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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέµα: Τροποποιήσεις των Ν. 4015/2011 και Ν. 2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές
Οργανώσεις».
Με το άρθρο 61 του ν. 4277/1.8.2014 (ΦΕΚ Α 156) τροποποιείται ο ν. 4015/2011, καθώς
και ορισµένες διατάξεις του ν. 2810/2000. Οι τροποποιήσεις αυτές βελτιώνουν διατάξεις του
ν.4015/2011, ώστε να καθίσταται ευχερής η εφαρµογή του, επαναφέρουν ρυθµίσεις του
ν.2810/2000, κυρίως όµως ρυθµίζουν θέµατα ,τα οποία προέκυψαν από την εφαρµογή των
µεταβατικών διατάξεων του ν.4015/2011, περί συγχώνευσης και µετατροπής των πρώην
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) κάθε βαθµού
Συνεταιρισµούς (Α.Σ) ή σε

σε Αγροτικούς

Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (Α.Ε.Σ) και των

Συνεταιριστικών Εταιριών (Σ.Ε) σε Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (Α.Ε.Σ).
Επανέρχεται σε ισχύ µια σηµαντική διάταξη, η οποία είχε θεσπισθεί µε το άρθρο 35 παρ. 13
του ν. 2810/2000 και αφορούσε στο αφορολόγητο του πλεονάσµατος, το οποίο
δηµιουργείται από την συναλλαγή του µέλους µε τον Συνεταιρισµό του, διάταξη εξαιρετικά
σηµαντική για την αναπτυξιακή πορεία ενός συνεταιρισµού. Η άνω διάταξη της παρ.13 του
ν. 2810/2000, ειχε επαναληφθεί µε την διάταξη της παρ.11 του άρθρου 15 του ν. 4015/2011.
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Τέλος µε την διάταξη του άρθρου 32 του ν.4282/2014 (ΦΕΚ Α΄182/29.8.2014),
τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν διατάξεις των προαναφερόµενων νόµων, όσον αφορά
κυρίως στις πρώην τριτοβάθµιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

Ειδικότερα επί των διατάξεων των άρθρων 61 και 32 τα οποία τροποποιούν και
συµπληρώνουν διατάξεις του ν. 4015/2011 και του ν. 2810/2000, αναφέρουµε τα
ακόλουθα:

1. Με την παράγραφο 1 επανέρχεται ο όρος «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις»
(ΑΣΟ), για την διάκριση των αγροτικών συνεταιρισµών (ΑΣ) και των αγροτικών εταιρικών
συµπράξεων (ΑΕΣ), αντικαθιστώντας έτσι την αντίστοιχη διάταξη του ν. 4015/2011 περί
«Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων» (ΣΑΟ).
2. Έτσι αγροτικός συνεταιρισµός είναι ο πρώην πρωτοβάθµιος αγροτικός συνεταιρισµός, ο
οποίος λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2810/2000, όπως ο νόµος αυτός
τροποποιήθηκε µε τον ν. 4015/2011 και τον παρόντα νόµο. Συγκεκριµένα, το άρθρο 1 του
ν. 2810/2000, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 4015/2011 µε τις ακόλουθες
µεταβολές:
α) Παραµένει ο ορισµός της έννοιας του αγροτικού συνεταιρισµού, όπως αυτός έχει
υιοθετηθεί διεθνώς από το έτος 1996 στο Συνεταιριστικό Συνέδριο που έγινε στο
Μάντσεστερ της Αγγλίας και έχει ως εξής : «Ο αγροτικός συνεταιρισµός

(ΑΣ) είναι

αυτόνοµη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, µε την
αµοιβαία βοήθεια των µελών της, την οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και
προαγωγή τους, µέσω µιας συνιδιοκτήτης και δηµοκρατικά διοικούµενης επιχείρησης ».
β) Πέραν των αγροτικών συνεταιρισµών, ο νόµος ενδεικτικά αναφέρει και ορισµένα άλλα
είδη συνεταιρισµών, οι οποίοι θεωρούνται αγροτικοί, εφόσον δραστηριοποιούνται στον
κλάδο ή σε δραστηριότητες της αγροτικής οικονοµίας, όπως οι αλιευτικοί συνεταιρισµοί, οι
κτηνοτροφικοί,

οι

πτηνοτροφικοί,

οι

µελισσοκοµικοί,

οι

σηροτροφικοί,

οι

αγροτουριστικοί, οι αγροβιοτεχνικοί και οι οικοτεχνικοί, παραλείποντας όµως να
συµπεριλάβει τους δασικούς συνεταιρισµούς, τροποποιώντας έτσι την αντίστοιχη διάταξη
του ν. 2810/2000. Συνεπώς οι δασικοί συνεταιρισµοί δεν είναι αγροτικοί συνεταιρισµοί.
Τούτο άλλωστε προκύπτει από την ρητή διάταξη του άρθρου 18 παρ. 7 του ν. 4015/2011,
σύµφωνα µε την οποία οι δασικοί συνεταιρισµοί και οι ενώσεις δασικών συνεταιρισµών (οι
ενώσεις δασικών συνεταιρισµών κατ’ εξαίρεσιν διατηρούνται, αντίθετα προς τις ενώσεις
αγροτικών συνεταιρισµών, οι οποίες καταργούνται), παραµένουν και συνεχίζουν να
λειτουργούν, όπως λειτουργούσαν µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4015/2011.
Αχαρνών 2, ΤΚ. 10176 Αθήνα, Τηλ: 210 2124367 , Fax: 210 2124150,
E-mail: gensecr@hq.minagric.gr

2

Έτσι από 21.9.2011, οι δασικοί συνεταιρισµοί, και οι ενώσεις δασικών συνεταιρισµών είτε
αναγκαστικής µορφής, είτε ελεύθεροι, συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις ειδικές
διατάξεις των αναγκαστικών νόµων οι αναγκαστικοί, και συµπληρωµατικά µε ν. 2810/2000,
και οι ελεύθεροι δασικοί µε τον ν.2810/2000, όπως ο νόµος αυτός ίσχυε πριν την
τροποποίησή του, για µια µεταβατική περίοδο δηλαδή, µέχρι να εκδοθεί νέος νόµος, ο
οποίος θα ρυθµίζει τα της ιδρύσεως και λειτουργίας των δασικών γενικά συνεταιρισµών.

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω όλοι οι δασικοί συνεταιρισµοί και οι ενώσεις αυτών, οφείλουν να
λειτουργούν όπως λειτουργούσαν και να διεξάγουν αρχαιρεσίες σύµφωνα µε τις διατάξεις
του καταστατικού τους, µη επηρεαζόµενοι από τις ρυθµίσεις του ν. 4015/2011, όπως ισχύει.
Συνεπώς οι αρχαιρεσίες στους πρωτοβάθµιους δασικούς συνεταιρισµούς διενεργούνται
χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού, ενώ για τις εκλογές των Ενώσεων απαιτείται η
παρουσία δικαστικού λειτουργού. Οι δασικοί Συνεταιρισµοί και οι Ενώσεις αυτών δεν
εγγράφονται στο Μητρώο ΑΣΟ, αφού εξαιρούνται της εφαρµογής των διατάξεων του ν.
4015/2011. Αντίθετα οι λοιποί αναγκαστικοί συνεταιρισµοί εγγράφονται στο Μητρώο ΑΣΟ,
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις, που θα ορίσει η Υ.Α, που θα εκδοθεί, λόγω των ειδικών
διατάξεων, που ισχύουν για τους συνεταιρισµούς αυτούς.
Ένα θέµα, το οποίο δηµιουργήθηκε στην πράξη για ένα µικρό αριθµό Ενώσεων, οι οποίες
είχαν µέλη και δασικούς και αγροτικούς συνεταιρισµούς, επιλύεται µε την υποπερ. στστ)
της περ. β) της παρ. 9 του άρθρου 61, σύµφωνα µε την οποία, οι Ενώσεων ∆ασικών Αγροτικών Συνεταιρισµών, δηλαδή µεικτής µορφής Ενώσεις διατηρούνται ως δασικές
µέχρι την αντικατάστασή τους µε νέο νόµο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Οι αγροτικοί
συνεταιρισµοί µέλη των δασικών αυτών Ενώσεων, παραµένουν µέλη εφόσον το επιθυµούν,
άλλως µπορούν να αποχωρήσουν και είτε να συνεχίσουν την ανεξάρτητη λειτουργία τους,
είτε να συγχωνευθούν µεταξύ τους, δηµιουργώντας ένα νέο µεγάλο αγροτικό συνεταιρισµό.
Παραµένοντας όµως µέλη των Ενώσεων ∆ασικών Συνεταιρισµών, µπορούν να
εξυπηρετούνται από τις δραστηριότητες των Ενώσεων αυτών. Όταν όµως αποφασίσουν να
αποχωρήσουν, λαµβάνουν την ονοµαστική αξία της συνεταιριστικής τους µερίδας, σύµφωνα
µε τους όρους του καταστατικού της Ενώσεως, στην οποία είναι µέλη.

3. Στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) περιλαµβάνονται και οι Αγροτικές
Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ), οι οποίες λειτουργούν µε την νοµική µορφή της ανώνυµης
εταιρίας, συνιστώνται αποκλειστικά από αγροτικούς συνεταιρισµούς ή και άλλες ΑΕΣ,
διέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, όσον αφορά στην σύσταση και
λειτουργία τους µε τους περιορισµούς, όµως που θέτει ο παρών νόµος στο άρθρο 6 αυτού,
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όπως στον οικείο τόπο αναλύονται. Τα καταστατικά των ΑΕΣ εγκρίνονται και
δηµοσιεύονται στο ΓΕΜΗ, σύµφωνα µε την διαδικασία, που προβλέπεται για τις ανώνυµες
εταιρείες.

