η) Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό
θ) Κτηνοτροφικά. γάλα και γαλακτοκομικά
στο σχέδιο νόμου -Κύρωση της από 22 Uakxj 1990 Πράξης Noι) Πουλερικά και αυγά
ροδίτικου Πίρικχομένου -Τροποποίηση 6-ατοξκων των άρθρων
ια) Μέλι και μελισσοκομικά
51, 63, 65, 66 και 67 του ν. 1541/1965 -Αγροτικές Ζυνίταιρτστικές
ιβ) Προϊόντα αλιείας
Οργάνωσης» (Α' 66) και της 2476/30.3.1990 οπόψοσης του Υπουρ
ιγ) Δασικά
γού Γέωργίος (Β' 211)
ιδ) Σύκα και ξηροί καρποί
ιε) Σταφίδες
2. Οι κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις συνιστώνται
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
από Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.
Για κάθε κλάδο παραγωγής ή βασικό προϊόν συνιστάται μόνο
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η κύρωση της
μία κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση. Η έδρα της ένωσης
από 22 ΜαΓου 1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροπο
ποίηση διατάξεων των άρθρων 51, 63, 65, 66 και 67 του ν. 1541/1985
ορίζεται στο καταστατικό της. Κάθε Ένωση Αγροτικών Συνεται
ρισμών μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες κεντρικές κλαδι
«Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (Α' 68) που δημοσιεύ
κές συνεταιριστικές ενώσεις.
τηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 76 Τεύχος Α' της
3. Η γενική συνέλευση της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής
22.5.1990) και εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά
ένωσης απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Ενώσεων - με
φου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος για να εξασφαλίσει, με τις
λών της, οι οποίοι εκλέγονται από τη γενική συνέλευσή τους. Ο
περιεχόμενες σ' αυτήν ρυθμίσεις, την απρόσκοπτη διεξαγωγή των
αντιπρόσωπος της Ένωσης στην οποία λειτουργούν Κ.Ο.Π.Ε.Α.Σ.
αρχαιρεσιών των οργάνων διοίκησης και των αντιπροσώπων των
πρέπει να είναι μέλος της αντίστοιχης Κ.Ο.Π.Ε.Α.Σ.
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, λόγω του ιδιαίτερα πε
4. 0 αριθμός των αντιπροσώπων είναι ανάλογος με το ύψος των
ριορισμένου χρόνου που μεσολαβούσε ως την 5.6.1990, αφετηρία
συναλλαγών της Ένωσης με την κεντρική κλαδική συνεταιριστι
λήξης της θητείας των ανωτέρω οργάνων και αντιπροσώπων των
κή ένωση, στην οποία ανήκει. Γ ια τον υπολογισμό της αναλογίας
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.
Επίσης, επιδιώκεται και η κύρωση της 2476/30.3.1990 Απόφασης
λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των συναλλαγών της τελευταί
ας, πριν από τις εκλογές, τριετίας. Ο υπολογισμός γίνεται κάθε
του Υπουργού Γεωργίας «Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 76
του ν. 1541/1985 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (Α- 68)
τριετία.
που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 211
Γ ια τον υπολογισμό της αναλογίας κατά την πρώτη τριετία α
πό τη λειτουργία της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης,
Τεύχος Β' της 30.3.1990) και εκδόθηκε για να παραταθεί επί δίμηνο η θητεία των οργάνων διοίκησης και των αντιπροσώπων των
λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ύψους της παραγωγής από
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων όλων των βαθμίδων και
την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών του σχετικού προϊόντος κα
της ΠΑΣΕΓΕΣ που έληγε στο διάστημα από 5/4’μέχρι 28/6/1990 ώ
τά την τελευταία τριετία.
στε οι αρχαιρεσίες τους να μην συμπέσουν με τις βουλευτικές ε
Το καταστατικό της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένω
κλογές της 8/4/1990.
σης μπορεί να ορίζει και διαφορετικό τρόπο εκπροσώπησης των
Ενώσεων, ενιαία για όλες τις Ενώσεις - μέλη της.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 1990
5. Το καταστατικό της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής έ
νωσης καθορίζει τη μερίδα συμμετοχής κάθε Ένωσης Αγροτικών
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Συνεταιρισμών, η οποία είναι μέλος της.
