
στο σχέδιο νόμου Κύρωση της από 28 Δεκεμβρίου 1990 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου“Παράταση προθεσμιών των 
nap. 1 και 3 του άρθρου 66 του ν. 1541/1985 "Αγροτικές Συνε
ταιριστικές Οργανώσεις" (ΦΕΚ 68 Λ ')

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η κύρωση της 
από 28 Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
'Παράταση Προθεσμιών των παρ. 1 και 3 του άρθρου 66 του 
ν. 1541/1985 'Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις' (ΦΕΚ 68 
Α ) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
188 Τεύχος Α' της 31.12.1990) και εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, για να 
παραταθούν οι προθεσμίες των παρ. 1 και 3 του άρθρου 66 
του ν. 1541/1985 μέχρι 31.12.1991. ώστε μέχρι τότε να μπο
ρέσουν οι Γενικές Συνελεύσεις των Κοινοπραξιών Γεωργικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων να έχουν αποφασίσει: 

α) ή τη διάλυσή τους και τη χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση 
της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους στις Ενώσεις Αγρο
τικών Συνεταιρισμών του νομού της έδρας τους, 

β) ή να μετατραπούν σε Εταιρίες του άρθρου 59 του ν. 
1541/1985.

γ) ή, τέλος, να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους, ώστε 
να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1541/1985.

Αθήνα. 18 Ιανουάριου 1991 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

MIX. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 66 του ν. 1541/1985 (ΦΕΚ 68 Α ) όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 34 του ν. 1845/1989 (102 Α) και το άρθρο 1 παρ. 
4 του ν. 1891/1990 (©ΕΚ Α 930).

“Αρθρο 66
Κοινοπραξίες γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων
ν. 479/1943 (ΦΕΚ 264). ν. 921/1979 (ΟΕΚ 125)

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 εφαρμό
ζονται αναλόγως και στις οκαλουθες κοινοπραξίες γεωργικών 
συνεταιριστικών οργανώσεων:

α) Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Αμπελουργών Επαρχίας θη- 
3ών.

β) Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Βουπρασιας Ή ΜΑΝΩΛΑΔΑ'.
γ) Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Αχεπας Ό ΑΡΑΞΟΣ*.
δ) Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Αρτος.
ε) Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Ν. Πέλ- 

ίης Κ.Ε.Γ.Σ. ΠΕΛΛ
στ) Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Βεροιος 

- Αλεξάνδρειάς - Ναούσης 'ΑΛΒΕΝΑ'.
0 Κοινοπραξία Ενώσεων Συνεταιρισμών Βόλου - Αλμυρού - 

<ΥΔΕΠ 'ΚΕΣΒΑΚ'.
η) Κοινοπραξία Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σηροτροφικών 

Διαμερισμάτων Ή ΣΗΡΟΤΡΟΟΙΚΗ'.
Οι πιο πάνω κοινοπραξίες μπορούν μέσα σε δύο (2) μήνες 

:πό τη ληξη της προθεσμίας της πορ. 2 του άρθρου 63. με 
ιπόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών τους, να 
ροποποιησουν το καταστατικό τους και να συνεχίσουν τη 
ειτουργία τους με τη μορφή της αστικής εταιρείας, εφοσον 
τυντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 59.

Ως προς πς Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών και τους 
γεωργικούς συνεταιρισμούς, που συμμετέχουν στις διαλυόμενες 
κοινοπραξίες, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 63.

1. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχυουν και για κάθε 
άλλη κοινοπραξία, που υφισταται κατα την έναρξη ισχύος του 
νόμου αυτου και δεν αναφερεται ονομαστικά ανωτέρω.

2. Οι δραστηριότητες των κοινοπραξιών που διαλύονται με 
οποιοδηποτε τροπο ασκούνται απο πς τοπικές Ενώσεις 
Αγροτικών Συνεταιρισμών ή απο πς ανπστοιχες κεντρικές 
κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις, ανάλογα με πς διακρίσεις 
της παρ. 2 του άρθρου 68.

3. Μέσα σε δύο μήνες από την προσαρμογή των καταστα
τικών των Ενώσεων Γ εωργικών Συνεταιρισμών - μελών τους, 
οι ακόλουθες κοινοπραξίες συγκαλούν γενική συνέλευση των 
μελών τους, για να αποφασίσουν την τροποποίηση των 
κατασταπκών τους, σύμφωνα με πς διατάξεις αυτού του νόμου, 
για να λειτουργήσουν ως κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές 
ενώσεις, ως εξής:

α) Η Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Δια
χείρισης Εγχωρίων Προϊόντων 'ΚΥΔΕΠ' ως 'κεντρική κλαδική 
συνεταιριστική ένωση δημητριακών, οσπρίων και ζωοτροφών'.

β) Η Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταρισμών Δια
χείρισης Νωπών ως 'κεντρική κλαδική συνεταιρισπκή ένωση 
οπωροκηπευπκών'.

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

4. Μέσα σε δύο μήνες από την ίδρυση κεντρικής κλαδικής 
συνεταιριστικής ένωσης μελισσοκομικών προϊόντων και κεντρι
κής κλαδικής συνεταριστικής ένωσης ανθοκομικών και καλλω- 
πισπκών φυτών, η Κοινοπραξία Μελισσοκομικών Συνεταρισμών 
Ελλάδος Ή ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ' και η Κοινοπραξία Ανθοκομικών 
Συνεταιρισμών Ελλάδος 'Κ.Α.Σ.Ε.' συγκαλούν γενική συνέλευση 
των μελών τους, για να αποφασίσουν τη χωρίς αντάλλαγμα 
μεταβίβαση του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσας 
τους στις ανπστοιχες κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές 
ενώσεις.

