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                                                                                                              Αθήνα, 26 Αυγούστου 2019 

 

ΣΧΕΔΙΟ NOMOY 
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ)  

και άλλες διατάξεις 
 
                                          
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 1 
Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή -   Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. 
 
1. Η Αγροτική Συνεταιριστική οργάνωση (ΑΣΟ) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται 
εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια των μελών της, την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική 
ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης αγροτικής 
συνεταιριστικής επιχείρησης. Ως Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) θεωρούνται και οι 
αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, δασικοί, αγροτουριστικοί, 
αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις του άρθρου 2  του παρόντος νόμου, οι 
Κοινοπραξίες Συνεταιρισμών, οι Aναγκαστικοί Συνεταιρισμοί   και άλλοι συνεταιρισμοί, οποιουδήποτε 
κλάδου ή δραστηριότητας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας.  
 
2. Η σύσταση συνεταιριστικών  οργανώσεων και εταιρειών υπό την μορφή  ΑΣΟ αποτελεί προϊόν ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας , είναι ανεξάρτητες –ακηδεμόνευτες και αυτόνομες οικονομικές μονάδες και λειτουργούν 
στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται  
για την λειτουργία και σύσταση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική 
δραστηριότητα.  Αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητες για την επίτευξη των σκοπών  τους τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό το πλαίσιο  του καταστατικού τους. 
 
3 Για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι Α.Σ.Ο. μπορεί να ιδρύουν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή 
γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να συνιστούν νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές 
επιχειρήσεις, με καταναλωτικούς η άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού 
τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με 
συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέσα στο πλαίσιο πάντοτε 
της διακρατικής ή/και της  διεπαγγελματικής συνεργασίας .  
 
4. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλόγως  οι 
διατάξεις του Εμπορικού Δικαίου και του Αστικού Κώδικα.  
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5. Οι ΑΣΟ, διέπονται από τις επτά (7) διεθνείς συνεταιριστικές αρχές, οι οποίες συγκροτούν την 
συνεταιριστική ταυτότητα:  

• 1η Αρχή: Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή.  
• 2η Αρχή: Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών.  . 
• 3η Αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών 
• 4η Αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία.. 
• 5η  Αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση.  
• 6η Αρχή: Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών.  
• 7η Αρχή: Ενδιαφέρον για την κοινότητα 

 
Άρθρο 2 
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις  
Είναι  εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας και  
διακρίνονται σε : 
• Συνεταιριστικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες ( Σ.Κ.Ε)  
• Συνεταιριστικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Σ.Ε.Π.Ε)  
• Συνεταιριστικές Ανώνυμες Εταιρείες (Σ.Α.Ε) 
• Συνεταιριστικές Ασφαλιστικές Ανώνυμες Εταιρείες καθώς και τα Ασφαλιστικά Πρακτορεία 
οιασδήποτε εταιρικής μορφής ( Σ.Α.Α.Ε)  
τις οποίες συνιστούν ΑΣΟ και στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι επενδυτές Οι ανωτέρω 
εταιρείες μπορούν να συσταθούν:: 
α) με την δημιουργίας  νέας  Α.Ε.Σ 
β) από μία Α.Σ.Ο  ( Μονοπρόσωπες), 
γ) με συγχώνευση  Α.Σ.Ο. από όλη την επικράτεια της Ελλάδος 
Οι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι πάντοτε ονομαστικές.  
Το 51% του μετοχικού κεφαλαίου των Συνεταιριστικών Εταιρειών ( Σ.Κ.Ε-Σ.Ε.Π.Ε-Σ.Α.Ε-Σ.Α.Α.Ε ) ανήκει σε 
Α.Σ.Ο. 
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται    ν.4072/2012 περί Κεφαλαιουχικών εταιρειών , ο ν.4541/2018 περί 
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης  και ο .ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου Ανωνύμων 
Εταιρειών 
Οι  υφιστάμενοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,  καθώς και οι  Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί οποίοι λειτουργούν 
με βάσει την διάταξη του άρθρου 47 του ν.2169/1993 και διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 50 του 
ν.4384/2016,  μπορούν με απόφαση της Γενικής των Συνέλευσης και με την πλειοψηφία του άρθρου 16  
παρ   5 να μετατρέπονται  σε Α.Σ.Ο και σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις του παρόντος νόμου. 

                                       
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄ 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΑΣΟ) 
 
Άρθρο 3  
Καταστατική έδρα –Επωνυμία 
 
Η καταστατική έδρα της ΑΣΟ  βρίσκεται στον τόπο που ορίζεται από το καταστατικό της  
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Η Επωνυμία της ΑΣΟ  εκφράζει  τον κύριο  σκοπό ή τα αντικείμενα δραστηριότητας των και περιλαμβάνει 
την έδρα του και  τον διακριτικό τους τίτλο 
Η επωνυμία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις συναλλαγές και τις νομικές πράξεις της ΑΣΟ. 
Όλα τα έντυπά των φέρουν την επωνυμία , την έδρα ,τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) .  
 
Άρθρο 4 
Σύσταση – Καταχώρηση  καταστατικού 
 
1.Η ΑΣΟ  μπορεί να συσταθεί: 
Α) από είκοσι (20)  τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, 
απασχολούνται σε οποιανδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται 
από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, πληρούν τους όρους του καταστατικού του και αποδέχονται 
να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του  
Ειδικότερα για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς του Ν.4423/2016 παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του 
Ν.4384/2016 άρθρο 4 παρ 5. 
Β) με συγχώνευση συνεταιρισμών. 
 
2. Για την καταχώριση του καταστατικού κατατίθεται από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο της ΑΣΟ 
αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Ο ειρηνοδίκης με πράξη του εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της 
αίτησης διατάσσει ή αρνείται την καταχώριση του καταστατικού. Ο ειρηνοδίκης αρνείται την καταχώριση 
όταν λείπουν τα απαραίτητα στοιχεία του καταστατικού ή  όταν αυτό περιέχει διατάξεις αντίθετες προς το 
νόμο. Αν αρνηθεί την καταχώριση, με την ίδια πράξη καλεί το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο και του 
υποδεικνύει τις απαραίτητες διορθώσεις. Κατά της αρνητικής πράξης του ειρηνοδίκη και εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει 
ανακοπή, η οποία εισάγεται στο Ειρηνοδικείο της έδρας της ΑΣΟ και δικάζεται με τη διαδικασία της 
εκούσιας δικαιοδοσίας. 
 
3. Η ΑΣΟ έχει την υποχρέωση να υποβάλει  αίτηση καταχώρησης στο  εθνικό μητρώο Αγροτικών 
Συνεταιρισμών. Η αίτηση υποβάλλεται σε ένα μήνα από την ημερομηνία καταχώρισης στο βιβλίο 
μητρώου που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Με την αίτηση εγγραφής τους  στο μητρώο οι ΑΣΟ υποχρεούνται 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή: 
• Αντίγραφο του καταστατικού τους και βεβαίωση εγγραφής τους στο βιβλίο μητρώου αγροτικών 
συνεταιρισμών του αρμόδιου Ειρηνοδικείου. 
• Κατάσταση των ιδρυτικών μελών της ΑΣΟ με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και το ΑΦΜ τους, 
σύμφωνα με το βιβλίο μητρώου μελών,  
 
4. Από την εγγραφή αυτή  παρέχεται στις ΑΣΟ ένας αριθμός μητρώου 
 
Άρθρο 5 
Τύπος -Περιεχόμενο Καταστατικού 
 
Το  καταστατικό της ΑΣΟ καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο και  κατοχυρώνει την ιδρυτική της πράξη. 
Το καταστατικό καταρτίζεται εγγράφως και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη και  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον: 
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1. Την επωνυμία της οποίας έπεται η συντομογραφία της  ‘’ΑΣΟ ," τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας 
καθώς το σκοπό της ΑΣΟ 
 
2.Το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων, τον ΑΦΜ και την κατοικία ή έδρα των ιδρυτικών μελών. 
 
3.Τις προϋποθέσεις και διαδικασίες εισόδου, διαγραφής και αποχώρησης των μελών,  τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των μελών και, αν συντρέχει περίπτωση, τις διάφορες κατηγορίες τους, καθώς και τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε κατηγορίας 
 
4.Την ονομαστική αξία των καλυφθέντων μερίδων, καθώς και το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου και 
μνεία ότι το κεφάλαιο είναι μεταβλητό, 
 
5.Τους ειδικούς κανόνες σχετικά με το ποσό που αφαιρείται από το πλεόνασμα χρήσεως για να προστεθεί, 
αν απαιτείται, στο νόμιμο αποθεματικό, 
 
6.Τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των μελών καθενός από τα όργανα που ασκούν διοίκηση,  τις 
προϋποθέσεις ανάδειξης και ανάκλησης των μελών των οργάνων αυτών, - τους κανόνες πλειοψηφίας και 
απαρτίας, 
 
7.Την χρονική διάρκεια της ΑΣΟ 
 
8.Τον ορισμό προσωρινού διοικητικού συμβουλίου για έγκριση καταστατικού της πρώτης γενικής 
συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης 
 
9.Την  λύση και την εκκαθάριση της ΑΣΟ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΑΣΟ)  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Άρθρο 6 
Μέλος AΣΟ 
 
1.Μέλος της ΑΣΟ  μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει ικανότητα για δικαιοπραξία  και 
απασχολείται σε οποιοδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από 
τις δραστηριότητες της ΑΣΟ πληροί τους όρους καταστατικού της . 
 
2.Εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό της ΑΣΟ μέλος μπορεί να γίνει και άλλος ΑΣΟ ή  άλλο νομικό 
πρόσωπο που δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής 
οικονομίας. Το ποσοστό συμμετοχής  τους καθορίζεται από το καταστατικό. 
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3.Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι, μπορούν να γίνουν δεκτά ως μέλη της ΑΣΟ φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ως  επενδυτές. Για την είσοδο μέλους-επενδυτή  και την συμμετοχή ή μη στα όργανα Διοίκησης 
της ΑΣΟ, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών  της ΑΣΟ με θετική απόφαση τουλάχιστον των 2/3 των 
μελών της  και όταν  πρόκειται για Α.Ε.Σ με θετική απόφαση των 2/3 των μετόχων της. 
 