Η μερίδα συμμετοχής της Ένωσης είναι ανάλογη με το ύψος
MIX. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
των συναλλαγών της με την κεντρική κλαδική συνεταιριστική έ
νωση, στην οποία ανήκει. Γ ια τον υπολογισμό της αναλογίας ι
σχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4. Το καταστατικό της
ΠΙΝΑΚΑΣ
κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης μπορεί να ορίσει α
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ · ΚΑΤΑΡ ΓΟΥΜΕΝΩΝ
νώτατο όριο συμμετοχής κόθε Ένωσης σε αυτή, άσχετα με το ύ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ψος των συναλλαγών.
6. Για τον προσδιορισμό του αριθμού των αντιπροσώπων στη
Α) Άρθρο 51 του ν. 1541/1985 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Ορ
γενική συνέλευση της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένω
γανώσεις» (68 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της ΠΥΣ
σης το καταστατικό της καθορίζει, ενιαία για όλες τις Ενώσεις 17/2-1-1987 (2Α) που κυρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 1697/1987
μέλη της, το ύψος των συναλλαγών ή της παραγωγής του σχετι
(57 α)
κού προϊόντος.
7. Για την προώθηση και εκπλήρωση των δραστηριοτήτων της,
Άρθρο 51
κάθε κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση μπορεί να ιδρύει πα
Κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις
ραρτήματα
Σύσταση - Διοίκηση
θέματα σχετικά με την περιφέρεια ευθύνης κάθε παραρτήμα
τος, την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του, καθορίζονται α
1.
Οι κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις έχουν περιπό το καταστατικό της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής
φέρεια ολόκληρη την επικράτεια και συνιστώνται για ένα μόνο συ
ένωσης.
γκεκριμένο κλάδο παραγωγής ή βασικό προϊόν, από αυτά που
8. Όλα τα άλλα θέματα που αναφέρονται στη σύσταση των κε
ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
ντρικών κλαδικών συνεταιριστικών ενώσεων, τη διοίκηση και λει
α) Δημητριακά - "Οσπρια - Ζωοτροφές
τουργία τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
β) Βαμβάκι
αυτού του νόμου, που εφαρμόζονται αναλόγως. Για τη συμμετο
γ) Καπνός
χή εκπρόσωπου του προσωπικού στο διοικητικό συμβούλιο της
δ) Ελαιοκομικά
κεντρικής ένωσης η παρ. 5 του άρθρου 48 εφαρμόζεται αναλόγως.
ε) Αμπελουργικά
9. Το καταστατικό της κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής έ
στ) Οπωροκηπευτικά
νωσης εγκρίνεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της.
ζ) Ανθοκομική - Καλλωπιστικά φυτά
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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ριφέρεια της οποίας ο συνεταιρισμός έχει την έδρα του.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του όρθρου 47 παρ 1, πρωτο
βάθμιοι γεωργικοί συνεταιρισμοί που βρίσκονται στα διοικητικά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
όρια δύο νομών και την 1-10-1984 ανήκαν σε Ένωση Γεωργικών
Συνεταιρισμών νομού, εκτός των διοικητικών ορίων του νομού της
Άρθρο 63
έδρας τους, μπορούν να παραμείνουν μέλη της Ένωσης αυτής,
Συγχωνεύσεις · Προσαρμογή
με απόφαση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. που λαμβάνεται μέσα σε τρεις (3)
καταστατικών αγροτικών
μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ύστερα από αίτη
συνεταιρισμών και Ενώσεων
ση του συνεταιρισμού και γνώμη της Ένωσης Αγροτικών
Αγροτικών Συνεταιρισμών
Συνεταιρισμών του νομού τους στην οποία ανήκουν.
4. Για τις συγχωνεύσεις των αγροτικών συνεταιριστικών οργα
1.
Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, των οποίων οι περιφέρειες συνώσεων, που προβλέπονται από τις προηγούμενες πορνογράφους,
μπίπτουν, υποχρεούνται να συγχωνευθούν σύμφωνα με την δια ο εκπρόσωπος της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. στην επιτροπή απογραφής και α
δικασία του άρθρου 42 του νόμου αυτού. Κατ' εξαίρεση των
ποτίμησης του άρθρου 42 παρ. 2 αναπληρούται από εκπρόσωπο
διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 και του προηγούμενου εδα του τοπικού υποκαταστήματος της Α.Τ.Ε.
φίου, είναι δυνατό να συνεχιστεί η λειτουργία ήδη υπάρχοντος
5. Αγροτικός συνεταιρισμός, του οποίου ο αριθμός των μελών
κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αγροτικού συνεταιρισμού, η
είναι μικρότερος του ελαχίστου ορίου μελών για τη λειτουργία
περιφέρεια του οποίου εκτείνεται σε περισσότερους από έναν
συνεταιρισμού, σύμφωνα με την περίπτωση γ" της παρ. 2 του άρΟ.Τ.Α. με απόφαση της ΠΑ.Σ.ΕΓ.Ε.Σ., που λαμβάνεται μετά από
θρου 44 του νόμου αυτού, μπορεί να συγχωνευθεί με αγροτικό συ
γνώμη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών της περιφέρειας,
νεταιρισμό γειτονικής περιφέρειας.
το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος αυ
6. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, το κατα
τού του νόμου.
στατικό της νέας μετά τη συγχώνευση αγροτικής συνεταιριστικής
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. από τον ενοργάνωσης πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις αυτού του
διαφέρομενο συνεταιρισμό μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση
νόμου.
του νόμου. Η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΈΣ υποχρεούται να λάβει υπόψη τη βιωσι
7. Η συνεταιρική μερίδα, που έχει καταβληθεί από τα μέλη των
μότητα του συνεταιρισμού, την ανάπτυξη αξιόλογης δραστηριό αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων που συγχωνεύονται, α·
τητας και γενικά την οικονομική του κατάσταση, όπως προκύπτουν
φαιρείται από τη συνεταιρική μερίδα του άρθρου 16 παρ. 2. Αν α
από τα πάγια περιουσιακά του στοιχεία, την ετήσια ακαθάριστη
πομένει υπόλοιπο, καταβάλλεται σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες
πρόσοδο, τα ετήσια πλεονάσματα χρήσης, τον αριθμό των μελών,
δόσεις.
του προσωπικού που απασχολεί και τη δραστηριότητα άλλων συ
8. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει έγκαιρα για τη λήψη από
νεταιρισμών που δρουν στην (δια περιφέρεια.
φασης συγχώνευσης αγροτικών συνεταιρισμών και Ενώσεων Α
Αλιευτικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους έχει παραχωρηθεί η
γροτικών Συνεταιρισμών ή προσαρμογής των καταστατικών τους
εκμετάλλευση δημόσιων ιχθυοτροφείων και οι οποίοι λειτουργούν
στις διατάξεις του νόμου αυτού, σύμφωνα με τις παρ. 1,2 και 7 του
ήδη κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διατηρούν τη νομι άρθρου αυτού, εφόσον στην αρχή της συνεδρίασης είναι παρό
κή τους προσωπικότητα και δεν συγχωνεύονται για πέντε χρόνια,
ντα τα μισό τουλάχιστον μέλη. Αν στην πρώτη σύγκληση της γε
από τη δημοσίευση του νόμου, κατ' εξαίρεση των διατάξεων του
νικής συνέλευσης που συνέρχεται με τον ανωτέρω σκοπό δεν
άρθρου 4 παρ. 3 και του πρώτου εδαφίου της παρούσης παρα υπάρχει απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική γενική συνέλευση,
γράφου.
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 24 του νόμου αυ
Αγροτοτουριστικοί συνεταιρισμοί γυναικών, που έχουν συστατού και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των πα
θεί μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, σύμφωνα με τις δια ρόντων μελών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης στα πιο πάνω
τάξεις του ν. 921/1979, διατηρούν τη νομική τους προσωπικότητα
θέματα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κα
και δεν συγχωνεύονται για πέντε (5) χρόνια από τη δημοσίευση
τά την ψηφοφορία μελών.
