
 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

 

«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

Άρθρο 1 

Συνδικαλιστικές οργανώσεις του αγροτικού χώρου – Ενώσεις Αγορών 

Παραγωγών 

 

1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών και αγροτισσών που μπορούν να 

συνιστώνται και να λειτουργούν στον αγροτικό χώρο  αποτελούν οι Κλαδικοί 

Αγροτικοί Σύλλογοι (ΚΑΣ), οι Κλαδικές Ομοσπονδίες Αγροτικών 

Συλλόγων (ΚΟΑΣ), οι Κλαδικές Εθνικές Συνομοσπονδίες Αγροτικών 

Συλλόγων (ΚΕΣΑΣ), οι Ενώσεις Νέων Αγροτών (ΕΝΑ) και η Πανελλήνια 

Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ).  

2. Παραγωγοί βιολογικής ή συμβατικής γεωργίας που διακινούν τα προϊόντα 

τους σε αγορές παραγωγών, μπορούν να ιδρύουν Ενώσεις Αγορών 

Παραγωγών (ΕΑΠ), Ομοσπονδία Ενώσεων Αγορών Παραγωγών (ΟΕΑΠ) και 

Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγορών Παραγωγών (ΣΕΑΠ). 

 

 

Άρθρο 2 

Σκοπός και δραστηριότητες 

 

1. Σκοπός των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ και ΠΕΝΑ, είναι η  προαγωγή και 

διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων 

των μελών τους που ασχολούνται επαγγελματικά με την αγροτική παραγωγή. 

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού  αναπτύσσουν, μέσα στα όρια της 

έδρας τους, τις προβλεπόμενες από το καταστατικό τους δραστηριότητες και 

ιδιαίτερα: 

α) Μελετούν τα κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελματικά προβλήματα των 

αγροτών και προωθούν λύσεις για την αντιμετώπισή τους. 



β) Προτείνουν τη λήψη μέτρων, που συμβάλλουν στην βελτίωση του 

οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των αγροτών. 

γ) Συνεργάζονται με τις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους 

αγροτικούς συνεταιρισμούς και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και 

ιδιαίτερα με τις αρμόδιες υπηρεσίες σχεδιασμού και εφαρμογής της αγροτικής 

πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της 

Περιφέρειας. 

δ) Προωθούν την οργανωμένη επαγγελματική εκπαίδευση. 

ε) Επιδιώκουν και παροτρύνουν την συμμετοχή των αγροτών σε συλλογικές 

δραστηριότητες. 

στ) Επιδιώκουν τις διεθνείς επαφές με αγρότες από άλλες χώρες.  

ζ) Προωθούν την ισότητα των ευκαιριών και την άρση των ανισοτήτων μεταξύ 

των δύο φύλων στον αγροτικό χώρο.  

η) Συνεργάζονται για την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης των νέων και 

των γυναικών στη γεωργία. 

  3. Οι ΚΑΣ απευθύνονται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα 

που αφορά τις επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών τους και 

αναφέρουν στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της 

νομοθεσίας που αφορούν τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους.  

 4. Οι ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ και ΠΕΝΑ δεν μπορούν να ασκούν 

παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη 

συμμετοχή τους σε άλλα νομικά πρόσωπα του εμπορικού ή συνεταιριστικού 

νόμου. Μπορούν να συμμετέχουν σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που 

εξυπηρετούν την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών 

τους. 

 

Άρθρο 3 

Ίδρυση Κλαδικών Αγροτικών Συλλόγων - Αλιευτικοί ΚΑΣ 

 

1. Για την ίδρυση ΚΑΣ απαιτείται η σύμπραξη δέκα (10) τουλάχιστον αγροτών 

και αγροτισσών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επομ. του 

Αστικού Κώδικα. Οι ΚΑΣ έχουν κλαδικό αντικείμενο και διακρίνονται σε 

φυτικής, ζωικής, μελισσοκομικής και αλιευτικής παραγωγής. Οι αλιευτικής 



παραγωγής ιδρύονται  ξεχωριστά ως ΚΑΣ παράκτιων αλιέων και ως ΚΑΣ 

μέσης αλιείας. 