4. Ο ν. 4015/2011 εισήγαγε τον πολύ χρήσιµο θεσµό του Εθνικού Μητρώου των ΑΣΟ και
των ∆.Ο (∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων), ο οποίος θεσµός θα βοηθήσει στην καταγραφή
,στην παρακολούθηση από την πολιτεία, όλων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων
της χώρας και των διεπαγγελµατικών οργανώσεων, και στην καλλίτερη εξυπηρέτηση των
ιδίων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων από την Κεντρική ∆ιοίκηση και τους
αρµόδιους φορείς. Σε όλες τις χώρες το Μητρώο των επιχειρήσεων αποτελεί παράγοντα
διαφάνειας - για τους συνεταιρισµούς βεβαίως η διαφάνεια αποτελεί βασική συνεταιριστική
αξία – και επιτάχυνσης διαδικασιών τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεως όσο και σε επίπεδο
κράτους.
Το Εθνικό Μητρώο των ΑΣΟ, θα αποτελέσει και όργανο για την άσκηση της προβλεπόµενης
από το άρθρο 12 παρ. 4 του Συντάγµατος Εποπτείας εκ µέρους του κράτους, στους
αγροτικούς συνεταιρισµούς, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4015/2011.
∆ηλαδή ο νοµοθέτης αναθέτει πλέον την κρατική εποπτεία στην Εποπτική Αρχή, αφού
καταργεί το άρθρο 16 του ν. 2810/2000 και προβλέπει την έκδοση κανονιστικής διοικητικής
πράξης, Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίσει τον τρόπο άσκησης και το
περιεχόµενο του ελέγχου εκ µέρους της Εποπτικής Αρχής.

Στο Εθνικό Μητρώο ΑΣΟ και ∆Ο, το οποίο έχει αποτελέσει ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,
η οποία συνεχώς ενηµερώνεται και επικαιροποιείται, όσον αφορά στις µεταβολές των
στοιχείων της, καταχωρίζονται σε ειδικές αντιστοίχως κατηγορίες οι ΑΣΟ οι

∆Ο, η

ΠΑΣΕΓΕΣ και οι διατηρούµενες πρωτοβάθµιες αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις
και οι Ενώσεις αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ν. 2810/2000, πλην βεβαίως των
αναγκαστικών δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων καθώς δεν εγγράφονται στο Μητρώο
και οι ελεύθεροι δασικοί συνεταιρισµοί, διότι όπως προαναφέρεται οι διατάξεις του ν.
4015/2011, δεν εφαρµόζονται στους δασικούς εν γένει συνεταιρισµούς.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται η µορφή, το
περιεχόµενο, η διαδικασία καταγραφής στο Μητρώο καθώς και η τήρηση αυτού. Σύµφωνα
µε την νοµοθετική αυτή εξουσιοδότηση του άρθρου
αριθµό

του ν. 4015/2011, εκδόθηκε η µε

ΥΑ 355/2011 « Μορφή, περιεχόµενο και τήρηση Εθνικού Μητρώου ΣΑΟ και

διαδικασία πρώτης εγγραφής των ΑΣ, ΕΑΣ κλπ.»
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Κατόπιν των τροποποιήσεων, που επήλθαν στις σχετικές διατάξεις µε βάση τις οποίες
εκδόθηκε η άνω απόφαση, πρόκειται να εκδοθεί νέα Υ.Α, µε βάση την οποία και θα
ολοκληρωθεί η διαδικασία του χαρακτηρισµού των ΑΣ ως ενεργών ή ανενεργών κατά
την πρώτη εγγραφή τους. Συνεπώς τα στοιχεία τα οποία θα ελεγχθούν, για την πρώτη
εγγραφή των ΑΣ είναι τα ακόλουθα :
α) Αντίγραφο του καταστατικού του αγροτικού συνεταιρισµού και βεβαίωση εγγραφής του
στα οικεία βιβλία του αρµόδιου ∆ικαστηρίου.
β) Ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία µε βάση τους ισολογισµούς,
λογαριασµούς και αποτελέσµατα χρήσης των τελευταίων τριών ετών ή των ετών λειτουργίας
του, αν ο ΑΣ έχει ιδρυθεί µέσα στην τελευταία τριετία, ώστε να φαίνεται η ενεργός
λειτουργία του συνεταιρισµού.
γ) Αριθµό µελών, σύµφωνα µε το βιβλίο µητρώου µελών, του συνεταιρισµού.
δ) Πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων του ΑΣ.
Η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων, που προσκοµίζονται από κάθε συνεταιρισµό,
επαληθεύεται από την Εποπτική Αρχή και µε βάση την πληρότητά τους, συντάσσεται
κατάλογος όσων εκπληρώνουν και τα τέσσερα κριτήρια, οπότε χαρακτηρίζονται, ως
ενεργοί. Όσοι δεν εκπληρώνουν τα άνω κριτήρια χαρακτηρίζονται ως ανενεργοί, κατά την
πρώτη έγγραφη.

Η Υπηρεσία, η οποία είναι αρµόδια για τον χειρισµό όλων των θεµάτων που αφορούν στο
µητρώο και στην τήρηση αυτού είναι η Εποπτική Αρχή, η οποία συστάθηκε µε το άρθρο 2
παρ. 3 του ν. 4015/2011. Η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 61 του ν.
4277/2014, και ορίστηκε ότι

για τις ανάγκες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου

λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων διοικητική µονάδα µε την
ονοµασία

«Τµήµα

∆ραστηριοτήτων
Νοµοθεσίας»

και

Αγροτικών

Συνεταιριστικών

Παρακολούθησης

Εφαρµογής

Οργανώσεων,
Εθνικής

και

Οµαδικών
Ενωσιακής

(στο εξής Εποπτική Αρχή).

Με την παράγραφο 13 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011,όπως,τροποποιήθηκε µε το άρθρο
61 του ν.4277/2014, ορίζεται ότι, οι αρµοδιότητες που προβλέπονται να ασκούνται από την
Εποπτική Αρχή µε το παρόν άρθρο, ασκούνται, µέχρι τη σύσταση της διοικητικής µονάδας
της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4015/2011, από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικού
Συνεργατισµού και Οµαδικών ∆ραστηριοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.
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5. Η σπουδαιότητα, η οποία δίδεται από τον νοµοθέτη τόσο στην τήρηση του εθνικού
µητρώου, όσο και στην εφαρµογή των διατάξεων περί εποπτείας, ελέγχου, αλλά και
εξυγίανσης των συνεταιρισµών, φαίνεται από τη σύσταση του Ειδικού Επιστηµονικού
Συµβουλίου, Γνωµοδοτικού χαρακτήρα, το οποίο ουσιαστικά εισηγείται επί όλων των
θεµάτων, τα οποία αφορούν στο µητρώο και τα οποία διασφαλίζουν την παρακολούθηση
της ορθής και νόµιµης λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισµών και των αµιγώς
συνεταιριστικών εταιρειών τους, καθώς και στην λήψη µέτρων, τα οποία κατά τον χρόνο
του µετασχηµατισµού τους είναι απολύτως αναγκαία, για την εξυγίανσή τους.
Ο νόµος ειδικά αναφέρει τα εξής: «Για τις ανάγκες τήρησης του Μητρώου και εφαρµογής
των διατάξεων περί εποπτείας, ελέγχου και εφαρµογής µέτρων εξυγίανσης των ΑΣΟ
ιδρύεται πενταµελές Γνωµοδοτικό Επιστηµονικό Συµβούλιο Εποπτείας Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων (στο εξής Συµβούλιο), το οποίο εισηγείται προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα παραπάνω θέµατα. Στο Συµβούλιο
συµµετέχουν ειδικοί επιστήµονες, µε συνεταιριστική παιδεία, γνώση και εµπειρία.
Το Συµβούλιο αποτελείται από τον Προϊστάµενο της Εποπτικής Αρχής, τρία µέλη, τα οποία
υποδεικνύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ένα µέλος που
υποδεικνύεται από την ΠΑΣΕΓΕΣ.
Χρέη γραµµατέα ασκεί υπάλληλος της Εποπτικής Αρχής. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του
Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση τον Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
είναι άµισθα.»
Ο νόµος απαιτεί, το γνωµοδοτικό συµβούλιο να αποτελείται από ειδικούς επιστήµονες,
όπως για παράδειγµα, οικονοµικούς επιστήµονες, νοµικούς γεωργοοικονοµολόγους, µε
συνεταιριστική επιστηµονική κατάρτιση, γνώση και εµπειρία, µε πρόσθετο στοιχείο την
συνεταιριστική παιδεία, η οποία εσωκλείει το στοιχείο του συνεταιριστικού ήθους.
Ο Υπουργός ΥΠΑΑΤ έχει την επιµέλεια για τον ορισµό των µελών του Συµβουλίου, µεταξύ
των οποίων τον Προϊστάµενο της εποπτικής αρχής και τον Πρόεδρο του Συµβουλίου.
Ένα δε µέλος µε τα αντίστοιχα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποδεικνύεται από την
ΠΑΣΕΓΕΣ. Χρέη γραµµατέως ασκεί υπάλληλος της Εποπτικής Αρχής.
Ο νόµος ορίζει ότι το Επιστηµονικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο είναι άµισθο. Το επιβάλλει ο
κοινωνικός χαρακτήρας του θεσµού. Το γνωµοδοτικό Συµβούλιο αποτελεί συλλογικό
όργανο και όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του κατά τα λοιπά, πέραν αυτών που ορίζει
ο ν. 4015/2011, όπως ισχύει, εφαρµόζεται ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας.