του νόμου αυτού, κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.
9. Αγροτική συνεταιριστική οργάνωση, η οποία δεν συγχωνεύ
3 του άρθρου 5 και του πρώτου εδαφίου της παρούσης παρα εται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου αυτού, δεν
γράφου.
επιτρέπεται να μετέχει στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπρο
Οι υπάρχοντες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού συνεται σώπων στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της οποίος είναι
ρισμοί εξαγοράς γεωργικών ή δασικών εκτάσεων, που εξακολου μέλος. Η μη ολοκλήρωση της απογραφής και αποτίμησης των πε
ριουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων συνεταιριστικών ορ
θούν να έχουν στην κυριότητά τους και εκμεταλλεύονται
αδιανέμητες εκτάσεις και συνεταιρισμοί εκμετάλλευσης αγροτι γανώσεων, σε εφαρμογή του άρθρου αυτού, δεν παρεμποδίζει τη
κών ή δασικών εκτάσεων, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί κατά κυ
διαδικασία συγχώνευσης.
Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού παρατείνεριότητα στο συνεταιρισμό από τους ιδιοκτήτες τους, διατηρούν
ται γιο δύο (2) ακόμη μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου
τη νομική τους προσωπικότητα και δεν συγχωνεύονται, κατ' εξαί
αυτού.
ρεση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του άρθρου 5 και του
πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου. Λύνονται επίσης να
Άρθρο 65
διατηρούν τη νομική τους προσωπικότητα και να εξαιρούνται της
Κεντρικές Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών
συγχώνευσης συνεταιρισμοί παραμεθορίων περιοχών, μετά από
προηγούμενη γνώμη της ΠΑ Τ F ΓΤ Τ και απόφαση του Υπουρ
γού Γεωργίας. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.
1.
Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας της πα
2 και 3 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου αυτού, δεν
ραγράφου 2 του άρθρου 63, οι Κεντρικές Ενώσεις Γ εωργικών Συ
υποχρεούνται σε συγχώνευση συνεταιρισμοί οικισμών.
νεταιρισμών, των οποίων η περιφέρεια περιορίζεται μέσα στα όρια
2.
Οι Ενώσεις των αγροτικών συνεταιρισμών, που υπάρχουν καενός μόνο νομού και αποτελούνται από Ενώσεις Γεωργικών Συ
τά τη δημοσίευση του νόμου αυτού και των οποίων οι περιφέρειες
νεταιρισμών και γεωργικούς συνεταιρισμούς του νομού αυτού, συβρίσκονται μέσα στον ίδιο νομό, μπορούν να συγχωνευθούν σύμ
γκαλούν γενική συνέλευση των μελών τους για να αποφασίσουν
φωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 42 του νόμου αυτού. Μέχρι
τη διάλυσή τους και τη χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση του συνό
τη συγχώνευση, η περιφέρεια κάθε Ένωσης ορίζεται από το κα λου της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους στις Ενώσεις Αγρο
τικών Συνεταιρισμών του νομού της έδρας τους.
ταστατικό της. Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρεταμ σε σχέση με πρωτοβάθμιο αγροτικό συνεταιρισμό, η Ένωση
Αν δεν αποφασιστεί η διάλυση και μεταβίβαση, οι Κεντρικές Ε
Αγροτικών Συνεταιρισμών του νομού, νοείται η Ένωση στην πε νώσεις Γεωργικων Συνεταιρισμών διαλύονται με απόφαση του ποΒ) Άρθρα 63 και 65 του ν. 1541/1985 (68Α)
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λυμελους πρωτοδικείου, ύστερα από αίτηση της αρμόδιας Διεύ
θυνσης Γεωργίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων αυ
τού του νόμου για την εκκαθάριση.
Το υπόλοιπο του ενεργητικού, που απομένει μετά την κόλυψη
των απαιτήσεων των τρίτων και την απόδοση των συνεταιριστι
κών μερίδων, περιέρχεται στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
του νομού της έδρας της Κεντρικής Ενωσης Γεωργικών Συνεται
ρισμών που διαλύεται.