2. Ειδικά οι παράκτιοι αλιείς οι οποίοι κατέχουν άδεια για αλιεία μεγάλων 

πελαγικών ψαριών ή έχουν στην άδειά του σκάφους το αλιευτικό εργαλείο 

βιντζότρατα, μπορούν να ιδρύουν  ΚΑΣ σε εθνικό επίπεδο, για την ίδρυση του 

ΚΑΣ, απαιτείται η σύμπραξη τουλάχιστον του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) 

των αλιέων που κατέχουν άδεια για μεγάλα πελαγικά ψάρια ή  έχουν στην 

άδεια του σκάφους το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα. Οι ΚΑΣ της παρούσας 

παραγράφου δεν μπορούν να συμμετέχουν σε ΚΟΑΣ, αλλά συμμετέχουν 

στην ΚΕΣΑΣ των παράκτιων αλιέων, με έναν εκπρόσωπο.  

3. Οι αλιείς της παραγράφου 2 συμμετέχουν σε έναν μόνο ΚΑΣ, είτε στον ΚΑΣ 

της παρ. 1 είτε στον ΚΑΣ της παρ. 2.  

4. Οι ΚΑΣ μέσης αλιείας, μπορούν να δημιουργούν ΚΕΣΑΣ, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτή αποτελείται τουλάχιστον από το 70% των αλιέων που 

έχουν επαγγελματική άδεια αλιείας με  μηχανότρατας ή/και γρι γρι. 

 

Άρθρο 4 

Μέλη - Περιφέρεια Κλαδικών Αγροτικών Συλλόγων 

 

1. Μέλη των ΚΑΣ μπορούν να γίνουν οι αγρότες και οι αγρότισσες που:  

α) Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 

(Μ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τους νόμους 3874/2010 (Α΄151) και 2520/1997 

(Α΄173), όπως κάθε φορά ισχύουν και υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 

και ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής. 

β) Κατοικούν μόνιμα και έχουν την αγροτική τους εκμετάλλευση στην 

Περιφερειακή Ενότητα που έχει έδρα ο ΚΑΣ.  

Μέλη των ΚΑΣ μπορούν να γίνουν και οι συνταξιούχοι αγρότες.  

Κάθε αγρότης ή συνταξιούχος αγρότης μπορεί να συμμετέχει σε ΚΑΣ με την 

προϋπόθεση ότι διαθέτει προϊόντα του κλαδικού αντικειμένου του ΚΑΣ. 

2. Αγρότης του οποίου η αίτηση εγγραφής απορρίφθηκε ή για την οποία τα 

όργανα του ΚΑΣ παρέλειψαν να αποφασίσουν μέσα σε ένα (1) μήνα από την 

υποβολή της, δικαιούται να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο. Από την 

κοινοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου που διατάζει την εγγραφή ο 

αγρότης γίνεται, χωρίς άλλη διατύπωση, μέλος του ΚΑΣ. Διαγραφή μέλους 



του ΚΑΣ, ΕΝΑ και ΕΑΠ επιτρέπεται εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό και 

αποφασίσει γι’ αυτό η γενική συνέλευση Το μέλος που διαγράφτηκε μπορεί 

μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση 

διαγραφής του, να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο. 

3. ΚΑΣ ιδρύονται στα όρια της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.  

 

Άρθρο 5 

Κλαδικές Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων 

 

Οι  ΚΑΣ της ίδιας Περιφέρειας μπορεί να συστήσουν Κλαδική Ομοσπονδία 

Αγροτικών Συλλόγων (ΚΟΑΣ). 

Για τη σύσταση Κλαδικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται: 

α) Η σύμπραξη τουλάχιστον του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των ΚΑΣ που 

έχουν την έδρα τους στις Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας Περιφέρειας.  

β) Η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα. 

 

Άρθρο 6 

Κλαδικές Εθνικές Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων 

 

Οι ΚΟΑΣ μπορεί να συστήσουν σε εθνικό επίπεδο την αντίστοιχη ΚΕΣΑΣ.  

