ
σεται έκπτωτος και αποκλείεται γ ια  δύο χρόνια από το δικαίωμα παραχώρησης της εκμετάλ
λευσης δάσους.

Στην περίπτωση αυτή η εκμετάλλευση του δάσους παραχωρείται σε άλλον Α.Δ.Σ. με τη 
διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 74 του Ν. 1541)85  και των άρθρων 2 και 3 του παρόντος.

Άρθρο. 4.
Διάρκεια παραχώρησης - παράταση.

Η διάρκεια της παραχώρησης της εκμετάλλευσης του δάσους ή της ανάθεσης εργασιών 
συντήρησης και βελτίωσης ορίζεται με την απόφαση του Νομάρχη της παρ. 1 του άρθρου 3.

Παράταση γ ια  χρονικό διάστημα ίσο με το 1 )2  του χρόνου διάρκειας της παραχώρησης ή 
της ανάθεσης των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης, μπορεί να δοθεί με απόφαση του Νο- 
μάρχη, μόνο στην περίπτωση που ανεξάρτητα από τη θέληση του Συνεταιρισμού δεν πραγματο
ποιήθηκε η εκμετάλλευση του δάσους ή η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης.

Άρθρο 5.
Εγκατάσταση Συνεταιρισμού - Εγγυήσεις

1 . Η εγκατάσταση του Συνεταιρισμού στο δάσος, το τμήμα ή την συστάδα γ ια  την πραγμα-
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μόσιών δασών.
. 7< Για την εκμετάλλευση γεωργικής γης, που ανήκει κατά κυριότητα στο  Δη-·■ 

μόσιό ή σε νομικό πρόσωπο· του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρ
θρου 1 του ν. 1256) 1982, εκτείνεται στην περιοχή περισσότερων οργανισμών το
πικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ενδείκνυται για ενιαία συνεταιριστική εκμετάλ-

τοποίηση των εργασιών εκμετάλλευσης ή συντήρησης και βελτίωσης γίνεται σύμφωνα με τις  
διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

Η άδειά' υλοτομίας του άρθρου 85 του Ν.Δ. 86)1969 εκδίδεται από τη δασική υπηρεσία μέ 
την υπογραφή του Πρωτοκόλλου εγκατάστασης χωρίς την καταβολή μισθώματος για  τα δημό
σια δάση.

2. Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκατάστασης στο τμήμα ή την συστάδα, ο Α:Δ.Σ.
προσκομίζει στην δασική υπηρεσία εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή γραμμάτιο" 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων γ ια  την καλή εκτέλεση των εργασιών. Η εγγυητική 
επιστολή θα καλύπτει ποσοστό 5ο) ο της αξίας των δασικών προϊόντων που θα παραχθούν από 
το τμήμα ή την συστάδα και αναφέρονται ενδεικτικά στη δήλωση αποδοχής της παρ. 2 του άρ
θρου 3. Η αξία των δασικών προϊόντων υπολογίζεται με βάση τις αγοραίες τιμές δασικών προϊ
όντων του ισχύοντος" πίνακα διατιμήσεως.

3. Η, εγγυητική επιστολή για  την καλή εκτέλεση επιστρέφεται στον Συνεταιρισμό μετά την 
τελική επιθεώρηση του δάσους από τη δασική υπηρεσία, εφόσον εξεπλήρωσε τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις.

Άρθρο 6.
Καταμέτρηση προϊόντων. ·

1. Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δασάρχη και άποτέλείται από δύο δασικούς
υπαλλήλους και εκπρόσωπο του Συνεταιρισμού προβαίνει στην καταμέτρηση των πάραχθέντων 
δασικών προϊόντων μετά από αίτηση του Συνεταιρισμού και συντάσσει δελτίο και πρωτόκολλο 
καταμέτρησης, στο οποίο αναγράφονται γ ια  το τεχνικό ξύλο μεγάλων διαστάσεων οι αύξοντες 
αριθμοί των κορμοτεμαχίων. ■

2. Είναι δυνατό να γίνονται κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης του δάσους, τμήματος ή 
συστάδας μερικές καταμετρήσεις.

3. Η καταμέτρηση των δασικών προϊόντων γίνεται όταν αυτά έχουν μετατοπισθεί από το
υλοτόμιο και είνα ι προσωρινά αποθηκευμένα στο δασόδρομο ή την κορμοπλατεία. Για το τεχνικό
ξύλο ■ μεγάλων διαστάσεων (βουβά) χρησιμοποιείται αριθμοσφύρα και είναι δυνατόν σε εξαιρε
τικές. περιπτώσεις, όταν η καταμέτρηση δεν μπορεί να γ ίνει στο δασόδρομο ή δεν υπάρχει κορ
μοπλατεία να γίνεται η καταμέτρηση στο υλοτόμιο.

Τα .καυσόξυλα, το ξύλο θρυμματισμού και το τεχνικό ξύλο μικρών διαστάσεων (στρογγύ- 
λια) σε κάθε περίπτωση καταμετρούνται μετά την τεχνική στίδαξή τους στο δασόδρομο ή την 
κορμοπλατεία.

4. Η διάθεση των δασικών προϊόντων γίνεται σύμφωνα με το Καταστατικό του συνεταιρι
σμού και τον εσωτερικά κανονισμό λειτουργίας του.

5. Για την μεταφορά των δασικών προϊόντων από τον τόπο αποθήκευσης (δασόδρομο, κορ
μοπλατεία) στα κέντρα κατανάλωσης, απαιτείται άδεια αποκόμισης η οποία αντικαθιστά το
πρωτόκολλο εξελέγξεως του Δασικού Κώδικα (Ν.Δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α /18.1.1969).

Άρθρο 7.
Αποδόσεις στο Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών και τους Δήμους και Κοινότητες - Ά δεια  απακόμισης

α) Του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών:
1. Για τα καυσόξυλα και το ξύλο θρυμματισμού ποσοστό 5%.
2. Για την τεχνική ξυλεία όλων των κατηγοριών ποσοστό112$ .
Ρ) Tou Δήμου ή Κοινότητας στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται το δάσος, το τμή-
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λευση, είναι δυν&τή η σύστασή άγροτίκού συνεταιρισμού από κατοίκους αυτών των 
δήμων ή κοινοτήτων, χατα παρέκκλιση των διατάξεων για τον ελάχιστο αριθμό με
λών που απαιτείται για τη σύσταση δεύτερου αγροτικού συνεταιρισμού στον ίδιο δή-

μα ή η συστάδα:
1. Για τα καυσόξυλα και το ξύλο Θρυμματισμού ποσοστό 5%.
2. Για την τεχνική ξυλεία όλων των κατηγοριών ποσοστό 5%.
2. Τα ποσοστά που αποδίδονται υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών μπορεί να μειώνονται κατά 

5% μέχρι 25%, προκέΐμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση και η αξιοποίηση ορισμένων δασών 
υποβαθμισμένων ή δασών, των οποίων οι συνθήκες εκμετάλλευσης είναι δυσμενείς και αντίξοες.

Η αναπροσαρμογή γίνεται με απόφαση του Γπουργού Γεωργίας που εκδίδεται με πρόταση 
του οικείου Νομάρχη και εισήγηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

3. Ό ταν ο Συνεταιρισμός παραδίδει τα προϊόντα της εκμετάλλευσης του δάσους σε συνε
ταιριστικό εργοστάσιο που ο ίδιος είναι μέτοχος, ο’ προσδιορισμός των υπέρ Κ.Τ.Γ.Κ. και Δα
σών και Ο.Τ.Α. ποσοστών, γίνεται με βάση τις  αγοραίες τιμές κατά, κατηγορία-του ισχύοντος 
πίνακα θικτιμήσεως. ■ · ■ · - .  -

4. Η καταβολή των ανωτέρω ποσοστών υπέρ Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών κα ι Ο.Τ.Α. γ ίνεται με
τά την σύνταξη των δελτίων και του πρωτοκόλλου καταμέτρησης και μετά τη διάθεση των δα
σικών Λροϊόίντων; . . . . . .  ..................

Η: δασική υπηρεσία μετά την καταβολή των υπέρ Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών και Ο.Τ.Α., ποσο
στών, την προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών καταθέσεως και την μετατόπιση ή μεταφορά 
των δασικών προϊόντων στο δασόδρομο ή την κορμοπλατεία του δάσους εκδίδει, άδεια αποκόμι
σης των.δασικών προϊόντων. ....................

5.: Τα κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου καταβαλλόμενα ποσοστά υπέρ Κ.Τ.Γ.Κ. και
Δασών μειώνονται κατά 25$· εψόσον~ο Συνεταιρισμός εγκαθίσταται κα ι πραγματοποιεί τ ις  υλο
τομίες την χειμερινή περίοδο (Νοέμβριο - Μάρτιό)- και γ ια  τ ις  ποσότητες που παράχθηκαν 
την -περίοδο αυτήν .

. . .  "Άρθρο- 8'.
Κάλυψη ατομικών αναγκών.

1. Ατομικές ανάγκες των κατοίκων του άρθρου 168 του Ν.Δ. 86)69 σε δασικά προϊόντα, 
μπορούν να καλύπτονται από την εκμετάλλευση των δασών που παραχωρούνται στους Αγροτι
κούς Δασικούς Συνεταιρισμούς.

¡2."Η υποχρέωση τής κάλυψης' των αναγκών αυτών αναγράφεται στο πρόγραμμα εκμετάλ
λευσής της παρ. 2 του άρθρου"! και περιλαμβάνεται στην απόφαση και τη δήλωση αποδοχής 
των παρ. 1  και 2 τού άρθρου 3 του παρόντος, όπου και προσδιορίζονται, οι ποσότητες κατά κα
τηγορία δασικού προϊόντος, που θα διατεθούν από κάθε τμήμα ή συστάδα γ ια  την κάλυψη των 
αναγκών τής παραγράφου 1.

3.' Η δασική υπηρεσία, παράλάμβάνει από τον Συνεταιρισμό τμηματικά ή συνολικά τα πα- 
ραχθέντα για  την κάλυψη των αναγκών της παρ. 1 του άρθρου αυτού δασικά προϊόντα και συν-
τάσσετάι πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της δα
σικής υπηρεσίας ή εντεταλμένο απ’ αυτόν δασικό όργανο και τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού.

'4. Η διάθεση των δασικών προϊόντων στους δικαιούχους ατομικών αναγκών, γ ίνεται με ευ
θύνη της δασικής υπηρεσίας.