Άρθρο 7 
Εγγραφή Μέλους ΑΣΟ 
 
1.Για την εγγραφή μέλους στη ΑΣΟ απαιτείται έγκριση του  διοικητικού οργάνου. Η γενική συνέλευση 
αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής που δεν έγιναν δεκτές από το διοικητικό συμβούλιο.  Οι αρνητικές 
αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν ενώπιον της γενικής συνέλευσης που συνέρχεται μετά την αίτηση 
εισόδου. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής της αίτησης από 
το διοικητικό συμβούλιο ή εάν  αυτή δεν έγινε δεκτή από την ημερομηνία απόφασης αποδοχής της 
αίτησης από τη γενική συνέλευση και με την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει καταβάλλει το ποσοστό της 
αξίας της υποχρεωτικής μερίδας που προβλέπεται από το καταστατικό. 
 
2. Το καταστατικό μπορεί να εξαρτά την είσοδο από άλλους όρους είτε από την κάλυψη ενός ορισμένου 
τμήματος κεφαλαίου είτε  από όρους σχετικούς με το σκοπό της ΑΣΟ. 
 
3.Εφόσον το προβλέπει το καταστατικό, είναι δυνατό να απευθύνονται στα μέλη αιτήσεις 
συμπληρωματικής συμμετοχής στο κεφάλαιο. 
 
4. Στην καταστατική έδρα της εταιρείας τηρείται αλφαβητικός κατάλογος όλων των μελών, με μνεία των 
προσωπικών τους στοιχείων και εφόσον χρειάζεται, της κατηγορίας των μερίδων που κατέχουν. 
 
5. Δεν γίνονται δεκτά μέλη της ΑΣΟ όσοι ασκούν ανταγωνιστική δραστηριότητα με τον σκοπό της ΑΣΟ ,ή 
όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη ΑΣΟ με ομοίους σκοπούς . 
 
Άρθρο 8 
Απώλεια της ιδιότητας του μέλους 
 
1. Η  απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται είτε με : 
α)Αποχώρηση. Κάθε μέλος έχει την δυνατότητα αποχώρησης αφού προειδοποιήσει έγκαιρα το διοικητικό 
συμβούλιο. 
β)Αποβολή, εάν το μέλος προέβη σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών του ή σε ενέργειες αντίθετες 
προς το συμφέρον της ΑΣΟ . 
 
2. Ένα μέλος αποβάλλεται-διαγράφεται από την Α.Σ.Ο με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου. Το μέλος δικαιούται εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του ΔΣ να υποβάλει 
ένσταση ενώπιον του τελευταίου, η οποία θα εξεταστεί από την Γενική συνέλευση. Η προσβολή 
περιλαμβάνεται με  ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου  ως θέμα της ημερήσιας διάταξης στην πρώτη 
συνεδρίαση της τακτικής ή έκτακτης  γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης επι της 
προσβολής λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους  σε περίπτωση 
απορριπτικής επί της προσβολής  απόφασης της Γενικής συνέλευσης επέρχεται αναδρομικά από τον 
χρόνο κοινοποίησης της απόφασης διαγραφής του ΔΣ.  
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Άρθρο 9 
Περιουσιακά δικαιώματα των μελών σε περίπτωση αποχώρησης ή αποβολής 
 
1. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους γεννά δικαίωμα επιστροφής του μεριδίου του στο καλυφθέν 
κεφάλαιο, μειωμένου κατά την αναλογία των ζημιών που καταλογίζονται στο κεφάλαιο της ΑΣΟ. 
Εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου. 
 
2. Τα ποσά που αφαιρούνται δυνάμει της παραγράφου 1 υπολογίζονται σε συνάρτηση με τον ισολογισμό 
της χρήσης κατά την οποία γεννάται το δικαίωμα επιστροφής των μεριδίων. 
 
3. Το καταστατικό ορίζει τις διαδικασίες και προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αποχώρησης και 
τάσσει προθεσμία επιστροφής της αξίας των μερίδων μετά από (3) τρία έτη μετά την απώλεια της 
ιδιότητας του μέλους και εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει η οικονομική δυνατότητα της ΑΣΟ. 
 
4. Το δικαίωμα επιστροφής της μερίδας παραγράφεται μετά την άπρακτη πάροδο ενός (1) έτους από την 
κοινοποίηση της απόφασης του ΔΣ ή σε περίπτωση προσβολής της τελευταίας από την κοινοποίηση της 
απορριπτικής επι της προσβολής  απόφασης της Γενικής συνέλευσης. 
 
Άρθρο 10 
Δικαιώματα –Υποχρεώσεις μέλους 
 
1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του μέλους προς την ΑΣΟ, ορίζονται από το καταστατικό, στο οποίο 
αναλύονται οι ρυθμίσεις σχετικά με : 
α) Τη συμμετοχή του μέλους στις γενικές συνελεύσεις της ΑΣΟ. 
β) Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 
γ) Τη συμμετοχή στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσης. 
δ) Τη συμμετοχή του μέλους στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές της ΑΣΟ, σύμφωνα με τους σκοπούς 
του, χωρίς διάκριση. Ειδικότερα, το καταστατικό ορίζει τα είδη συμμετοχής ή τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής, καθώς και τους λόγους και τη διαδικασία απαλλαγής από τις υποχρεώσεις αυτές. 
ε) Την υποχρέωση αποχής από δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες της ΑΣΟ ή από πράξεις που 
μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να βλάψουν τα συμφέροντα της ΑΣΟ. 
στ) Τη συμμετοχή των μελών στη συνεταιριστική εκπαίδευση. 
ζ) Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, την πορεία των 
υποθέσεων και την οικονομική κατάσταση της ΑΣΟ. Δεν ισχύει για θέματα πού θίγουν προσωπικά 
δεδομένα ή απόρρητες πληροφορίες σχετικές με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΑΣΟ 
η) Το δικαίωμα του μέλους να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα του καταστατικού και του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας, αν υπάρχει, των βιβλίων της ΑΣΟ, των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης της 
ΑΣΟ και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών του, καθώς και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων 
αυτών. 
 
2. Το μέλος της ΑΣΟ πρέπει να ασκεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου, τους όρους του καταστατικού της ΑΣΟ και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης της 
ΑΣΟ. 
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3.Τό μέλος  του ΑΣΟ  υποχρεωτικά προμηθεύεται τα  εφόδια για την παραγωγή των αγροτικών του 
προϊόντων , αγοράζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και παραδίδει την παραγωγή των προϊόντων του στην 
Α.Σ.Ο , εφόσον η ΑΣΟ παρέχει τις ανωτέρω δραστηριότητες και υπηρεσίες.   
 
4. Η μη παράδοση της παραγωγής που εμπορεύεται ή διακινεί η ΑΣΟ ή/και η μη χρήση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της ΑΣΟ  ή/και η μη προμήθεια εφοδίων στην ΑΣΟ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 από μέλος 
του, συνεπάγεται τη διαγραφή του μέλους αυτού παράλληλα με κάθε άλλη κύρωση που τυχόν 
προβλέπεται από το καταστατικό του.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 
Άρθρο 11 
Ελάχιστο κεφάλαιο – Μερίδα της ΑΣΟ  
 
1. Το καλυφθέν κεφάλαιο ανέρχεται σε τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Το  καλυφθέν κεφάλαιο της ΑΣΟ 
διαιρείται σε μερίδες. Ο αριθμός των μελών καθώς και το κεφάλαιο  της ΑΣΟ  είναι μεταβλητά. Εκτός 
αντίθετης διάταξης του καταστατικού της ΑΣΟ κατά τη σύστασή των, κάθε μέλος ευθύνεται μέχρι του 
ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει καλύψει (ύψος της συνεταιριστικής του μερίδας ή ακέραιο 
πολλαπλάσιο αυτής)  που ορίζεται από την Γενική συνέλευση . 
 
2. Το κεφάλαιο μιας AΣΟ εκφράζεται σε εθνικό νόμισμα (ευρώ). 
 
3.Για τις μερίδες ισχύουν τα εξής: 
 
α) Οι μερίδες είναι ονομαστικές. Η ονομαστική αξία είναι ίδια για κάθε κατηγορία μερίδας και ορίζεται 
στο καταστατικό. Δεν επιτρέπεται η έκδοση μερίδων υπό το άρτιο. 
β) Η αξία των μερίδων που εκδίδονται σε αντάλλαγμα των χρηματικών εισφορών καταβάλλεται 
τουλάχιστον το  πενήντα τοις εκατό (50%) της ονομαστικής αξίας της υποχρεωτικής μερίδας την ημέρα της 
κάλυψης του κεφαλαίου.  Το υπόλοιπο ποσοστό καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από την 
εγγραφή του έκτος εάν  το καταστατικό προβλέπει βραχύτερο διάστημα. 
γ) Το καλυφθέν κεφάλαιο μιας ΑΣΟ αντιπροσωπεύεται από τις μερίδες των μελών εκφραζόμενα στο 
εθνικό νόμισμα. Οι μερίδες μιας ΑΣΟ είναι δυνατόν να εκδίδονται σε διάφορες κατηγορίες μερίδων. Το 
καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι οι διάφορες κατηγορίες μερίδων παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα 
όσον αφορά τη διανομή πλεονάσματος.  Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει όρους και προϋποθέσεις 
για την απόκτηση από κάθε μέλος προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι μερίδες που 
παρέχουν τα ίδια δικαιώματα αποτελούν μια κατηγορία. 
δ) Το καταστατικό ορίζει τον ελάχιστο αριθμό μερίδων των οποίων η κάλυψη απαιτείται για την εγγραφή 
μέλους. 
ε) Το ύψος του κεφαλαίου κατά το κλείσιμο της χρήσεως καθώς και η μεταβολή του σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση διαπιστώνονται με την απόφαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης για τους 
λογαριασμούς της οικονομικής χρήσης. Ύστερα από πρόταση του διοικητικού οργάνου, το καλυφθέν 
κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με ενσωμάτωση σ' αυτό του συνόλου ή μέρους των δεκτικών διανομής 
αποθεματικών μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία που 
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απαιτούνται για την τροποποίηση του καταστατικού. Οι νέες μερίδες διανέμονται στα μέλη ανάλογα με το 
ποσοστό συμμετοχής τους στο προηγούμενο κεφάλαιο 
ζ) Η ονομαστική αξία της μερίδας  μπορεί να αυξηθεί με συγκέντρωση των εκδοθέντων μερίδων. Εφόσον η 
αύξηση αυτή απαιτεί πρόσκληση καταβολής συμπληρωματικών εισφορών των μελών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του καταστατικού, η γενική συνέλευση αποφασίζει με την απαρτία και την πλειοψηφία που 
απαιτούνται για την τροποποίηση του καταστατικού. 
η) Η ονομαστική αξία των μερίδων μπορεί να μειωθεί με διαίρεση των εκδοθέντων μερίδων. 
θ) Κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό και με τη συγκατάθεση είτε της γενικής συνέλευσης είτε του 
διοικητικού οργάνου, οι μερίδες είναι μεταβιβάσιμες ή διαπραγματεύσιμες σε μέλος ή σε οποιονδήποτε 
αποκτά την ιδιότητα του μέλους 
 
4. Το καταστατικό ορίζει ένα ποσό πέραν του οποίου το καλυφθέν κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί με την 
επιστροφή μερίδων των μελών τα οποία παύουν να είναι μέλη της ΑΣΟ. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι 
κατώτερο του ποσού που ορίζεται στην παράγραφο 1. Για την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής των 
μερίδων των μελών τα οποία παύουν να είναι μέλη της ΑΣΟ, αναστέλλεται εάν η επιστροφή συνεπάγεται 
τη μείωση του καλυφθέντος κεφαλαίου κάτω του προβλεπομένου ορίου. 
 
5. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με διαδοχικές καταβολές των μελών ή με την είσοδο νέων μελών και να 
μειωθεί με ολική ή τμηματική ανάληψη των εισφορών, υπό την επιφύλαξη εφαρμογής της παραγράφου 4. 
 
6. Οι μεταβολές του κεφαλαίου απαιτούν τροποποίηση του καταστατικού και διατυπώσεις δημοσιότητας. 
 
7 Σε περίπτωση θανάτου μέλους της ΑΣΟ, ο κληρονόμος μετά από αίτηση του ή όταν υπάρχουν 
περισσότεροι κληρονόμοι μετά από αίτηση του  ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι , αυτός που 
υποδείχθηκε με έγγραφή συμφωνία τους υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μέλους 
που πέθανε εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις . 
 
8. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι μερίδες της ΑΣΟ του μέλους που πέθανε αποδίδονται στους 
κληρονόμους στην ονομαστική αξία ,μετά από αίτηση τους, μέσα σε τρία (3)  έτη από την ημερομηνία 
θανάτου του μέλους. Το δικαίωμα επιστροφής της μερίδας παραγράφεται μετά την άπρακτη πάροδο ενός 
(1) έτους από την ημερομηνία θανάτου του μέλους. 
 
Άρθρο 12 
Ευθύνες  και Υποχρεώσεις της ΑΣΟ προς τρίτους 
 
1.Η ΑΣΟ  δεσμεύεται έναντι τρίτων από τις πράξεις των οργάνων της, ακόμη και αν δεν συμβαδίζουν με το 
σκοπό της, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πράξεις δεν συνιστούν υπέρβαση των εξουσιών που 
παρέχει ή επιτρέπει να παρασχεθούν στα όργανα αυτή από το καταστατικό της ΑΣΟ. 
 
2. Το μέλος έχει την ευθύνη της παραγράφου 1 και μετά την έξοδό του από την ΑΣΟ, για υποχρεώσεις που 
δημιουργήθηκαν όταν ήταν μέλος ή για προηγούμενες υποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχθηκε κατά την 
έγγραφή του. 
 
3. Αξιώσεις τρίτων, από την ευθύνη του μέλους της ΑΣΟ κατά τις παραγράφους 1 και 2, παραγράφονται 
μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. 
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4. Η ευθύνη του μέλους παύει οπωσδήποτε μετά την πάροδο ενός (1) έτους από το πέρας της πτώχευσης 
ή της εκκαθάρισης της  ΑΣΟ, εκτός αν μέσα στο έτος έχει ασκηθεί εναντίον του αγωγή. 
 
5. Οι δανειστές μέλους της  ΑΣΟ  για την ικανοποίηση αξιώσεών τους κατά του μέλους, δεν έχουν 
δικαίωμα επί της περιουσίας της ΑΣΟ ή των πλεονασμάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών μερίδων, 
υποχρεωτικών ή προαιρετικών των υπολοίπων μελών. 
 
6. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, για οφειλές των μελών προς τρίτους: 
α) Το αντάλλαγμα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν παραχωρηθεί στην ΑΣΟ. 
β) Τα προϊόντα της παραγωγής των μελών που παραδόθηκαν στην ΑΣΟ για πώληση ή διάθεση στην 
αγορά, αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία. 
γ) Το τίμημα των προϊόντων της περίπτωσης β΄. 
δ) Η υποχρεωτική και προαιρετική συνεταιρική μερίδα. 
 
7. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια της ΑΣΟ ως τρίτου:  
α) Χρημάτων ή παροχών σε είδος της ΑΣΟ  προς τα μέλη του για απαιτήσεις από  δάνεια πιστωτικών 
ιδρυμάτων τα οποία ελήφθησαν από μέλος της ΑΣΟ, 
β) Χρημάτων ή παροχών σε είδος της ΑΣΟ  προς τα μέλη του για απαιτήσεις ληξιπροθέσμων ή/και 
βεβαιωμένων οφειλών πάσης φύσεως μέλους της ΑΣΟ προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς φορείς.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
 
Άρθρο 13 
Διάρθρωση των Οργάνων- Διοίκησης 
Η ΑΣΟ διαθέτει τα παρακάτω όργανα διοίκησης: 
α) Γενική συνέλευση (Γ.Σ) 
β) Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ) 
γ) Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε) 
 
Άρθρο 14 
Γενική Συνέλευση 
 
1.Συντελείται μια φορά τον χρόνο κατά το ημερολογιακό έτος  μέχρι την  δεκάτη  10η  ημερολογιακή μέρα 
του ενάτου μήνα από το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης. 
 
2.Η ειδοποίηση γίνεται με οποιαδήποτε  μέσο γραπτής επικοινωνίας  το οποίο αποστέλλεται  σε κάθε 
πρόσωπο που έχει δικαίωμα συμμετοχής  στη γενική συνέλευση . Επίσης  η ειδοποίηση μπορεί να γίνει με  
δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα  της ΑΣΟ. 
 
3.Στην ειδοποίηση αναφέρονται, οπωσδήποτε, τα εξής: α) η επωνυμία και η καταστατική έδρα της ΑΣΟ, β) 
ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της συνέλευσης, γ) ενδεχομένως, το είδος της γενικής συνέλευσης, δ) η 
ημερήσια διάταξη με μνεία των προς συζήτηση θεμάτων. 
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4.Στην έναρξη της συνεδρίασης η γενική συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της πρόεδρο, γραμματέα και 
εφορευτική επιτροπή. Δεν εκλέγεται πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
της  ΑΣΟ. 
Κύριες αρμοδιότητες είναι:  
α) τροποποίηση του καταστατικού  
β) η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η λύση και η αναβίωση της ΑΣΟ.  
γ) Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου.  
δ) Η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και  η κατανομή κερδών περιλαμβάνονται 
σε κάθε  σύγκληση της γενικής συνέλευσης. 
ε) Η επιβάρυνση των μελών από τυχόν ζημιές. 
 στ) Η μεταβολή της αξίας της συνεταιρικής μερίδας.  
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη.  
η) Η έγκριση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης της ΑΣΟ, καθώς και του 
αντίστοιχου προϋπολογισμού . 
θ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 
ι) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου. 
ια) Η ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης 
Προσωπικού. 
ιβ) Η Έγκριση των αποφάσεων του Δ.Σ για την αγορά και πώληση ακινήτων.  
ιγ) Ο ορισμός ελεγκτών  για την επόμενη οικονομική χρήση και ο καθορισμός αμοιβής των. 
ιε) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο και το καταστατικό τους. 
Ιδ) Η απόφαση για την πραγματοποίηση επενδύσεων . 
Στη διάρκεια της συνεδρίασής της, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη σύγκληση νέας 
συνέλευσης σε ημερομηνία και με ημερήσια διάταξη που καθορίζεται από αυτήν. 
Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί ανά πάσα στιγμή από το διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική 
επιτροπή  ή από κάθε άλλο όργανο ή αρμόδια αρχή. Αιτήσει της ελεγκτικής επιτροπής, το διοικητικό  
συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση. 
Τουλάχιστον  το 1/5 μελών της Α.Σ.Ο  που κατέχουν το 20% του αριθμού των ψήφων  μπορούν να 
ζητήσουν  από την  ΑΣΟ την σύγκληση της γενικής συνέλευσης  και να καθορίσουν την διάταξη . Το 
καταστατικό μπορεί να ορίζει μικρότερα ποσοστά. Το ίδιο ποσοστό μπορεί να ζητήσει την εγγραφή ενός ή  
περισσότερων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. 
Κάθε μέλος που διατυπώνει σχετικό αίτημα στη γενική συνέλευση, δικαιούται να λάβει εκ μέρους του 
διοικητικού συμβουλίου πληροφορίες για τις δραστηριότητες της ΑΣΟ που έχουν σχέση με τα θέματα για 
τα οποία μπορεί να λάβει απόφαση η γενική συνέλευση Στο μέτρο του δυνατού, οι πληροφορίες δίδονται 
κατά την εν λόγω γενική συνέλευση. 
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών μόνον εφόσον: 
• ενδέχεται να επιφέρει σοβαρή ζημία στην ΑΣΟ, 
• είναι ασυμβίβαστη με εκ του νόμου υποχρέωση εχεμύθειας. 
Σε περίπτωση άρνησης παροχής πληροφοριών σε ένα μέλος, το μέλος αυτό μπορεί να ζητήσει να 
καταχωρηθεί στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης το ερώτημά του και ο προβληθείς λόγος άρνησης. 
Κατά το εικοσαήμερο που προηγείται της διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης η οποία καλείται να 
αποφανθεί για το κλείσιμο της χρήσης, τα μέλη δικαιούνται να λάβουν γνώση του ισολογισμού, του 
λογαριασμού κερδών και ζημιών και του παραρτήματός του, της έκθεσης διαχείρισης, του πορίσματος του 
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ελεγκτή των λογαριασμών, καθώς και των ενοποιημένων λογαριασμών, εφόσον πρόκειται για μητρική 
επιχείρηση κατά την έννοια της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ. 
 
 
Άρθρο 15 
Συμμετοχή και εκπροσώπηση 
 
1.Κάθε μέλος έχει δικαίωμα λόγου και ψήφου στη γενική συνέλευση για τα θέματα που περιλαμβάνονται 
στην ημερήσια διάταξη. 
 
2.Κάθε μέλος της ΑΣΟ διαθέτει  τόσες ψήφους όσες είναι και ο αριθμός των μερίδων που κατέχει. 
 