6. Η Εποπτική Αρχή ελέγχει, ώστε η λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισµών να είναι
σύννοµη και τους παρέχει κάθε βοήθεια για την εκτέλεση του έργου τους, η οποία
Αχαρνών 2, ΤΚ. 10176 Αθήνα, Τηλ: 210 2124367 , Fax: 210 2124150,
E-mail: gensecr@hq.minagric.gr

6

συνίσταται στην παροχή γνώσης και πληροφόρησης σχετικά µε την εθνική και ενωσιακή
νοµοθεσία που τους είναι απαραίτητη, τους διευκολύνει στην παροχή πληροφόρησης
σχετικά µε θέµατα εξυγίανσής τους, τα οποία έχουν ανατεθεί στην κρατική µέριµνα.
Η Εποπτική Αρχή ελέγχει το προφανώς σύννοµο των διατάξεων του καταστατικού τους και
προβαίνει σε σχετικές υποδείξεις. Η Εποπτική έχει το δικαίωµα της Εφέσεως που της
παρέχει ο νόµος, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 3 του ν. 2810/2000. Ελέγχει την
καταβολή της συνεταιριστικής τους µερίδας, ώστε να υφίσταται το απαιτούµενο από το νόµο
κατώτατο κεφάλαιο των 10.000 ευρώ, όπως µειώθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 61 και
επίσης τον κατώτατο αριθµό µελών τους, ο οποίος επίσης µειώθηκε στα 10 µέλη ,µόνο για
τους νεοϊδρυόµενους συνεταιρισµούς. Ελέγχει την ακριβή τήρηση των διατάξεων του
καταστατικού του συνεταιρισµού, την λήψη αποφάσεων από την γενική συνέλευση, όταν ο
νόµος ή το καταστατικό απαιτεί την λήψη των σχετικών αποφάσεων από την γενική
συνέλευση και όχι από το ∆.Σ, όπως π.χ, η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα µέλη. Ελέγχει
την τήρηση των απαιτούµενων από το άρθρο 20 του ν.2810/2000, όπως ισχύει, βιβλίων,
νοµίµως θεωρηµένων από το Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισµού καθώς επίσης και
την τήρηση των βιβλίων, που απαιτεί ο φορολογικός νοµοθέτης.
Η Εποπτική Αρχή ενηµερώνει τις ΑΣΟ µε έκδοση ενηµερωτικών εγκυκλίων, που τους
αφορούν µε την παροχή εγγράφων και προφορικών συµβουλών, µέσα στα χρονικά όρια, που
προβλέπει ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας .
Με

απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατόπιν γνώµης του

Γνωµοδοτικού Συµβουλίου

καθορίζονται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας της

Εποπτικής Αρχής, οι υποχρεώσεις

των Αγροτικών Συνεταιρισµών προς αυτήν ιδίως για

την παροχή εγγράφων ή άλλων αναγκαίων για την άσκηση της εποπτείας στοιχείων και
πληροφοριών, οι τυχόν επιβαλλόµενες διοικητικές κυρώσεις σε αυτές, στις περιπτώσεις που
διαπιστώνονται παραβάσεις στην νοµοθεσία καθώς και σε κάθε άλλο θέµα που αφορά στην
άσκηση της Εποπτείας. Ο νοµοθέτης στην άσκηση της Εποπτείας αναφέρεται στους ΑΣ και
στις ΑΕΣ .

7. Η Εποπτική Αρχή αξιολογεί τους ΑΣ κάθε χρόνο και σύµφωνα µε τις τακτικές ετήσιες
δηλώσεις, που αυτές υποβάλλουν και εκδίδεται σχετική απόφασή

της,

η οποία

γνωστοποιείται στον αξιολογούµενο συνεταιρισµό. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση τα
προαναφερόµενα στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η νόµιµη και ενεργός λειτουργία του
συνεταιρισµού, τα οποία εξειδικεύονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου. Με την
ίδια απόφαση καθορίζεται ο τύπος και το ακριβές περιεχόµενο των αιτήσεων της πρώτης
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εγγραφής και των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
επισυνάπτονται σε αυτές και η διαδικασία συµβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής τους.
Με την ίδια απόφαση, µπορεί να ορίζεται και παράβολο για κάθε αίτηση, που υποβάλλεται
στο µητρώο. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων δηλώσεων διενεργείται το αργότερο έως την
30ή Μαρτίου εκάστου έτους.
Οι αξιολογούµενοι, εφόσον δεν συµφωνούν µε την απόφαση αξιολόγησης, έχουν δικαίωµα
ασκήσεως ενστάσεως ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µέσα
σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Εποπτικής Αρχής.
Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της ενστάσεως εντός προθεσµίας επίσης δεκαπέντε (15)
ηµερών, ώστε να γίνεται άµεση εκκαθάριση της υποθέσεως. Ακολούθως ο θιγόµενος µπορεί
να ασκήσει τα ένδικα µέσα και βοηθήµατα, που προβλέπει ο Κώδικας ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας.
Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, οι οποίοι, για δυο συνεχείς αξιολογήσεις , κρίνονται ως ανενεργοί
και καταχωρίζονται στο Μητρώο ως τέτοιοι, λύονται

κατόπιν αποφάσεως , η οποία

εκδίδεται από τον Υπουργό ΥΠΑΑΤ, µετά από εισήγηση της Εποπτικής Αρχής και του
Γνωµοδοτικού Συµβουλίου. Την λύση ακολουθεί η διαδικασία της εκκαθαρίσεως σύµφωνα
µε τα άρθρα 24 και 25 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει. ∆ηλαδή η εκκαθάριση διενεργείται
από έναν ή περισσότερους ειδικούς εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη γενική συνέλευση,
εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
Το νοµικό πρόσωπο του λυθέντος αγροτικού συνεταιρισµού, εξακολουθεί να υπάρχει και
να λειτουργεί για τις ανάγκες της Εκκαθάρισης. ∆ηλαδή τα όργανα διοικήσεως του
συνεταιρισµού, τόσο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όσο και η Γενική Συνέλευση εξακολουθούν
να υφίστανται.
Η διαδικασία της εκκαθάρισης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) ετών.
Εδώ ο νοµοθέτης προσβλέπει στην γρήγορη εκκαθάριση των υποθέσεων των εκκαθαρίσεων,
ώστε να αποφεύγονται οι µακροχρόνιες διαδικασίες αυτών, για τον λόγο αυτό ρητά πλέον
αναφέρεται και στην διαδικασία

της εκκαθαρίσεως

δηλαδή ότι η εκκαθάριση των

συνεταιρισµών, γίνεται µε την διαδικασία, που ορίζει ο αστικός κώδικας, για την δικαστική
εκκαθάριση της κληρονοµίας.
Κατ’ εξαίρεσιν και εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι το αρµόδιο δικαστήριο κατόπιν
αιτήσεως παντός έχοντος έννοµο συµφέρον µπορεί να παρατείνει τον αρχικά προβλεπόµενο
χρόνο διαρκείας της εκκαθαρίσεως των δυο (2) ετών, για όσο χρονικό διάστηµα κρίνει το
∆ικαστήριο απαραίτητο, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκκαθαρίσεως.
Η παρ.5 του άρθρου 4 καταργείται.

Αχαρνών 2, ΤΚ. 10176 Αθήνα, Τηλ: 210 2124367 , Fax: 210 2124150,
E-mail: gensecr@hq.minagric.gr

8

8. Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις :
Οι Αγροτικοί συνεταιρισµοί µπορούν να συνιστούν µεταξύ τους Αγροτικές Εταιρικές
Συµπράξεις (ΑΕΣ). Οι ΑΕΣ συνιστώνται κυρίως για την ανάληψη εργασιών µεγαλύτερης
οικονοµικής κλίµακας, που προφανώς αγροτικοί συνεταιρισµοί µόνοι τους αδυνατούν να
συγκεντρώσουν τα απαιτούµενα κεφάλαια αλλά και τις ποσότητες των προϊόντων που
απαιτούνται. Έτσι λοιπόν επιδιώκουν κατ’ αρχήν µια κεφαλαιακή συγκρότηση, η οποία
εκφράζεται µε την νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρείας. Ο συνεταιριστικός νοµοθέτης
εισάγει κάποιους περιορισµούς, ώστε να µπορούν ακόµη και στην κεφαλαιακή αυτή
συγκρότηση , που επιχειρούν οι συνεταιρισµοί , να εφαρµόζονται ορισµένες συνεταιριστικές
αρχές, οι οποίες όµως δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον κ.ν 2190/1920. Έτσι λοιπόν ορίζεται
ότι

οι µετοχές των εταιρειών αυτών είναι πάντοτε ονοµαστικές και σε κάθε περίπτωση

µεταβίβασης µετοχών δικαίωµα προτίµησης έχουν οι συµµετέχουσες στην εταιρεία
συνεταιριστικές οργανώσεις. Ουδείς µέτοχος µπορεί να αποκτήσει µετοχές πέραν του 20%
του συνολικού αριθµού των µετοχών της ΑΕΣ. Σε περίπτωση που οι µέτοχοι είναι λιγότεροι
από πέντε, ουδείς µέτοχος µπορεί να αποκτήσει µετοχές πέραν του 50% του συνολικού
αριθµού των µετοχών της ΑΕΣ. Σε µία ΑΕΣ µπορεί να συµµετέχει και άλλη ΑΕΣ. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, και αναλόγως οι διατάξεις του
παρόντος νόµου, όπως για παράδειγµα , αναλογική εφαρµογή µπορεί να γίνει στις διατάξεις
που ρυθµίζουν τα θέµατα, που αφορούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο . Τα καταστατικά των
ΑΕΣ, η έγκριση και η δηµοσίευση αυτών, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις, που ισχύουν,
για τις ανώνυµες εταιρείες.
Οι ΑΕΣ εγγράφονται και στο Μητρώο των ΑΣΟ µε τον Αριθµό Μητρώου Ανωνύµων
Εταιρειών και των λοιπών στοιχείων, που θα καθορίσει η Απόφαση του Υπουργού ΥΠΑΑΤ.

9. ΠΑΣΕΓΕΣ:
Η ΠΑΣΕΓΕΣ αποτελεί την εθνική και συντονιστική οργάνωση των Αγροτικών
Συνεταιρισµών και των Αγροτικών Εταιρικών Συµπράξεων. Έχει σωµατειακή διάρθρωση
και δοµή για το λόγο αυτό δεν έχει εµπορική ιδιότητα. Μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ σύµφωνα µε
την διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 61 του ν. 4277/2014
Συνεταιρισµοί, οι Συνεταιρισµοί (ΑΣ),

είναι : οι ενεργοί Αγροτικοί

οι ∆ασικοί Συνεταιρισµοί,

οι Αναγκαστικοί

Αγροτικοί Συνεταιρισµοί και οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ), που προφανώς
από παραδροµή στον νόµο αναφέρονται ως «Ανώνυµες» Εταιρικές Συµπράξεις.
Ο νοµοθέτης, ενώ ως µέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ αναφέρει όλες τις παραπάνω κατηγορίες
αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων ακόµη και τους συνεταιρισµούς (ΑΣ) τους µη
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ενεργούς, αφού δεν υφίσταται άλλη κατηγορία

αγροτικών συνεταιρισµών (ΑΣ)

στον

παρόντα νόµο, εντούτοις συγκροτεί την γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ , µόνον από τους
αντιπροσώπους των ενεργών αγροτικών συνεταιρισµών µελών της, δηλαδή της πρώτης
από τις παραπάνω κατηγορίες µε βάση το Μητρώο της Εποπτικής Αρχής.
Συνεπώς , οι Συνεταιρισµοί (ΑΣ) µη ενεργοί, οι ∆ασικοί Συνεταιρισµοί, οι Αναγκαστικοί
Αγροτικοί Συνεταιρισµοί και οι Αγροτικές

Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ), δεν εκλέγουν

αντιπροσώπους για την γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Ακολούθως κάθε αγροτικός συνεταιρισµός εκλέγει έναν αντιπρόσωπο, εφόσον αριθµεί από
δέκα µέχρι διακόσια πενήντα φυσικά πρόσωπα µέλη (10-250) και δύο αντιπροσώπους
εφόσον αριθµεί από διακόσια πενήντα ένα µέχρι πεντακόσια µέλη (251-500). Για κάθε
επόµενα πεντακόσια µέλη εκλέγει έναν επιπλέον αντιπρόσωπο. Με την ρύθµιση αυτή
αγροτικός συνεταιρισµός ενεργός µε λιγότερα από 10 µέλη δεν εκλέγει αντιπρόσωπο.
Η Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το Εποπτικό
Συµβούλιο. Τα άρθρα 14 και 15 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, καθώς και οι διατάξεις του
παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως και για την ΠΑΣΕΓΕΣ. Τούτο σηµαίνει ότι τα
άρθρα αυτά όπως και ολόκληρος ο ν. 2810/2000 και ο ν.4015/2011, εφαρµόζονται και στην
ΠΑΣΕΓΕΣ, εφόσον οι διατάξεις τους δεν έρχονται σε αντίθεση µε την Σωµατειακή
νοµοθεσία, όπως π.χ η απαγόρευση ενέργειας εµπορικών πράξεων, η κερδοσκοπική
δραστηριότητα, πλην της περιπτώσεως της περ. δ) της παρ.2 του άρθρου 7 του ν. 4015/2011.

10. Φορολογικές ∆ιατάξεις:
Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4015/2011 αντικαταστάθηκε, προκειµένου να καταστούν
ορισµένες διατάξεις, που αφορούσαν κυρίως τις φορολογικές διευκολύνσεις των ΑΣΟ που
συγχωνεύονται ή µετατρέπονται σαφέστερες κατά την εφαρµογή τους , ως εξής :
α)

∆ιατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, που παρέχουν κάθε φορά διευκολύνσεις ή

απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήµου ή άλλα υπέρ του ∆ηµοσίου τέλη, εισφορές ή
δικαιώµατα υπέρ

οποιουδήποτε τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των

συµβολαιογράφων για τη συγχώνευση και µετατροπή επιχειρήσεων, εφαρµόζονται και στις
ΑΣΟ του παρόντος νόµου, που µετατρέπονται συγχωνεύονται. Η µεταγραφή στα
υποθηκοφυλακεία γίνεται ατελώς. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.
4014/2011, όπως ισχύει, δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση συµβάσεων µετατροπής,
συγχώνευσης, απορρόφησης των νοµικών προσώπων της παρούσας παραγράφου
β)

Απαλλάσσεται από τον φόρο µεταβίβασης ακινήτων η αξία του ακινήτου που

µεταβιβάζεται από την ΑΣΟ στα µέλη της κατά το ποσοστό που η αξία αυτή υποβλήθηκε σε
φόρο µεταβίβασης κατά την αγορά από την ΑΣΟ του µεταβιβαζόµενου ακινήτου.
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γ) Τα πλεονάσµατα της διαχειριστικής χρήσης των συνεταιριστικών οργανώσεων, που
διανέµονται στα µέλη, υπόκεινται µόνο σε φορολογία εισοδήµατος των µελών ανεξαρτήτως
της καταβολής τους ή της εξατοµικευµένης διατήρησής τους ως κατάθεσης στη
συνεταιριστική οργάνωση.

11. Μεταβατικές διατάξεις :
Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής;
α.

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί οι οποίοι κατά την πρώτη εγγραφή τους αξιολογούνται ως

ανενεργοί, οφείλουν κατά τη δεύτερη κατά σειρά αξιολόγησή τους είτε να έχουν καταστεί
ενεργοί ΑΣ είτε να έχουν συγχωνευθεί µε άλλο ενεργό ΑΣ, διαφορετικά λύονται και τίθενται
σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4, του
ν. 4015/2011,όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε την παρ. 4 του άρθρου 61, δηλαδή
µε την διαδικασία, που ανωτέρω αναφέρουµε για την εκκαθάριση. Η παρ. 5 του άρθρου 4
του ν. 4015/2011 καταργείται, µε το άρθρο 34 του ν. 4282/2014.
β. Με την παρ. 9 του άρθρου 61 τροποποιούνται ορισµένες διατάξεις του άρθρου 19 του ν.
4015/2011 , που αφορούν στην διαδικασία συγχώνευσης και µετατροπής των ΕΑΣ , ΚΕΣΕ,
ΚΑΣΟ σε Αγροτικούς Συνεταιρισµούς ή σε Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις και των ΣΕ σε
Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις, ώστε να επιλύσουν ορισµένα προβλήµατα, τα οποία είχαν
δηµιουργηθεί κατά την εφαρµογή τους, και να δοθεί η δυνατότητα στο ∆ικαστήριο, το οποίο
εγκρίνει το καταστατικό του νέου νοµικού προσώπου του ΑΣ, το οποίο προήλθε από την
συγχώνευση-µετατροπή µιας ΕΑΣ, ΚΕΣΕ ή ΚΑΣΟ να ελέγξει και την ορθή εφαρµογή των
διατάξεων του νόµου αυτού .
Ειδικότερα, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΣ, µελών των ΕΑΣ, περί
συγχωνεύσεως και των ΕΑΣ περί µετατροπής σε ΑΣ ή ΑΕΣ, λαµβάνονται µε την απαρτία
της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του
ν. 2810/2000, δηλαδή την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, που αναφέρουν οι διατάξεις
αυτές. Βεβαίως οι διατάξεις αυτές αφορούν στις συγχωνεύσεις και µετατροπές, που γίνονται
µετά την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής και συγκεκριµένα µετά την 1.8.2014.
Οι ΕΑΣ, οι οποίες έλαβαν απόφαση για τη συγχώνευση- µετατροπή τους, θα πρέπει να
ολοκληρώσουν τη διαδικασία τους αυτή µέχρι 30.9.2014, η δε θητεία των οργάνων
διοικήσεώς τους λήγει την ηµεροµηνία αυτή.
γ)