5. Το τίμημα που καταβάλλει’ η δασική υπηρεσία στο Συνεταιρισμό γ ια  τις ποσότητες των 
προϊόντων που παραλάμβάνοντάΊ με το'πρωτόκολλο της παρ. 3  του παρόντος, καθορίζεται με 
απόφαση του' αρμόδιου προϊσταμένου της δασικής υπηρεσίας.

Το κατά μονάδα τεχνικής ξυλείας και καυσοξύλων ύψος του τιμήματος δεν μπορεί να ε ί
ναι μικρότερο από την αντίστοιχη δαπάνη παραγωγής, όπως αυτή προσδιορίζεται και ισχύει 
στο σύστημα της κρατικής εκμετάλλευσης δασών "'('άρθρο 137 του Ν.Δ. 86/1969 και του Π.Δ. 
19 .11 .1928 , ΦΕΚ 252/τ. Α '/τ. Α '/30.11 .1928). Μέ’ το ίδιό σύστήμά προσδιορίζεται και η 
αντιστοιχούσα στις παραδοτέες-ποσότητες ασφαλιστική εισφορά που καταβάλλεται από τή δασι-
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μο ή κοινότητα και για τη συμμετοχή σε δεύτερο αγροτικό συνεταιρισμό.
Άρθρο 75

Μητρώα - Φάκελοι αγροτικού συνεταιρισμού
1. Το μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών, που τηρείται στο ειρηνοδικείο, σύμ-

κή υπηρεσία γ ια  την ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Συνεταιρισμού.
6. Για την εξυπηρέτηση αυτής της δαπάνης εγγράφεται κάθε χρόνο πίστωση στο Ιί.Τ.Γ.Κ. 

και Δασών και καλύπτεται με αντίστοιχη επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
7. Ο Συνεταιρισμός δεν καταβάλλει γ ια  τα δασικά προϊόντα που παραδίδει στη δασική υπη

ρεσία γ ια  κάλυψη ατομικών αναγκών της παρ. 1 τα υπέρ Κ.Τ.Γ.Ιί. και Δασών και Ο.Τ.Α. ορι
ζόμενα ποσοστά στο άρθρο 7 του παρόντος.

Άρθρο 9.
Όροι παραχώρησης.

1. Η εγγυητική επιστολή του άρθρου 5 του Δ)τος αυτού καταπίπτει υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. 
και Δασών, αν η εκμετάλλευση του δάσους δεν έχει γ ίνε ι στη διάρκεια του χρόνου παραχώρη
σης και της παράτασής του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.

2. II ανάθεση από τον Συνεταιρισμό δασικών εργασιών εκμετάλλευσης του δάσους σε τρί
τους μη συνεταίρους, δεν επιτρέπεται. Η παράβαση του ανωτέρω όρου συνεπάγεται την κήρυξη 
του συνεταιρισμού ως εκπτώτου και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.

3 . Η αξία δένδρων που προσημαίνονται από τη δασική υπηρεσία και δεν υλοτομούνται από
το Συνεταιρισμό, καθώς και η αξία  του ξύλου που εγκαταλείπεται στον τόπο υλοτομίας και ε ί
ναι εμπορεύσιμο, καταλογίζεται από τη δασική υπηρεσία σε βάρος του Συνεταιρισμού. Η αξία  
αυτή προσδιορίζεται με βάση την τιμή του πίνακα διατίμησης και κατατίθεται" στο Δημόσιο 
Ταμείο ως πρόστιμο υπέρ του OTA στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το δάσος.

4. Οι Α.Δ.Σ. πραγματοποιούν την εκμετάλλευση του δάσους, σύμφωνα με τις δασοτεχνικές 
οδηγίες και υπό τον έλεγχο της δασικής υπηρεσίας και των οργάνων της. Τα προβλεπόμενα από 
τη δασική νομοθεσία πρόστιμα και καταλογισμοί γ ια  κακότεχνη εκτέλεση των συγκομιστικών 
εργασιών και φθορά του δάσους εφαρμόζονται ανάλογα.

Άρθρο 10.
Δάση Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα.

1. Οι διατάξεις του Δ)τος αυτού γ ια  τη διαδικασία, τ ις  εγγυήσεις και τ ις  λοιπές λεπτομέ
ρειες παραχώρησης της εκμετάλλευσης ή ανάθεσης εργασιών συντήρησης και βελτίωσης, εφαρ
μόζονται ανάλογα και γ ια  τα δάση που ανήκουν στα Νομικά Πρόσωπα του Δημόσιου Τομέα, της
παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1266)1982.

2. Ο Συνεταιρισμός καταβάλλει στον ιδιοκτήτη του δάσους, το μίσθωμα που συμφωνείται 
μεταξύ τους γ ια  κάθε κατηγορία δασικού προϊόντος και αναγράφεται στην απόφαση παραχώ
ρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

3. Η εγκατάσταση του Συνεταιρισμού στο δάσος, το τμήμα ή την συστάδα για  την εκμε
τάλλευση του ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης γ ίνετα ι από την Δασική Γ- 
πηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Δ)τος αυτού και τις σχετικές διατάξεις του 
Ν. Δ. 86)1979.

4. Ο δημόσιος δασικός φόρος που αντιστοιχεί κατά κατηγορία δασικού προϊόντος με βάση 
τον πίνακα διατιμήσεως και συνολικά για  τ ις  ποσότητες των δασικών προϊόντων που θα απολη- 
φθούν, σύμφωνα με την απόφαση παραχώρησης και το συμφωνητικό μίσθωσης, καταβάλλεται 
στο Δημόσιο Ταμείο, πριν την εγκατάσταση από τον ιδιοκτήτη του δάσους ή τον μισθωτή Συνε
ταιρισμού, ανάλογα με την συμφωνία.

Άρθρο 11 .
Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των δασών

1. Με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από πρόταση της δασικής υπηρεσίας και σύμφωνα με
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φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1, είναι δημόσιο έγγραφο. Καθένας μπορεί 
να εξετάζει τ ις . εγγραφές του μητρώου και να παίρνει επικυρωμένα αντίγραφα ή 
αποσπάσματα από αυτό. Το ειρηνοδικείο χορηγεί πιστοποιητικά για  την ύπαρξη ή 
ανυπαρξία ορισμένης εγγραφής.

το πρόγραμμα ή σχέδιο εκμετάλλευσης του δάσους είναι δυνατό να ανατίθενται εργασίες συν
τήρησης κα,ι βελτίωσης στους Αγροτικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς.

2. Ως εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του δάσους, νοούνται οι κάθε μορφής, είδους και 
μεγέθους δασοτεχνικές επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν με βάση τη δασοπονική επιστήμη και 
τεχνική στο δάσος, το τμήμα, τη συστάδα ή και μέρος αυτών και θα συντελέσουν αποτελεσμα
τικά στη διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση (ποσοτική και ποιοτική) του δάσους κα ι των ωφε
λειών., που προέρχονται απ’ . αυτό, όπως είνα ι η κλάδευση δασικών δένδρων, ο καθαρισμός του 
υπορ,όφου των δασών, η περιποίηση και καλλιέργεια των πυκνοφυτεκήν και νεοφυτειών, οι αραι
ώσεις κορμιδίων, η απομάκρυνση προσβληθέντων από ασθένεια δένδρων κλπ.

3. .Η αμοιβή , του Συνεταιρισμού γ ια  την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και βελτίωσης 
του δάσους καθορίζεται με την απόφαση του Νομάρχη της παρ. 1 του άρθρου αυτού και υπολο
γ ίζετα ι η κατά ημερομίσθιο ή κατά μονάδα παραγόμενης εργασίας. Εφ’ όσον υπάρχει ειδική 
μελέτη εργασιών συντήρησης και βελτίωσης δάσους, η ανάθεση γίνεται με βάση τις  τιμές του 
τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης.

4. Τα δασικά προϊόντα που θα παραχθούν από τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης και 
βελτίωση του δάσους, ανήκουν στον Συνεταιρισμό.

.5, Με βάση την απόφαση του Νομάρχη της παρ. 1 του άρθρου αυτού ο Α.Δ.Σ. οφείλει μέσα 
σε ένα μήνα .από την κοινοποίηση της απόφασης να υπογράψει δήλωση αποδοχής της ανάθεσης 
εργασιών της συντήρησης και βελτίωσης του δάσους. Η δήλωση αποδοχής υπογράφεται από τον 
πρόεδρο του συνεταιρισμού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την τήρηση των όρων της απόφασης του Νομάρ-
Χ.Ύ] της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και του πρωτοκόλλου εγκατάστασης ο Συνεταιρισμός καταθέ
τει την εγγυητική επιστολή των Τραπεζών, της παρ. 1 του άρθρου 3 που καλύπτει ποσοστό 5%
επί της συνολικής υπολογιζομένης αμοιβής του.

Άρθρο 12.
Παρατίθεται κατωτέρω Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του διατάγμα

τος αυτού και έχει ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΓΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Για την Παραχώρηση της Εκμετάλλευσης και την Ανάθεση Εργασιών Συντήρησης και Βελ
τίωσης Δασών Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Τομέα (Άρθρ. 1 Παρ. 6 του Ν. 1296/82).

Την ··.. . . . .  . .  (ημερομ ηνία).....................Σ τ ..................(αναγράφεται ο τόπος) Ο (ανα
γράφεται το ονομ/μο του εκπροσωπούντος) τον ιδιοκτήτη του δάσους) .........................................
και ο ................όμιμος εκπρόσωπος του Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού (Α.
Δ . Σ ; ) ......................................... συμφωνούμε και αποδεχόμαστε τα κατωτέρω:

1. Στον Αγροτικό Δασικό Συνεταιρισμό ........................................ παραχωρείται η εκμετάλλευ
ση του δάσους) . .  . .  ..................................( τ μ .................. σ υ σ τ ................. απ ό φ α ση ........................
του Ν ομάρχου............................και προβλέπεται να αποληφθούν ε ν δ ε ικ τ ικ ά ............................ .. . .
.................... σύμφωνα με τη διαχειριστική μελέτη του δάσους και το πρόγραμμα εκμετάλλευσης.

2. Ο Α.Δ.Σ......................................γ ια  την εγκατάστασή του στο δάσος (το τμήμα ή τη συ
στάδα) θα προσκομίσει σ τ η ...................................... εγγυητική επιστολή γ ια  την εκτέλεση αξίας
δρχ.............................................................