Για τη σύσταση ΚΕΣΑΣ απαιτείται η σύμπραξη του πενήντα ένα τοις εκατό 

(51%) τουλάχιστον των ΚΟΑΣ και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 

78 επόμενα του Αστικού Κώδικα. 

  

 

Άρθρο 7 

Καταστατικό 

 

1. Το καταστατικό ορίζει τα πλαίσια μέσα στα οποία όλα τα μέλη συμμετέχουν 

ισότιμα στη δράση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, στο σχηματισμό της 

συλλογικής βούλησης και στη χάραξη της συνδικαλιστικής πολιτικής. 

2. Στο καταστατικό μεταξύ άλλων ορίζονται: 



α) Ρυθμίσεις που κατοχυρώνουν την ελεύθερη συμμετοχή όλων των αγροτών 

και αγροτισσών που κατοικούν ή έχουν την αγροτική τους εκμετάλλευση στην 

Περιφερειακή Ενότητα της έδρας  της οργάνωσης. 

β) Η έδρα και τα εδαφικά όρια  της οργάνωσης. 

γ) Οι όροι διάλυσης της οργάνωσης. 

δ) Οι όροι τροποποίησης του καταστατικού. 

ε) Οι όροι αποχώρησης και αποβολής μελών της οργάνωσης. 

στ) Ο αριθμός των μελών και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του 

διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής. 

ζ) Ο τρόπος δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της οργάνωσης. 

η) Ο αριθμός των μελών των οργάνων διοίκησης, η διαδικασία εκλογής, η 

συγκρότηση και η λειτουργία της εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των 

εκλογών με τις οποίες αναδεικνύονται τα όργανα διοίκησης.  

θ) Οι όροι και η διαδικασία παύσης των μελών των οργάνων διοίκησης και 

των αντιπρόσωπων.   

 

Άρθρο 8 

Όργανα των  ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ, ΕΑΠ, ΟΕΑΠ και ΣΕΑΠ 

 

Όργανα διοίκησης των  ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ,  ΕΑΠ, ΟΕΑΠ και 

ΣΕΑΠ είναι: 

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών. 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο. 

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή. 

  

Άρθρο 9 

Γενική Συνέλευση των μελών 

 

1. Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο των  ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, 

ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ, ΕΑΠ, ΟΕΑΠ και ΣΕΑΠ και αποφασίζει για κάθε θέμα 

που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα 

άλλου οργάνου. Η συνέλευση ιδίως εκλέγει τα όργανα διοίκησης, αποφασίζει 

για την αποβολή μέλους, εγκρίνει τον ισολογισμό, τροποποιεί το καταστατικό 

και αποφασίζει για τη διάλυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης. 



Η συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και 

δικαιούται οποτεδήποτε να τα παύει. Το δικαίωμα της συνέλευσης να παύει τα 

όργανα διοίκησης δεν μπορεί να περιορισθεί με διάταξη του καταστατικού, 

εφόσον η παύση επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο.  

2. Η συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου στις 

περιπτώσεις που ορίζει το καταστατικό ή όταν τούτο επιβάλλεται από το 

συμφέρον της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η συνέλευση συγκαλείται 

υποχρεωτικά τουλάχιστο μία φορά το χρόνο. Η συνέλευση συγκαλείται επίσης 

εάν το ζητήσει ο οριζόμενος από το καταστατικό αριθμός μελών. Εάν το 

καταστατικό δεν περιέχει σχετική διάταξη, μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση το 

ένα πέμπτο (1/5) των μελών. Κάθε πρόσκληση για συμμετοχή σε γενική 

συνέλευση πρέπει να αναφέρει τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η 

συνέλευση αυτή. 

3. Σε περίπτωση που η αίτηση των μελών της προηγούμενης παραγράφου 

δεν εισακουσθεί μπορεί, ο Ειρηνοδίκης, ύστερα από σχετική αίτησή τους, να 

εξουσιοδοτήσει αυτά να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση και να ορίσει τον 

πρόεδρό της. 

4. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί έγκυρη απόφαση στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης κατά τις συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον 

του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει 

απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, νέα 

συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης βδομάδας. 

