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Με το άρθρο 18 παρατίθενται οι τελικές διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.  
Ειδικότερα, όσον αφορά στην παρ. 1 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
12 του ν. 4673/2020 (Α’ 52), η γενική συνέλευση του αγροτικού συνεταιρισμού συγκαλείται 
από το διοικητικό συμβούλιο ή το εποπτικό συμβούλιο σε τακτική σύνοδο μία (1) φορά τον 
χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα του αγροτικού συνεταιρισμού μέσα σε έξι (6) το πολύ 
μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Λόγω του ότι συνήθως ως διαχειριστική 
χρήση ορίζεται το ημερολογιακό έτος, η γενική συνέλευση των αγροτικών συνεταιρισμών 
πρέπει να συγκληθεί μέχρι τις 30.6.2020. 17. 
 
Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και προς τήρηση των μέτρων που επιβλήθηκαν για 
την προστασία της δημόσιας υγείας, τα οποία απαγόρευαν τις συναθροίσεις, σε 
συνδυασμό με το ότι οι διοικήσεις των αγροτικών συνεταιρισμών, ήτοι τα διοικητικά και 
εποπτικά Συμβούλια εκλέγονται από τις γενικές τους συνελεύσεις, αρχικά, προς 
αντιμετώπιση του ζητήματος της λήξεως της θητείας των διοικητικών οργάνων των 
αγροτικών συνεταιρισμών μέσα στην περίοδο ισχύος των μέτρων πλήρους απαγορεύσεως 
των συναθροίσεων, με το άρθρο 61 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.03.2020 
(Α’ 75) η οποία κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (Α’ 86), η θητεία των μελών των διοικητικών 
και εποπτικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών παρατάθηκε μέχρι και τις 
30.6.2020. 
 
Εν συνεχεία, με το άρθρο 31 του ν. 4691/2020 (Α’ 108), η θητεία τους παρατάθηκε μέχρι και 
τις 31.10.2020. Ωστόσο, με την παράταση αυτή δεν αποφεύγεται η εκ της παρ. 4 του 
άρθρου 12 του ν. 4673/2020 και τυχόν αντιστοίχων προβλέψεων καταστατικών των 
αγροτικών συνεταιρισμών υποχρέωση για την διενέργεια γενικής συνέλευσης μέχρι τις 
30.6.2020, πράγμα που, ιδίως για πολλούς αγροτικούς συνεταιρισμούς που έχουν δεκάδες 
ή εκατοντάδες μέλη, είναι αδύνατο, καθ’ όσον αντιβαίνει και στα ισχύοντα μέτρα σχετικά 
με τις συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους. Παρίσταται επομένως η ανάγκη, μόνο για το 
τρέχον έτος 2020, να παραταθεί η προθεσμία αυτή μέχρι και τις 31.10.2020, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η διενέργεια γενικών συνελεύσεων ακόμη και σε αγροτικούς 
συνεταιρισμούς με πληθώρα μελών χωρίς να υπάρχει κίνδυνος διαδόσεως του κορωνοϊού.  
 
Με τη παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου διορθώνεται πρόδηλο σφάλμα στην αναφορά των 
υποπεριπτώσεων στις οποίες γίνεται παραπομπή στο άρθρο 23 του ν. 4691/2020.  
Τέλος, όσον αφορά στην παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου, λεκτέα είναι τα εξής: με την 
παρ. 1 του τεσσαρακοστού δεύτερου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 
κανονικότητα» (Α’ 90), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), 
διευκολύνθηκαν και επιταχύνθηκαν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν από την έλλειψη εργατικού δυναμικού για καλλιεργητικές εργασίες λόγω 
των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19 και την συνακόλουθη απαγόρευση εισόδου στην χώρα, οι διαδικασίες εισόδου 
αλλοδαπών εργαζομένων.  
 
Οι αλλοδαποί αυτοί εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια απασχολούνταν τακτικά σε 
καλλιεργητικές εργασίες από χώρες που δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου. Επομένως, η 
παρ. 1 του τεσσαρακοστού άρθρου της από 1.5.2020 ΠΝΠ τους έδινε το δικαίωμα εργασίας 
για τους τρεις (3) μήνες που διαρκεί το δικαίωμα εισόδου, πάντα με σεβασμό στις σχετικές 
προβλέψεις που αφορούν στη δημόσια υγεία και κάθε επικαιροποίηση αυτών. Καταληκτική 



ημερομηνία ισχύος της διατάξεως αυτής είχε ορισθεί η 30.6.2020. Ωστόσο, διαπιστώθηκε 
ότι αφενός οι αυξημένες ανάγκες των καλλιεργητών δεν πρόλαβαν να καλυφθούν μέσα στο 
χρονικό πλαίσιο ισχύος της διατάξεως, αφετέρου υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από 
αλλοδαπούς εργαζόμενους που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές εφόσον 
παραταθεί η ισχύς της διατάξεως. Κρίνεται επομένως αναγκαίο να παραταθεί η σχετική 
προθεσμία έως 31.12.2020 προκειμένου να καλυφθούν οι καλλιεργητικές ανάγκες.  
 