Η µετατροπή µίας ΕΑΣ σε ΑΣ συντελείται µε τη συγχώνευση των πρωτοβαθµίων

αγροτικών συνεταιρισµών µελών της, κατόπιν λήψεως των προβλεπόµενων στην ανωτέρω
παράγραφο αποφάσεων, µε εξαίρεση την περίπτωση των ΕΑΣ, που έλαβαν απόφαση για
µετατροπή τους µέχρι τον Μάρτιο του 2012 και γνωστοποίησαν την απόφασή τους αυτή
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στην Εποπτική Αρχή. Με την διαδικασία της συγχώνευσης- µετατροπής, διότι δεν πρόκειται
περί γνησίας µετατροπής, µε την οποία το νοµικό πρόσωπο της ΕΑΣ αλλάζει απλά νοµικό
µανδύα, δηλαδή νοµική µορφή, αλλά µετατροπή η οποία είναι προϊόν συγχωνεύσεως των
πρωτοβαθµίων οµοιόβαθµων αγροτικών συνεταιρισµών µελών της ΕΑΣ µαζί µε την κατά
πλάσµα µετατρεπόµενη ΕΑΣ σε ΑΣ, ώστε δια της συγχωνεύσεως όλων να δηµιουργείται
ένα νέο νοµικό πρόσωπο ο Αγροτικός Συνεταιρισµός (ΑΣ) του ν. 4015/2011.
Η διαδικασία, η οποία ακολουθείται µετά την λήψη των προαναφερόµενων αποφάσεων,
είναι ουσιαστικά η περιγραφόµενη στο άρθρο 21 του ν. 2810/2000, στην οποία άλλωστε
ρητά παραπέµπει η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011.
Συγκεκριµένα :
αα) Η γενική συνέλευση της ΕΑΣ εγκρίνει το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης - µετατροπής,
το οποίο συντάσσεται από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια όλων των συγχωνευόµενων ΑΣ και της
ΕΑΣ και περιλαµβάνει τους όρους της συγχώνευσης και την αξία της µερίδας του νέου ΑΣ.
Ορθόν είναι να αναγράφεται στους όρους της συγχώνευσης-µετατροπής και η διαδικασία
των εκλογών, για την εκλογή του προσωρινού διοικητικού συµβουλίου, επίσης η επωνυµία
και ο σκοπός και οι δραστηριότητες του νέου συνεταιρισµού κλπ.
Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο αριθµός των µελών
φυσικών προσώπων των συγχωνευόµενων συνεταιρισµών υπερβαίνει τα τετρακόσια (400)
µέλη, η κοινή

γενική συνέλευση των µελών των συγχωνευόµενων αγροτικών

συνεταιρισµών µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική. Τους όρους της αντιπροσωπευτικότητας
θα τους θέσει το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης. Η έκθεση εκτίµησης των περιουσιακών
στοιχείων των αγροτικών συνεταιρισµών που συγχωνεύονται και της µετατρεπόµενης ΕΑΣ,
εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση της ΕΑΣ. Ακολούθως δηµοσιεύεται σε µια εφηµερίδα,
ορίζει το άρθρο 21 του ν. 2810/2000. Η γενική συνέλευση της παρούσας διάταξης
συγκροτείται µε την απαρτία των αντιπροσώπων των µελών της ΕΑΣ, που αποφάσισαν τη
συγχώνευσή τους µε τη µετατρεπόµενη ΕΑΣ και την ίδια πλειοψηφία.

ββ) Πρωτοβάθµιοι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί καθώς και φυσικά πρόσωπα-µέλη των
συγχωνευοµένων συνεταιρισµών, που δεν επιθυµούν τη συγχώνευση, µπορούν να
αποχωρήσουν. Οι αποχωρούντες λαµβάνουν την αξία της συνεταιρικής τους µερίδας κατά
τους όρους του καταστατικού τους. Συνήθως τα καταστατικά περιέχουν διατάξεις, σύµφωνα
µε τις οποίες οι αποχωρούντες λαµβάνουν την ονοµαστική αξία της συνεταιριστικής τους
µερίδας, όπως ισχύει σύµφωνα µε την σχετική διάταξη του καταστατικού µειωµένη σε
περίπτωση ζηµίας, ή ότι άλλο δικαιούται να λάβει το µέλος, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα
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της τελευταίας χρήσης. Το µέλος που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωµα στην περιουσία,
που έχει δηµιουργήσει ο Συνεταιρισµός.

γγ) Οι ΕΑΣ, που έχουν αρνητική οικονοµική θέση και αδυνατούν µε την αύξηση του
συνεταιριστικού τους κεφαλαίου να αποκτήσουν θετική οικονοµική θέση ή να καταστούν
οικονοµικά βιώσιµες, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση εε) όπως παρακάτω αναλύεται
µπορούν να αποφασίζουν τη λύση τους και θέση τους σε εκκαθάριση, σύµφωνα µε τα άρθρα
24 και 25 του ν. 2810/2000. (∆ιαδικασία Εκκαθαρίσεως, ορισµός Εκκαθαριστή κλπ, όπως
ορίζεται στα άρθρα 24 και 25 του ν. 2810/2000, όπως ισχύουν κατόπιν της τροποποιήσεώς
τους µε την παρούσα διάταξη του άρθρου 61).

δδ) Οι ΕΑΣ, οι οποίες τίθενται σε εκκαθάριση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, µπορούν να µεταβιβάσουν ή να µισθώσουν τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις
κινητές και ακίνητες, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι αποθηκευτικοί χώροι των
προϊόντων τους και τις οποίες χρησιµοποιούν για τις ανάγκες τους, αποκλειστικά και µόνο
σε ΑΣΟ του παρόντος νόµου, δηλαδή σε Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ) ή σε Αγροτικές
Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) .
Η απόφαση για τη µεταβίβαση ή τη µίσθωση, που γίνεται από τις ΕΑΣ λαµβάνεται από τη
γενική συνέλευση της ΕΑΣ µε την απαρτία των 2/3 των αντιπροσώπων των µελών της και
την

πλειοψηφία των 2/3 των αντιπροσώπων των µελών της.

Σε περίπτωση που δεν

υπάρξουν ενδιαφερόµενες ΑΣΟ, για ένα έτος µετά την έναρξη της εκκαθαρίσεως, η
δέσµευση αυτή παύει να ισχύει και η µεταβίβαση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο νόµο, για την εκκαθάριση. Η µίσθωση ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η
εκκαθάριση. Η παρούσα διάταξη δεσµεύει και τον Εκκαθαριστή. Αυτό σηµαίνει ότι αν η
µίσθωση ή η µεταβίβαση των παραγωγικών εγκαταστάσεων και των αποθηκευτικών χώρων
των ΕΑΣ γίνει µετά την έναρξη της εκκαθαρίσεως από τον εκκαθαριστή, θα πρέπει
απόφαση για την

µίσθωση ή την µεταβίβαση

την

αναλόγως της κρίσεως της γενικής

συνελεύσεως να την αποφασίσει, η γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της ΕΑΣ, µε τις
προβλεπόµενες αυξηµένες απαρτίες και πλειοψηφίες, που ορίζεται. Η γενική συνέλευση
οφείλει να προσδιορίσει και το ύψος του µισθώµατος καθώς και το τίµηµα της πωλήσεως
καθώς επίσης µπορεί να ορίσει και όρους παροχής εγγυήσεως.

εε) Οι ΕΑΣ, οι οποίες έχουν αρνητική οικονοµική θέση, µπορούν, εφόσον επιθυµούν τη
µετατροπή τους σε ΑΣ ή ΑΕΣ και δύνανται να εξυγιανθούν, να συντάξουν σχέδιο
εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, µε το οποίο όµως καθίσταται δυνατή η εξυγίανση και η
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βιωσιµότητα του νέου ΑΣ ή της ΑΕΣ, που θα προκύψει, από τη διαδικασία συγχώνευσηςµετατροπής. Τα σχέδια αυτά πρέπει να τύχουν της έγκρισης της ενυπόθηκης τράπεζας µε το
µεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων κατά της ΕΑΣ, ή του εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ
Α.Ε.. Το σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης που εκπονείται κατά τα παραπάνω, εφόσον
το αποδεχθούν εγγράφως πιστωτές των ΕΑΣ που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των
συνολικών οφειλών, συµπεριλαµβανοµένων των ενυπόθηκων δανειστών, δεσµεύει και το
∆ηµόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τους ΟΤΑ
και τα ΝΠ∆∆. Η διάταξη ισχύει και για τις ΚΑΣΟ και ΚΕΣΕ, οι οποίες µετατρέπονται σε ΑΣ
ή ΑΕΣ.
Σύµφωνα µε την άνω διάταξη, αν µε οποιονδήποτε τρόπο µπορεί να εξασφαλισθεί η
βιωσιµότητα µιας ΕΑΣ, ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ, η οποία αδυνατεί να µετατραπεί λόγω της
αρνητικής οικονοµικής της θέσης , µπορεί να συντάξει και να υποβάλλει σχέδιο εξυγίανσης
και αναδιάρθρωσης, µε τους όρους του οποίου, µπορεί να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα
της συνεταιριστικής οργάνωσης κατά την µετατροπή της. Στα σχέδια εξυγίανσης, µπορεί
βεβαίως να προβλέπεται και µείωση του προσωπικού των εργαζοµένων µείωση ή ρύθµιση
οφειλών προς τις πιστώτριες τράπεζες, το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταµεία
Κυρίας και Επικουρικής Ασφάλισης. Εφόσον το σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, το
οποίο εξασφαλίζει την βιωσιµότητα του νέου ΑΣ ή της ΑΕΣ, µε τους όρους που αυτό
θέτει, το αποδεχθούν εγγράφως πιστωτές των ΕΑΣ που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51%
των συνολικών οφειλών, συµπεριλαµβανοµένων των ενυπόθηκων δανειστών, τότε το σχέδιο
αυτό όπως έχει εκπονηθεί και µε τους όρους, που θέτει, δεσµεύει απολύτως και το ∆ηµόσιο,
τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, τους ΟΤΑ και τα
ΝΠ∆∆. Η διάταξη αυτή παρέχει σηµαντικές δυνατότητες, για την εξυγίανση µιας
συνεταιριστικής οργάνωσης και εµποδίζεται έτσι η θέση της σε εκκαθάριση.