Γι’ αυτήν απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των 

οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 

Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή την 

τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των δύο 

τρίτων (2/3) των μελών. 

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και για άλλες περιπτώσεις ειδικές 

απαρτίες. 

5. Αντιπροσώπευση για τη συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες 

απαγορεύεται. 

6. Η γενική συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ δια βοής. 

Μυστική είναι η ψηφοφορία για εκλογές διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής 

και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΠΕΝΑ, 



ΟΕΑΠ, ΣΕΑΠ και ΚΑΣ του άρθρου 3 παρ. 2, θέματα εμπιστοσύνης προς τη 

διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. Το καταστατικό 

μπορεί να προβλέπει μυστική ψηφοφορία και για άλλες περιπτώσεις. 

7. Οι αποφάσεις της συνέλευσης, αν δεν  ορίζεται διαφορετικά στο 

καταστατικό, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για 

τη διάλυση της οργάνωσης ή την τροποποίηση του καταστατικού της, 

απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 

8. Η αγωγή που υποβάλλεται κατά το άρθρο 101 του Αστικού Κώδικα για την 

αναγνώριση ακυρότητας απόφασης της γενικής συνέλευσης υπάγεται στην 

αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου της περιφέρειας όπου έχει την έδρα της η 

συνδικαλιστική οργάνωση και η προθεσμία για την άσκησή της ορίζεται σε 

τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της συνέλευσης.  

 

Άρθρο 10 

Διοικητικό Συμβούλιο - Ελεγκτική Επιτροπή - Αντιπρόσωποι 

 

1. Το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα 

που αφορά την επιδίωξη των σκοπών της ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ, 

ΕΑΠ, ΟΕΑΠ και ΣΕΑΠ και τη διαχείριση της περιουσίας τους μέσα στα 

πλαίσια του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής 

συνέλευσης, αντιπροσωπεύει δε τη συνδικαλιστική οργάνωση στα δικαστήρια 

ή εξώδικα. Τα μέλη του ΔΣ  καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καταστατικού. 

Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί 

τουλάχιστο τρείς (3) μήνες πριν από τις εκλογές. 

Οι ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα και ταμία, δεν 

επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 

2. Σε κάθε  ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ, ΟΕΑΠ και ΣΕΑΠ, εκλέγεται 

από τη γενική συνέλευση των μελών της ή ελεγκτική επιτροπή. 

Οι εκλογές για το διοικητικό συμβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή γίνονται 

ταυτόχρονα. Η διάρκεια της θητείας των ελεγκτικών επιτροπών ακολουθεί 

πάντοτε τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου. 

Η ελεγκτική επιτροπή παρακολουθεί ελέγχει και είναι υπόλογη για την 

οικονομική διαχείριση της οργάνωσης. 



3. Η συνέλευση των μελών κάθε ΚΑΣ εκλέγει τους αντιπροσώπους της για την 

ΚΟΑΣ στην οποία συμμετέχει. Η συνέλευση κάθε ΚΟΑΣ εκλέγει τους 

αντιπροσώπους της για τη ΚΕΣΑΣ στην οποία συμμετέχει. 

4. Ο αριθμός των αντιπροσώπων των ΚΑΣ, ορίζεται με το ίδιο μέτρο για όλες 

τις  ΚΟΑΣ, που συμμετέχουν.  

Ο σχετικός υπολογισμός γίνεται με βάση τον αριθμό των οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών που ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώπων 

στην ΚΑΣ. 

Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού 

που αποτελεί το μέτρο, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Δεν 

αντιπροσωπεύεται η ΚΑΣ που δεν καλύπτει τουλάχιστον το μισό του μέτρου. 

5. Η προσωρινή διοίκηση της συνδικαλιστικών οργανώσεων του αγροτικού 

χώρου για τις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα 

διορίζεται από τον Ειρηνοδίκη κατά τη διαδικασία του άρθρου 786 Κ. Πολ. 

Δικονομίας. 

 

Άρθρο 11 

Διάρκεια θητείας Δ.Σ. και Ε.Ε. 