3. Το μίσθωμα συμφωνείται να καταβληθεί από τον Α.Δ.Σ. στον (ιδιοκτήτη του δάσους) 
κατά κατηγορία δασικού προϊόντος:

α ) ...........................................
Ρ) ........... ..................
Υ) .........................................
Το μίσθωμα θα καταβληθεί ως εξής: . .  . , . ........................................
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2. Με προεδρικό διάταγμα (38) , που εκδίδεται με πρόταση· του Γπουργού Γε
ωργίας ύστερα από γνώμη της ΠΑΣΕΓΕΣ, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική 
με την τήρηση του μητρώου και των φακέλλών των αγροτικών συνεταιρισμών που 
τηρούνται στις ενώσεις Αγροτικών συνεταιρισμών και στην ΠΑΣΕΓΕΣ, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 4, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο κάθε ενδ'.α-

0  Δημόσιος δασικός φόρος που αντιστοιχεί γ ια  κάθε κατηγορία παραγομένου δασικού προϊ
όντος σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα διάτιμήσεως θά καταβληθεί από τον . .  . .  . .  . .  . .

4. Η έναρξη των. εργασιών εκμετάλλευσης (και) συντήρησης - βελτίωσης θα γ ίνε ι με- την
εγκατάσταση του Α.Δ.Σ. στο δάσος και η περαίωσή τους μέσα σ ε ...................................................
από της εγκαταατάσεως, εκτός αν με απόφαση του Νομάρχου δοθεί παράταση.

5. Η παραχώρηση της εκμετάλλευσης γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ.........................την από
φαση του Νομάρχη . .  ..................................και ο Α.Δ.Σ. υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της
Δασικής Νομοθεσίας.

6. Οι εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του δάσους συμφωνείται ότι θα γίνουν σύμφωνα 
με τη. δασική επιστήμη και τεχνική και τις σχετικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η αμοιβή ανά μονάδα εργασίας ή επιφανείας συμφωνείται:
* ) ...........................................
Ρ) .....................................................
Υ) .........................................
7. Το παρόν συμφωνητικό υπογράφεται:

Ιδιοκτήτης του Δάσους Αγρ. Δασ. Συνεταιρισμός
(υπογραφή) (υπογραφή)

Ο Πρόεδρος Δ. Σ.
Στον Αναπληρωτή ϊπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόν

τος διατάγματος.
Αθήνα, 11 Απριλίου 1986

(38) Εκδόθηκε το π.δ. 590)85 (Α' 206/9.12.85) που έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΠ’ ΑΡΙΘ. 590  

Τήρηση μητρώου και ειδικών φακέλλων των αγροτικών συνεταιρισμών
............. Άρθρο 1 . ■ - ,

Μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών -
1. Το μητρώο που τηρείται στο Ειρηνοδικείο γ ιά  τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της πε

ριφέρειας του, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 1541)1985  αποτελείταί από τόμους 6;6λιοδε-
τημένους κατά τρόπο ανθεκτικό στη χρήση τους.

Το μητρώο τηρείται σε σχήμα ανοικτού βιβλίου, του οποίου κάθε διπλή σελίδα χρησιμο
ποιείται γ ια  την εγγραφή ενός μόνο αγροτικού συνεταιρισμού που συνιστάται ή που προσαρμό
ζει το Καταστατικό του στις διατάξεις του Ν. 1541)1985.

2. Κάθε διπλή σελίδα η οποία συμπληρώνεται στο επάνω μέρος της με την επωνυμία του 
αγροτικού συνεταιρισμού, την έδρα, την περιφέρεια και τον αριθμό μητρώου του, διαιρείται σε 
οκτώ στήλες σε κάθε μια από τις οποίες σημειώνεται κατά σειρά:

α) Ο αριθμός και ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.
Ρ) .0 σκοπός του συνεταιρισμού και η διάκρισή του σε γενικό ή ειδικό, 
γ) Η διάρκεια του συνεταιρισμού, εάν υπάρχει, 
δ)' Το ύφος της συνεταιριστικής μερίδας, 
ε) Το όριο ευθύνης των συνεταίρων (μελών), 

στ) Η ημερομηνία της καταχώρησης.
ζ) Η υπογραφή του προσώπου που έκανε την καταχώρηση. 
η) Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού.

3. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί η σελίδα για τις καταχωρήσεις, γίνεται παραπομπή σε 
άλλη σελίδα και ο αλληλοσυσχετισμός νέας και παλαιάς σελίδας.

4. Για την ανεύρεση του αριθμού μητρώου αγροτικού συνεταιρισμού, τηρείται σε κάθε Ει-
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φερόμενος μπορεί να λάβει γνώση των στοιχείων, που καταχωρίζονται και φυλάσ
σονται στους φακέλους.

Άρθρο 76

Αρχαιρεσίες
1. Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, που συγχωνεύονται, σύμφω

να με τις διατάξεις του άρθρου 63, διατηρούν το προσωρινό διοικητικό και επο-

ρηνοδικείο, βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου.
5. Για τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, τ ις  κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώ

σεις, τους συνεταιριστικούς οργανισμούς και την ΠΑΣΕΓΕΣ, τα Καταστατικά των οποίων εγκρί- 
νονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο Πρωτοδικείο, τηρείται μητρώο στο Πρωτοδικείο της πε
ριφέρειας που έχουν την έδρα τους γ ια  την τήρηση του οποίου ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις 
των παραγράφων 1, 2, 3, 4 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 2.
Ειδικοί φάκελλοι

1. Οι ειδικοί φάκελλοι που τηρούνται από τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών γ ια  τους
αγροτικούς συνεταιρισμούς της περιφέρειας τους και οι ειδικοί φάκελλοι που τηρούνται από την 
ΠΑΣΕΓΕΣ γ ια  όλες τ ις  ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών και όλους τους αγροτικούς συνεταιρι
σμούς της χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 1541)1986, διαθέτουν μηχανι
σμό γ ια  στερέωση των εγγράφων με διάτρηση (CLASSEUR) και φέρουν ίδια αρίθμηση.

Σε περίπτωση που ο αρχικός φάκελλος συνεταιριστικής οργάνωσης δεν επαρκεί, χρησιμο
ποιούνται συμπληρωματικοί φάκελλοι οι οποίοι φέρουν τον αριθμό του αρχικού φακέλλου, που 
ακολουθείται από κεφαλαία γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου.

2. Κάθε φάκελλος συνεταιριστικής οργάνωσης περιλαμβάνει τους ακόλουθους «ποφακέλλους 
σε κάθε έναν από τους οποίους ταξινομούνται κατά κατηγορίες τα εξής στοίχε ¡es:

Γποφάκελλος 
Α) Καταστατικό και εγκριτική απόφαση.

• Β) Εγκριτικές αποφάσεις τροποποίησης Καταστατικού.
Γ) Πίνακες μελών διοικητικού συμβουλίου.
Δ) Πίνακες μελών εποπτικού συμβουλίου.
Ε) Πίνακες μελών αντιπροσώπων.

-ΣΤ) Πίνακες εγγραφής και διαγραφής τακτικών μελών.
Ζ) Πίνακες εγγραφής και διαγραφής ειδικών μελών.
Η) Ισολογισμοί και λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσης.·
θ )  Αοιπά έγγραφα που καταχωρούνται κατά Νόμο στο φάκελλο ,

3- Οι φάκελλοι των συνεταιρισμών που διαλύονται, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 1541 / 
1Ô 85, φυλάσσονται με τα λοιπά στοιχεία και βιβλία τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 
του άρθρου 46 του Νόμου αυτού.

Άρθρο 3. . . . · ; /
Ενημέρωση ειδικών φακέλλων.

1. Για την ενημέρωση των ειδικών φακέλλων του άρθρου 2 οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που 
συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1541)85, καθώς και οι υφιστάμενοι που προσαρ
μόζουν τα Καταστατικά τους στις διατάξεις του ίδιου Νόμου, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην 
οργάνωση αγροτικών συνεταιρισμών, στην περιφέρεια της οποίας έχουν την έργα τους και στην 
ΠΑΣΕΓΕΣ τα πιό κάτω στοιχεία:

α) Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Ειρηνοδικείου και του Καταστατικού τους, κα
θώς και κάθε τροποποίηση αυτού.

β) Πίνακα ο οποίος πρέπει να περιέχει πλήρη τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και κατοικία) 
και υποδείγματα υπογραφών των μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου και των αντι-
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πτικό συμβούλιο του άρθρου 42 παρ. 3 εδάφ. β' έως την εκλογή νέων οργάνων δι
οίκησης τους, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

2. «Οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των αγροτικών συνε
ταιριστικών οργανώσεων και αντιπροσώπων θα διεξαχθούν έως το τέλος του 1986.

Με απόφαση του Γπουργού Γεωργίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι έξι (6) ακόμη 
μήνες (39) .

Η θητεία των οργάνων διοίκησης των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων 
που λήγει χρονικά, παρατείνεται μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών».

[αντικ. με παρ. ·7 άρθρ. 1 ΠΓΣ 90/86] (40)
3. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών αυτών σε κάθε βαθμό 

αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης και στην ΠΑΣΕΓΕΣ και η διαδικασία διε-

προσώπων, καθώς και το αξίωμα κάθε μέλους των δυο πρώτων. Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται και 
σε κάθε μεταβολή στα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου, στους αντιπροσώπους 
ή σε κάθε λήξη εκπροσώπησης μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

γ) Χωριατό ονομαστικό πίνακα γ ια  τα τακτικά και ειδικά μέλη που γράφονται κάθε χρό
νο και γ ια  αυτά που διαγράφονται. Οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δύο(2)
μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης και περιέχουν τους συνεταίρους (τακτικά ή ε ι
δικά μέλη) που η εγγραφή ή διαγραφή τους έγινε κατά τη διάρκεια της χρήσης. ,

δ) Αντίγραφο Ισολογισμού, το οποίο υποβάλλεται μετά την έγκρισή του από τη γενική 
Συνέλευση του συνεταιρισμού.

2. Τις παραπάνω υποχρεώσεις γ ια  την αποστολή των στοιχείων τους έχουν και οι ενώσεις 
αγροτικών συνεταιρισμών, γ ια  »νημέρωση των ειδικών φακέλλων τους, που τηρούνται στην 
ΠΑΣΕΓΕΣ.

Άρθρο. 4.
Ενημέρωση ενδιαφερομένων

1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με προφορική του αίτηση στο γραμματέα του Ειρηνοδικείου
να λαμβάνει γνώση των εγγράφων του μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών και να παίρνει, κατό
πιν εγγράφου αιτήσεώς του, επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα από αυτό και τα οριζό
μενα από την παρ. 1 του άρθρου 75 του Νόμου 1541)1985  πιστοποιητικά.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως γ ια  τ ις  ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, τ ις  κλα
δικές συνεταιριστικές ενώσεις, τους συνεταιρισμούς οργανισμούς και την ΠΑΣΕΓΕΣ, με αίτηση 
του ενδιαφερομένου στο γραμματέα του Πρωτοδικείου.

2. Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με προφορική του αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικη
τικού Συμβουλίου των ενώσεων αγροτικών συνεταιριαμών και της ΠΑΣΕΓΕΣ να λαμβάνει γνώ
ση των στοιχείων που καταχωρούνται και φυλάσσονται στους ειδικούς φακέλλους και να παίρ
νει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα από αυτούς, κατόπιν εγγράφου αίτησής του.- ·

Γτον Γπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 1985

Βλ. επίσης ΦΕΚ Α' 5)22 .1 .86  την Διόρθρωση π.δ. 590)85.

(39) Εκδόθηκε η Γ.Α. Γεωργ. 53214)22.12 .86  (Β' 948/31.12.86) που παρέτεινε την 
προθεσμία αυτή μέχρι 30.6.87.

(40) Η αρχική διάταξη της παρ. 2 άρθρ. 76 ν. 154 1)85  είχε ως εξής:
«Οι εκλογές γ ια  την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των αγροτικών συνεταιριστικών ορ

γανώσεων και αντιπροσώπων θα διεξαχθούν έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 1986.
. , Η θητεία των οργάνων διοίκησης των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, που λήγει 

χρονικά, παρατείνεται έως τότε».
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ςαγωγής τους καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της QA.
Σ.Ε.ΓΕ.Σ. (41) .

Άρθρο 77

Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου παύει να ισχύει ο ν. 921) 1979, κα
θώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο νόμο αυτόν ή αναφέρεται σε θέματα 
που ρυθμίζονται από αυτόν.

Το π .S. 616) 1979 (ΦΕΚ 183 Α) εξακολουθεί να ισχύει.

Άρθρο 78
(Παρχλείπεται, επειδή δεν αφορά τους αγροτικούς συνεταιρισμού;) .

Άρθρο 79
Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυ- 

βερνήσεως εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο ν<5μο αυτόν.

Αθήνα, 11 Απριλίου 1985 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο Ι  Γ Π Ο Γ Ρ Γ Ο Ι
Προεδρίας της Κυβέρνησης 

ΑΠ. ΛΑΖΑΡΗΣ

Δικαιοσύνης 
Γ. Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Γεωργίας 
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

Εμπορίου 
Ν. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

Εθνικής Οικονομίας 
Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Οικονομικών 
Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ
Εργασίας 

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΓΑΟΣ

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η μεγάλη σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα 17 Απριλίου 1985

Ο επί της Δικαιοσύνης Γπουργός 
Γ. Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

(41) Με τις με αρ.123)23.1.87  και 124)16 .2 .87  αποφάσεις του Δ. 2. της ΙΙΑΣΕΓΕΣ,, 
κατ’ εξουσιοδότηση της Γ.Α. Γεωργ. &3214)86 (Β' 948/31.12 .86), ορίσθηκαν σαν ημερομηνίβς 
διίξαγωγής εκλογών γ ια  τους πρωτοβάθμιους από 6  έως 30.4.87, γ ια  τ ις  Ενώσεις από 17 έως 
31.5.87 και γ ια  τ ις  λοιπές συνεταιριστικές οργανώσεις και την ΠΑΣΕΓΕΣ από 21 - 28.6.87.
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Μ Η Ν Υ Μ Α

ΤΗΣ Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ Σ  ΤΩΝ  Φ ΙΑΩΝ ΤΟ Υ ΣΥ Ν ΕΡΓΑ Τ ΙΣΜ Ο Υ  

Γ ΙΑ  ΤΗΝ Π Α ΓΚ Ο ΣΜ ΙΑ  ΗΜ ΕΡΑ ΤΟ Υ Σ Υ Ν ΕΡ ΓΑ Τ ΙΣ Μ Ο Υ

Στην πολυκύμαντη πορεία της η ανθρωπότητα, σπαραγμένη από εγωι
στικές αντιθέσεις, που οδηγούν σε καταστροφή πολιτιστικών επιτευγμά
των και καταποντισμό ευγενικών ιδεών, δεν παύει ν’ αναζητεί τρόπους ει
ρηνικής συμβίωσης και παραγωγικής ανάπτυξης, εμπρός στο φόβο μιας 
ολοκληρωτικής καταστροφής.

Διέξοδο στον κατήφορο του αφανισμού μπορεί ν’ αποτελέσει η καλ
λιέργεια του συνεταιριστικού πνεύματος, που οδηγεί στη βαθύτερη αλλη- 
λογνωριμία των λαών, αναπτύσσοντας πολιτιστικές και οικονομικές σχέ
σεις, ακηδεμόνευτες από ισχυρούς δυνάστες, με την αναγνώριση του ίδιου 
δικαιώματος ζωής και δημιουργίας στον κάθε ανθρώπινο παράγοντα και 
της αρμονικής συμβίωσης των εθνών.

Ο ερευνητής των αιτίων διεθνικών και κοινωνικών συγκρούσεων οδη
γείται στην ακλόνητη διαπίστωση, ότι αν είχε καλλιεργηθεί το πνεύμα ισό
τιμης συνεργασίας, που εξαφανίζει κάθε έννοια επικυριαρχίας ατομικά 
και-εθνικά και καλλιεργεί, περισσότερο από κάθε άλλο σύστημα, το ιδα

νικό της ελευθερίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης, θα είχαν περιοριστεί 
για να εξαφανιστούν τελικά οι συγκρούσεις και η τεχνολογική πρόοδος 
δεν θα οδηγούσε σε καταστροφικές μεθόδους, αλλά θα είχ,ε χρησιμοποιη
θεί για παραγωγική ανάπτυξη.

Ο  ΣΥΝ ΕΡΓΑΤ ΙΣΜ Ο Σ, με τη συλλογική του εναρμονισμένη προσπά
θεια, στηρίζει και αναπτύσσει την ανθρώπινη προσωπικότητα που αποτελεί 
το βάθρο της αληθινής ελευθερίας, της οικονομικής ασφάλειας, της δι
καιοσύνης και οδηγεί στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου, που αποτελεί τον 
κυρτότερο συντελεστή στήριξης της ειρήνης, εξαφανίζοντας την φτώχεια 
και το φόβο στη ζωή.

Παραγωγοί και καταναλωτές αγκαλιασμένοι, με οδηγό τα παραπάνω 

υψηλά ιδανικά του ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ, διαμορφώνουν το αληθινό νόημα 
της ζωής, απαλλαγμένο οπό κατατρεγμούς και συγκρούσεις, οδηγώντας 
την ανθρωπότητα σε πραγματική ανάπτυξη και πρόοδο, προσδίδοντάς της 
το μεγαλείο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
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Θ Ε Σ Ε Ι Σ  —  Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Με δύο Πράξεις του Διοικητή: της 
Τράπεζας της Ελλάδος (1270/1.4.88 
και 1330/14.7.88) δίνετοοι η ευχέρεια 
στα πιστωτικά ιδρύματα να προχωρούν 
σε ρύθμιση των απαιτήσεων τους από 
δάνεια προς επιχειρήσεις διαφόρων κλά
δων και προς συνεταιριστικές επιχειρή
σεις και οργανώσεις (βλ. Ειδήσεις σ’ αυ
τό το τεύχος).

Η δεύτερη από τις προαναφερόμενες 
Πράξεις παρέχει τη δυνατότητα μετο
χοποίησης ληξιπρόΛσμων ή μη απαιτή
σεων, τη μετατροπή δηλαδή των οφει
λών σε μετοχικό κεφάλαιο που θα ανή
κει στο πιστωτικό* ίδρυμα. Σύμφωνα με 
την Πράξη αυτή, τέτοια ρύθμιση μπο
ρεί να γίνει και για. τις συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις και οργανώσεις.

Όσον αφορά τις συνεταιριστικές α
νώνυμες εταιρείες, η ρύθμιση της μετο
χοποίησης είναι εφικτή, αφού διαθέτουν 
μετοχικό κεφάλαιο που μπορεί να αυξη
θεί και η αύξησή του να αποδοθεί με τη 
μορφή μετοχών στην ATE. Αν επιλεγεί 
αυτός ο τρόπος ρύθμισης, η π,λειοψηφία

των μετοχών ορισμένων μεγάλων συνε
ταιριστικών A.É. θα ανήκει στην ATE. 
Στις υπόλοιπες όμως συνεταιριστικές ορ
γανώσεις (πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, 
ενώσεις, κεντρικές ενώσεις και κοινο
πραξίες) , η επιλογή- της μετοχοποίησης 
δεν είναι δυνατή. Η αναφορά της Πρά
ξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελ
λάδος και σε αυτές είναι προφανώς λαν
θασμένη.

Αντιμετωπίζοντας τις νέες συνθήκες 
που διαμορφώνονται ειδικότερα για τις 
ανώνυμες 'συνεταιριστικές εταιρείες, ορι
σμένες από τις οποίες αντιμετωπίζουν ο- 
ξύτατο πρόβλημα εκπλήρωσης των υιπο- 
χρεώσεών τους, Η ATE, στην οποία πέ
φτει το βάρος της ρύθμισης, ας μη βια
στεί να αποκτήσει ουσιαστικά την κυριό- 
τητά τους. Ίσως κάποιες ενδιάμεσες λύ
σεις συνεργασίας προσφέρονται περισσό
τερο, όταν επικρατήσει μακροχρόνια προ̂ · 
οπτική. Άλλωστε, σκοπός των μέτρων 
'είναι η εξυγίανση και όχι η αλλαγή ιδιο
κτησίας στις συνεταιριστικές επιχειρή
σεις.

Η ΔΙΑΜ ΑΧΗ Γ ΙΑ  ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ  
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Στα πρόθυρα κρίσης οδηγήθηκε η 
ΠΑΣΕΓΕιΣ αναφορικά με το θέμα της 
ίδρυσης των Κεντρικών Κλαδικών Συνε
ταιριστικών Ενώσεων που· προβλέπει ο 
νόμος 1541) 85. Ένα θέμα καθαρά οι
κονομικής σημασίας κατέληξε και αυτό 
σε θέμα κομματικής αντιπαράθεσης.