Αν στο νομό παραμείνει και δεύτερη Ενωση Αγροτικών Συνε
ταιρισμών, σε εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 του όρθρου
63, το ποσό που θα περιέλθει σε κάθε Ενωση καθορίζεται από
τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κά
θε Ένωσης και έναν εκπρόσωπο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.
Οι δραστηριότητες των διαλυόμενων κεντρικών ενώσεων ασκού
νται από τις αντίστοιχες κατά νομό Ενώσεις Αγροτικών Συνεται
ρισμών.
2. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, η Κεντρική Συνε
ταιριστική Ένωση Χαρουποπαραγωγών και μέσα σε ένα μήνα α
πό τη σύσταση της «Κεντρικής Κλαδικής Συνεταιριστικής Ένωσης
Οπωροκηπευτικών Προϊόντων· και η Κεντρική Ένωση Φρουτοπαραγωγών Ελλάδος διαλύονται. Οι διατάξεις αυτού του νόμου, που
αναφέρονται στην εκκαθάριση, εφαρμόζονται αναλόγως.
Οι δραστηριότητες των διαλυόμενων κεντρικών ενώσεων ασκού
νται από τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών του νομού Ρεθύμνης και την Κεντρική Κλαδική Ένωση Οπωροκηπευτικών
προϊόντων, αντίστοιχα.
3. Μέσα σε δύο μήνες από την τροποποίηση των καταστατικών
των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών-μελών τους, οι ακόλου
θες κεντρικές ενώσεις συγκαλούν γενική συνέλευση των μελών
τους για να τροποποιήσουν, με απλή απαρτία και πλειοψηφία των
παρόντων, τα καταστατικά τους, για να λειτουργήσουν σύμφωνα
με τις διατάξεις αυτού του νόμου, ως κεντρικές κλαδικές συνε
ταιριστικές ενώσεις, ως εξής:
α) Η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Ελαιοπαραγωγών Ελλά
δος «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ» ως «κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένω
ση ελαιοκομικών προϊόντων·.
β) Η Κεντρική Ένωση Κτηνοτροφικών Συνεταιριστικών Οργα/ώσεων Ελλάδος «Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ· ως «κεντρική κλαδική συ
νεταιριστική ένωση κτηνοτροφικών προϊόντων·.
γ) Η Κεντρική Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιριστικών Οργανώ
σεων Ελλάδος «Κ.ΕΟ.Σ.Ο.Ε· ως «κεντρική κλαδική συνεταιριστική
ένωση αμπελουργικών προϊόντων·.
δ) Η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Συκοπαραγωγών «Η ΣΥ<ΙΚΗ» ως «κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση σύκων και ξη·
σών καρπών».
Πρωτοβάθμιος γεωργικός συνεταιρισμός, ο οποίος κατά την έ
ναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι μέλος της «Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε.· ή
■ης «ΣΥΚΙΚΗΣ·, διατηρεί την ιδιότητα του μέλους της αντίστοι
χης κεντρικής κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης, κατά παρέκκλι
ση των διατάξεων του άρθροο 51 παρ. 2.
Σε περίπτωση συγχώνευσης του συνεταιρισμού με άλλο συνε
ταιρισμό της ίδιας περιφέρειας, σε εφαρμογή του άρθρου 63 παρ.
αυτού του νόμου, η ιδιότητα του μέλους συνεχίζεται από το συεταιρισμό που θα προ έλθει από τη συγχώνευση. Η ιδιότητα πρωοβάθμιου συνεταιρισμού ως μέλους κεντρικής κλαδικής
-υνεταιριστικής ένωσης αποβάλλεται αυτοδίκαια οπό την εγγρα:ή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην οποία ο συνεταιισμός ανήκει ή, αν δεν ανήκει σε Ένωση, εκείνης του νομού όπου
χει την έδρα του, στην αντίστοιχη κεντρική κλαδική ένωση του
οθρου 51 παρ. 1 αυτού του νόμου. Σε περίπτωση μη εγγραφής
'ς Ένωσης στην αντίστοιχη κεντρική κλαδική ένωση, η ιδιότη2 πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού ως μέλους της «Κ.ΕΟ.Σ.Ο.Ε.» ή
ης «ΣΥΚΙΚΗΣ» αποβάλλεται αυτοδίκαια τρεις (3) μήνες μετά από
~ν ημερομηνία προσαρμογής του καταστατικού της κεντρικής έ·
ωσης. Η απόδοση της συνεταιριστικής μερίδας και η εκκαθάριη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων γίνεται σύμφωνα με τις
στάξεις του άρθρου 13 αυτού του νόμου.