 

1. Η διάρκεια της θητείας των μελών της διοίκησης των  ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, 

ΕΝΑ, ΠΕΝΑ και ΕΑΠ είναι τρία (3) χρόνια. 

2. Δεν επιτρέπεται σε μέλος, να είναι ταυτόχρονα μέλος διοικητικού 

συμβουλίου  ΚΑΣ, ΚΟΑΣ και ΚΕΣΑΣ. Ο εκλεγόμενος μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου ΚΑΣ ή ΚΟΑΣ ή ΚΕΣΑΣ θεωρείται ότι παραιτείται από τη θέση 

που κατέχει, εκτός αν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της εκλογής 

του δηλώσει ότι δεν δέχεται τη νέα θέση του.  

3. Μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δικαστική αναγνώριση της  ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, 

ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ, ΕΑΠ, ΟΕΑΠ και ΣΕΑΠ  η προσωρινή διοίκηση συγκαλεί 

γενική συνέλευση των μελών για την εκλογή αιρετού Δ.Σ. και ελεγκτικής 

επιτροπής, διαφορετικά η προσωρινή διοίκηση εκπίπτει αυτοδίκαια. 

 

Άρθρο 12 

Συμμετοχή σε εκλογές - Διεξαγωγή εκλογών - Εκλογικό σύστημα 

 



1. Τα μέλη του ΚΑΣ εκλέγουν τα όργανα διοίκησής τους και τους 

αντιπροσώπους  που προβλέπονται από το καταστατικό ή έχουν καθορισθεί 

με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Στη γενική συνέλευση συμμετέχουν τα 

μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

2. Κάθε ΚΑΣ και κάθε ΚΟΑΣ συμμετέχει   αντίστοιχα στην εκλογή των 

οργάνων της διοίκησης της ΚΟΑΣ ή της ΚΕΣΑΣ που ανήκει, με εκλεγμένους 

αντιπροσώπους τους από τη γενική συνέλευση. 

3. Οι εκλογές για τα όργανα διοίκησης των  ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ 

ΕΑΠ, ΟΕΑΠ και ΣΕΑΠ διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή τα μέλη της 

οποίας εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Στις εκλογές 

για τα όργανα διοίκησης των ΚΟΑΣ και ΚΕΣΑΣ, της εφορευτικής επιτροπής 

προεδρεύει δικηγόρος που ορίζεται από τον δικηγορικό σύλλογο της έδρας 

της ΚΟΑΣ ή ΚΕΣΑΣ μετά από αίτημα της διοίκησης. 

4. Στις αρχαιρεσίες μέχρι και την ανακήρυξη των εκλεγομένων παρευρίσκεται 

ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή χωριστού υποψηφίου. 

5. Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των  ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, 

ΕΝΑ ΠΕΝΑ και ΕΑΠ καθώς και των αντιπροσώπων στις ΚΟΑΣ και ΚΕΣΑΣ 

γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. 

6. Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής καθώς 

και ο αριθμός των αντιπροσώπων μοιράζονται μεταξύ των συνδυασμών και 

των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο 

των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού 

συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων 

που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, σε περίπτωση δε ύπαρξης 

κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το 

εκλογικό μέτρο. Εάν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, σαν εκλογικό 

μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός 

καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή 

και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον 

αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. 

7. Ανεξάρτητος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων 

από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε 

θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για 

τη θέση αυτή. 



8. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που 

του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνον 

αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. 

9. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν 

καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 

κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει 

τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο και οι 

οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το ένα τρίτο 

(1/3) του εκλογικού μέτρου, κατά τη σειρά του αριθμού των υπολοίπων. 

10. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν 

καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης 

παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το 

μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, κατά τη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση 

ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. 

 

Άρθρο 13 

Αντιπροσώπευση σε θεσμοθετημένα όργανα 

 

1. Οι  ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ και ΠΕΝΑ δύνανται, με εκπροσώπους τους, 

να συμμετέχουν σε  επιτροπές Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού για θέματα που 

αφορούν τα οικονομικά κοινωνικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών 

τους. 