Το λάθος ξεκινά από τον ίδιο το νόμο 
1541) 85, που με πολύ απλοϊκό τρόπο 
καθόρισε επακριβώς ποιές Κεντρικές 
Κλαδικές Ενώσεις πρέπει να υπάρχουν. 
Σχεδιάζοντας χωρίς να λάβει υπόψη την 
πραγματικότητα σ’ αυτό τον τόπο, ο νο  
μοθέτης καθόρισε συγχωνεύσεις, διασπά
σεις και μετατροπές κατά βούληση και

μάλιστα για φορείς εθνικής σημασίας. 
Οι συνεταιρισμοί όφειλαν έτσι να ανα
λωθούν σε διαδικασίες, αψηφώντας μια 
πραγματικότητα που καθίσταται κάθίε 
μέρα και πιο απαιτητική. Αφού κάποιος 
'είχε την ιδέα και κανένας δεν είχε τη 
δύναμη ή το θάρρος να τον προσγειώσει 
στην πραγματικότητα, η βούλησή του έ
γινε νόμος, που δεν τροποποιείται επει
δή θα έχει «πολιτικό κόστος» (διάβαζε 
κομματικό κόστος). Αν το συνεταιριστι
κό κόστος είναι μεγάλο, αυτό δεν έχει 
σημασία.

Το λάθος που έγινε από τό νομοθέτη 
συνεχίζεται από την ΠΑΣΕΓΕΣ. Δεν
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θέοεις - Απάφεις

μελέτησε ο νομοθέτης τις επιπτώσεις των 
διασπάσεων, συγχωνεύσεων ή μετατρο
πών των υφισταμένων φορέων, αλλά δεν 
τις μελέτησε ούτε η ΠΑΣΕΑΈΣ, στα 
τρία χρόνια που μεσολάβησαν, παρότι- ■ 
αποτελεί τον κατ’ εξοχήν ενδιαφερόμενο 
φορέα, για λογαριασμό όλων των συνε
ταιρισμών. Και το περίεργο είναι ότι 
όλη η; διαμάχη δεν συγκεντρώνεται στα 
πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα 
των μεταβολών, αλλά σε θέματα, διαδι
κασίας.

Αλήθεια, ποιά· έκθεση ποιών μελετηπ 
τών έχει δείξει ότι ηι διάσπαση της ΚΥ- 
ΔΕΠ σε τρεις Κεντρικές Ενώσεις θ'α 
έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από 
μειονεκτήματα ή το αντίστροφο; Ποιά 
πλεονεκτήματα εξασφαλίζονται και ποιά 
σημερινά μειονεκτήματα, θεραπεύονται; 
Ποιες συμπληρωματ’ΐκότηιτες χάνονται

ΟΙ 130 ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ

Από πραγματικό ενδιαφέρον για τον 
χρησιμότατο θεσμό της εποπτείας των 
συνεταιρισμών, επανερχόμαστε στο θέμα 
της πρόσληψης 130 πτυχιούχων από την 
ATE, που προορίζονται να στελεχώσουν 
τη"/ εποπτική της υπηρεσία.

0  τιρόπος επιλογής με συνέντευξη, που 
έχει ανακοινώσει ηι ATE, δεν προσφέρε- 
ται για την περίπτωση αυτή, όχι μόνο 
διότι αφήνει περιθώρια μεροληψίας —  
αυτό .είναι το λιγότερο στην προκείμενη! 
περίπτωση —  αλλά διότι ο τρόπος αυ
τός είναι ανεπαρκής και αιδόκιμος. Οι 
επόπτες της ATE¡ οφείλουν να είναι οι 
επίλεκτοι του -κλάδου, αφού καλούνται 
να επιτελέσουν έργο ελεγκτικό σε συνε
ταιριστικές οργανώσεις που θ*α διαθέτουν 
προσωπικά με τα ίδια ή, μερικές φορές, 
και περισσότερα τυπικά ή και ουσιαστι
κά προσόντα. Αλοίμονο αν οι ελέγχοντες 
είναι του ίδιου ή και κατώτερου επιπέ-

και ποιά έτοιμα στελέχη θ'α καταλάβουν 
τις κορυφαίες θέσεις; Και, τελικά, τί κό
στος διαχείρισης προϋπολογίζεται για 
κάθε επιμέρους φορέα και πώς συγκρί- 
νεται με το> σημερινό κόστος;

Αυτού του είδους ερωτήματα θα έπρε
πε να απασχολούν μια ψύχραιμη και α
δέσμευτη συνεταιριστική ηγεσία και πά
νω στην επεξεργασία τους θα μπορούσαν 
να· υπάρξουν απόψεις -/,αι ενδεχομένως 
•διαφωνίες. Χωρίς μελέτη πάνω σε όλες 
τις πτυχές μιας διάσπασης — ή συγχώ
νευσης — όλες οι διαφωνίες και οι αν
τεγκλήσεις μέσω του τύπου αποτελούν 
περιττές πολυτέλειες σε μια στιγμή που 
χρειάζεται πραγματική συνεταιριστική 
ανασυγκρότηρη, για την αντιμετώπιση 
των συνθηκών που θα δημιουργηθούν το 
1992.

ΥΠ Η ΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Α.Τ.Ε.

οου από τους ελεγχόμενους. Αν αυτό 
συμβεί, η; εποπτική υπηρεσία, ως θεσμός 
και ως λειτουργία, θα υποβαθμισθίεί. Θα 
γίνει μια περιττή γραφειοκρατική διαδι
κασία και όχι επόπτης, βοηθός και σύμ
βουλος των συνεταιρισμών.

Τόσο η ATE όσο και οι συνεταιρι
σμοί έχουν ανάγκηι από ικανά εποπτικά 
στελέχη. Αν δεν είναι, ήδη αργά, η από
φαση για επιλογή με συνέντευξη οφεί
λει να ανακληθεί. Με γνωστή τη σημε
ρινή ανεπάρκεια των πανεπιστημιακών 
σπουδών ας εμποδιστούν, με κάποιου εί
δους εξετάσεις, οι ανεπαρκείς, ώστε να 
μη γίνουν επόπτες άλλων επαρκέστερων. 
Ακόμη και η πιο αμερόληπτη επιτροπή 
επιλογής με συνέντευξηι δεν είναι σε θέ
ση να αξιολογήσει το επίπεδο των πολ
λών ικανοτήτων που είναι αναγκαίες για 
το εποπτικό έργο.

Ας ξανασκεφ'θ'εί το θέμα η ATE.

211



Σ Ε Β Α Θ  a b e
Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ  

Β ΙΟ Μ Η ΧΑ Ν ΙΚ Η Σ  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ε Ω Σ  ΘΡΑΚΗΣ

Ξάνθη: Καραολή 79 — Αθήνα Α. Ριανκούρ 64)

,AA\wi*wU\\\\Vttm\\HVuu\\tt\Uuvuu\Uu\w\uU\\u\«\U\u\\\uu\\\u\\vu\Hvv\uwWvu*wvv**MM%\w\\vVvww*\\vv%wv\\v*wwWww\Hi\V^

ί —  Π ΡΟ ΣΤΑΤΕΥΕ Ι το εισόδημα των αγροτών, 

ί —  ΕΞ Α ΣΦ Α Λ ΙΖΕ Ι ποιότητα στον καταναλωτή.

: —  Δ ΙΝ Ε Ι εργασία στους ανθρώπους της ακριτικής περιοχής. 

| —  ΒΟΗΘΑ την εθνική οικονομία.

I —  ΣΤ Η Ρ ΙΖΕ Ι τη συνεταιριστική ανάπτυξη.
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ΜΝΗΜΗ Α Λ ΕΞ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Μ Π Α Λ Τ Α Τ ΖΗ
Σύοσωμη η συνεταιριστική κίνηση τίμησε τη μνήμη του Αλέξαν

δρου Μπαλτατζή ¡ιε τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατό του.
Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, πρόεδροι και -κορυφαία συνεταιριστικά 
στελέχη από ολόκληρη τη χώρα, βουλευτές και οι αρχές της πόλης, 
παραβρέθηκαν στο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη στις 
24 Ιουλίου 1988. Την προηγούμενη ημέρα έγιναν τα αποκαλυπτήρια 
-προτομής του Αλέξανδρου Μπαλτατζή στην πλατεία του Δαφνώνα Ξάν
θης, στην οποία θα δοθεί το άνομα του άξιου συνεταιριστή.

II πόλη της Ξάνθης, τιμώντας τον Αλέξανδρο Μπαλτατζή, έδωσε
το όνομά του σε πλατεία, της πόλης (κοντά στην Ένωση Συνεταιρι
σμών) , όπου εστήθη η προτομή του.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής έγιναν την 1η Οκτωβρίου πα
ρουσία του Γπουργού Μακεδονίας - Θράκης, πλήθους κατοίκων της πό
λης και συνεταιριστών από όλη την Ελλάδα.

Οι συνεταιριστές τιμούν και Οα τιμούν τη μνήμη του.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1541)1985

Μετά τις δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο, ότι ο κ. Υπουργός Γεωργίας προ
τίθεμαι να προβεί σε νέα τροποποίηση: του νόμου για το υ ί Αγροτικούς Συνεταιοι- 
σμούς, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ, με αναλυτικό υπό
μνημα που υπέβαλε στο?/ κ. Υπουργό τονίζει, ότι οι επίμαχες 'διατάξεις που πρέ
πει να τ ρ ο π ο π ο Ίη θ 'ο ύ ν  δεν είναι μία ή δύο αλλά περισσότερες και η Τη. κατά σειρά 
τροποποίηση δεν πρόκειται να λύσει τα πολλαπλά Θέματα που έχουν ανακύψει, αλ
λά, αφού επισημαίνει την αδικαιολόγητη άρνηση του κ. Υπουργού να δεχθεί τον 
διάλογο, επιβάλλεται ηι σφαιρική μελέτη της συνεταιριστικής νομοθεσίας με τη 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων και ειδικών επιστημόνων για την ορθή 
προώθηση σε προοδευτική και αναπτυξιακή κατεύθυνση.

Ενδεικτικά, περιλαμβάνει στο υπόμνημα τα παρακάτω σημεία της νομοθεσίας 
που έχουν ανάγκη επανεξέτασης:

1. Τη μορφή της Κοινοπραξίας.
2. Την κατάργηση του περιορισμού της περιφέρειας.
3. Την προστασία, της Συνεταιριστικής επωνυμίας.
4. Τη διάκριση σε τακτικά και ειδικά μέλη.
5. Τον τρόπο εγγραφής μελών.
6. Τον περιορισμό της δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου σε τυπικά και όχι 

ουσιαστικά θέματα.
7. Τον τρόπο καθορισμού της συνεταιριστικής μερίδας.
8. Τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.
9. Τον τρόπο λήψης αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης σε συσχετισμό με την 

απαρτία.
10. Τον τρόπο εκλογής Συμβουλίων και αντιπροσώπων με το σύστημα συν

δυασμών.
11. Το σοβαρό θέμα του τρόπου συγκρότησης και λειτουργίας του Σώματος

(Συνέχεια στη σελ. 219)
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ΤΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜ Μ Α ΤΟΥ ΥΠΟ ΥΡΓΕ ΙΟ Υ  ΓΕΩ ΡΓ ΙΑ Σ

Γ ΙΑ  ΤΟ ΥΣ Σ Υ Ν ΕΤ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Υ Σ

Στα πλαίσια του Γεωργικού Προγράμματος ’88, που ο̂ μΰσι<εύθη%ε από το 
Υπουργείο Γεωργίας, περιλαμβάνεται τμήμα για τους συνεταιρισμούς που αναφέ- 
ρεται στις σχεδιαζόμενες από το Υπουργείο ενέργειες για το 1988.