Αν δεν αποφασιστεί η μεταβίβαση, η 'ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ'. η 
'Κοινοπραξία Μελισσοκομικών Συνεταρισμών Βορείου Ελλάδος' 
και η 'Κ.Α.Σ.Ε.' διαλύονται με απόφαση του πολυμελούς 
πρωτοδικείου, μετά από αίτηση της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Γεωργίας εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων για την 
εκκαθάριση αυτού του νόμου.

Μετά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τρίτους 
και την εξασφάλιση των -επιδικων και μη ληξιπρόθεσμων 
απατησεων. οφορουνται από το προϊόν της εκκαθάρισης οι 
κάθε μορφής επιδοτήσεις, δωρεάν παροχές ή άλλου είδους 
χαοιστικές παραχωρήσεις από μέρους του Δημοσίου ή των 
νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα. Οπως περιγραφετοι 
στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982. προς πς κοινοπραξίες 
'ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ'. "Κοινοπραξία Μελισσοκομικών Συνεταιρι- 
σμων Βορείου Ελλάδος' και *Χ_Α.ΣΕ' και αποδίδονται στην 
κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση μελισσοκομικών προϊό
ντων και στην κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση ανθοκο
μικών και καλλωπιστικών φυτών, οντιστοιχα.

Το υπόλοιπο, που τυχόν απομένει, διανέμεται στα κατά την 
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μέλη των κοινοπραξιών 
'ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ'. "Κοινοπραξα Μελισσοκομικών Συνεταιρι
σμών Βορείου Ελλάδος' και 'ΚΑΣΕ.'. ανπστοιχα. σύμφωνα με 
τους όρους του καταστατικού τους.

5. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μελών των 
κοινοπραξιών του άρθρου αυτού λαμβάνονται με απλή απορτία 
και πλειοφηρία των παρόντων.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 65 ncp. 5 και 6 εφαρμόζονται 
αναλόγως σε όλες πς κοινοπράξ'ιες του άρθρου αυτού. Οι 
προθεσμίες των παραγραφών 1 κα 3 του ορθρου αυτου 
ncpaixivovrci μέχρι 31.12.1990. Με οποφαση του Υπουργού 
Γ εωργίας είναι δυνατή η παράταση των προθεσμιών αυτών γιο 
ένα χρόνο από τη ληξη τους.'
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της από 28 Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου "Παράταση προθεσμιών των nap. 1 και 3 του 
άρθρου 66 του ν. 1541/1985 "Αγροπκές Συνεταιριστικές Οργα
νώσεις' (Φ ΕΚ 68 A')

Άρθρο 1

Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε η πιο κάτω Πράξη Νομο
θετικού Περιεχομένου "Παραταση προθεσμιών των παραγράφων 
1 και 3 του άρθρου 66 του ν. 1541/1985 "Αγροτικές Συνεται
ριστικές Οργανώσεις" (ΦΕΚ 68 Α"), που δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 188 Α' της 31 Δεκεμβρίου 
1990):

"ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Παράταση προθεσμιών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 
66 του ν. 1541/1985 "Αγροπκές Συνεταιριστικές Οργανώσεις" 
(ΦΕΚ 68 Α ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος
2. Την πρόταση του υπουργικού συμβουλίου από την οποία 

συνάγεται η συνδρομή των προϋποθέσεων έκδοσης Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου για τη ρύθμιση του παρακάτω 
θέματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 
1541/1985 (ΦΕΚ 68 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

"Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού 
παρατείνονται μέχρι την 31.12.1991".

Άρθρο 2

Η ισχύς αυτής της Πράξης Νομοθεπκού Περιεχομένου, η 
οποία θα κυρωθεί με νόμο κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του 
Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜ90ΥΛΙ0

Άρθρο 2

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. εκτός εάν διαφορετικά 
ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.

Αθήνα 18 Ιανουάριου 1991 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

MIX. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αριθμ. 18/1/1991

ΕΚΘΕΣΗ

Γ ενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Γεωργίας 'Κύρωση της από 
28 Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Παρά
ταση προθεσμιών των nap. 1 και 3 του άρθρου 66 του ν. 1541/ 
1985 "Αγροπκές Συνεταιριστικές οργανώσεις"

Με τις διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου νόμου κυρώνεται από 
τότε που ίσχυσε η από 28.12.1990 Πράξη Νομοθετικού Περι
εχομένου "Παράταση προθεσμιών των παρ. 1 και 3 του άρθρου 
66 του ν. 1541/1985 "Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις" 
με την οποία παρατείνονται μέχρι 31.12.1991 (ίσχυαν μέχρι 
31.12.90) οι προθεσμίες σύγκλησης της γενικής συνέλευσης 
των μελών ορισμένων κοινοπραξιών γεωργικών συνεταιριστικών 
οργανώσεων για να αποφασίσουν τη διάλυσή τους και τη 
μεταβίβαση χωρίς αντάλλαγμα της κινητής και ακίνητης πε
ριουσίας τους στις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών του νομού 
της έδρας τους, ή τη μετατροπή τους σε συνεταιριστικές 
εταιρείες κ.λπ..

Από ης προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αθήνα 23 Ιανουάριου 1991 

Ο Διευθυντής 

Ιωάννης Τσούτσος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΈΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥ3ΕΛΑΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑ- 
ΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΑΡΙΣΤΕΙ
ΔΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ. ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ. ΙΩΑΝ
ΝΗΣ ΚΕΟΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΖΓΓΖΙΚΩΣΤΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑ- 
ΝΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ, ΕΥΘΥ
ΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ. ΑΝΝΑ UJA- 
ΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ. ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ*