3.Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψήφου μπορούν να εκπροσωπηθούν στη γενική συνέλευση κατά τα 
οριζόμενα στο καταστατικό. 
 
4.Εάν το επιτρέπει, το καταστατικό της ΑΣΟ μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων των 
εργαζομένων στις γενικές συνελεύσεις , υπό την προϋπόθεση ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν 
έχουν  δικαιώματα ψήφου. 

 
Άρθρο 16 
Λήψη αποφάσεων –Απαρτία Γενικής Συνέλευσης 
 
1.Το καταστατικό προβλέπει τους κανόνες απαρτίας και πλειοψηφίας που θα ισχύσουν  στις γενικές 
συνελεύσεις.  Το καταστατικό ορίζει ότι ο αριθμός μελών που εκπροσωπούνται  στην γενική συνέλευση 
και έχουν δικαίωμα ψήφου είναι μεγαλύτερος από ήμισυ (1/2)  του συνολικού αριθμού των μελών. 
 
2.Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας  κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η γενική συνέλευση συνέρχεται, 
χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια 
θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, 
οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παριστάμενων  μελών της  ΑΣΟ  που έχουν δικαίωμα ψήφου. 
 
3.Η γενική συνέλευση αποφαίνεται με την πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών. 
 
4.Η γενική συνέλευση λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η γενική συνέλευση 
μπορεί επίσης να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια 
διάταξη κατ' αίτηση της μειοψηφίας των μελών 
 
5. Όσον αφορά  για αποφάσεις που αφορούν την  
Α) Μεταβολή του σκοπού της  
Β)Την τροποποίηση του καταστατικού  
Γ)Την  αύξηση ή μείωση του συνεταιριστικού κεφαλαίου  
Δ)Την λύση του και την συγχώνευση   
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Η  γενική συνέλευση  συνεδριάζει νόμιμα  εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης εκπροσωπούνται τα 2/3 
τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών. Η γενική συνέλευση αποφαίνεται με την αυξημένη 
πλειοψηφία τα 2/3 των έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών.  
Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται σε Β’ επαναληπτική συνεδρίαση, 
χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια 
θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης 
παρίσταται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα 
ψήφου. Η γενική συνέλευση αποφαίνεται με την αυξημένη  πλειοψηφία τα 2/3 των έγκυρων ψήφων των 
παρόντων μελών.  
Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η γενική συνέλευση συνέρχεται σε Γ΄ επαναληπτική συνεδρίαση, χωρίς 
νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα 
της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε 
και αν είναι ο αριθμός των παριστάμενων  μελών της  ΑΣΟ  που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η γενική 
συνέλευση αποφαίνεται με την αυξημένη πλειοψηφία τα 2/3 των έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών.  
 
6.Η γενική συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για τα θέματα που αφορούν:  
α) Αρχαιρεσίες.  
β) Ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου. 
γ) Διαγραφή μέλους ΑΣΟ. 
 
7.Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθούν οι ετήσιες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις η γενική συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, μετά την ανάγνωση της 
έκθεσης των ελεγκτών, αποφασίζει για την ανάκληση ή μη των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αν τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανακληθούν, η γενική συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, εκλέγει 
προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών να 
συγκαλέσει νέα γενική συνέλευση των μελών του ΑΣΟ με θέμα την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. 
 
8.Σε κάθε συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης καταρτίζονται πρακτικά.  
 
9.Τα πρακτικά υπογράφει ο πρόεδρος της συνέλευσης και ο γραμματέας αυτής και τα μέλη της 
εφορευτικής επιτροπής. 
 
10. Τα πρακτικά καθώς και τα προσαρτημένα έγγραφα φυλάσσονται επί πέντε τουλάχιστον έτη.  
 
Άρθρο 17  
Τομεακές ή τμηματικές συνελεύσεις 
 
1. Εφόσον η ΑΣΟ αναλαμβάνει διαφορετικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες σε πλείονες εδαφικές 
ενότητες, ή έχει πολλά καταστήματα ή περισσότερα από 500 μέλη, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει 
τομεακές ή τμηματικές συνελεύσεις. Το καταστατικό καθορίζει τη διαίρεση σε τομείς ή τμήματα και τον 
αριθμό των αντιπροσώπων ενός εκάστου. 
 
2. Οι τομεακές ή τμηματικές συνελεύσεις εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους για μία τετραετία, εκτός εάν 
αποφασισθεί νωρίτερα ανάκληση. Οι αντιπρόσωποι αυτοί συγκροτούν τη γενική συνέλευση της ΑΣΟ και 
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εκπροσωπούν εντός αυτής τον τομέα τους ή το τμήμα τους στο οποίο υποβάλλουν έκθεση με τα 
αποτελέσματα της γενικής συνέλευσης. 

Άρθρο 18 
 Προσβολή αποφάσεων γενικής συνέλευσης 
 
1.Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που είναι αντίθετες στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρες. 
 
2 Η ακυρότητα των αποφάσεων της παραγράφου 1 κηρύσσεται με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας 
της ΑΣΟ, μετά από αίτηση μέλους του ΑΣΟ ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, η οποία εκδικάζεται κατά 
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
τη λήψη της απόφασης από τη γενική συνέλευση και κοινοποιείται στην ΑΣΟ. 
 
3. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου που εκδίδεται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υπόκειται σε 
έφεση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αν η απόφαση δεν επιδοθεί, 
η έφεση ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης. 
 
 
 
Άρθρο 19 
Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ) – Επιτροπή Ελέγχου ( Ε.Ε) 
  
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση  της ΑΣΟ και την εκπροσωπεί έναντι τρίτων και ενώπιον 
δικαστηρίου. 
 
1.Εκλέγεται  από την γενική συνέλευση με άμεση , καθολική και μυστική ψηφοφορία  Μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί  φυσικό πρόσωπο ως προβλέπεται σύμφωνα με το 
καταστατικό της ΑΣΟ.   
 
2.Δίνεται η δυνατότητα εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό της ΑΣΟ, μέλη του Δ.Σ της ΑΣΟ να  
εκλέγονται μόνο μέλη της ΑΣΟ. Για τις Α.Ε.Σ του άρθρου 2 μέλη του ΔΣ μπορούν να εκλέγονται  ως ορίζεται 
από την νομοθεσία περί κεφαλαιουχικών εταιρειών  ( Ν 4072/2012,Ν.4541/2018, Ν.4548/2018)   
 
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο  απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη. 
 
4.Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  ή οι κανόνες καθορισμού του ορίζονται από το 
καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός. 
 
5.Η διάρκεια της θητείας των μελών  του διοικητικού  συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό και δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ετών ούτε μεγαλύτερη των έξι  (6) ετών. Τα μέλη ανάλογα με 
τον ορισμό του καταστατικού, μπορούν να επανεκλεχτούν  μια ή περισσότερες θητείες . Οι ιδιότητες 
μέλους του διοικητικού και μέλους του επιτροπής ελέγχου δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν. Μεταξύ των 
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μελών του διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου δεν επιτρέπεται να υπάρχει συγγενική 
σχέση πρώτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. 
 
6.Ο πρόεδρος συγκαλεί το  διοικητικό συμβούλιο  υπό τους όρους που προβλέπει το καταστατικό είτε με 
δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήσεως του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του. Στην αίτηση 
αναφέρονται οι λόγοι της σύγκλησης. Εάν δεν ικανοποιηθεί η αίτηση εντός προθεσμίας δεκαπέντε 
ημερών, το διοικητικό συμβούλιο  μπορεί να συγκληθεί από εκείνους οι οποίοι υπέβαλαν την αίτηση. 
 
7.Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, 
σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί τα παρόντα μέλη να είναι λιγότερα από τρία . Το διοικητικό 
συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.  
 
8.Οι αξιώσεις της  ΑΣΟ παραγράφονται πέντε (5) έτη αφότου η ΑΣΟ  διαπίστωσε τη ζημιά, εκτός αν 
πρόκειται για ζημιά από δόλο, οπότε παραγράφονται μετά από δέκα (10) έτη. Σε κάθε περίπτωση επί της 
παραγραφής αξιώσεων της ΑΣΟ κατά των μελών του διοικητικού και της Ελεγκτικής Επιτροπής από 
αδικοπραξία, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο του άρθρου 937 του Αστικού Κώδικα. 
 
9.Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέματα που 
αφορούν το ίδιο το μέλος, το σύζυγο ή συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου 
βαθμού. 
 
10.Αν ο πρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου  είναι αντίδικοι της ΑΣΟ, αυτός εκπροσωπείται 
κατά την αντίστοιχη δίκη από μέλος του, ειδικώς εξουσιοδοτημένο από την ΑΣΟ για το σκοπό αυτό, εκτός 
αν η γενική συνέλευση διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. 
 
11.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπεται αμοιβή του Προέδρου και των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου. Το καταστατικό της  ΑΣΟ μπορεί να προβλέπει την παροχή στα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου  : α)Εξόδων κίνησης, διαμονής και αποζημίωσης για 
υπηρεσίες εκτός της  έδρας του ΑΣ, και β) εξόδων παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 
των συμβουλίων αυτών. 
 
12.Το  διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται  τουλάχιστον ανά μήνα και εξετάζει  την πορεία δραστηριοτήτων 
της ΑΣΟ  και τις προοπτικές εξέλιξης. Εκτός αυτού ενημερώνει για συμβάντα τα οποία μπορεί να 
επηρεάσουν σημαντικά είτε αρνητικά είτε θετικά την κατάσταση της ΑΣΟ. 
 
13.Το διοικητικό συμβούλιο  είναι αρμόδιο κυρίως για θέματα που αφορούν  τη διαχείριση της περιουσίας  
και τη διοίκηση της ΑΣΟ και την επίτευξη των σκοπών της. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη 
δυνατότητα διορισμού από το διοικητικό συμβούλιο γενικού διευθυντή ή διευθυντή στον οποίο να 
ανατίθεται με σύμβαση η μερική ή ολική άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού 
συμβουλίου, εκτός από εκείνες που, κατά το νόμο ή το καταστατικό, απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς 
και τη διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του . Το καταστατικό προβλέπει συλλογική ενέργεια.  
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Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -ΕΛΕΓΧΟΥ 
• Η Επιτροπή ελέγχου  απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη,  

Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής ελέγχου  ή οι κανόνες καθορισμού του ορίζονται από το 
καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός . 