4. Η σύνθεση της γενικής συνέλευσης των μελών κάθε κεντρι

κής ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών είναι όμοια με αυτή που
ήδη υπάρχει κατό τη δημοσίευση αυτού του νόμου.
5.
Κεντρική Ένωση από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 3,
η οποία δεν συμμορφώθηκε έγκαιρα με τις διατάξεις αυτού του
άρθρου, διαλύεται με απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου, με
τά από αίτηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
θ. Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών που προβλέπονται στο
άρθρο 76, για τον υπολογισμό του αριθμού των αντιπροσώπων
στις κεντρικές ενώσεις, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των κα
ταστατικών τους που ισχύουν κατά τη δημοσίευση αυτού του
νόμου.
Όπου στην παρ. 1 του άρθρου 65 αναφέρεται η Ένωση Αγρο
τικών Συνεταιρισμών του νομού, νοούνται οι Ενώσεις Αγροτικών
Συνεταιρισμών.
Οι προθεσμίες των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού παρατείνονται μέχρι 31.7.19Θ7. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας εί
ναι δυνατή η παράταση των προθεσμιών αυτών για ένα χρόνο από
τη λήξη τους.
Γ) Άρθρο 66 του ν. 1541/1965 (6θ Α) όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 34 του ν. 1845/1969 (102 Α)
Άρθρο 66
Κοινοπραξίες γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων
ν. 479/1943 (ΦΕΚ 264), ν. 921/1979 (ΦΕΚ 125)
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 εφαρμόζονται
αναλόγως και στις ακόλουθες κοινοπραξίες γεωργικών συνεται
ριστικών οργανώσεων:
α) Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Αμπελουργών Επαρχίας θηβών.
β) Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Βουπρασίας «Η ΜΑΝΩΛΑΔΑ».
γ) Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Αχαϊας «Ο ΑΡΑΞΟΣ».
δ) Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Άρτας.
ε) Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Ν. Πέλλης
«Κ.Ε.Γ.Σ.ΠΕΛ...
στ) Κοινοπραξία Ενώσεων Γ εωργικών Συνεταιρισμών Βεροίας - Α
λεξανδρείας - Ναούσης «ΑΛΒΕΝΑ».
ζ) Κοινοπραξία Ενώσεων Συνεταιρισμών Βόλου - Αλμυρού ΚΥ.ΔΕΠ «ΚΕΣΒΑΚ·.
η) Κοινοπραξία Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σηροτροφικών
Διαμερισμάτων «Η ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΗ».
Οι πιο πάνω κοινοπραξίες μπορούν, μέσα σε δύο (2) μήνες από
τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 63, με απόφαση
της γενικής συνέλευσης των μελών τους, να τροποποιήσουν το
καταστατικό τους και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους με τη μορ
φή της αστικής εταιρείας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 59.
Ως προς ης Ενώσεις Γ εωργικών Συνεταιρισμών και τους γεωρ
γικούς συνεταιρισμούς, που συμμετέχουν στις διαλυόμενες κοι
νοπραξίες, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 63.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για κάθε άλ
λη κοινοπραξία που υφίσταται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου
ουτού και δεν αναφέρεται ονομαστικά ανωτέρω.
2. Οι δραστηριότητες των κοινοπραξιών που διαλύονται με ο
ποί οδήποτε τρόπο ασκούνται από τις τοπικές Ενώσεις Αγροτικών
Συνεταιρισμών ή από τις αντίστοιχες κεντρικές κλαδυεές συνεται
ριστικές ενώσεις, ανάλογα με ης διακρίσεις της παρ. 2 του άρ
θρου 68.
