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ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 1541/1985 (1)

1) Παραβίαση της 1ης συνεταιριστικής αρχής. Απαγόρευση
ίδρυσης δεύτερου συνεταιρισμού και δεύτερης ΕΑΣ
(άρθρο 4).

2) Παραβίαση της 2ης συνεταιριστικής αρχής. Διάκριση
μεταξύ τακτικών και ειδικών μελών ( άρθρο 8).

DEFICIENCIES OF LAW 1541/1985 (1)

1) Violation of 1st co-operative principle. Prohibition to form
a second co-operative where another already existed
(article 4) .

2) Violation of 2nd co-operative principle. Infringement of
principle of equality among partners. Regular and special
members (article 8).



ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 1541/1985 (2)
3) Κατάργηση απαγόρευσης συμμετοχής στο εποπτικό
συμβούλιο συγγενών μελών του διοικητικού συμβουλίου.
4) Η εκλογή των μελών του ΔΣ γινόταν υποχρεωτικά με
το σύστημα των ψηφοδελτίων (άρθρο 28).

DEFICIENCIES OF LAW 1541/1985 (2)
3) Abolition of prohibition concerning participation in
Supervisory Board (SB) of persons-close relatives with
members of the BoD.
4) Τhe elections for the members of the BoD were
compulsorily conducted according to the party slate
system (article 28).



ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4015/2011 (1)
1) Μόνο φυσικά πρόσωπα μέλη συνεταιρισμού (άρθρο 5).
Παραβίαση άρθρου 12Σ (δικαίωμα συνεταιρίζεσθαι), 1ης και 7ης

αρχής.
2) Υποχρεωτική μετατροπή – συγχώνευση καταργούμενων ΕΑΣ,
ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ (άρθρα 18, 19). Παραβίαση άρθρου 12Σ και άρθρου
5§1Σ - αρχή της οικονομικής ελευθερίας (άρθρο 28).

DEFICIENCIES OF LAW 4015/2011 (1)
1) Natural persons only may be members of a co-op. Violation of article
12 of Constitution (freedom of association) - Violation of first principle
(open door) - Violation of 7th principle (co-operation among co-
operatives)
2) Compulsory amalgamation of unions of co-operatives. Violation of
article 12 and article 5§1 of Constitution (freedom of economic activity)
- Violation of 1st principle.



ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4015/2011 (2)

3) Οι ελεγκτές ελέγχουν «τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά στη
νομιμότητα και στην ουσιαστική σκοπιμότητα των δαπανών και
αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση ατασθαλιών, καταχρήσεων ή
άλλων παραβάσεων και τον εντοπισμό των υπευθύνων (άρθρο
16). Παραβίαση άρθρου 5§1Σ και 4ης αρχής (Αυτονομία και
Ανεξαρτησία).

DEFICIENCIES OF LAW 4015/2011 (2)

3) The accountants control the legality and purpose of
expenditure and is intended primarily to detect irregularities,
misconduct or other infringements and to identify those
responsible (article 16). Violation of article 5§1 of Constitution -
Violation of 4th principle (Autonomy and Independence).



ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4384/2016 (1)

1) Τα ιδρυτικά μέλη του Α.Σ. είναι είκοσι τουλάχιστον
πρόσωπα (άρθρο 4).

2) Απαγορεύεται η εγγραφή νέων μελών 3 μήνες πριν την
εκλογή μελών διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου (άρθρο
7§1, εδ. δ΄).

DEFICIENCIES OF LAW 4384/2016 (1)

1) The minimum number of co-op’s founding members is at
least twenty persons (article 4).

2) Registration of new members is prohibited 3 months prior
to the election of members of BoD and SB (article 7§1, d).



ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4384/2016 (2)

3) Υποχρέωση παράδοσης ποσοστού τουλάχιστον 80% της
ετήσιας παραγωγής (άρθρο 8§3).

4) Απαγορεύεται η εγγραφή νέων μελών 3 μήνες πριν την
εκλογή μελών διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου (άρθρο
7§1, εδ. δ΄).

DEFICIENCIES OF LAW 4384/2016 (2)

3) Duty to deliver at least 80% of annual production (article
8§3).