• .Η διάρκεια της θητείας των μελών  της Επιτροπής ελέγχου   ορίζεται από το καταστατικό και δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ετών ούτε μεγαλύτερη των έξι  (6) ετών. Τα μέλη 
ανάλογα με τον ορισμό του καταστατικού μπορούν να επανεκλεχτούν  μια ή περισσότερες  
θητείες. Μεταξύ των μελών  της επιτροπής ελέγχου και του διοικητικού συμβουλίου δεν 
επιτρέπεται να υπάρχει συγγενική σχέση πρώτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. 
• Ο πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή Ελέγχου   υπό τους όρους που προβλέπει το 
καταστατικό είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήσεως του ενός τρίτου τουλάχιστον 
των μελών του. Στην αίτηση αναφέρονται οι λόγοι της σύγκλησης. Εάν δεν ικανοποιηθεί η αίτηση 
εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, η επιτροπή ελέγχου   μπορεί να συγκληθεί από εκείνους οι 
οποίοι υπέβαλαν την αίτηση. 

• Η επιτροπή ελέγχου  βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα 
απόντα, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί τα παρόντα μέλη να είναι λιγότερα από τρία  Η 
επιτροπή ελέγχου  αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.  

• Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι ανάλογη µε τη θητεία του διοικητικού Συμβουλίου. 
Καθήκοντα Γραμματέως ανατίθενται σε στέλεχος του Συνεταιρισμού  που δεν ανήκει σε άμεσα  
ελεγχόμενες υπηρεσίες της.  

• Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπεται αμοιβή του Προέδρου και των 
μελών της Επιτροπής ελέγχου, Το καταστατικό της  ΑΣΟ μπορεί να προβλέπει την παροχή στα μέλη 
της Επιτροπής ελέγχου  : α)Εξόδων κίνησης, διαμονής και αποζημίωσης για υπηρεσίες εκτός της 
έδρας του ΑΣ, και β) εξόδων παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των 
συμβουλίων αυτών. 

Αναλυτικά, οι δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες: 
Η  Επιτροπή είναι αρµόδια να εξετάζει και να αξιολογεί µε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΟ:  
• Τις  ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΑΣΟ, πριν τη δημοσίευση τους.  
• Την πληρότητα και τη συνέπεια των οικονομικών καταστάσεων. 
Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο επί των προτάσεων που θα υποβληθούν στη Γενική 
Συνέλευση των μελών της ΑΣΟ .  
Διασφαλίζει την ανεξαρτησία των Ελεγκτών . 

 
Άρθρο  20 
Προϋποθέσεις συμμετοχής στα όργανα - Αρχαιρεσίες 
 
1. Δικαίωμα του  εκλέγειν και εκλέγεσθαι  στα όργανα της ΑΣΟ ορίζεται από το καταστατικό της ΑΣΟ, 
 
2.Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στο διοικητικό Συμβούλιο  και στην ελεγκτική επιτροπή της ΑΣΟ: 
α) Φυσικό πρόσωπο το οποίο καταδικάσθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή 
για: κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, 
δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία 
και εμπορία ναρκωτικών. 
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β) Μέλος της ΑΣΟ που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόμο και 
στο καταστατικό.. 
γ) Μέλος της ΑΣΟ πριν την  παρέλευση ενός έτους από την εγγραφή του ως μέλος αυτής. 
Για τα κωλύματα της παρούσας παραγράφου, εκτός από αυτό της περίπτωσης β΄, κάθε υποψήφιο μέλος 
για το διοικητικό και την ελεγκτική επιτροπή , υποχρεούται να προσκομίσει στον πρόεδρο της εφορευτικής 
επιτροπής, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του τα κωλύματα των περιπτώσεων αυτών. 
Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για μέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα 
κωλύματα της παρούσας παραγράφου, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου. 
 
3.  Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού και ελεγκτικής επιτροπής της ΑΣΟ, καθώς και 
των αντιπροσώπων σε άλλα νομικά πρόσωπα που συμμετέχει η ΑΣΟ διενεργούνται από εφορευτική 
επιτροπή της οποίας προεδρεύει δικηγόρος που διορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της ΑΣΟ. 
Αν τα μέλη της ΑΣΟ είναι λιγότερα από τριάντα (30), οι εκλογές διενεργούνται χωρίς την παρουσία 
δικηγόρου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό. Η διαδικασία εκλογής και ο αριθμός 
των μελών της εφορευτικής επιτροπής καθορίζονται από το καταστατικό. Για τις αρχαιρεσίες τηρείται από 
την εφορευτική επιτροπή πρακτικό. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια 
μονάδα. 
 
4.  Η εκλογή των μελών του διοικητικού και ελεγκτικής επιτροπής διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και 
με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των 
υποψηφίων. 
 
5.   Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης κατά ανώτατο όριο  δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις 
εκατό    (50% ) του όλου αριθμού των μελών του διοικητικού  συμβουλίου ή ελεγκτικής επιτροπής. Τυχόν 
δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα. Ψηφοδέλτια που περιέχουν αριθμό 
σταυρών μεγαλύτερο από αυτόν που ορίζεται από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα. 
 
6.  Εκλεγέντες είναι αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται 
κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν είναι επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν. 
 
7.   Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας 
τους. 
 
8   Το διοικητικό συμβούλιο  και  ελεγκτική επιτροπή στην πρώτη, μετά την εκλογή τους, συνεδρίαση 
συγκροτούνται σε σώμα, σύμφωνα με το καταστατικό. 
 
9. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις  ανακατανομής των 
αξιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή . Αν στο καταστατικό δεν υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη η ανακατανομή των αξιωμάτων μπορεί να γίνει, εφόσον αποφασισθεί, από τα δύο 
τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών του. Όταν προκύπτει κλάσμα, ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος 
αριθμός. 
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10.  Αν κενωθεί η θέση μέλους του διοικητικού ή ελεγκτικής επιτροπής και δεν υπάρχουν επιλαχόντα 
μέλη, το διοικητικό συμβούλιο και η ελεγκτική επιτροπή με απόφαση των λοιπών μελών του, 
συμπληρώνει την κενή θέση με την εκλογή σε αυτήν μέλους της ΑΣΟ. 
Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή 
έκτακτης γενικής συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την εκλογή τους ή, σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα 
μέλη. Αν παραιτηθεί η πλειοψηφία ή το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής 
επιτροπής και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, διενεργούνται άμεσα αρχαιρεσίες. 
 
11.  Με το καταστατικό ρυθμίζονται τα θέματα διαδικασίας εκλογής του διοικητικού και της ελεγκτικής 
επιτροπής, καθώς και των αντιπροσώπων της ΑΣΟ σε άλλα νομικά πρόσωπα όπου συμμετέχει, που δεν 
ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο. 
 
12.  Τα μέλη των οργάνων μιας ΑΣΟ οφείλουν να μην αποκαλύπτουν, ακόμη και μετά την παύση της 
θητείας τους, τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με την ΑΣΟ οι οποίες, αποκαλυπτόμενες, ενδέχεται 
να θίξουν τα συμφέροντα της ΑΣΟ ή των μελών του, εκτός αν τούτο απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει του 
εθνικού δικαίου ή χάριν του δημοσίου συμφέροντος 
 
Άρθρο 21 
Εφαρμοστέο δίκαιο 
 
1. Η ΑΣΟ διέπεται: 
α) από τον παρόντα νόμο και τους ν.4072/2012,  ν.4541/2018, ν.4548/2018 περί εταιρειών  
β) Από τις διατάξεις του καταστατικού των ΑΣΟ. 
 
2.  Η εθνική νομοθεσία προβλέπει ειδικές διατάξεις για τον έλεγχο της εποπτεύουσας αρχής και  
εφαρμόζεται πλήρως στην ΑΣΟ. 
Συγκεκριμένα η εποπτεία των ΑΣΟ ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ( στο εξής αρμόδια 
αρχή) και η  εποπτεία  αφορά : 

• Την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
• τη σύννομη λειτουργία και την υποβοήθηση του έργου των ΑΣΟ 
• Την τήρηση των διατάξεων των νόμων 4548/2018 άρθρο 149,περί δημοσιότητας των στοιχείων  

 
3.   Mόνον οι ΑΣΟ μπορούν να περιλάβουν το διακριτικό "ΑΣΟ" πριν ή μετά την επωνυμία τους για τον 
προσδιορισμό της νομικής τους μορφής. 
 
4.  Ωστόσο, εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες που έχουν καταχωρηθεί πριν από την ημερομηνία 
θέσεως σε ισχύ του παρόντος νόμου και στην επωνυμία των οποίων υπάρχει το διακριτικό "ΑΣΟ", δεν 
οφείλουν να τροποποιήσουν την επωνυμία τους. 
Σε περίπτωση διενέργειας πράξεων εξ ονόματος μιας ΑΣΟ πριν από την ημερομηνία  καταχώρησή της και 
εάν η ΑΣΟ δεν αναλάβει, μετά την καταχώρηση, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τέτοιες πράξεις, τα 
φυσικά πρόσωπα που τις έχουν εκτελέσει καθίστανται εις ολόκληρον και απεριορίστως υπεύθυνες γι' 
αυτές, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία. 
 