3. Μέσα σε δύο μήνες από την προσαρμογή των καταστατικών
των Ενώσεων Γ εωργικών Συνεταιρισμών- μελών τους, οι ακόλου
θες κοινοπραξίες συγκαλούν γενική συνέλευση των μελών τους,
για να αποφασίσουν την τροποποίηση των καταστατικών τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, για να λειτουργήσουν
ως κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις, ως εξής:
α) Η Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Διαχεί
ρισης Εγχωρίων Προϊόντων «ΚΥΔΕΠ» ως «κεντρική κλαδική συ
νεταιριστική ένωση δημητριακών, οσπρίων και ζωοτροφών».
β) Η Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Διαχεί-
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ρισης Νωπών ως -κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση οπωροκηπευτικών·.
Η σύνθεση της γενικής συνέλευσης των μελών κύθε κοινοπρα
ξίας είναι όμοια με αυτή που υπάρχει κατά τη δημοσίευση αυτού
του νόμου.
4. Μέσα οε δύο μήνες από την Ιδρυση κεντρικής κλαδικής συ
νεταιριστικής ένωσης μελισοοκομικών προϊόντων και κεντρικής
κλαδικής συνεταιριστικής ένωσης ανθοκομικών και καλλωπιστι
κών φυτών, ή Κοινοπραξία Μελισοοκομικών Συνεταιρισμών Ελ
λάδος -Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ» και η Κοινοπραξία Ανθοκομικών
Συνεταιρισμών Ελλάδος «Κ.Α.Σ.Ε.» συγκαλούν γενική συνέλευση
των μελών τους, για να αποφαίσουν τη χωρίς αντάλλαγμα μετα
βίβαση του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους στις
αντίστοιχες κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις.
Αν δεν αποφασιστεί η μεταβίβαση, η -ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ», η
• Κοινοπραξία Μελισοοκομικών Συνεταιρισμών Βορείου Ελλάδος»
και η -Κ.Α.Σ.Ε.» διαλύονται με απόφαση του πολυμελούς πρωτο
δικείου, μετά από αίτηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, ε·
φαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων για την εκκαθάριση
αυτού του νόμου.
Μετά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τρίτους
και την εξασφάλιση των επίδικων και μη ληξιπρόθεσμων απαιτή
σεων, αφαιρούνται από το προϊόν της εκκαθάρισης οι κάθε μορ
φής επιδοτήσεις, δωρεάν παροχές ή άλλου είδους χαριστικές
παραχωρήσεις από μέρους του Δημοσίου ή των νομικών προσώ
πων του δημοσίου τομέα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 παρ.
6 του ν. 1256/1982, προς τις κοινοπραξίες ·ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ»,
• Κοινοπραξία Μελισοοκομικών Συνεταιρισμών Βορείου Ελλάδος»
και «Κ.Α.Σ.Ε.» και αποδίδονται στην κεντρική κλαδική συνεταιρι
στική ένωση μελισοοκομικών προϊόντων και στην κεντρική κλα
δική συνεταιριστική ένωση ανθοκομικών και καλλωπιστικών
φυτών, αντίστοιχα.
Το υπόλοιπο, που τυχόν απομένει, διανέμεται στα κατά την έ
ναρξη ισχύος του νόμου αυτού μέλη των κοινοπραξιών -ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ», «Κοινοπραξία Μελισοοκομικών Συνεταιρισμών
Βορείου Ελλάδος» και «Κ.Α.Σ.Ε.», αντίστοιχα, σύμφωνα με τους
όρους του καταστατικού τους.
5. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μελών των κοι
νοπραξιών του άρθρου αυτού λαμβάνονται με απλή απαρτία και
πλειοψηφία των παρόντων.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 και 6 εφαρμόζονται ανα
λόγως σε όλες τις κοινοπραξίες του άρθρου αυτού. Η προθεσμία
της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού παρατείνεται μέχρι 30 Ιου
νίου 1989. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας είναι δυνατή η
παράταση των προθεσμιών αυτών για ένα χρόνο από τη λήξη τους.