4) Registration of new members is prohibited 3 months prior
to the election of members of BoD and SB (article 7§1, d).



ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4384/2016 (3)
5) Υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου στις αρχαιρεσίες (άρθρο
17§1).
6) Υποχρεωτικά γυναίκες υποψήφιες (άρθρο 17§1).
7) Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το
1/3 του όλου αριθμού των μελών του διοικητικού ή εποπτικού
συμβουλίου (άρθρο 17§3).

DEFICIENCIES OF LAW 4384/2016 (3)
5) Mandatory presence of a lawyer in elections (article 17§1).
6) Mandatorily female candidates (article 17§1).
7) The number of votes on ballot-papers can not exceed 1/3 of the
total number of members of the Boards (article 17§3).



ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4384/2016 (4)
8) Πρόεδρος των Συμβουλίων δεν μπορεί να εκλεγεί το ίδιο πρόσωπο για πάνω
από δύο συνεχόμενες θητείες (άρθρο 16§1).
9) ΑΣ με κύκλο εργασιών άνω των €10.000.000 μπορεί να προβλέπει αμοιβή
προέδρου ΔΣ (άρθρο 16§10).
10) Πρόεδρος ΔΣ σε ΑΣ με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των €2.000.000
υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (άρθρο 16§12).

DEFICIENCIES OF LAW 4384/2016 (4)
8) The same person may not be elected Chairman of the BoD or SB for more than
two consecutive terms (article 16§1).
9) Co-ops with a turnover exceeding €10,000,000, may provide for a
remuneration of the Head of the BoD (Article 16§10).
10) The Head of the BoD of a co-op with a turnover exceeding €2,000,000 is
obliged to file a property statement (Article 16§12).



ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4384/2016 (5)
11) Υποχρεωτικός διορισμός Διευθυντή σε ΑΣ με κύκλο εργασιών
άνω του €1.000.000 (άρθρο 17§11).
12) H υποχρεωτική μερίδα είναι μόνο μία (άρθρο 9§1).
13) Υποχρέωση καταβολής του 50% της ονομαστικής αξίας της
υποχρεωτικής μερίδας με την εγγραφή μέλους (άρθρο 9§3).

DEFICIENCIES OF LAW 4384/2016 (5)
11) Mandatory appointment of a Director to co-ops with a turnover
exceeding €1,000,000 (article 17§11).
12) Only one mandatory share (article 9§1).
13) Obligation to pay 50% of the nominal value of the mandatory
share at the registration of a member (article 9§3).



ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4384/2016 (6)
14) Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (άρθρο
39). Μέλη του Ταμείου είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ΑΣ. Οι
πόροι του Ταμείου προέρχονται και από τα πλεονάσματα των ΑΣ.
Παραβίαση 12Σ και 5§1Σ.
15) Διάκριση των συνεταιρισμών σε «μεικτούς» και αμιγώς γυναικείους
για πρώτη φορά (άρθρο 2).

DEFICIENCIES OF LAW 4384/2016 (6)
14) Agricultural Cooperative Education and Training Fund. Members of the 
Fund are all registered co-ops. Part of Fund’s resources come from the 
surpluses of co-ops. Violation of articles 12 and 5§1 of the Constitution.
15) Distinction of cooperatives to “mixed” and purely female for the first
time (article 2).



ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4384/2016 (7)

16) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη λύση του ΑΣ, αν το σύνολο
των ιδίων κεφαλαίων του έχει καταστεί κατώτερο από το 1/5 του
συνεταιριστικού κεφαλαίου (άρθρο 26§2).
17) Το τυχόν υπόλοιπο της εκκαθάρισης καταβάλλει ο εκκαθαριστής
στον ΟΔΙΑΓΕ, που ελέγχεται από το Δημόσιο (άρθρο 27§12).

DEFICIENCIES OF LAW 4384/2016 (7)

16) The General Meeting decides the winding-up of a co-op, if the 
own funds has become less than 1/5 of the cooperative capital 
(article 26§2). 
17) The liquidator pays any remainder to ODIAGE, an organization 
under the control of the State (article 27§12).



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

THANK YOU