                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
                 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΑΣΟ) 
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Άρθρο 22 
Λογιστικός Έλεγχος  
 
Ο έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών ή των  ενοποιημένων λογαριασμών  μιας ΑΣΟ  πραγματοποιείται 
από  έναν (1) τουλάχιστον νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο του ν. 3693/2008 (Α΄ 174), για τις ΑΣΟ  για 
τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των 
νομικών οντοτήτων του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) από τους ελεγκτές αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 
4336/2015 (Α΄ 94). 
Στις άλλες  ΑΣΟ  διενεργείται από έναν (1) τουλάχιστον ελεγκτή που έχει άδεια άσκησης οικονομολογικού 
επαγγέλματος, σύμφωνα με το Π.δ. 475/1991 (Α΄ 176). 
Δεν μπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές μέλη και υπάλληλοι της  ΑΣΟ που ελέγχεται ή συγγενείς αυτών εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού. 
Οι ελεγκτές και ισάριθμοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση 
της ΑΣΟ, εκτός από τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, οι οποίοι ορίζονται από το καταστατικό. Η 
αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση ορισμού τους ή από το καταστατικό. Οι ελεγκτές μπορούν 
να επαναδιορίζονται, μέχρι και για πέντε (5) συνεχείς χρήσεις. 
Κατά τα λοιπά, για τη διενέργεια του ελέγχου από τους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία του ν. 
3693/2008, σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4336/2015 και 
3693/2008. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΑΣΟ) 
 
Άρθρο 23 
Διαχειριστική Χρήση 
 
1. Η διαχειριστική χρήση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από δώδεκα (12) μήνες. 
2.  Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα λογιστικά βιβλία της ΑΣΟ, ενεργείται η απογραφή της 
περιουσίας του, καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4308/2014 και υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με την 
έκθεση των ελεγκτών και την έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 
που έληξε. 
3.  Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης της ΑΣΟ για την επόμενη χρήση, 
το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό εσόδων − εξόδων και το υποβάλλει για έγκριση στην τακτική 
γενική συνέλευση. 
4.   Η ΑΣΟ έχει υποχρέωση να δημοσιεύει κατ’ έτος: 
1.Τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις,  
2.Την έκθεση Διαχείρισης ( Έκθεση του Δ.Σ)και της Ελεγκτικής Επιτροπής 
3.Την γνώμη του νομίμου Ελεγκτή ή του Ελεγκτικού γραφείου, 
στον ιστότοπο της ΑΣΟ, εφόσον διαθέτει ή σε μία εφημερίδα της  περιφερειακής ενότητας  της έδρας της. 
Η εν λόγω δημοσίευση θα πρέπει να λάβει χώρα εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση τους από την  
τακτική γενική συνέλευση. 
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Άρθρο 24 
Διαχειριστικό υπόλοιπο Πλεονάσματα Κέρδη Τηρούμενα βιβλία 

1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα της ΑΣΟ αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και 
οι τόκοι των προαιρετικών μερίδων, το υπόλοιπο που απομένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της 
χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη.  

Τα πλεονάσματα προέρχονται από τις συναλλαγές της ΑΣΟ με τα μέλη του και με μέλη επενδυτές που 
συναλλάσσονται με την ΑΣΟ.  
Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές με τρίτους και 
αποτελεί κέρδος.  
Για φορολογικούς σκοπούς διανομής του πλεονάσματος και τήρησης των αποθεματικών, τηρούνται 
διακριτοί λογαριασμοί για το σχηματισμό των πλεονασμάτων και των κερδών. 
 
2. Από τα πλεονάσματα δύναται να κρατηθεί  ποσοστό επί τοις εκατό  επί των πλεονασμάτων  ( %)  με 
απόφαση της Γ.Σ για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.  
Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ύψος του 
συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων των μελών της ΑΣΟ και επαναφέρεται αν το τακτικό 
αποθεματικό υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των μερίδων των μελών. Το καταστατικό μπορεί να 
προβλέπει μεγαλύτερο ποσοστό κράτησης. Το μέρος των πλεονασμάτων που μεταφέρεται στο τακτικό 
αποθεματικό λογίζεται ως ισόποση εισφορά των μελών. Αν το καταστατικό προβλέπει συμμετοχή των 
προαιρετικών μερίδων στα πλεονάσματα τα ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν από οποιαδήποτε 
άλλη χρησιμοποίηση των πλεονασμάτων. 

3.   Το υπόλοιπο των πλεονασμάτων, που απομένει μετά την κράτηση της παραγράφου 2, διατίθεται για 
την: 
α) Απόδοση στα μέλη, ανάλογα με τις συναλλαγές τους με την ΑΣΟ. 
β) Ανάπτυξη της  ΑΣΟ. 
γ) Εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών της ΑΣΟ,  

4.   Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, τα ποσά της περίπτωσης α' της παραγράφου 3, μπορεί να 
παραμείνουν στην  ΑΣΟ ως εξατομικευμένες έντοκες καταθέσεις προθεσμίας των μελών. Το επιτόκιο που 
καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισμού του ΑΣ από τις τράπεζες. 
5.   Στο τακτικό αποθεματικό περιέρχονται: 

α) Το σύνολο των κερδών, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, μετά τη φορολόγησή τους, εκτός αν μέρος 
αυτών έχει διατεθεί για την εκπλήρωση του σκοπού της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3.  
β) Τα έσοδα που περιέρχονται στην ΑΣΟ από χαριστική αιτία. 
γ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό. 
6    .Οι ΑΣΟ τηρούν τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) και τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που 
προβλέπονται από τον ν. 4308/2014, καθώς και τα παρακάτω βιβλία θεωρημένα από το Ειρηνοδικείο της 
έδρας τους: 
α) Βιβλίο μητρώου μελών. 

β) Βιβλία πρακτικών των οργάνων διοίκησής τους.  

γ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το καταστατικό. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4308%2F2014
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7.  Τα μέλη που αποχωρούν από την ΑΣΟ δεν έχουν αξίωση επί των ποσών που διατίθενται κατ' αυτόν τον 
τρόπο για τη σύσταση νόμιμου αποθεματικού.  
8.Η Γ.Σ των μελών  μπορεί να αποφασίζει  την καταβολή μερισμάτων στα μέλη,  ανάλογα με τις 
συναλλαγές τους 
  

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ 

1.Η  ΑΣΟ, οποιασδήποτε νομικής μορφής και βαθμίδας, δύναται να ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής 
ασφαλιστικών προϊόντων, με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, κατά τους όρους του νόμου 
4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/18-12-2018) και σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. 

2.  Η ΑΣΟ, που ασκεί την δραστηριότητα της προηγούμενης παραγράφου, εγγράφεται υποχρεωτικά στο 
ειδικό μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, στην κατηγορία ασφαλιστικός πράκτορας. 

3. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων από Συνεταιρισμό, ισχύει ότι 
προβλέπει ο νόμος 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/18-12-2018) για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, πλην της 
φράσης «μέλη της διοίκησης» του εδαφίου β’ της παραγράφου 5, του άρθρου 19, η οποία διαγράφεται. 

4. Τα κέρδη από την δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, που αποκτούν οι 
Συνεταιρισμοί, φορολογούνται με τον συντελεστή, που εκάστοτε ισχύει για τα κέρδη από συναλλαγές  με 
τρίτους, μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%). 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΟ 
 
Άρθρο 25 
Διαδικασίες σύστασης διά συγχωνεύσεως 
 
1.  Μια ΑΣΟ μπορεί να συσταθεί διά συγχωνεύσεως σύμφωνα με: 
Α) τη διαδικασία συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως .  
Β) τη διαδικασία συγχωνεύσεως διά συστάσεως νέου νομικού προσώπου 
 
2)   Για την συγχώνευση  με την σύσταση νέας ΑΣΟ απαιτούνται: 
Α) Σχέδιο Συγχώνευσης το οποίο καταρτίζεται από  τα διευθυντικά ή διοικητικά όργανα των 
συγχωνευόμενων συνεταιρισμών .Περιλαμβάνει 
• την επωνυμία και την καταστατική έδρα των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών, καθώς και την 
επωνυμία και έδρα που προτείνεται για την ΑΣΟ και τον αριθμό εγγραφής στο μητρώο  αγροτικών 
συνεταιρισμών που τηρείται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο. 
• τη σχέση ανταλλαγής των μερίδων του καλυφθέντος κεφαλαίου και το ύψος οποιασδήποτε 
χρηματικής αντιστάθμισης. Εάν δεν υπάρχουν μερίδια, την ακριβή διαίρεση των περιουσιακών στοιχείων 
και την ισοδύναμη αξία της σε μερίδια· 
• τον τρόπο κατανομής των μεριδίων στην ΑΣΟ 
• την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών θεωρούνται, 
λογιστικώς, ως τελούμενες για λογαριασμό της ΑΣΟ· 
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• Η γενική συνέλευση αποφασίζει   για την έγκρισης της συγχώνευσης και του σχεδίου σύμβασης 
συγχώνευσης σύμφωνα με τους κανόνες  απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 16. Μέλη των ΑΣO που 
δεν επιθυμούν τη συγχώνευση, μπορεί να αποχωρήσουν, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού. 
• Δημοσίευση περίληψης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα 
ευρείας κυκλοφορίας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας των υπό συγχώνευση ΑΣΟ, και αν δεν 
εκδίδεται τέτοια σε περιοδική εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της ΑΣΟ καθώς και στους 
ιστοτόπους τους, εφόσον διαθέτουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης της 
απόφασης της γενικής συνέλευσης. 
• Τα  μέλη  των υπό συγχώνευση ΑΣΟ συγκαλούν  , μετά από πρόσκληση των διοικητικών 
συμβουλίων τους,  κοινή γενική συνέλευση, η οποία εγκρίνει το καταστατικό της νέας ΑΣΟ. Η ίδια γενική 
συνέλευση εκλέγει το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο της νέας ΑΣΟ που προκύπτει από τη συγχώνευση. 
Ο Ειρηνοδίκης ελέγχει τη διαδικασία συγχώνευσης και  κατά πόσον έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις και εν 
συνεχεία διατάζει την καταχώρηση του καταστατικού στο μητρώο. 
• Υποβολή του καταστατικού της νέας ΑΣΟ από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο της νέας ΑΣΟ, 
στο Ειρηνοδικείο της έδρας του, για καταχώρισή του. 
• Καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών του αρμόδιου 
Ειρηνοδικείου, με μνεία του αριθμού της πράξης του Ειρηνοδίκη. 
 
3)      Από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού συντελείται η συγχώνευση και όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία της ΑΣΟ που συγχωνεύτηκαν αποτελούν περιουσία της νέας ΑΣΟ Η μεταφορά των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΑΣΟ που συγχωνεύονται στην νέα ΑΣΟ γίνεται, σύμφωνα με την 
τρέχουσα λογιστική τους αξία. Για τα ακίνητα ισχύουν κάθε φορά οι υπάρχουσες αντικειμενικές αξίες ή οι 
τιμές εκκίνησης, όπου δεν υφίσταται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού. 
 
4)     Η συγχώνευση και η ταυτόχρονη σύσταση μιας ΑΣΟ ισχύουν από την ημερομηνία  καταχώρησης   του 
καταστατικού  στο βιβλίο μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών με μνεία αριθμού πράξη του Ειρηνοδίκη. Η 
πράξη του Ειρηνοδίκη  περί καταχώρησης του καταστατικού αποτελεί τίτλο μεταγραφής για τα ακίνητα 
που περιέρχονται στην νέα ΑΣΟ  
 
5)    Από την ημερομηνία καταχώρησης του καταστατικού   πραγματοποιείται η συγχώνευση και όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία των ΑΣΟ αποτελούν περιουσία του νέου ΑΣΟ.  Συγκεκριμένα  πραγματοποιείται : 
i) καθολική μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας καθενός από τους 
απορροφούμενους συνεταιρισμούς στο απορροφούν νομικό πρόσωπο· ii) τα μέλη κάθε απορροφούμενου 
συνεταιρισμού καθίστανται μέλη του απορροφούντος νομικού προσώπου· Θεωρούνται  αυτοδικαίως 
μέλη του νέου ΑΣΟ  με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις . Επίσης μόλις καταχωρηθεί η συγχώνευση, 
τα μέλη ενημερώνονται για τον αριθμό μερίδων τους. 
Οι απορροφημένοι συνεταιρισμοί παύουν να υφίστανται από την  συντέλεση της συγχώνευσης. 
 
6)   Μέσα σε προθεσμία  15 ημερών από την καταχώρηση του καταστατικού στο βιβλίο μητρώου του 
αρμόδιου Ειρηνοδικείου το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τα μέλη του της νέας ΑΣΟ σε 
γενική συνέλευση εντός ενός μηνός  για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής 
επιτροπής. 
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Με την  διαδικασία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης  το νέο νομικό πρόσωπο της ΑΣΟ  εγγράφεται στο 
Εθνικό μητρώο  Αγροτικών Συνεταιρισμών.. 
 
Άρθρο 26 
Πτώχευση  
 
1.    Η ΑΣΟ κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης αν παύσει τις πληρωμές των χρεών του. 
 
2.  Η πτώχευση κηρύσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της ΑΣΟ μετά από αίτηση: 
α) Οποιουδήποτε πιστωτή, που έχει έννομο συμφέρον. 
β) Του διοικητικού συμβουλίου της ΑΣΟ. 
γ) Των εκκαθαριστών. 
 
3.   Η υπό εκκαθάριση ΑΣΟ κηρύσσεται σε πτώχευση μόνον αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διανομή της 
περιουσίας του σύμφωνα με το άρθρο 26. 
4.   Αν έχει υποβληθεί δήλωση παύσης πληρωμών ή αίτηση κήρυξης σε πτώχευση της ΑΣΟ από το 
διοικητικό συμβούλιο της ΑΣΟ ή αν έχει κατατεθεί αίτηση για την κήρυξή του σε πτώχευση από 
οποιονδήποτε πιστωτή ή τους εκκαθαριστές, το διοικητικό συμβούλιο ή οι εκκαθαριστές συγκαλούν εντός 
δέκα (10) ημερών τη γενική συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς για να αποφευχθεί η 
κήρυξη της πτώχευσης. Στη γενική συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του διοικητικού 
συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση της ΑΣΟ και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά. Η γενική 
συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία, επιβάλλει στα μέλη 
έκτακτη εισφορά, ανάλογα με τον αριθμό των υποχρεωτικών μερίδων τους και μέσα στα όρια της ευθύνης 
που προβλέπεται από το καταστατικό. Η εισφορά αυτή βαρύνει και τα μέλη που αποχώρησαν για 
οποιονδήποτε λόγο μέσα στο τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης για την κήρυξη της 
πτώχευσης. Η εισφορά καταβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της 
απόφασης στη γενική συνέλευση. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το διοικητικό συμβούλιο ή οι 
εκκαθαριστές υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ειρηνοδικείο πίνακα για την έκτακτη εισφορά. Ο πίνακας 
κηρύσσεται εκτελεστός από το Ειρηνοδικείο. 
 
5.     Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της δήλωσης παύσης πληρωμών ή από την 
κοινοποίηση στην ΑΣΟ της αίτησης για την κήρυξή του σε πτώχευση, το διοικητικό συμβούλιο 
υποχρεούται να δηλώσει στο αρμόδιο δικαστήριο, αν συνεχίζει ή όχι τις πληρωμές. 
 
6.     Το δικαστήριο προσδιορίζει δικάσιμο για την εκδίκαση της αίτησης − δήλωσης μετά την πάροδο της 
προθεσμίας της παραγράφου 5 και, αν διαπιστώσει ότι εξακολουθεί η κατάσταση παύσης των πληρωμών, 
κηρύσσει την ΑΣΟ σε πτώχευση. 
 
7.    Από την κήρυξή του σε πτώχευση η ΑΣΟ λύεται. Η πτώχευση της ΑΣΟ δεν συνεπάγεται την πτώχευση 
των μελών του. 
 
8.       Αν επιτευχθεί πτωχευτικός συμβιβασμός, επικυρώνεται από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο, 
οπότε η ΑΣΟ αναβιώνει και συνεχίζει τις εργασίες του. Μετά την κατάρτιση του συμβιβασμού οι πιστωτές 
δεν μπορούν να στραφούν κατά των μελών της ΑΣΟ. Η απόφαση με την οποία επικυρώνεται ο 
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συμβιβασμός, κοινοποιείται με φροντίδα της ΑΣΟ στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για την καταχώρισή της στο 
βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών και στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Τροφίμων για την καταχώρισή της στο μητρώο. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα. 
 
Άρθρο 27 
Λύση της ΑΣΟ 
 
Η ΑΣΟ λύεται : 
 
1.Αν έληξε ο χρόνος διάρκεια της που έχει οριστεί από το καταστατικό  και δεν αποφασίστηκε παράταση 
της διάρκειας  της από  την από την γενική συνέλευση. 
 
2.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τους κανόνες απαρτίας και 
πλειοψηφίας των άρθρων 15παρ 1 και 5 
 
3.Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.  
 
4.Κατόπιν αιτήσεως  οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον έπειτα από απόφαση του αρμοδίου 
δικαστηρίου.    
 
5.Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ΑΣΟ, όπως αναγράφονται στον ισολογισμό, καταστεί κατώτερο 
από το ένα πέμπτο (1/5) του συνεταιριστικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να 
συγκαλέσει γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης του ισολογισμού, 
η οποία αποφασίζει την υιοθέτηση σχεδίου εξυγίανσης για έγκριση από τον πιστωτή με το μεγαλύτερο 
ύψος απαιτήσεων ή τη λήψη μέτρων για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ή τη λύση της ΑΣΟ. 
 
6.Αν η ΑΣΟ  λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του, είναι δυνατή η αναβίωσή του με απόφαση της γενικής 
συνέλευσης που συγκαλείται από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών της ΑΣΟ. Η απόφαση της γενικής 
συνέλευσης λαμβάνεται με την απαρτία και με την πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 16παρ 1. Σε 
περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι η ΑΣΟ  δεν έχει ποτέ λυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει 
η διανομή της περιουσίας της ΑΣΟ. 

 
 
7.Η λύση της ΑΣΟ και η απόφαση αναβίωσης κατατίθεται με φροντίδα της ΑΣΟ στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο 
για την καταχώρισή της στα βιβλία μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών και στην αρμόδια αρχή του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 
Άρθρο 28 
Εκκαθάριση της ΑΣΟ  
 

1. Τη λύση της ΑΣΟ ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, με εξαίρεση την περίπτωση της λύσης της 
ΑΣΟ που επέρχεται από την κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης. 
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2.    Το νομικό πρόσωπο της ΑΣΟ που λύεται εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί μέχρι το τέλος της 
εκκαθάρισης για τις ανάγκες της. Η γενική συνέλευση της ΑΣΟ  διατηρεί τα δικαιώματά της κατά τη 
διάρκεια της εκκαθάρισης, λειτουργεί για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και λαμβάνει αποφάσεις για 
οποιοδήποτε θέμα με την απαρτία και με την πλειοψηφία  του άρθρου 16. Ο διορισμός εκκαθαριστών 
συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου.  
 
3.   ΟΙ Εκκαθαριστές ένας  (1) ή περισσότεροι, με καθορισμό της αμοιβής των   ορίζονται από την (εκτός αν 
το καταστατικό ορίζει διαφορετικά) 
α) γενική συνέλευση,  
β) από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της ΑΣΟ   
 
4.   Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να κάνουν απογραφή της περιουσίας της ΑΣΟ που εκκαθαρίζεται 
και να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη 
λύση της ΑΣΟ.  
 
5.  Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της ΑΣΟ μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών 
από τη λύση του. 
 
6.   Απαιτήσεις πιστωτών κατά της υπό εκκαθάριση  ΑΣΟ παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών 
από την ημερομηνία της δημοσίευσης της παραγράφου 5. 
 
7.  Οι  χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.  
 
8.   Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη της ΑΣΟ που εκκαθαρίζεται. 
Πρώτα  εξοφλούνται οι οφειλές προς, το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τους εργαζομένους, 
τα Τραπεζικά Ιδρύματα και οι Πιστωτές  του. Το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει διανέμεται 
ισομερώς  στα μέλη ή διατίθεται σε άλλη ΑΣΟ έπειτα από απόφαση της Γ.Σ που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία αυξημένη σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ 1 και 5 
 
9.   Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί τα πέντε (5) έτη, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει 
γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης για 
έγκριση. Εάν το σχέδιο εγκριθεί από τη γενική συνέλευση, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει την εκκαθάριση, 
σύμφωνα με το ως άνω σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέλη της ΑΣΟ που 
εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το 
Ειρηνοδικείο της έδρας της ΑΣΟ με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, δεν μπορεί όμως 
να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή 
σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. 
 
10.   Κατά τα λοιπά για την εκκαθάριση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δικαστικής 
εκκαθαρίσεως κληρονομίας. 
 
11.    Η  ΑΣΟ  η οποία τίθεται σε εκκαθάριση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, 
ΚΑΣΟ και ΣΕ του ν. 2810/2000 και του ν. 4015/2011,του ν.4384/2016  που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά 
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την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν, με απόφαση του εκκαθαριστή, να μισθώσουν τις 
παραγωγικές τους εγκαταστάσεις, κινητές και ακίνητες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποθηκευτικοί 
χώροι των προϊόντων τους και τις οποίες οι ΑΣΟ χρησιμοποιεί για τις παραγωγικές ανάγκες του, κατά 
προτεραιότητα σε ΑΣΟ που αποδεδειγμένα είναι βιώσιμοι και διαθέτουν τόσο την απαραίτητη 
παραγωγική δυναμικότητα όσο και την τεχνογνωσία για την αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων. Η 
μίσθωση ισχύει όσο διαρκεί η εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές ανακοινώνουν την πρόθεση εκμίσθωσης της 
παρούσας παραγράφου, με σχετική πρόσκλησή τους. 
 