προϊόν της εκκαθάρισης οι κάθε μορφής επιδοτήσεις, δωρεάν πα
ροχές ή άλλου είδους χαριστικές παραχωρήσεις από μέρους του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, όπως
περιγράφεται στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, προς την Ε
νωση Πτηνοτροφιών Συνεταιρισμών Ελλάδος και αποδίδονται
στην κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση πουλερικών και αυ
γών. Το υπόλοιπο που τυχόν απομένει διανέμεται στα κατά την
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μέλη της «Ε.Π.Σ.Ε.», σύμφωνα με
τους όρους του καταστατικού της.
3.
Η ίδια διαδικασία και προθεσμία των προηγούμενων παρα
γράφων ακολουθείται για τη μεταβίβαση της περιουσίας ή τη διά
λυση της Ενωσης Αλιευτικών και Ιχθυοτροφιών Συνεταιρισμών
Ελλάδος (Ε.Α.Ι.Σ.Ε.) από την ίδρυση της κεντρικής κλαδικής συ
νεταιριστικής ένωσης προϊόντων αλιείας.
Ε)Άρθρο 76 του ν. 1541/1985 (68 Α)
Άρθρο 76
Αρχαιρεσίες
1. Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, που συγχωνεύο
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63, διατηρούν το προ
σωρινό διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο του άρθρου 42 παρ. 3
εδ. β' έως την εκλογή νέων οργάνων διοίκησής τους, σύμφωνα
με τις επόμενες, παραγράφους.
2. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των
αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και αντιπροσώπων θα
διεξαχθούν έως το τέλος του 1988.
Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσμία αυτή μπορεί να
παραταθεί μέχρι έξη (6) ακόμη μήνες.
Η θητεία των οργάνων διοίκησης των αγροτικών συναιτεριστικών οργανώσεων, που λήγει χρονικά, παρατείνεται μέχρι τη διε
ξαγωγή των εκλογών.
3. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών αυτών σε
κάθε βαθμό αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης και στην
ΠΑΧ.Ε.ΣΕ.Σ και η διαδικασία διεξαγωγής τους καθορίζονται εμ
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.
Για την αντιγραφή
Ο Πρ/νος του Τμήματος Νομοπ/κού
Π. Αυγερινόπουλος

Δ) Άρθρο 67 του ν. 1541/1985 (68 Α)
Άρθρο 67
Πανελλαδικές ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών
1. Μέσα σε δυο μήνες από την ίδρυση της κεντρικής κλαδικής
συνεταιριστικής ένωσης πουλερικών και αυγών, η 'Ενωση Πτηνο
τροφιών Συνεταιρισμών Ελλάδος (ΕΠΧΕ) αποφασίζει με απλή
απαρτία και πλειοψηφία των μελών του διοικητικού της συμβου
λίου, τη χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση του συνόλου της κινητής
και ακίνητης περιουσίας στην αντίστοιχη κεντρική κλαδική συνε
ταιριστική ένωση.
Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης, η «ΕΠΧΕ». έως τη με
ταβίβαση της περιουσίας της, διοικείται από το ίδιο διοικητικό και
εποπτικά συμβούλιο, που υπάρχει κατά την έναρξη ισχύος αυτού
του νόμου.
2. Αν δεν αποφασιστεί η μεταβίβαση, η «ΕΠΧΕ» διαλύεται με
απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου μετά από αίτηση της αρ
μόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των δια
τάξεων αυτού του νόμου για την εκκαθάριση. Μετά την εξόφληση
των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τρίτους και την εξασφάλιση των
επίδικων και μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αφαιρούνται από το

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση της από 22 14 οίου 1990 Πράξης Νομοθετικού Περιε
χομένου ^Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 51, 63, 65, 66 και
67 του ν. 1541/1965 κΑγροηκές Συνεταιριστικές Οργανώσεις· (Α
66) και της 2476/X.X1990 σπό+οσης του Υπουργού Γεωργίος

(Β'211)
Άρθρο Πρώτο

Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε η πιο κάτω Πράξη Νομοθετι
κού Περιεχομένου «Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 51, 63,
65, 66 και 67 του Ν. 1541/1965 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργα
νώσεις» (Α 68), που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή
σεως (ΦΕΚ 76 Τεύχος Α' της 22.5.1990):
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ .
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 51, 63, 65, 66 και 67 του
Ν.1541/1965 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (ΦΕΚ Α‘68)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