2. Προϋπόθεση της συμμετοχής των σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και 

συνεργασίας, όργανα διοίκησης νομικού προσώπου και γενικά σε κάθε 

μορφής δραστηριότητες, που συνεπάγονται είτε άμεσα είτε έμμεσα την 

άσκηση δημόσιας εξουσίας, είναι να έχουν καταστατικά, να λειτουργούν και να 

εκλέγουν τα όργανα διοίκησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και 

του καταστατικού τους. 

3. ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ και ΕΝΑ η οποίοι αμφισβητούν ότι άλλοι ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, 

ΚΕΣΑΣ και ΕΝΑ αντίστοιχα, νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν το σύνολο 

των αγροτών μιας Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας ή της χώρας, για το 

λόγο ότι ή δεν έχουν ικανό αριθμό μελών, ή δεν έχουν επαρκή παρουσία και 

δράση στην Περιφερειακή Ενότητα ή στην Περιφέρεια, ή στη χώρα, μπορούν 



με αίτησή τους στο κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο να ζητήσουν να 

αναγνωρισθεί ότι η οργάνωση αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπεί τους αγρότες 

σε όργανα διαλόγου και συνεργασίας ή διοίκησης νομικού προσώπου. Το 

δικαστήριο εκδικάζει την αίτηση κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επομ. Κ. 

Πολ. Δικον. και η απόφαση που εκδίδεται υπόκειται σε έφεση. 

4. Οι ΚΕΣΑΣ εκπροσωπούν τους αγρότες στις αντίστοιχες διεθνείς 

επαγγελματικές οργανώσεις και συνεργάζονται με την αντίστοιχη ΣΑΣΕ των 

αγροτικών συνεταιρισμών. 

5. Όπου διατάξεις νόμων ή διατάξεις καταστατικών νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού 

δικαίου, που ελέγχονται και εποπτεύονται από το κράτος, προβλέπουν τη 

συμμετοχή αγροτών σε συλλογικά όργανα, οι αγρότες που συμμετέχουν 

υποδεικνύονται από τα διοικητικά συμβούλια των αντίστοιχων ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, 

ΚΕΣΑΣ και ΕΝΑ.   

             

 

Άρθρο 14 

Πόροι - Οικονομικές ενισχύσεις 

 

1. Πόροι των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ είναι: 

α) Οι συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων ορίζεται από το 

καταστατικό. 

β) Οι εισφορές των μελών, εκούσιες ή επιβαλλόμενες με απόφαση των 

γενικών συνελεύσεων για συγκεκριμένους σκοπούς. 

γ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία της συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

δ) Οι ενισχύσεις από αγροτικούς συνεταιρισμούς. Οι ενισχύσεις των 

αγροτικών συνεταιρισμών δίνονται με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης 

από τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως, σε  ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ και 

ΕΑΠ που λειτουργούν στην περιφέρειά τους. 

ε) Τα έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές και από γιορτές ή άλλες 

εκδηλώσεις. 

2. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του 

αγροτικού χώρου γίνονται πάντοτε επώνυμα. 



3. Απαγορεύεται να δέχονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του αγροτικού 

χώρου εισφορές και ενισχύσεις από πολιτικά κόμματα ή άλλες πολιτικές 

οργανώσεις. 

4. Οι συνδρομές των ΚΑΣ στις ομοσπονδίες και των ομοσπονδιών στις 

συνομοσπονδίες τους καθορίζονται με απόφαση των γενικών συνελεύσεων 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ανώτερης βαθμίδας. 

 

Άρθρο 15 

Ένωση Νέων Αγροτών 

 

1. Για τη σύσταση Ενώσεων Νέων Αγροτών απαιτείται η σύμπραξη δέκα 

τουλάχιστον αγροτισσών και αγροτών ηλικίας μέχρι σαράντα δύο (42) ετών. Η 

περιφέρεια της ΕΝΑ ορίζεται στο καταστατικό και περιλαμβάνει τα όρια μιας 

περιφερειακής ενότητας. 

2.Για την ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) απαιτείται 

η σύμπραξη δεκαπέντε (15) Ενώσεων Νέων Αγροτών από επτά τουλάχιστον 

περιφερειακές ενότητες 

Οι σκοποί των Ενώσεων Νέων Αγροτών και της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων 

Αγροτών ορίζονται στα καταστατικά τους.  