δ.

Τα νοµικά πρόσωπα των Αγροτικών Συνεταιρισµών,

συγχώνευση - µετατροπή

που θα προκύψουν από την

είναι καθολικοί διάδοχοι των ΑΣ και ΕΑΣ που θα

συγχωνευθούν - µετατραπούν, κατά τα ανωτέρω, και τις υποκαθιστούν πλήρως σε κάθε
δικαίωµα και υποχρέωση, καθώς και στις εκκρεµείς δίκες τις οποίες συνεχίζουν. Η διάταξη
ισχύει και για τις ΑΕΣ που προέρχονται από µετατροπή. Οι νέοι ΑΣ ή ΑΕΣ που προέκυψαν
από την µετατροπή των ΕΑΣ, ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ, θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι αυτών και
για κάθε είδους επιχειρησιακά προγράµµατα που έχουν αναλάβει, διότι οι διατάξεις περί
συγχωνεύσεως και µετατροπής είναι υποχρεωτικές από τον νόµο.
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ε. Οι Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) του άρθρου 32 του ν. 2810/2000, µετατρέπονται σε
Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) κατόπιν τροποποιήσεως του καταστατικού τους.
Μέλη των εταιρειών αυτών είναι οι ΑΣΟ του παρόντος νόµου, ανεξάρτητα από τον αριθµό
των µετοχών που κατέχει εκάστη. Αυτό σηµαίνει ότι µια ΣΕ, που µετατρέπεται σε ΑΕΣ, οι
µέτοχοί της συνεχίζουν να κατέχουν τον ίδιο αριθµό των µετοχών, που κατείχαν µέχρι την
µετατροπή τους, εκτός των περιπτώσεων που πρέπει να ρυθµίσουν θέµατα εκ της
συµµετοχής τους σε αυτές τρίτων µη συνεταιριστικών οργανώσεων, οπότε υποχρεωτικά θα
εφαρµοστούν οι διατάξεις των καταστατικών τους, που ρυθµίζουν αντίστοιχα θέµατα.
στ. Οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.) και οι Κοινοπραξίες Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.), των άρθρων 29 και 30 του ν. 2810/2000
µετατρέπονται σε ΑΕΣ ή ΑΣ. Η µετατροπή µιας ΚΕΣΕ ή ΚΑΣΟ σε ΑΕΣ, δεν παρουσιάζει
προβλήµατα ως προς την µετατροπή της. Ακολουθεί την ίδια διαδικασία που ακολουθεί µια
ΕΑΣ. Η µετατροπή όµως µιας ΚΕΣΕ ή ΚΑΣΟ σε αγροτικό συνεταιρισµό εµφανίζει
δυσκολίες, διότι µέλη των ΚΕΣΕ κυρίως ήταν Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών. Επειδή ο
νόµος δεν αναφέρει ειδική διαδικασία, για την µετατροπή αυτή, θα πρέπει να γίνει
αναλογική εφαρµογή του άρθρου 21 του ν. 2810/2000 και του ν. 4015/2011. Έτσι φυσικά
πρόσωπα µέλη των ΑΣ αυτών, γίνονται αυτοδίκαια κατά την διάταξη της παρ. 6

του

άρθρου 21 του ν. 2810/2000, τα φυσικά πρόσωπα µέλη των πρωτοβαθµίων µελών των ΕΑΣ
ή των ΑΣ µελών της ΚΕΣΕ ή ΚΑΣΟ, βεβαίως εφόσον το επιθυµούν και τα οποία όµως
συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στην απόφαση και στους
όρους της µετατροπής κυρίως στις περιπτώσεις, που αποφασίστηκε η µετατροπή σε κλαδικό
αγροτικό συνεταιρισµό, όπου τα µέλη πρέπει να είναι παραγωγοί του αντιστοίχου προϊόντος
να προσκοµίζουν τουλάχιστον το 80% της παραγωγής τους στον συνεταιρισµό κατά τους
όρους του καταστατικού του Α.Σ .Επίσης λειτουργούν ΚΕΣΕ, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες
στα µέλη τους. Οι ΚΕΣΕ αυτές µετατρέπονται σε ΑΣ ή ΑΕΣ, µε τον αντίστοιχο καταστατικό
τους σκοπό. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία, που εφαρµόζεται και στις
Ενώσεις. Οι οργανώσεις της διάταξης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία
συγχώνευσης (εφόσον πρόκειται για κοινοπραξίες µε µέλη αγροτικούς συνεταιρισµούς)µετατροπής τους, µέχρι 30.9.2014 η δε θητεία των οργάνων διοικήσεώς τους λήγει την
ηµεροµηνία αυτή.

ζ. Οι ΑΣ, οι ΕΑΣ, οι ΚΕΣΕ οι ΚΑΣΟ και οι ΣΕ, που συγχωνεύονται - µετατρέπονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως
καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήµου, φόρου υπέρ τρίτων,
δικαιωµάτων υποθηκοφυλάκων, της µεταγραφής γενοµένης ατελώς, δικαιωµάτων Ταµείων,
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αναλογικών δικαιωµάτων συµβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται
για την περίπτωση αυτή στον κ.ν. 2190/1920 και τους αναπτυξιακούς νόµους 1297/1972 και
2166/1993, όπως αυτοί ισχύουν. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, που
αφορά στα αυθαίρετα ακίνητα, όπως ισχύει, δεν εφαρµόζεται και στην περίπτωση
συµβάσεων µετατροπής και συγχώνευσης των νοµικών προσώπων του παρόντος άρθρου.
Η διάταξη ισχύει από 21.9.2011. Επίσης προσθέτουµε ότι σύµφωνα µε την διάταξη του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 2810/2000, το οποίο ισχύει
σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011, η τυχόν υπεραξία, που
προκύπτει από την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων απαλλάσσεται από κάθε
φόρο και τέλος και εγγράφεται σε λογαριασµό του τακτικού αποθεµατικού της νέας
οργάνωσης, που προκύπτει από την συγχώνευση-µετατροπή.

ζ. Το ∆ικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται για έγκριση, το καταστατικό του νέου Αγροτικού
Συνεταιρισµού, που προέρχεται από τη συγχώνευση - µετατροπή µιας ΕΑΣ ή ΚΕΣΕ ή
ΚΑΣΟ ερευνά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, ώστε να ελέγχεται αν για
την συγχώνευση και µετατροπή εφαρµόστηκαν οι διατάξεις του νόµου αυτού, προκειµένου
να µη µένει ανέλεγκτος η διαδικασία συγχωνεύσεως - µετατροπής. Η διάταξη ισχύει και
καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς δίκες, για

κάθε συγχώνευση - µετατροπή των

προαναφεροµένων οργανώσεων.

η. Οι προβλεπόµενες στο νόµο αυτό και παρεχόµενες στους συνεταιρισµούς φορολογικές
διευκολύνσεις,

πρέπει

να

υλοποιηθούν

από

τους

ενδιαφερόµενους

αγροτικούς

συνεταιρισµούς µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του
νόµου, δηλαδή µέχρι το τέλος του Σεπτεµβρίου 2014.
Ειδικότερα µε την παράγραφο 12 η οποία προστέθηκε µε το προαναφερόµενο άρθρο 61 του
ν. 4277/2014 στο άρθρο 19 του ν. 4015 /2011, ορίστηκε ότι :
« Ανενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισµοί µπορούν να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση
τους σε εκκαθάριση σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 του ν. 2810/2000. Για τη διευκόλυνση
της εκκαθαρίσεως αυτής, οι συνεταιρισµοί αυτοί, αφού υποβάλουν φορολογική δήλωση για
την τρέχουσα οικονοµική χρήση εντός προθεσµίας δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, απαλλάσσονται για τις παρελθούσες οικονοµικές χρήσεις από κάθε
προσαύξηση ή πρόστιµο, το οποίο επιβλήθηκε λόγω της µη υποβολής παντός είδους
φορολογικών

δηλώσεων,

όπως

εισοδήµατος,

Φ.Π.Α.,

ακινήτου

περιουσίας,

παρακρατούµενων φόρων, µεταβολών µητρώου, µισθωτών υπηρεσιών και λοιπών
δηλώσεων. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς που
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συγχωνεύονται, καθώς επίσης και για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς οι οποίοι δεν
συγχωνεύθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόµου αυτού, οι οποίοι όµως συνεταιρισµοί, οφείλουν εντός προθεσµίας δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές, για την τακτοποίησή τους».
Από την άνω διάταξη µε σαφήνεια προκύπτει ότι αγροτικοί συνεταιρισµοί, οι οποίοι έλαβαν
ή πρόκειται να λάβουν απόφαση