Το περιεχόμενο του τμήματος αυτού ακολουθεί:
Η πολιτική για  το 1988 στον τομέα του Συν

εργατισμού αποβλέπει κυρίως στην ολοκλήρωση 
της εφαρμογής του Ν. 1541)85  περί Συνεταιρι
στικών Οργανώσεων σε ό,τι διαδικαστικό απο
μένει ακόμη και συμπληρωματικά, λόγω των 
τροποποιήσεων του αρχικού νόμου με τους νό
μους 1644)86 και 1697)87. Για το σκοπό αυτό 
πρόκειται να εκδοθούν Π. Δ)τα και Γπ. Απο
φάσεις που θα υποβοηθήσουν τις συνεταιριστι
κές οργανώσεις στην περίοδο αυτή της προσαρ
μογής στο νέο θεσμικό συνεταιριστικό πλαί
σιο. Συγκεκριμένα, προγραμματίζεται:

1) Η έκδοση κανονισμού υπηρεσιακής κατά
στασης προσωπικού αγροτικών συνεταιριστικών 
οργανώσεων. Το σχέδιο του κανονισμού έχει ο
λοκληρωθεί σε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ.

2) Η έκδοση κανονισμού διαδικασίας πρόσ
ληψης κλπ. προσωπικού αγροτικών συνεταιρι
στικών οργανώσεων.

3) Η έκδοση II.Λ. περί καθορισμού κινήτρων 
για  τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

4) Η έκδοση Π.Δ. με το οποίο θα καθορι
στούν ο τρόπος και η διαδικασία πραγματοποί
ησης προμηθειών, έργων και εργασιών των α
γροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και συν
εταιριστικών εταιρειών.

5) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις 
αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις γ ια  την 
προσαρμογή τους στο νέο θεσμικό καθεστώς και 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα 
παρουσιαστούν.

Παράλληλη θα είναι η ενεργός συμμετοχή 
και συνεργασία με τις συναρμόδιες Δ)νσεις του 
Γπουργείου, της ΠΑΣΕΓΕΣ και άλλους φοοείς, 
για  την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων 
συνεταιριστικής εκπαίδευσης των στελεχών των 
αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και ε
νημέρωσης των αγροτών καθώς επίσης και την 
ανάπτυξη και διάδοση της συνεταιριστικής ι
δέας.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και προώθηση 
των ομαδικών δραστηριοτήτων στη γεωργία, 
σημαντική θέση κατέχουν οι συνεταιριστικές 
οργανώσεις, γ ι ’ αυτό και καταβάλλεται προσπά
θεια σε κάθε είδους ομάδες παραγωγών να λε ι
τουργούν στα πλαίσια των συνεταιρισμών πρω
τοβαθμίων σε επίπεδο νομού και με δυνατότητα 
λειτουργίας ενδοσυνεταιριστικών ομάδων για  την 
από κοινού καλλιέργεια και οργανώσεων κατά 
κλάδο παραγωγής. Μέσα σ1 αυτά τα πλαίσια, 
τα μέτρα πολιτικής συνίστανται στην προνομια
κή μεταχείριση των συνεταιριστικών οργανώσε
ων σε ζητήματα χρηματοδότησης επενδύσεων 
εκσυγχρονισμού, μεταποίησης και εμπορίας κα
θώς και την ενθάρρυνση για  τη σύσταση ομά
δων παραγωγών στην παραγωγική και μεταποι
ητική φάση.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες που προγραμ
ματίζονται να γίνουν το 1988 ε ίνα ι:

•  II αναγνώριση 15 ομάδων παραγωγών με 
βάση τον Κ. 13{50)78)Ε0Ιί ,σύμφωνα με τον 
οποίο προβλέπεται η χορήγηση ενίσχυσης εκ
κίνησης των Ο.Π. που συστήνονται γ ια  τη συγ
κέντρωση της προσφοράς και διάθεσης στην α
γορά πρωτογενών ή μεταποιημένων γεωργικών 
προϊόντων, εκτός τιυν οπωροκηπευτικών. Η ι
σχύς του κανονισμού αυτού παρατάθηκε μέχρι 
την 31.12 .91 με τον Κ. 1760)87)ΕΟΚ και με 
τον οποίο μάλιστα αυξάνονται οι προηγούμενες 
ενισχύσεις εκκίνησης. Για την προώθηση της 
εφαρμογής του κανονισμού προβλέπεται να εκ- 
δοθεί νέα απόφαση που θα επιτρέπει την αύξη
ση των κινήτρων, ενώ θα δοθεί ευρύτητα στην 
ενημέριοση των περιφερειακών υπηρεσιών με 
εγκυκλίους, συγκεντρώσεις κλπ.

•  Συγκρότηση 40 ομάδων παραγωγών βάμ- 
βακος (Κ. 389 / 82/ΕΟΚ) συνεταιριστικής μορ
φής, γ ια  την ομαδοποίηση της καλλιέργειας 
στην εκμηχάνιση και μείωση του κόστους πα
ραγωγής.
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Σ Ε Κ Ε
Η Μ ΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η  ΕΕΑ ΓΩ Γ ΙΚ Η  

ΚΑΠ Ν ΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ

39 ΧΡΟ Ν ΙΑ  ΣΤΗΝ Υ Π Η ΡΕΣ ΙΑ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΠΝΩ Ν

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΠ ΝΟ Π ΑΡΑΓΩ ΓΩ Ν

ΕΞΑΓΕΙ, τό 15% περίπου των συνολικών εξαγωγών και εισάγει πάνω 
από 25 εκατομ. δολλ. κάθε χρόνο.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ, με Ελληνικά καπνά, Καπνοβιομηχανίες, Κρατικούς 
Οργανισμούς και Μονοπώλια στις περισσότερες αγοράστριες 
χώρες.

ΔΙΑΘΕΤΕΙ, για τη διεξαγωγή των εργασιών της:
— δικά της κεφάλαια 753 εκατομ.δρχ.
— αποθηκευτικούς χώρους, μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό δυνα

μικότητας 15.000 τόννων καπνών, των οποίων η λογιστική 
αξία ανέρχεται σε 443 εκ. δρχ., πολλαπλάσιας σημερινής αξίας.

— δίνει δουλειά σε 120 μόνιμους εργατοϋπαλλήλους και 2.500 
καπνεργάτες εποχιακής απασχόλησης για την επεξεργασία 
και συντήρηση των καπνών της.

Δ ΙΑ Ν ΕΜ Ε Ι, κάθε χρόνο (κατά μέσο όρο) πάνω από 40 εκατ. δρχ. 
μερίσματα στις συνεταιριστικές οργανώσεις που είναι αποκλει
στικοί μέτοχοί της.

ΣΥΜ Μ ΕΤΕΧΕΙ Ο ΡΓΑΝ ΙΚΑ  στη ΣΠ ΕΚ Α  και την κοινοπραξία Σ Ε Κ Ε — 
ΔΗΜΗΤΡΑ που εισάγουν τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα 
και υποβοηθούν το εξαγωγικό της έργο.

ΣΥΜ ΒΑΛΛΕΙ, στην αγροτοσυνεταιριστική ανάπτυξη του τόπου μας 
ΣΥΜ Μ ΕΤΕΧΟ ΝΤΑΣ στο κεφάλαιο μεγάλων συνεταιριστικών γεωργι

κών βιομηχανιών.
ΣΥΝΕΒΑΛΕ, στην ίδρυση και οργάνωση σειράς συνεταιριστικών 

εταιρειών.

ΣΤ Ο Χ Ο Σ  ΤΗΣ Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ
της ΣΕΚΕ, είναι η ανάπτυξη και διεύρυνση των εξαγωγών καπνών 
προς όφελος των ίδια>ν των παραγωγών και της Εθνικής Οικονομίας, 
μέσα στα πλαίσια των νέων ευνοϊκών συνθηκών για την ενίσχυση του 
ρόλου και της αποστολής των συνεταιριστικών οργανώσεων, που δια
γράφονται από το νέο Νόμο για τους συνεταιρισμούς.



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

•  Τβ Συνέδριο της Διεθνούς Σ υνε
ταιριστικής Ένωσης.

Στη Στοκχόλμη πραγματοποιήθηκε το 29ο 
Συνέδριο της Διεθνούς Συνεταιριστικής Έ νω
σης από 7 - 1 0  Ιουλίου. Κεντρικά θέμα απο- 
τέλεσε η ομιλία του Προέδρου της Δ.Σ.Ε. κ. 
LARS MARCUS (Σουηδού) γ ια  τ ις  Βασικές 
Αξίες του Συνεργατισμού.

Έ νδειξη της παγκόσμιας απήχησης και ση
μασίας του συνεργατισμού αποτέλεσε η παρου
σία στο Συνέδριο του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΠΕ κ. Ξαβιέ Περέζ ντε Κουεγιάρ που έδωσε 
την εναρκτήρια ομιλία.

Πρόεδρος της Δ.Σ.Ε. επανεξελέγη o LARS 
MARCUS και γ ια  την επόμενη τετραετία. Νέ
ος Διευθυντής της. τοποθετήθηκε σ Καναδός 
BRUCE THORDARSON που από το 1985 ήταν 
Αναπληρωτής Διευθυντής. Ο προηγούμενος Δι
ευθυντής ROBERT BEASLEr θα παρατείνει 
ως Σύμβουλος μέχρι τον Αύγουστο 1989.

Στο Συνέδριο πήραν μέρος περισσότεροι από 
1200 αντιπρόσωποι από όλα τα μέρη του κό
σμου, μεταξύ των οποίων και από την ΠΑ.Σ. 
Ε.ΓΕ.Σ.

•  Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και 
Συνεταιρισμών

Παρέχεται, με πράξη του Διοικητού της Τρα- 
πέζης της Ελλάδος, η ευχέρεια στα Πιστωτικά 
Ιδρύματα και να μετοχοποιούν ληξιπρόθεσμες ή 
μη απαιτήσεις από δάνεια σε δραχμές και σε 
συνάλλαγμα προς επιχειρήσεις και συνεταιρι
στικές οργανώσεις.