4. Οι Ενώσεις Νέων Αγροτών και η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών δεν 

υποκαθιστούν τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών και τα 

μέλη τους μπορούν να είναι μέλη και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

5. Για θέματα που αφορούν τις Ενώσεις Νέων Αγροτών και την Πανελλήνια 

Ένωση Νέων Αγροτών και δεν ρυθμίζονται ειδικά με το άρθρο αυτό ή τα 

καταστατικά τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου. 

 

 

Άρθρο 16 

Ειδική καταχώριση στο Ειρηνοδικείο 

 

1. Σε κάθε Ειρηνοδικείο τηρείται ειδικό βιβλίο ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ 

ΠΕΝΑ και ΕΑΠ στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία του άρθρου 81 του 

Αστικού Κώδικα, ο αριθμός της δικαστικής απόφασης που διατάζει την 



εγγραφή της οργάνωσης ή εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού αυτής 

και σημειώνεται η ενδεχόμενη διάλυσή της. 

2. Με την εγγραφή στο παραπάνω βιβλίο επέρχονται τα αποτελέσματα του 

άρθρου 83 Α.Κ. 

 

Άρθρο 17 

Τηρούμενα Βιβλία 

 

1. Οι  ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ και ΕΑΠ τηρούν υποχρεωτικά τα 

παρακάτω βιβλία, αριθμημένα και θεωρημένα από το γραμματέα του 

Ειρηνοδικείου της έδρας τους: 

α) Μητρώο μελών. 

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των γενικών συνελεύσεων των μελών. 

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου. 

δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της ελεγκτικής επιτροπής. 

ε) Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών.  

στ) Βιβλίο περιουσίας. 

2. Τα μέλη των ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ και ΕΑΠ έχουν 

δικαίωμα να λαμβάνουν αποσπάσματα των παραπάνω βιβλίων για 

θέματα που τους αφορούν. 

 

Άρθρο 18 

Ποινικές κυρώσεις 

 

1. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) χρόνο, αν η πράξη δεν τιμωρείται 

βαρύτερα από άλλη διάταξη, όποιος εμποδίζει με σωματική ή ψυχολογική βία 

τις συνεδριάσεις της διοίκησης ή τις γενικές συνελεύσεις των μελών των ΚΑΣ, 

ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ ΠΕΝΑ και ΕΑΠ. 

2. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες: 

α) Όποιος ενεργεί πράξεις διοίκησης μετά τη λήξη της θητείας του. 

β) Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο παραποιεί ή νοθεύει το εκλογικό 

αποτέλεσμα για την ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων, ελεγκτικών επιτροπών 

και αντιπροσώπων. 



 

Άρθρο 19 

Ενώσεις Αγορών Παραγωγών 

 

1. Για την ίδρυση ενώσεων αγορών παραγωγών (ΕΑΠ) που διακινούν τα 

προϊόντα τους  σε αγορές παραγωγών απαιτούνται πέντε (5) τουλάχιστον 

παραγωγοί βιολογικής ή συμβατικής γεωργίας. 

2. Οι ενώσεις αγορών παραγωγών που διακινούν τα προϊόντα τους σε αγορές 

παραγωγών έχουν περιφέρεια τα όρια μιας περιφερειακής ενότητας. Κάθε 

παραγωγός  μπορεί να είναι μέλος μόνο σε μία ένωση παραγωγών αγορών 

παραγωγών βιολογικής ή συμβατικής γεωργίας.  

3. Οι ενώσεις  αγορών παραγωγών των περιφερειακών ενοτήτων μπορεί να 

συστήσουν μια ομοσπονδία συλλόγων βιολογικής και μία συμβατικής 

γεωργίας με περιφέρεια τα όρια της οικείας Περιφέρειας. 

Για τη σύσταση ομοσπονδίας ενώσεων αγορών παραγωγών (ΟΕΑΠ) 

απαιτείται η σύμπραξη τουλάχιστον του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των 

ενώσεων αγορών παραγωγών της ίδιας Περιφέρειας. Κάθε ένωση  αγορών 

παραγωγών έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μόνο της ομοσπονδίας στην 

περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα της. 