από την γενική τους συνέλευση, για να τεθούν σε

εκκαθάριση ή έχουν τεθεί σε καθεστώς εκκαθαρίσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
24 και 25 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει και οι συνεταιρισµοί αυτοί λόγω αδράνειάς τους,
παρέλειψαν να υποβάλλουν κάθε είδους φορολογική δήλωση, όπως εισοδήµατος, Φ.Π.Α.,
ακινήτου περιουσίας, παρακρατούµενων φόρων, µεταβολών µητρώου, µισθωτών υπηρεσιών
και λοιπών δηλώσεων, για τις οποίες ήσαν υπόχρεοι, µπορούν µέσα σε προθεσµία δυο
µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, δηλαδή από 1.8.2014 µέχρι 30.9.2014, να
προσέλθουν στις αρµόδιες ∆ΟΥ, στις οποίες υπάγονται και να υποβάλουν µαζί µε την
δήλωση της τρέχουσας οικονοµικής χρήσεως, και όλες τις δηλώσεις που έχουν παραλείψει
να υποβάλουν µέχρι και την 30η Σεπτεµβρίου 2014 ,απαλλασσόµενοι από κάθε
προβλεπόµενο, για τις περιπτώσεις αυτές πρόστιµο ή τέλος ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση,
η οποία δηµιουργείται από την αιτία αυτή, δηλαδή λόγω µη εµπρόθεσµης υποβολής των
φορολογικών αυτών δηλώσεων.
Η διάταξη αυτή της απαλλαγής ισχύει και για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς οι οποίοι ήδη
συγχωνεύθηκαν µε τις µετατρεπόµενες ΕΑΣ και δηµιουργήθηκε ο νέος αγροτικός
συνεταιρισµός . Οι συνεταιρισµοί αυτοί παρά το γεγονός ότι συγχωνεύθηκαν, που σηµαίνει
ότι διαλύθηκαν χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση, οφείλουν να προσέλθουν στις αρµόδιες
∆ΟΥ, για την φορολογική τους τακτοποίηση, η οποία δηµιουργείται από την διάλυσή τους.
Για τον λόγο αυτό η ίδια προθεσµία χορηγήθηκε και για την κατηγορία των συνεταιρισµών
αυτών.
Ο νοµοθέτης προέβλεψε επίσης η ίδια διάταξη να ισχύσει ακόµη και για τους
συνεταιρισµούς εκείνους, οι οποίοι δεν συγχωνεύθηκαν σύµφωνα µε την µεταβατική
διάταξη του άρθρου 19 του ν.4015/2011, αλλά κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως
των µελών τους επέλεξαν την αυτόνοµη λειτουργία τους.
Είναι εµφανές ότι µε την προαναφερόµενη διάταξη επιδιώκεται η φορολογική τακτοποίηση
των εκκρεµοτήτων όλων των αγροτικών συνεταιρισµών, µέσα στο πλαίσιο εξυγίανσης
αυτών και εκκαθαρίσεως του νέου Εθνικού Μητρώου των ΑΣΟ, και

βεβαίως κυρίως

αυτών, που λόγω µακροχρονίου αδρανείας τους, η οποία τις περισσότερες φορές συνεπάγετο
και την έλλειψη διοικήσεως, δεν καθίστατο δυνατό να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους,
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ως νοµικά πρόσωπα, ενώπιον των φορολογικών αρχών, τα οποία νοµικά πρόσωπα, δηλαδή
οι συνεταιρισµοί, εφόσον δεν είχαν διαλυθεί υφίσταντο.
Επειδή τίθενται πολλά ερωτήµατα, σχετικά µε το ποια ∆ιοίκηση είτε θα συγκαλέσει γενική
συνέλευση, για να αποφασίσει την εκκαθάριση, είτε για να υποβάλει τις απαιτούµενες
φορολογικές δηλώσεις, τονίζουµε ότι η ∆ιοίκηση πρέπει να είναι ενεργός. Τούτο σηµαίνει
ότι πρέπει ο Συνεταιρισµός να έχει εκλέξει νοµίµως διοικητικό συµβούλιο, το οποίο να
διανύει την προβλεπόµενη από το καταστατικό θητεία του. Αν ο Συνεταιρισµός έχει τεθεί σε
εκκαθάριση, τον συνεταιρισµό εκπροσωπεί ο εκκαθαριστής .Στην περίπτωση, που δεν
υπάρχει ενεργός διοίκηση κατά τα ανωτέρω, τότε καθίσταται υποχρεωτική η προσφυγή στο
Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισµού, για τον διορισµό προσωρινής διοικήσεως, η
οποία θα συγκαλέσει την γενική συνέλευση των µελών του συνεταιρισµού, για την εκλογή
οριστικής διοικήσεως.

Περαιτέρω, για την λήψη αποφάσεως από την γενική συνέλευση του συνεταιρισµού, για
θέση του σε εκκαθάριση, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 του ν. 2810/2000, όπως ισχύουν
µετά την τροποποίησή τους, απαιτείται η αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 11
παρ. 3 και 12 παρ.2

του ν. 2810/2000. ∆ηλαδή η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον, στην έναρξη της συνεδρίασης, είναι παρόντα µέλη του
συνεταιρισµού, που έχουν δικαίωµα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα
(2/3) του όλου αριθµού των ψήφων. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η γενική
συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνέλευση, οπότε βρίσκεται σε Απαρτία, εφόσον
στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα µέλη του συνεταιρισµού ,που έχουν δικαίωµα
ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον το µισό (1/2) του όλου αριθµού των ψήφων.
Η

γενική συνέλευση αποφασίζει µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των

ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

θ. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, οι οποίοι ήταν µέλη πρώην Ενώσεων Αγροτικών
συνεταιρισµών, και δεν συγχωνεύθηκαν συνεπώς έχουν ακολουθήσει αυτόνοµη πορεία,
οφείλουν, εφόσον έχει λήξει η θητεία των οργάνων διοικήσεώς τους να διενεργήσουν
αρχαιρεσίες, µέχρι 30.9.2014.
Η διαδικασία συγχωνεύσεως µετατροπής των ΕΑΣ ΚΕΣΕ ΚΑΣΟ σε ΑΣ ή ΑΕΣ και των ΣΕ
σε ΑΕΣ, θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι 30.9.2014. Η ΠΑΣΕΓΕΣ οφείλει να διενεργήσει
αρχαιρεσίες µέχρι 30.10.2014. Για τον σκοπό αυτό παρατείνεται και η θητεία των οργάνων
διοικήσεως τους µέχρι τις άνω ηµεροµηνίες αντίστοιχα.
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ι. αα) Σύµφωνα µε την παράγραφο νέα παράγραφο 14 του άρθρου 19, η µετατροπή των
ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ σε ΑΕΣ κηρύσσεται άκυρη µε απόφαση του Ειρηνοδικείου, το
οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αν: αα) δεν τηρήθηκαν οι
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011, ββ) αν αποδειχθεί ότι η
απόφαση µιας συνεταιριστικής οργανώσεως, που αποφάσισε και ενέκρινε τη µετατροπή, δεν
ελήφθη ή είναι άκυρη ή είναι ακυρώσιµη κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.
2810/2000. Η αγωγή για την ακύρωση της µετατροπής ασκείται εντός προθεσµίας έξι (6)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρούσας διάταξης. Το αρµόδιο δικαστήριο παρέχει στις
ενδιαφερόµενες συνεταιριστικές οργανώσεις προθεσµία για την άρση των λόγων της
ακυρότητας της µετατροπής, αν είναι εφικτή. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την
ακυρότητα της µετατροπής δηµοσιεύεται στο ΓΕΜΗ και δεν θίγει το κύρος των
υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της ΑΕΣ στην περίοδο µετά την
ηµεροµηνία καταχώρισης της ΑΕΣ στο ΓΕΜΗ και πριν τη δηµοσίευση της απόφασης
αυτής.

ββ ) Εναντίον της απόφασης του Ειρηνοδικείου, που εγκρίνει το καταστατικό του ΑΣ, ο
οποίος προήλθε από τη µετατροπή ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ ασκείται έφεση ή τριτανακοπή από
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον αν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 19 του
νόµου αυτού, όπως ίσχυσε πριν την τροποποίησή του µε το παρόν άρθρο 61.οι οποίες
ασκούνται εντός προθεσµίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.
∆ικαίωµα ασκήσεως εφέσεως έχει και η Εποπτική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Και στην περίπτωση αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.3 του ν.
2810/2000, ο Ειρηνοδίκης µπορεί να καλέσει τα µέλη του

∆.Σ, για να κάνουν τις

απαραίτητες διορθώσεις, πριν από την έγκριση του καταστατικού ή την τροποποίηση αυτού
του νέου ΑΣ.