Με την Π .Δ.)TE 1270)1.4 .88  οι Τράπεζες 
είχαν αποκτήσει το δικαίωμα να καθορίζουν 
τους όρους (επιτόκια, διάρκεια, περίοδο χάρι- 
τος κλπ.) των ρυθμιζομένων δανείων στο πλα ί
σιο των γενικών κανόνων που ισχύουν υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Εφόσον η ρύθμιση προβλέπει περίοδο χά- 
ριτος, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής 
θα καταβάλλονται τόκοι.

β. Οι ρυθμίσεις θα καθορίζουν αναγκαίους ό
ρους και προϋποθέσεις, ώστε να περιορίζονται 
οι πιστωτικοί κίνδυνοι που αναλαμβάνουν τα π ι
στωτικά ιδρύματα και να διασφαλίζεται η ομα
λή εξυπηρέτηση των ρυθμιζόμενων δανείων. Η 
κανονική εξυπηρέτηση των ρυθμιζόμενων δανεί
ων αποτελεί προϋπόθεση για  την ισχύ της συμ

φωνίας ρύθμισης.
γ. Οι ρϊθμίσεις θα αποφασίζονται κατά περί

πτωση μετά από προηγούμενη μελέτη βιωσιμό
τητας που θα προβλέπει, εφόσον τούτο είναι 
αναγκαίο, και τα απαιτούμενα μέτρα γ ια  την 
εξυγίανση της επιχείρησης ή της συνεταιριστι
κής οργάνωσης. Η εφαρμογή των μέτρων αυ
τών είναι υποχρεωτική και αποτελεί βασικό 
όρο γ ια  την ισχύ της ρύθμισης. Σε περίπτωση 
που δεν τηρείται ο όρος αυτός, τα ρυθμιζόμενα 
δάνεια καθίστανται ληξιπρόθεσμα από το χρό
νο που έγινε η ρύθμιση και άμεσα απαιτητά, ο
πότε εφαρμόζονται οι διατάξεις περί επιτοκί
ων υπερημερίας.

δ. Σε περιπτώσεις που το σύνολο των ρυθμι- 
ζόμενων οφειλών μιας επιχείρησης ή συνεται
ριστικής οργάνωσης υπερβαίνει το ποσό των 
δραχμών ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) 
ή ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% των ι
δίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος, αν
τίγραφο της μελέτης βιωσιμότητας και της α
πόφασης που εγκρίνει τη ρύθμιση αποστέλλεται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος (Γενική Επιθεώ
ρηση Τραπεζών).

Με την ΠΔ) ΤΕ 1330)14 .7 .88  καθορίζονται 
τα ακόλουθα:

Παρέχεται η ευχέρεια στα πιστωτικά ιδρύ
ματα να μετοχοποιούν στα πλαίσια ρυθμίσεων 
οφειλών από Τραπεζικό δανεισμό με βάση την 
πιο πάνω Πράξη, ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτή
σεις τους από δάνεια σε δραχμές και σε συνάλ
λαγμα προς μεταποιητικές μεταλλευτικές εξο- 
ρυκτικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και 
προς συνεταιριστικές επιχειρήσεις και οργανώ
σεις.

Κατά τα λοιπά η ΠΔ)ΤΕ 1270)1.4 .88  πα
ραμένει αμετάβλητη.

•  Από τη ν  κίνηση των Γεωργικών 
Συνεταιρισμών

—  Με απόφαση του Γπουργού Γεωργίας 
(161948/9.6.88) καθορίζεται νέος τρόπος κα
τανομής του παρακρατουμένου ποσού από τις  
Συνεταιρικές Οργανώσεις κατά την πληρωμή 
στους αγρότες των . οικονομικών ενισχύσεων. 
Σύμφωνα με αυτή οι Συνεταιρισμοί λαμβάνουν 
ποσοστά 80% και οι Ενώσεις 20% εκτός αν η 
Γενική Συνέλευση της Ένωσης αποφασίσει δια
φορετικά.

—  Σήμφωνα με κοινή απόφαση των Γπουρ-
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Συνεταιριστικές και Αγροτικές Ειδήσεις

γών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Ε 
2665/84/22.2.1988) υποχρεώνονται όλες οι 
Οργανώσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας 
να προβούν μέχρι 30.9.1988 σε αναπροσαρμογή 
της αξίας ακινήτων τους. Σχετικές οδηγίες 
δόθηκαν με εγκύκλιο του Γπουργείου Οικονομι
κών (Ε 10533/448/29.7.88). Σε αναπροσαρ
μογή υπόκεινται τα γήπεδα και τα κτίρια.

II ΠΑΣΕΓΕΣ ζήτησε από το Γπουργείο Οι
κονομικών την απαλλαγή των Συνεταιρικών Ορ
γανώσεων. Ανταποκρινόμενο το Γπουργείο, ό
ρισε ως προαιρετική την αναπροσαρμογή για  
τ ις  Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

—“ Για να τεθεί τέρμα στις αντιθέσεις μετα
ξύ ATE και Συνεταιρικών Οργανώσεων πάνω 
στο θέμα της ασφάλισης προτείνεται η συγκρό
τηση ενός ασφαλιστικού φορέα που θα προέλ- 
θει από τη συγχώνευση των Ασφαλιστικών Ε
ταιρειών ΑΓΡΟΤΙΚΗ και ΣΪΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ.

Μέχρις ότου να επιτευχθεί αυτό, η ΠΑΣΕ- 
ΓΕΣ ζήτησε ν ’ απαλειφθεί στις συμβάσεις δα
νεισμού Συνεταιρικών Οργανώσεων από την Α. 
Τ.Ε. ο όρος υποχρεωτικής ασφάλισης στην Α
ΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και οι Συνεταιρικές 
Οργανώσεις να επιλέγουν τον ασφαλιστικό φο
ρέα.

—  Συνήλθε στις 30.7.88 η Γενική Συνέλευ
ση της ΚΧΔΕΙΙ με θέμα την τροχοτόμηση της 
σύμφωνα με τ ις  διατάξεις ■ του άρθρου 66 Ν. 
1641)85. Μετά από μακρά συζήτηση δεν εγ- 
κρίθηκε η τριχοτόμηση και ζητείται από το Γ. 
Γ. η τροποποίηση της σχετικής διάταξης.

Στο μεταξύ όμως με πρωτοβουλία Ενώσεων 
και της ΠΑΣΕΓΕΣ, ιδρύθηκαν τριτοβάθμιες 
κλαδικές συνεταιρικές Οργανώσεις γ ια  το βαμ

βάκι και γ ια  σπόρους - πολλαπλασιαστικό υλ ι
κό που θα λειτουργήσουν μετά την έγκριση των 
καταστατικών τους.

•  Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί
—  Δραστηριοποιείται η Ένωση Καταναλω

τικών Συνεταιρισμών Ελλάδος που περιλαμβά
νει ως μέλη 17 Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς 
CONSUM με 28 καταστήματα.

Πρόεδρος ο κ. Παϊπουτλίδης - Γεν. Διευθυν
τής ο κ. Κ. Χουρμουζιάδης.

—  Ο Καταναλωτικός Συνεταιρισμός CONSUM 
ΙΙατρών μοίρασε στα μέλη του 3.000.000 δρχ. 
πλεονάσματα της χρήσης 1987.

—- Ο Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Δράμας 
«Ο ΚΑΤΑΝΑΑΤΉΣ» μοίρασε στα 4 χρόνια της 
λειτουργίας του πλεονάσματα 16.000.000 δρχ.

•  Ο. Γ. Α.
—  Ανέλαβε Διοικητής του Οργανισμού Γεωρ

γικών Ασφαλίσεων ο κ. Στ. Μπαζιάνας, Δικη
γόρος και πρώην Πρόεδρος ΓΕΣΑΣΕ.

—  Διοικητής του νέου Οργανισμού ΕΛΓΑ ο
ρίσθηκε ο μέχρι τώρα Γποδιοικητής του ΟΓΑ κ. 
Δημ. Χριστοδούλου.

® ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
—  Η ATE συμμετέσχε ως παρατηρητής στο 

Συνέδριο της Διεθνούς Συνεταιριστικής Έ νω
σης που έγινε στη Σοκχόλμη στις 3.7.1988 με 
εκπρόσωπο τον Διοικητή της.

—  Για την αντιμετώπιση του εγγειοδιαρθρω- 
τικού προβλήματος της ελληνικής γεωργίας η 
ATE δημιουργεί από 1.1 .89  νέο φορέα, την 
«Τράπεζα Γης» με την μορφή ανώνυμης Εται
ρείας και με συμμετοχή τιον Αγροτικών Συνε
ταιρικών Οργανώσεων ύ.λι του Ελληνικού Δη
μοσίου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1541)1385
(Συνέχεια από τη σελ. 213)

Ελεγκτών Συνεταιρισμών.
12. Τον τρόπο δημοσίευσης των ισολογισμών Α.Σ.Ο.
13. Την αδικαιολόγητη σύσταση συνεταιριστικών οργανισμών.
14. Την αναγκαστική συγχώνευση και διχοτόμηση των Κοινοπραξιών.
1·5. Την κατάργηση όλων των νομοθετικών κρατικών παρεμβάσεων στη λει

τουργία. των Α.Σ.Ο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επισημαίνει ότι η δοκιμασία των Συ

νεταιρικών Οργανώσεων από άστοχες και αντισυνεταιριστικές διατάξεις, που οδή
γησαν στην ανάσχεση αντί της επιδιωκόμενης αναπτυξιακής δραστηριότητας, πρέ
πει ν’ αντιμετωπιστεί με την πρέπουσα σοβαρότητα και δεν υπάρχουν περιθώρια 
καθυστερήσεων.
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Κ. Σ. Ο. Σ.
Κ Ο ΙΝ Ο Π ΡΑ Ξ ΙΑ  Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν  Ο ΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  

Σ Ο Υ Λ Τ Α Ν ΙΝ Α Σ
Ε Τ Ο Σ  Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ  1 9 4 0  

ΕΔΡΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Αθήνα, Κανάρη 24

ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑ ΣΕ ΙΣ  - Δ ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ  ΕΡΓΟ ΣΤ Α Σ ΙΟ Υ : Ηράκλειο Κρήτης,
62 Μαρτύρων 193.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ Σ Ο Σ : 19 Ενώσεις Συνεταιρισμών Σσυλτανοπαραγωγικών 
περιοχών που περιλαμβάνουν το σύνολο σχεδόν των σουλτανοπαραγωγών.