12.α)  Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές της ΑΣΟ, δεν διώκονται ποινικά, δεν υπόκεινται σε 
προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη, για χρέη της ΑΣΟ προς το 
Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Δεν μπορούν 
να οριστούν εκκαθαριστές της ΑΣΟ πρόσωπα που έχουν ασκήσει διοίκηση ή έχουν υπάρξει υπάλληλοί 
του.  
 
12.β)    Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους εκκαθαριστές των Α.Σ, των Ε.Α.Σ, των ΚΕΣΕ, των ΚΑΣΟ ,και των 
Συνεταιριστικών Εταιρειών των πρώην ν.2810/2000 ,ν.4018/2011 πού έχουν τεθεί σε εκκαθάριση κατά το 
παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο , η οποία είτε υφίσταται και συνεχίζεται ανεξάρτητα της τυχόν 
πτώχευσης των ,είτε περατώθηκε κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος νόμου και των οποίων η 
πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου ανήκε η ανήκει σε Α.Σ ,στην πρώην ΑΤΕ , σε Σωματεία 
εργαζομένων, σε άλλες Συνεταιριστικές Οργανώσεις και σε Ο.Τ.Α.. Οι εν λόγω  διάταξη ισχύει και για τις 
εκκρεμείς δίκες και Διοικητικές αποφάσεις . 
 
13.     Δεν μπορούν να οριστούν εκκαθαριστές της ΑΣΟ πρόσωπα που έχουν ασκήσει διοίκηση ή έχουν 
υπάρξει υπάλληλοί του 
 
14.    Οι εκκαθαριστές θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του  διαχειριστή αφερεγγυότητας. Ως διαχειριστής 
αφερεγγυότητας διορίζεται πλέον φυσικό πρόσωπο εγγεγραμμένο σε μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
 

15.     Διατάξεις που προβλέπουν ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικό 
πρόσωπο ή προσωπική κράτηση ή διοικητικά μέτρα ή διοικητικές κυρώσεις ή ποινική ή αστική ευθύνη, για 
την μη καταβολή παντός φόρου, περιλαμβανομένων των παρακρατουμένων φόρων, Φόρου 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), επιρριπτόμενων φόρων, Ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.ΦΙ.Α) 
  τόκων και προστίμων, τελών, εισφορών, δασμών προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων των 
οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, αναστέλλονται, τα δε επιβληθέντα αίρονται, για τους 
Προέδρους, Διευθύνοντες Συμβούλους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και  τους Γενικούς 
Διευθυντές, τους Διευθυντές, τους Διαχειριστές, τους Γραμματείς, τους Ταμίες των  Αγροτικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) κάθε βαθμού και των Συνεταιριστικών Εταιρειών (ΣΕ), του ν. 
2810/2000, όπως ίσχυσε πριν την τροποποίησή του με τον ν.4015/2011 και την κατάργησή του με το 
άρθρο 50 παρ. 1 περίπτωση α) του ν. 4384/2016 , και των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και Αγροτικών 
Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ), που  έχουν τεθεί ή τίθενται εντός εξαμήνου από την δημοσίευση της 
παρούσας τροποποίησης του νόμου σε διαδικασία εκκαθαρίσεως,  ειδικής  και εκούσιας εκκαθαρίσεως 
και πτωχεύσεως και μέχρι την περάτωση αυτής. 



 

 e-mail : sasoee.coop@gmail.com, τηλ.: 2103810206, 6932985244 26 
 

Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται  α) η ποινική δίωξη των ανωτέρω φυσικών προσώπων για τις 
ίδιες αιτίες, οποτεδήποτε κι αν ασκηθεί, β) τυχόν αρξάμενες διαδικασίες διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος 
της περιουσίας των ανωτέρω φυσικών προσώπων για απαιτήσεις που απορρέουν από την εις ολόκληρον 
ευθύνη τους με τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, και γ) η εκτέλεση τυχόν επιβληθέντων διοικητικών μέτρων, 
ποινών, ή κυρώσεων για τις ίδιες αιτίες δ) Τυχόν επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις ως λήψη 
διασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 46   παρ. 5 του ν.4174/2013 ή επιβολή κατασχέσεων εις χείρας 
τρίτων αίρονται. Για τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής, χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα για κάθε χρήση.  
 

16.      Βάσει  Νόμου 4549/2018 (άρθρο 24) αλλά και του Νόμου 4491/2017 ( άρθρο 15) οι οποίοι 
επέφεραν τροποποιήσεις στον ΠτωχΚ και στις συνέπειες πτώχευσης ενός επιχειρηματία-εμπόρου ή μίας 
ατομικής επιχείρησης μετά την κήρυξη του τέλους της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές (οι οποίοι διατηρούν 
την ιδιότητα τους και νομιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις εν λόγω τελευταίες ενέργειες) 
καταθέτουν στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, αίτηση περί της απαλλαγής της ΑΣΟ, των μελών της και της 
Διοίκησης της (ανεξαρτήτως θητείας αυτής) από τα υπόλοιπα των χρεών που δεν αποπληρώθηκαν στους 
πιστωτές μέσω της εκκαθάρισης - ρευστοποίησης της περιουσίας της υπό εκκαθάριση τελούσας ΑΣΟ.  Το 
δικαστήριο αποφασίζει αν η ΑΣΟ είναι συγγνωστή, δηλαδή θεωρείται ότι δεν ευθυνόταν για την θέση της 
σε εκκαθάριση του και τρόπον τινά «συγχωρείται» από τους πιστωτές της. Αυτό γίνεται δεκτό από το 
δικαστήριο, αν αυτή επιδεικνύει καλή πίστη τόσο κατά την κήρυξη της θέσης της σε εκκαθάριση όσο και 
κατά τη διάρκειά της, είναι συνεργάσιμη με τους εκκαθαριστές και η θέση της σε εκκαθάριση δεν 
οφείλεται σε δόλιες ενέργειές της.   

                                                     
                                                KΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 
                                        ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣΟ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 
Άρθρο 29 
Ενισχύσεις – Φορολογικές απαλλαγές- Κίνητρα 
 
1.Οι εισφορές των μελών προς την  ΑΣΟ δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε 
άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου. 
 
2.Τα μέλη των Α.Σ.Ο απαλλάσσονται της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενης χρήσης 
 
3.Τα πλεονάσματα της χρήσης των Α.Σ.O,  που διανέμονται στα μέλη   εφόσον συναλλάσσονται με τον 
Α.Σ.Ο, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών , σύμφωνα με τις  ισχύουσες φορολογικές 
διατάξεις για τους αγρότες  μειωμένη κατά  (5)  πέντε  ποσοστιαίες μονάδες. 
 
4.Τα αγροτικά προϊόντα  αυτούσια ή μεταποιημένα που θα προμηθεύονται οι Διατροφικές αλυσίδες (S/M) 
από τους Α.Σ.Ο  επιβαρύνονται με μειωμένο  Φ.Π.Α κατά (5) πέντε ποσοστιαίες μονάδες έναντι των 
ισχυουσών διατάξεων- νόμων περί ΦΠΑ . 
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5.Οι ΑΣΟ μπορούν να εντάσσονται στους εκάστοτε ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους με αυξημένη 
μοριοδότηση ένταξης, με υψηλότερα της οικείας ζώνης ποσοστά επιχορήγησης έπειτα από  απόφαση των 
αρμοδίων Υπουργών Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
 
6.Οι ΑΣΟ που συγχωνεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου απαλλάσσονται της 
υποχρέωσης καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, 
δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και 
κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στον κ.ν. 2190/1920, στο Ν.δ. 
1297/1972 (Α΄ 217) και στο ν. 2166/1993 (Α΄ 137), εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις των απαλλαγών. Η μεταγραφή στα υποθηκοφυλακεία γίνεται ατελώς. Η διάταξη της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) δεν εφαρμόζεται και στην περίπτωση συμβάσεων συγχώνευσης 
των ΑΣΟ. 
 
7.Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  καθορίζονται 
πρόσθετα κίνητρα για τη συγχώνευση και την ανάπτυξη των ΑΣΟ. Τα κίνητρα αναφέρονται στις 
επενδύσεις, στην ανάπτυξη των ΑΣΟ, στην μετεγκατάσταση εκτός αστικού ιστού βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων Α.ΣΟ  για περιβαλλοντικούς λόγους, στην πρόσληψη και κατάρτιση στελεχών, στην 
επιλεξιμότητα για ανάθεση έργων και στην ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων 
επ’ ωφελεία των μελών τους. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής 
των ΑΣ στα παραπάνω κίνητρα. 
 
8.Νομοθετικές διατάξεις που παρέχουν διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα 
υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για τη συγχώνευση 
επιχειρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως και στις ΑΣΟ, εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις. 
 
9.Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οικονομικής, φορολογικής ή άλλης φύσης για τη 
μετατροπή εμπορικών εταιρειών σε εμπορικές εταιρείες άλλου νομικού τύπου, ισχύουν με τις ίδιες 
προϋποθέσεις και για τη μετατροπή των Α.Σ.Ο σε συνεταιριστικές Εταιρείες.. 
 
                                   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 
ΑΛΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 
Aρθρο 30 
Κεντρικές ή Κλαδικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (Κ.Ε.Σ.Ε.) 

Οι  Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ή και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις  μπορούν να συνιστούν μεταξύ τους 
Κεντρικές ή Κλαδικές Εθνικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (Κ.Ε.Σ.Ε.) , με αντικείμενο δραστηριότητας που 
αφορά ένα προϊόν ή μια ομάδα ομοειδών προϊόντων. Οι Κ.Ε.Σ.Ε συνιστώνται με πρωτοβουλία τουλάχιστον 
του 50%  των ΑΣO ή και των Α.Ε.Σ που δραστηριοποιούνται σε ένα προϊόν ή σε μια ομάδα ομοειδών 
προϊόντων, και μόνο μία Κ.Ε.Σ.Ε μπορεί να συνιστάται σε εθνικό επίπεδο . 
Οι Κ.Ε.Σ.Ε. έχουν ως αντικείμενο το συντονισμό και την ενίσχυση της συνεταιριστικής δράσης των μελών 
τους, καθώς και την  άσκηση πολιτικής και την πολιτική εκπροσώπηση του κλάδου που 
δραστηριοποιούνται , στα ευρωπαϊκά όργανα  λήψης αποφάσεων ,αλλά και στα κέντρα λήψης 
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αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο . Επί πλέον μπορούν να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες  σε 
ευρύτερη κλίμακα. 
Οι Κ.Ε.Σ.Ε. διεξάγουν τις εργασίες αυτές είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό των μελών τους. 

 