γγ ) Με την διάταξη που ακολουθεί, ο νοµοθέτης, επειδή εµφανίστηκαν παραλείψεις και
παρατυπίες µη οφειλόµενες σε υπαιτιότητα των συνεταιρισµών, που εφήρµοσαν τις
διαδικασίες συγχώνευσης και µετατροπής,

αλλά σε δυσχέρειες στην εφαρµογή των

διατάξεων του νόµου, και δεδοµένου ότι δεν υπήρχε προηγούµενη εµπειρία για συγχώνευση
ανοµοιόβαθµων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, χορηγεί µια δυνατότητα
διορθώσεως των σφαλµάτων αυτών. Έτσι

προβλέπει ότι, Ενώσεις Αγροτικών

Συνεταιρισµών (ΕΑΣ), Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ) και

Κοινοπραξίες

Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ), οι οποίες έχουν ήδη µετατραπεί σε
Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ), µπορούν µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση της
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παρούσας διάταξης δηλαδή µέχρι 1.11.2014 , να διενεργήσουν εκ νέου οποιαδήποτε πράξη
είτε παρέλειψαν να διενεργήσουν

είτε διενήργησαν πληµµελώς, η οποία αφορά στη

διαδικασία συγχωνεύσεως ή και µετατροπής τους.
Οι πράξεις αυτές θα πρέπει να εγκριθούν από τη γενική συνέλευση του νέου αγροτικού
συνεταιρισµού, ο οποίος προήλθε από τη συγχώνευση ή και µετατροπή. Η διάταξη αφορά
και όλες τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεµούν ενώπιον των ∆ικαστηρίων και αφορούν στους
λόγους αυτούς.
Η διάταξη θεσπίστηκε, διότι σύµφωνα και µε την εν τω µεταξύ διαµορφωθείσα νοµολογία,
τα ∆ικαστήρια κατά την έγκριση των καταστατικών των αγροτικών συνεταιρισµών, οι οποίοι
προέρχονταν από συγχώνευση και µετατροπή, δεν είχαν υποχρέωση ελέγχου της ορθής
τήρησης της διαδικασίας της συγχώνευσης-µετατροπής, αλλά µόνον της νοµιµότητας των
διατάξεων των καταστατικών.

13) Με την τροποποίηση του άρθρου 19 α

η αναστολή των ποινικών διώξεων, των

διοικητικών µέτρων και των διοικητικών κυρώσεων καταλαµβάνει και τα νοµικά πρόσωπα
των ΕΑΣ κλπ, τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

14) Επιλύεται ένα σηµαντικό θέµα, το οποίο αφορούσε στους παλαιούς ασφαλισµένους στο
ταµείο ΤΣΕΑΠΓΣΟ. Έτσι

ασφαλισµένοι οι οποίοι µέχρι 31.7.2007 είχαν ασφαλιστικό

δεσµό µε το ταµείο αυτό, για απασχολήσεις τους από 1.8.2007 και µετά σε Συνεταιριστικές
Οργανώσεις, θα ασφαλίζονται και θα συνταξιοδοτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ταµείου ΤΣΕΑΠΓΣΟ.

15) .Τροποποιήσεις που αφορούν κυρίως στον ν. 2810/2000:
αα) Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισµού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η
υπογραφή του από δέκα (10) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα. Τα άνω πρόσωπα πρέπει να
συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 2810/2000. Το καταστατικό
εγκρίνεται από το Ειρηνοδικείο της έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισµού.
ββ ) Μέλη του ΑΣ µπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που έχουν πλήρη ικανότητα για
δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής
οικονοµίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του ΑΣ, πληρούν τους όρους του
καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του. Επίσης, µέλος ΑΣ
µπορεί να γίνει και άλλος ΑΣ κατά τους όρους που θα ορίσει τo καταστατικό του
συνεταιρισµού.

Αχαρνών 2, ΤΚ. 10176 Αθήνα, Τηλ: 210 2124367 , Fax: 210 2124150,
E-mail: gensecr@hq.minagric.gr

20

γγ) Η εθελοντική εργασία που παρέχουν τα Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισµού προς το
Συνεταιρισµό τους, ανάλογα µε τις ανάγκες του, δεν θεωρείται ότι παρέχεται στα πλαίσια
σχέσης εξαρτηµένης εργασίας. Ο Συνεταιρισµός εκδίδει αποδείξεις δαπάνης για την
καταβαλλόµενη αµοιβή της προσωπικής εργασίας που παρέχεται από τα Μέλη του,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων (ΚΒΣ), όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού που καταβάλλεται και
εφόσον ο δικαιούχος δεν είναι επιτηδευµατίας από άλλη αιτία. Το εισόδηµα της
παραγράφου αυτής θεωρείται γεωργικό εισόδηµα.

δδ )

Το συνεταιριστικό κεφάλαιο των ΑΣ ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των δέκα

χιλιάδων (10.000) ευρώ.

εε)

Η αύξηση ή η µείωση της αξίας της µερίδας γίνεται µε απόφαση της γενικής

συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού.

στ) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συνεταιρισµού δεν µπορεί να είναι λιγότερα
από τρία (3).

ζζ) Μία σηµαντική αλλαγή, µε την οποία επανέρχεται η διάταξη περί ελέγχου του ν.
2810/2000, σύµφωνα µε την οποία

ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος

των ΑΣΟ, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις ελέγχου των ανωνύµων εταιρειών µε
βάση τα προς εκτέλεση του κ.ν.2190/1920 εκδοθέντα ή εκδοθεισόµενα Προεδρικά
διατάγµατα ή υπουργικές αποφάσεις διενεργείται από µέλη των ορκωτών ελεγκτών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ίδιου νόµου, όπως κάθε φορά ισχύει. Στις λοιπές ΑΣΟ
διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές ή από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που
έχουν άδεια άσκησης οικονοµολογικού επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες
διατάξεις.»

ηη) Η διάταξη αφορά τις περιπτώσεις λύσεως ενός αγροτικού συνεταιρισµού, αλλά και την
δυνατότητα αναβιώσεως του . Έτσι οι ΑΣ λύονται:
1) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς τους, που ορίζεται στο καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η
παράτασή του από τη γενική συνέλευση.
2) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται µε την απαρτία της παραγράφου 3
του άρθρου 11 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 12.
3) Αν κηρυχθούν σε κατάσταση πτώχευσης.
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4) Αν ο συνεταιρισµός διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του,
η οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η αναβίωσή του µε
απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο µητρώο ΑΣ. Σε περίπτωση
αναβίωσης λογίζεται ότι ο συνεταιρισµός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται
όταν έχει αρχίσει η διανοµή της περιουσίας του συνεταιρισµού.
ε) Με απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας των ΑΣ µετά από αίτηση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των 2/3 του συνολικού αριθµού των µελών τους ή της Εποπτική
Αρχής. Η απόφαση υπόκειται σε έφεση.

θθ) Με την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν.
2810/2000, λύεται ένα πρόβληµα το οποίο είχε δηµιουργήσει ερµηνευτικά προβλήµατα, αν
και ενδεχοµένως δεν θα έπρεπε, διότι κανόνας στο συνεταιριστικό δίκαιο, είναι η αρχή της
αφιλοκερδούς διανοµής. Έτσι λοιπόν ρητά ορίστηκε ότι , το υπόλοιπο του ενεργητικού που
αποµένει µετά την εκκαθάριση, διατίθεται, µε απόφαση της γενικής συνέλευσης,
αποκλειστικά για σκοπούς συνεταιριστικούς ή κοινωνικούς. Ουδέποτε διανέµεται στα µέλη.
Κατά τα λοιπά για την διαδικασία της εκκαθαρίσεως, όπως προαναφέρθηκε εφαρµόζονται
οι διατάξεις περί δικαστικής εκκαθάρισης κληρονοµιάς.

ιι) Με την διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011 , καταργείται το
Πειθαρχικό Συµβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ, που προβλέπεται στο άρθρο 51 της ΚΥΑ
52800/2006 των Υφυπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας -Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 1443), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του
άρθρου 38 του ν. 2810/2000, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 17 του άρθρου 18 του
ν. 3147/2003 και την παρ. 19 του ιδίου ως άνω άρθρου 18 του ν. 3147/2003, καταργείται
από 14.2.2012.
Η κατάργηση θεωρήθηκε επιβεβληµένη µετά την έναρξη ισχύος του Μνηµονίου ΙΙ,
σύµφωνα µε το οποίο καταργήθηκε η µονιµότητα του προσωπικού των ΑΣΟ.
ιιι) Τέλος µε το άρθρο 32 του ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες
διατάξεις» προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της περ. δ ΄της παρ.9 του άρθρου 61 του ν.
4277/2014, σύµφωνα µε το οποίο, «Μέλη των κλαδικών αγροτικών συνεταιρισµών που
προέκυψαν από µετατραπείσες ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ είναι µόνο όσοι απασχολούνται µε το
αντικείµενο δραστηριότητας του κλαδικού αυτού ΑΣ και καταβάλλουν τη συνεταιριστική
τους µερίδα που όρισε η απόφαση µετατροπής».
Η διάταξη αφορά στις Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ) και στις Κοινοπραξίες
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ), οι οποίες µετετράπησαν σε Α.Σ,
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σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 19 του ν.4015/2011,όπως ίσχυσε, πριν την τροποποίησή
του µε το άρθρο 61 του ν. 4277/2014. Σύµφωνα µε την διάταξη αυτή ,µέλη των αγροτικών
αυτών συνεταιρισµών που προέκυψαν από την διαδικασία µετατροπής µιας ΚΕΣΕ ή ΚΑΣΟ
σε

αγροτικό συνεταιρισµό, είναι µόνον τα µέλη ,τα οποία έχουν ως αντικείµενο της

αγροτικής τους δραστηριότητας το προϊόν ή τα όµοια ή οµοειδή προϊόντα ,σύµφωνα µε τον
καταστατικό σκοπό του συνεταιρισµού, και τα οποία έχουν καταβάλει την συνεταιρική τους
µερίδα, όπως αυτή ορίστηκε µε την απόφαση της µετατροπής τους, η οποία βεβαίως δεν
επηρεάζεται από την νοµική µορφή, στην οποία αποφάσισαν να µετατραπούν τα µέλη των
ΚΑΣΟ και ΚΕΣΕ.

Ο Γενικός Γραµµατέας

Μόσχος Κορασίδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΚΑΚΑΪΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ
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