4. Οι ομοσπονδίες ενώσεων  αγορών παραγωγών μπορεί να συστήσουν  μία  

Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγορών Παραγωγών (ΣΕΑΠ) αγορών παραγωγών 

βιολογικής και μια συνομοσπονδία συμβατικής γεωργίας. Για τη σύσταση 

συνομοσπονδίας ενώσεων αγορών παραγωγών απαιτείται η σύμπραξη 

τουλάχιστον του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των ομοσπονδιών βιολογικής 

ή συμβατικής γεωργίας. 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 78 και επόμενα του Α.Κ. εφαρμόζονται, εφόσον 

δεν αντίκεινται στο άρθρο αυτό. 

6. Για θέματα που αφορούν της ΕΑΠ και δεν ρυθμίζονται ειδικά με το άρθρο 

αυτό ή τα καταστατικά τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου 

7. Για την συμμετοχή των αγροτών παραγωγών σε αγορές παραγωγών είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή τους σε ΕΑΠ. 

 

 



Άρθρο 20 

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας  

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

1.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 4061/2012 9( Α΄66) αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή (Επιτροπή δημοπρασίας) με αντικείμενο τη 

διενέργεια της δημοπρασίας της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 

4, που αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων: 

α) Έναν υπάλληλο του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού των Διευθύνσεων 

Οικονομικής Διαχείρισης ή Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ως 

Πρόεδρο, με αναπληρωτή του υπάλληλο των ίδιων Διευθύνσεων. 

β) Έναν υπάλληλο του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Ελέγχων και Επιθεώρησης ή Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών με 

αναπληρωτή του υπάλληλο των ίδιων Διευθύνσεων. 

γ) Έναν υπάλληλο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό του κλάδου ΠΕ11 

Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής 

με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης. 

δ) Έναν υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με τον αναπληρωτή του. 

ε) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας με τον 

αναπληρωτή του. 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου με τον αναπληρωτή του.». 

2. Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 

4061/2012, όπως ισχύει. 

3. Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 

4061/2012, όπως ισχύει. 

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 

4061/2012, αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Επιβάλλει, με απόφαση της, πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης ίσο με το 

διπλάσιο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, μη συνυπολογιζόμενης της αξίας 



των κτισμάτων ή άλλων μόνιμων κατασκευών, που τυχόν, ανεγέρθησαν σε αυτό 

από τον αυθαίρετο κάτοχο.» 

 

 

Άρθρο 21 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Οι  αγροτικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, ΕΝΑ, ΠΕΝΑ και 

ΕΑΠ που υφίστανται νόμιμα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, 

οφείλουν μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευσή του παρόντος, να 

προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στο νόμο αυτό και να ενεργήσουν 

αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος. 

2. ΚΕΣΑΣ που έχουν καταστατικά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού 

και ιδρυθούν μέσα σε δύο (2) χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

μπορεί να ενισχυθούν, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους με απόφαση 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ενίσχυση του 

προηγούμενου εδαφίου δίνεται σε αναλογία με τις συνδρομές που έχουν 

πράγματι καταβληθεί από τα μέλη των  ΚΕΣΑΣ 

3. Οι ΚΟΑΣ και ΚΕΣΑΣ μπορεί να συσταθούν μετά από έξι (6) και δώδεκα 

(12) μήνες αντίστοιχα, από την δημοσίευση του παρόντος.  

4. Η έγκριση ή η τροποποίηση των καταστατικών των ΚΑΣ, από τα αρμόδια 

δικαστήρια  για διάστημα ενός (1) χρόνου και των ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ για διάστημα 

δύο (2) χρόνων από τη δημοσίευση του νόμου αυτού πραγματοποιείται 

ατελώς. 

 

Άρθρο 22 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

 Καταργούνται, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ο νόμος 

1361/83 (Α΄ 66)  και το άρθρο 17 του 4015/11 (Α΄ 210). 

 

 

Άρθρο 23 



Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 