Οι ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας, η εκλεκτή ποικι
λία σταφιδαμπέλων και η εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων καλλιεργείας από 
παραγωγούς με γνώση, πείρα και μεράκι, κάνουν την ελληνική σουλτα
νίνα μιά από τις καλύτερες σταφίδες υτον κόσμο.

Η ΚΣΟ Σ, αξιοποιώντας ιδανικά αυτές τις μοναδικότητες με όλα τα 
μέσα που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, κάνει την 'ελληνική σουλτα
νίνα ακόμα καλλίτερη κι έτσι καλύπτει τις προτιμήσεις και του πιο απαι
τητικού πελάτη στην παγκόσμια αγορά.

Η Κ Σ Ο Σ  διαθέτει ένα καινούργιο εργοστάσιο εφοδιασμένο με τα πιο 
σύγχρονα αυτόματα μηχανήματα επεξεργασίας, διαλογής και συσκευασίας 
σταφίδας, δυναμικότητας 80 τόννων το· 7ωρο. Επίσης, διαθέτει άρτια εκ
παιδευμένο και πεπειραμένο προσωπικό, εξειδικευμένο στα θέματα σουλ
τανίνας. Με τα εφόδια αυτά και τη μόνιμη και δημιουργική δραστηριότητα 
που αναπτύσσει σαν κορυφαία Συνεταιριστική οργάνωση των σουλτανο- 
παραγωγών, η Κ Σ Ο Σ  κατατάσσεται μεταξύ των κυριοτέρων φορέων αΕιο- 
ποιήσεως της σουλτανίνας και αποτελεί εγγύηση για την άριστη ποιότητά 
της.

Πρόεδρος του Δ.Σ.: ΠΑΝ. ΤΣΑ Κ ΙΡΗ Σ  
Διευθυντής: Γ ΙΑΝΝΗΣ Μ Π ΙΤ Ο Σ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  ΙΣ Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Υ  31.12.1987 
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Δρχ. 549.527.953

686.255.520 
» 3.274.926.642
» 1.284.193.268

» 1.575.836.665
» 1.207.328.310

621.539.730

»
279.510.783
257.416.394
22.094.389

29.043.692

Απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό 35.
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φτιάχνει ίο σήμερ χτίζει το αύριο!
Η Αγροτική Τράπεζα σήμερα . 

υλοποιεί τα όνκρα και τις ελπίδες του 
λαού μας. Η προοπτική μιας Ελλάδας 
οικοΨρμικά και πολιτιστικά 
αναπτυγμένης είναι κυριαρχικός 
στόχος της Αγροτικής Τράπεζας.
Για την επιτυχία του οτόχου αυτού η 
Αγροτική Τράπεζα κινεί, χωρίς/ 
κερδοσκοπική αντίληψη, τα χρήματα 
όλων μας, δυναμικά και αποδοτικά για 
όλους τους 'Ελληνες.

Έτσι, η Αγροτική Τράπεζα 
εκσυγχρονίζει και 6ιομηχανοποιεί την 
παραδοσιακή γεωργική παραγωγή. · 
Ιδρύει Συνεταιριστικές Βιομηχανίες

που τις στελεχώνει με ειδικούς, ενώ 
παράλληλα παρέχει προηγμένη 
τεχνολογική στήριξη και χορηγεί 
δάνεια με νέα Αντίληψη για την 
Αγροτική Πίστη.

Αλλά η συμμετοχή της και σε 
άλλους παραγωγικούς τομείς της 
δημόσιας ζωής της χώρας είναι 
σημαντική και ουσιαστική, όπως 
σημαντική και ουσιαστική είναι η 
παρέμβασή της και οτον αγώνα για την 
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

Αυτή είναι η Αγροτική Τράπεζα, 
σήμερα!

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ



Ε Ν Ω Σ Η

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

KONSUM - ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - Καλλιθέα - ΚΕΚΡΟ Π Ο Σ 102

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥ ΣΕΩ Σ  1985

Η ΕΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ Σ ΥΝ ΕΤ Α ΙΡ ΙΣΜ Ω Ν  - KO N SU M  είναι 
το κεντρικό όργανο των καταναλωτικών συνεταιρισμών με την επωνυμία 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - KO N SU M  και τους οποίους εκπροσωπεί τόσο στη χώρα 
μας όσο και στο εξωτερικό.

Στη δύναμη της ΕΝ Ω ΣΗ Σ  ανήκουν 15 πρωτοβάθμιοι Καταναλωτικοί 
Συνεταιρισμοί, που λειτουργούν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας 
μας, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα, Πάτρα, Λάρισα, Χαλκίδα 
κλπ. και διαθέτουν 28 σύγχρονα καταστήματα SUPER - MARKET, από τα 
οποία εξυπηρετούνται όχι μόνο τα 36.000 μέλη των Συνεταιρισμών, αλλά 
και το καταναλωτικό κοινό των περιοχών δραστηριότητος των Καταναλω
τικών Συνεταιρισμών.

Οι παραπάνω Συνεταιρισμοί, με την πετυχημένη δράση τους, παρεμ
βαίνουν ανταγωνιστικά στην ελεύθερη αγορά της δικαιοδοσίας τους και 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εξυγίανσή της προς όφελος των κατα
ναλωτών. Στην προσπάθεια τους έχουν αμέριστη τη συμπαράσταση και 
βοήθεια της ' Ενωσης.

Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ Σ Υ Ν ΕΤ Α ΙΡ ΙΣΜ Ω Ν  - KO N SU M  συμ
μετέχει στην EUROCOOP, που είναι οργάνωση των Καταναλωτικών Συ
νεταιρισμών των χωρών μελών της ΕΟΚ και τώρα προωθούνται οι σχετι
κές διαδικασίες, ώστε ούντομα να καταστεί μέλος της Διεθνούς Συνεται
ριστικής ’Ενωσης (LC.A.) και της INTERCOOP.

Η συνεργασία με τις παραπάνω Διεθνείς Οργανώσεις θα συμβάλει 
σημαντικά στην παραπέρα ανάπτυξη και πρόοδο του ανοικτού καταναλω
τικού συνεταιριστικού κινήματος της χώρας μας.

Πρόεδρος Δ .Σ .: ΚΩ ΣΤΑΣ  Π Α Τ Π Ο Υ Τ Λ ΙΔ Η Σ

Γενικός Διευθυντής: Κ Ω Σ Τ Α Σ  X Ö Υ Ρ Μ Ο ΥΖI ΑΔΗ  Σ __ _____

Γ.Γ. Συμβουλίου Διευθυντών: ΙΩΣΗΦ Α Λ Ε ϊΑ Ν Δ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

223



«SINETERISTIKI PORIA»

C o o p e r a t i v e  Review -  Pu b l i s h e d  by t he  'FRIENDS OF 
COOPERATION SOCIETY',  25 Koumoundourou S t r . ,
104 37 Athens, -  Gr eece .

CONTENTS of  No 1 1 / 1 9 8 8

-  C o d i f i c a t i o n  of  Law 1541/ 1985  on Agr i cul  t  u.r al
C o o p e r a t i v e  Or g a n i z a t i o n s  (by B. Lambropoi i l ou-  
Di mi t r i a d o u i

-  Message of  t he  Fr i e n d s  o-f Co o p e r a t i o n  S o c i e t y
on t he  I n t e r n a t i o n a l  C o o p e r a t i v e  Day

-  Our Views

-  Memory of  A l e x a nde r  B a l t a t z i s

-  M o d i f i c a t i o n s  of  Law 1 5 4 1 / 1 9 8 5

-  Programme of  t he  M i n i s t r y  of  A g r i c u l t u r e  c o n c e r n i n g
Co o p e r a t i  ves

page

129

208

209

213

2 1 3

-  C o o p e r a t i v e  and A g r i c u l t u r a l  News ! 1 7

ΣΥΝ ΕΤΑ ΙΡ ΙΣΤ ΙΚΗ  Π Ο ΡΕ ΙΑ  
ΔΡΑΣΗ — ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ — ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1 Τρίμηνη έκδββη τοι> Επιστημονικού - Ιδεολογικού ϊω ματε ίου
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΝΕΡΓΑΤΙΧΜΟΥ

Γραφεί«: Κουμουνδούρου 25 (4ος όροφος) Αθήνα 10437 (τηλ. 52.47.162) 
ίδιβκτηαίκ - 'Εκύοαη: Εταιρείας των Φίλων του Συνεργατισμού 
Υηεύβονβς κατά νόμο: Γιάννης Στρογγύλης (Πρόεδρος της Εταιρείας) 

οδός Αιγίνης 62-64 Αθήνα 113 62 τηλ. 82.39.502. 
ϊυντακτ. Επιτροπή: Β. Δημητριάδου - Κ. Παπαγεωργίου - Γ. Σελλιανάκης 
Εισφβρέξ 1988: Για Νομικά Πρόσωπα δρχ. 2.000. Γιά άτομα δρχ. 1.000. 
Εμβάσματα: Στον Ταμία κ. Νικ. Πατρίκιο, οδός Καλλιρρόης 12 

Αθήνα 117 43 (τηλ. 92.26.777)
Τυπογραφείο: Νικήτα Κ. Καράλη, Γερανιού 7 - Τηλ. 52 33 965

Κυκλοφορία 10.10.1988
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προσφέρει τη σιγουριά της ολοκληρωμένης κάλυψης 
σε όλους τους ζωτικούς κλάδους και εξασφαλίζει:

τη γρήγορη και πρόθυμη εξυπηρέτηση
την αντικειμενική και δίκαιη αποζημίωση
τον σεβασμό και την πλήρη κατανόηση προς τους
ασφαλισμένους.

Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η
Από το 1978, η πρώτη και η μόνη αμιγής Συνεταιριστική 
Ασφαλιστική Εταιρία στην Ελλάδα, με αποκλειστικούς 
μετόχους 60 Συνεταιριστικές Οργανώσεις και με κεφάλαια 
και αποθεματικά πάνω από 300 εκατομμύρια δραχμές. 
Αντασφαλιστική κάλυψη από τα μεγαλύτερα διεθνή 
συνεταιριστικά και ιδιωτικά αντασφαλιστικά συγκροτήματα.

ΣΥΝ ΕΤΑ ΙΡ ΙΣΤ ΙΚΗ  ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΗ  1
Ιδ

Κεντρικά Γραφεία: £
Ακαδημίας και Γ. Γενναδίου 8 - Αθήνα, Τη,λ- 36.42.611 - 15 9
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: |
Ταμιακή 17 - Θεσσαλονίκη - Τηλ. 268.503 «
Πρακτορεία και γραφεία σ’ όλη την Ελλάδα και στις Ενώσεις των #
Γεωργικών Συνεταιρισμών. |
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