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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4384
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης 

του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ − ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμός − Σκοπός − Νομική μορφή

1. Αγροτικός Συνεταιρισμός, στο εξής ΑΣ, είναι αυτόνο−
μη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά 
και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια και την αλληλεγ−
γύη των μελών της, τη συλλογική οικονομική, κοινωνική, 
πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μίας 
συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρη−
σης. ΑΣ θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, 
πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, αγρο−
τουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι συ−
νεταιρισμοί οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας 
της αγροτικής οικονομίας. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί 
και οι Ενώσεις αυτών, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του 
παρόντος νόμου.

2. Ο ΑΣ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και 
έχει εμπορική ιδιότητα. Αναπτύσσει κάθε είδους δρα−
στηριότητα για την επίτευξη των σκοπών του στο πλαί−
σιο του νόμου και του καταστατικού του.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, o ΑΣ μπορεί 
να συνιστά νομικά πρόσωπα, να συμπράττει με κατανα−
λωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, με νομικά πρόσωπα 
του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργα−
νισμούς, με επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδι−
οίκησης (ΟΤΑ), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων 
χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο 
της διακρατικής ή και διεπαγγελματικής συνεργασίας. 
O ΑΣ μπορεί, επίσης, να ιδρύει υποκαταστήματα, πα−
ραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

4. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα 
νόμο, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του 
εμπορικού δικαίου και του αστικού κώδικα.

Άρθρο 2
Γυναικείοι συνεταιρισμοί

1. Για τη σύσταση ΑΣ μέλη των οποίων, σύμφωνα με 
το οικείο καταστατικό μπορούν να γίνουν αποκλειστικά 
γυναίκες, στο εξής γυναικείοι ΑΣ, απαιτείται ελάχιστος 
αριθμός πέντε (5) ιδρυτικών μελών.

2. Αν τα μέλη του γυναικείου ΑΣ είναι λιγότερα από 
δέκα (10), δεν απαιτείται η εκλογή διοικητικού συμβου−
λίου, εκτός αν προβλέπεται από το καταστατικό του. 
Εφόσον δεν προβλέπεται η εκλογή διοικητικού συμ−
βουλίου, η διοίκηση του γυναικείου ΑΣ ασκείται από 
όλα τα μέλη του ή από ένα μέλος που εκλέγεται από 
αυτά ως διαχειρίστρια, σύμφωνα με τους όρους του 
καταστατικού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου 
Υπουργού εξειδικεύονται συγκεκριμένα μέτρα ανάπτυ−
ξης και εφαρμογής θετικών δράσεων για τους ΑΣ και 
τους γυναικείους ΑΣ, όπως δράσεις πληροφόρησης, 
δικτύωσης, προβολής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και 
καλών πρακτικών, με σκοπό τη στήριξη της συμμετοχής 
και της απασχόλησης των γυναικών και την ενίσχυση 
της οικονομικής τους αυτοτέλειας στην αγροτική πα−
ραγωγή.

Άρθρο 3
Περιφέρεια − Έδρα − Επωνυμία

1. Η έδρα του ΑΣ, όπου είναι εγκατεστημένη η διοί−
κησή του, και η περιφέρεια του ΑΣ ορίζονται από το 
καταστατικό του.

2. Η επωνυμία του ΑΣ, εκφράζει υποχρεωτικά τον 
κύριο σκοπό ή τα αντικείμενα δραστηριότητάς του και 
περιλαμβάνει την ιδιότητά του ως αγροτικού, καθώς 
και την έδρα του. Στην επωνυμία του ΑΣ, μπορεί να 
περιλαμβάνεται και διακριτικός τίτλος. Η επωνυμία 
διακρίνεται από την επωνυμία άλλου ΑΣ με τον ίδιο 
σκοπό και την ίδια περιφέρεια. Η επωνυμία χρησιμο−
ποιείται υποχρεωτικά στις συναλλαγές και τις νομικές 
πράξεις του ΑΣ. Τα έντυπα του ΑΣ αναφέρουν την 
επωνυμία, την έδρα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ), καθώς και τον αριθμό μητρώου ΑΣ, σύμφωνα 
με το άρθρο 20.
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«Η διοικητική ποινή του αποκλεισμού από τη θετική λί−
στα επιβάλλεται και σε κάτοχο ΚΑΚ, ο οποίος δεν προ−
σέρχεται ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.»

γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, διαγράφονται, 
ισόποσα, οι απαιτήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
του Ε.Σ.Υ. (ΝΠΔΔ) έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που προέρχο−
νται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους 
αυτού (εισπρακτέα νοσήλια) στο ύψος των ετησίων χρη−
ματοδοτήσεών τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
(Φ.210/ΚΑΕ 2325, 2326), για τα έτη 2012, 2013 και 2014, 
ανεξαρτήτου του χρόνου τιμολόγησής τους, με διαγρα−
φή των αντίστοιχων υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς 
τα ανωτέρω Νοσηλευτικά Ιδρύματα, που προέρχονται 
από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Οι ως άνω φορείς υποχρεούνται να προβούν στην 
απεικόνιση του αποτελέσματος των αναφερομένων 
στην ανωτέρω παράγραφο διαγραφών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων, στις λογιστικές καταστάσεις (ισολογι−
σμούς) της οικονομικής χρήσης του έτους 2016.

7. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 
του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134), όπως ισχύει, 
μετά τις λέξεις «πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας» προ−
στίθεται φράση ως εξής:

«ή τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Α.Β., εάν καλύπτουν 
ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β..»

8. Η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων 
των Νοσοκομείων παρατείνεται από τη λήξη της και 
μέχρι το διορισμό νέου Διοικητή ή/και Αναπληρωτή Δι−
οικητή, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διά−
ταξης. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.12016.

Άρθρο 52

Στο τέλος του ένατου εδαφίου της παρ. A.1 του άρ−
θρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται εδάφιο 
ως εξής:

«Συγκεκριμένα για το έτος 2016 οι σχετικές αποφάσεις 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν δημοσιευθεί ή 
πρόκειται να δημοσιευθούν εντός του α΄ εξαμήνου του 
έτους, ισχύουν αναδρομικά από 1.1.2016.»

Άρθρο 53

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του 
Υπουργού Επικρατείας, στον οποίον έχουν ανατεθεί οι 
αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας, συνιστάται Ειδική Υπηρεσία επικοινω−
νιακού σχεδιασμού προσφυγικής και μεταναστευτικής 
πολιτικής, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και έχει ως σκοπό τον 
επικοινωνιακό σχεδίασμο, τον αποτελεσματικό συντο−
νισμό των επικοινωνιακών δράσεων των συναρμόδιων 
αρχών και υπηρεσιών, καθώς και την ενημέρωση των 
εκπροσώπων των ελληνικών και διεθνών μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και της κοινής γνώμης για θέματα που 
αφορούν στην προσφυγική και μεταναστευτική πολιτική.

2. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται οι αρμοδιότη−
τες της ειδικής υπηρεσίας, καθορίζεται η οργάνωση, ο 
αριθμός και η σύνθεση του προσωπικού κατά κατηγορία 
και κλάδο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
για τη λειτουργία της.

3. Παράλληλα ορίζεται ότι η εν λόγω ειδική υπηρεσία 
δύναται να συγκροτηθεί ως ενιαίος διοικητικός τομέας, 
του οποίου θα προΐσταται μετακλητός ειδικός γραμμα−

τέας με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ενώ 
κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 
του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ−
βερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

Άρθρο 54
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015

Το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τροποποιείται 
ως εξής:

«Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί 
να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος, με τους ίδιους όρους 
και με τις ίδιες προϋποθέσεις στους δικαιούχους που 
έχουν οριστεί με τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν 
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, 
καθώς και αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), 
εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα 
καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λό−
γους με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης 
του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή 
νομοθεσία έως τις 31.12.2017.»

Άρθρο 55
Παράταση προθεσμίας προσκόμισης

επικαιροποιημένων στοιχείων του άρθρου 4
του ν. 3869/2010 (Α΄ 130)

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπο−
παραγράφου Α.4 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως αντικαταστάθηκε με την πα−
ράγραφο 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4366/2016 (Α΄ 18), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι οφειλέτες, των οποίων η κύρια αίτηση εκκρε−
μούσε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 
30 Ιουνίου 2016, και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει 
χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη 
γραμματεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος 
της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 
του ν. 3869/2010.»

Άρθρο 56

Η ισχύς της αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Απευθείας 
παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργα−
νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού» (Β΄ 
578), όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.4.2017. Συμβάσεις 
παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους που 
έληξαν ή λήγουν έως την 30.4 2016, δεν παρατείνονται.

Άρθρο 57

Στην παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 998/1979, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014, 
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Στις εν λόγω εκτάσεις το πλαίσιο διάνοιξης οδών 
ορίζεται από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 15 του 
άρθρου 45 του παρόντος.»

Άρθρο 58

Στο ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο 13α ως ακολού−
θως:
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Άρθρο 61
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από 
τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 16, η ισχύς 
της οποίας αρχίζει δύο (2) έτη μετά τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ


