
Σχέδιο Νόμου
"Για τη σύσταση Αγροτικών Επιμελητηρίων (ΑΓ.ΕΠ.) 

και του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων”

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α ’

Σύσταση, μέλη, σκοποί, αρμοδιότητες

Άρθρο 1

1. Με έδρα την πρωτεύουσα κάθε νομού συνιστάται νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία: "ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ” 
(ΑΓ.ΕΠ.) και την προσθήκη κατά περίπτωση του ονόματος του νομού 
στον οποίο αυτό εδρεύει. Τα Αγροτικά Επιμελητήρια υπάγονται στην 
εποπτεΙα του Υπουργού Γεωργίας και αποτελούν υποχρεωτικές ενώσεις 
φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν στην περιφέρειά τους 
κατ’ επάγγελμα πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα σε ένα τουλάχιστο 
από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία 
αλιεία, πτηνοτροφία, μελισσοκομία, σηροτροφία, δάση).

2. Περιφέρεια κάθε Επιμελητηρίου είναι η περιφέρεια του νομού 
όπου εδρεύε ι .

3. Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των 
Υπουργών Γεωρνίας, Προεδρίας και Οικονομικών καταρτίζεται ο 
Οργανισμός λειτουργίας κάθε Αγροτικού Επιμελητηρίου, ο οποίος 
περιέχει ιδίως : α) Την έδρα και την περιφέρεια αυτού. β ) Την 
ακριβή επωνυμία του. γ) Τον αριθμό των μελών, τα οποία
συγκροτούν τα όργανα της διοίκησης αυτού. δ) Τις γεωγραφικές 
ενότητες (Συμβούλια Περιοχής) που αποτελούν τις αντίστοιχες 
Εκλογικές Περιφέρειες κάθε Επιμελητηρίου. ε) Τα της καταστάσεως 
εν γένει του προσωπικού, των κατηγοριών και διαβαθμίσεων αυτού, 
της μισθοδοσίας του, της προσλήψεως αυτού, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια που αφορά στο προσωπικό. στ) Τους Κανονισμούς
προμηθειών, διαχείρισης, λειτουργίας κλπ. ζ) Τον χρόνο έναρξης 
της λειτουργίας αυτού. η) Τον χρόνο υποβολής των δηλώσεων
εγγραφής των μελών και των λοιπών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρε ια.



Άρθρο 2

Ορισμο ί

Για τις ανάγκες του νόμου αυτού οι παρακάτω λέξεις, όροι 
και ορισμοί έχουν την εξής έννοια:

α) Πρωτογενής αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε δραστηριότητα 
που αποσκοπε I στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

β) Αγροτικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα εδάφους, της 
κτηνοτροφίας, της αλιείας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και 
των παντός είδους εκτροφών, ως και τα προερχόμενα από το πρώτο 
στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών.

γ) Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση 
αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται πιό πάνω, με ενιαία 
διοίκηση και διαχείριση. Στις δραστηριότητες της γεωργικής 
εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται παράλληλα με την παραγωγή των 
προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, εν γένει 
τοποθέτηση μέχρι του σταδίου της χονδρικής πώλησης, αποκλειστικά 
των προϊόντων που παράγει η ίδια γεωργική εκμετάλλευση καθώς και 
η πρώτη χωρική μεταποίησή τους.

δ) Αρχηγός αγροτικής εκμετάλλευσης είναι το φυσικό πρόσωπο με 
πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, το οποίο είναι οικονομικά 
υπεύθυνο για την αγροτική εκμετάλλευση και συμμετέχει στην 
κανονική λειτουργία της.

ε) Μικτές αγροτικές εκμετάλλεύσε ι ς είναι τα νομικά πρόσωπα τα 
οποία εκτός από τον πρωτογενή αγροτικό τομέα δραστηριοποιούνται 
και σε άλλους τομείς.

Άρθρο 3

Μέλη - Δ ιακρ ίσεις

1. Τα μέλη των Αγροτικών Επιμελητηρίων διακρίνονται σε : α) 
Τακτικά και β) Ειδικά.
2. Τακτικά μέλη γίνονται ενήλικα φυσικά, καθώς και νομικά
πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία ή την έδρα τους στην 
περιφέρεια του Επιμελητηρίου και πληρούν όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α) Είναι αποδεδειγμένα κύριοι ή νομείς ή μισθωτές
ή κάτοχοι με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, πρωτογενούς αγροτικής 
εκμετάλλευσης στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου. β) Ασχολούνται



αποκλειστικά ή κατά κύριο επάγγελμα με την παραπάνω εκμετάλλευση 
ή απασχολούνται αυτοπροσώπως και επαγγελματικά σ' αυτή τουλάχιστο 
κατά το 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησής τους και λαμβάνουν 
από την απασχόλησή τους αυτή το 50% τουλάχιστο του συνολικού τους 
ε ισοδήματος.

3. Ειδικά μέλη γίνονται ενήλικα φυσικά, καθώς και νομικά 
πρόσωπα, τα οποία έχουν μεν αποδεδειγμένα στην κυριότητα ή νομή ή 
κατοχή τους, κατά οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, πρωτογενή αγροτική 
εκμετάλλευση στην περιοχή του Επιμελητηρίου, αλλά δεν πληρούν τις 
λοιπές προϋποθέσεις των τακτικών μελών και ιδίως: α) Έχουν εκτός 
της Περιφέρειας του Επιμελητηρίου τη μόνιμη κατοικία ή την έδρα 
τους και β) Έχουν άλλο αποκλειστικό ή κύριο επάγγελμα ή μόνιμη 
απασχόληση.

4. Μέλη, που η αγροτική τους εκμετάλλευση εκτείνεται σε
περισσότερες περιοχές, υπάγονται είτε στο Επιμελητήριο, στην 
περιοχή του οποίου το μέλος έχει τη μόνιμη κατοικία ή την έδρα 
του, είτε σε εκείνο, στην περιοχή του οποίου βρίσκεται το 
μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης ή των εγκαταστάσεων της
εκμετάλλευσης. Το δικαίωμα επιλογής ανήκει στο μέλος και
ασκείται μόνο μια φορά.

5. Εάν η αγροτική εκμετάλλευση ανήκει σε περισσότερους, μέλος 
γίνεται μόνο ο αρχηγός αυτής.

6. Μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μπορούν να γίνουν μέλη των 
Αγροτικών Επιμελητηρίων, με απόφαση της Επιτροπής Αμφισβητήσεων 
του άρθρου 15 παραγρ. 1 β ’ του παρόντος, εφόσον ο πρωτογενής 
αγροτικός τομέας, αποτελεί πάνω από το 50% του συνόλου των 
δραστηριοτήτων τους και αποφέρε ι σ ’ αυτές πάνω από το 50% των 
συνολικών εσόδων τους.

Άρθρο 4

Εγγραφή και διαγραφή μελών

1. Στα Αγροτικά Επιμελητήρια εγγράφονται υποχρεωτικά, ως 
τακτικά ή ειδικά μέλη αυτών, όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, τα οποία έχουν ή αποκτούν, τα προσόντα και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του νόμου αυτού. Η 
σχετική έγγραφη αίτηση και τα προβλεπόμενα από τις οικείες



διατάξεις δ ι κα ιολογητικά, υποβάλλονται και συμπληρώνονται μέσα 
στην προθεσμία που ορίζει ο Οργανισμός κάθε Επιμελητηρίου. Μετά 
την παρέλευση της προθεσμίας, η εγγραφή μπορεί να ενεργείται και 
με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου, με τις συνέπειες που ορίζονται 
στο άρθρο 20 του νόμου αυτού.

2. Η έγκριση της αίτησης ή η απόρριψη αυτής, καθώς και η 
διαγραφή μέλους, γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Μητρώου, η 
οποία προβλέπεται από το άρθρο 15 του νόμου αυτού.

Στις περιπτώσεις απόρριψης της αίτησης ή διαγραφής μέλους, 
είναι υποχρεωτική η προηγούμενη ακρόαση από την Επιτροπή του 
ενδιαφερομένου, ο οποίος καλείται από τον Πρόεδρο αυτής πριν από 
πέντε (5) τουλάχιστο μέρες.

3. Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Μητρώου, επιτρέπεται 
'Ενσταση στην Επιτροπή Αμφισβητήσεων του άρθρου 15 του νόμου 
αυτού, η οποία ασκείται, μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση ή 
από την γνώση της απόφασης της Επιτροπής Μητρώου.

4. Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Αμφισβητήσεων οι 
ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα Προσφυγής στο Διοικητικό Συμβούλιο 
μέσα σε 15 μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

5. Η διαγραφή επέρχεται δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 
της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

'Αρθρο 5

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

1. Ό λ α  τα μέλη των Αγροτικών Επιμελητηρίων έχουν τα ίδια 
δικαιώματα, εφόσον δεν ορίζεται ρητά από άλλες διατάξεις το 
αντίθετο. Κάθε μέλος δικαιούται ιδίως : α) Να απολαμβάνει όλα τα 
ωφελήματα και τα ευεργετήματα που παρέχονται στα μέλη τους ή στις 
εκμεταλλεύσεις αυτών, β) Να συμμετέχει, σε κάθε δραστηριότητα που 
ανάγεται στους σκοπούς του Επιμελητηρίου, γ) Με την επιφύλαξη της 
επόμενης παραγράφου, να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα. δ) 
Να ορίζεται σε επιτροπές, αποστολές και αντιπροσωπείες του 
Επιμελητηρίου. ε)Να έχει πρόσβαση σε κάθε χρήσιμη πληροφορία και 
στοιχείο που συγκεντρώνει το Επιμελητήριο, στ) Να συμμετέχει στα 
ειδικά προγράμματα μηχανοργάνωσης, εκπαίδευσης, εκσυγχρονισμού 
και όσα άλλα θα οργανώνει το Αγροτικό Επιμελητήριο και η 'Ενωση 
αυτών και γενικά να αξιοποιεί για δικό του όφελος, κάθε 
συμπέρασμα ή αποτέλεσμα των ερευνών και μελετών αυτών.



2. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα αιρετά όργανα 
των Αγροτικών Επιμελητηρίων και της Ένωσης αυτών, έχουν μόνο τα 
τακτικά μέλη των αγροτικών Επιμελητηρίων.

3. Κάθε μέλος έχει υποχρέωση α) να συμορφώνεται με τις 
αποφάσεις των οργάνων του Επιμελητηρίου του, β) να συμβάλει 
θετικά στην εκπλήρωση των σκοπών του και στην ανάπτυξη
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών αυτού, γ) να καταβάλει εμπρόθεσμα 
την καθορισμένη εισφορά του, δ) να παρέχει τα στοιχεία που του 
ζητούνται, καθώς και να ενημερώνει το Επιμελητήριο στο οποίο 
ανήκει για κάθε μεταβολή. Μέλη που μετέχουν στα συλλογικά όργανα 
του Επιμελητηρίου έχουν ιδιαίτερη υποχρέωση και ευθύνη για την 
καλή και αποδοτική λειτουργία αυτών.

Άρθρο 6

Σκοπο ί

1. Τα Αγροτικά Επιμελητήρια έχουν σκοπό την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας στην περ ιφέρε ιά τους και 
την προαγωγή των συμφερόντων των μελών τους.

2. Κάθε Αγροτικό Επιμελητήριο αποτελεί για την περιοχή του το 
υπεύθυνο συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όρνανο της Πολιτείας η δε 
Ενωση αυτών του άρθρου 25 του παρόντος τον επίσημο σύμβουλο της 
Κυβέρνησης σε όλα τα θέματα που ανάγονται στους σκοπούς της.

3. Τα Αγροτικά Επιμελητήρια ειδικώτερα : α) Εκπονούν 
προγράμματα πληροφόρησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των αγροτών 
και προγράμματα γεωργικών εφαρμογών. β) Προωθούν προσπάθειες 
κοινής ή αυτοδύναμης ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της αγροτικής 
οικονομίας και των αγροτικών περιοχών της χώρας. ν) Μελετούν, 
επεξεργάζονται και προτείνουν σχέδια και προγράμματα 
ορθολογικότερης κατανομής και αξιοποίησης των εθνικών και 
κοινοτικών πόρων που διατίθενται στον τομέα της αγροτικής 
οικονομίας, δ) Συνεργάζονται με αντίστοιχους φορείς άλλων Κρατών, 
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών ή διμερών 
συμφωνιών που υπογράφει η χώρα μας. ε) Με προγραμματικές 
συμφωνίες που μπορούν να συνάπτουν με το Υπουργείο Γεωργίας, την 
Αγροτική Τράπεζα, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και κάθε άλλο φορέα 
του δημόσιου τομέα μπορούν να ανατίθενται στα Αγροτικά 
Επιμελητήρια και άλλα έργα που εμπίπτουν στους σκοπούς αυτών.
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Άρθρο 7

Μητρώο

Κάθε Αγροτικό Επιμελητήριο υποχρεούται να καταρτίσει και να 
τηρεί το Μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής 
του, το οποίο θα περιλαμβάνει ιδίως: α) Τον φορέα (φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) κάθε εκμετάλλευσης, την ιδιοκτησιακή ή άλλη σχέση 
(επικαρπία, μίσθωση κλπ.) που τον συνδέει με αυτή, τον αρχηγό της 
εκμετάλλευσης και τη νομική μορφή αυτής (ατομική, εταιρική, 
συναιτεριστ ι κή κλπ.) β) Τη θέση, την έκταση και τα όρια της 
εκμετάλλευσης. γ) Τη μορφή, τον κλάδο και το είδος της 
εκμετάλλευσης. δ) Πλήρη περιγραφή των κτιριακών, μηχανολογικών, 
αρδευτικών κλπ. εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού 
αυτών. ε) Πλήρη επίσης περιγραφή των γεωργικών ή άλλων
μηχανημάτων κάθε εκμετάλλευσης, των μεταφορικών μέσων, σκαφών, 
συστημάτων μηχανοργάνωσης κλπ. στ) Το ανθρώπινο δυναμικό,
αυτοαπασχολούμενο ή ετεροαπασχολούμενο, κατ’ ειδικότητα, φύλο, 
ηλικία, γνώσεις και είδος απασχόλησης ζ) Το φυτικό και ζωικό ή 
άλλο κεφάλαιο της εκμετάλλευσης, προσδιορισμένο κατά ποσό και 
αριθμό, είδος, ποικιλία κλπ. η) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που 
καθορίζεται με Π.Δ. το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Γεωργίας. Με το Ιδιο Διάταγμα καθορίζονται επίσης τα 
απαιτούμενα για την κατάρτιση και την τήρηση του Μητρώου 
δικαιολογητικά, η διαδικασία εγγραφής, διαγραφής και επίλυσης των 
τυχόν διαφορών, τα αρμόδια αντιστοίχως κατά περίπτωση όργανα, τα 
χορηγούμενα πιστοποιητικά, τα καταβαλλόμενα τέλη και δικαιώματα 
και κάθε ζήτημα που προκύπτει κατά την εφαρμογή του μέτρου που 
θεσπίζεται με την παρούσα διάταξη.

Άρθρο 8

Δραστηριότητες Επιμελητηρίων

1. Κάθε Αγροτικό Επιμελητήριο ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα 
για την επίτευξη του σκοπού του και ενδεικτικά:

α) Γνωμοδοτε I για νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τον αγροτικό 
τομέα ή έχουν σχέση με την αγροτική ανάπτυξη.

β) Μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση 
μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους συνεταιριστικούς, κοινωνικούς 
ή επιστημονικούς φορείς ή Επιμελητήρια, κάθε επιστημονικό, 
τεχν ι κοο ι κονομ ι κό και αναπτυξιακό θέμα που σχετίζεται με τους π ιό 
πάνω τομείς των δραστηριοτήτων του.

γ) Ερευνά, μελετά, συλλέγει και παρέχει στην Πολιτεία και στα 
μέλη του πληροφορίες και στοιχεία για τις ανορές αγροτικών 
προϊόντων. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στους παραπάνω 
τομείς και συνάπτει σχέσεις με τα Επιμελητήρια ξένων κρατών, με 
τα οποία ανταλλάσσει πληροφορίες και αποστολές.

• / ·



δ) Μελετώ και εισηγείται την ανάπτυξη νέων επενδύσεων στον τομέα 
της αγροτικής οικονομίας, συντάσσει τεχν ι κοο ι κονομ ι κές μελέτες 
για λογαριασμό των μελών του ή τρίτων και ενημερώνει τα μέλη του 
για τις νέες προοπτικές και δυνατότητες που δημ ιουργούντα ι στα 
πλαίσια είτε του Εθνικού Προγραμματισμού είτε της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των διεθνών συμφωνιών.

ε) Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία σχετικά με την εθνική και 
την κοινοτική ή διεθνή νομοθεσία που ισχύει για θέματα της 
αρμοδιότητώς του.

στ) Καταγράφει σε ειδικό βιβλίο και ταξινομεί παραδοσιακές 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή δραστηριότητες και ιδρύει μουσεία 
αυτών .

ζ) Συμμετέχει ύστερα από πρόσκληση των αρχών στα όργανα μελέτης 
και σχεδ ιασμού αναπτυξιακών έργων υποδομής στον τομέα της 
αγροτικής οικονομίας.

η) Διενεργεί δειγματοληψίες εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες και 
επιλύει με διαιτησία διαφορές που ανακύπτουν σε θέματα της 
αρμοδιότητώς του.

θ) Χορηγεί πιστοποιητικά επαγγελματικής ιδιότητας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β '

Οργάνωση και Διοίκηση 

Άρθρο 9

1. Όργανα διοίκησης των Αγροτικών Επιμελητηρίων είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΓΣΑ)



β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
V) 0 Πρόεδρος
δ) 0 Γενικός Διευθυντής
ε) Επιτροπές Μητρώου και Αμφισβητήσεων.

Άρθρο 10

Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων - Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποτελεί το ανώτατο 
όργανο κάθε Αγροτικού Επιμελητηρίου και το μόνο αρμόδιο να 
αποφασίζει για την:

α) Εκλογή του Προεδρείου της

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μόνιμων 
Επιτροπών Μητρώου και Αμφισβητήσεων και την άρση της εμπιστοσύνης 
ή ανάκληση αυτών.

γ) Έγκριση του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού και του
προγραμματισμού δραστηριοτήτων.

δ) Έγκριση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού και των
πεπραγμένων.

ε) Χάραξη των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών προς τα άλλα 
όργανα.

ζ) Εισφορά των μελών.

η) Γιά κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 11

Εκλογή

1. Η Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων απαρτίζεται από εκλεγμένους 
αντιπροσώπους. Σε κάθε γεωγραφική ενότητα (Συμβούλιο Περιοχής) 
εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος ανά 1.000 τακτικά μέλη. 0 συνολικός 
αριθμός των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων 
δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 30 ούτε μεγαλύτερος των 200. 
Σε αντίθετη περίπτωση αυξομε ιώνεται το πιό πάνω εκλογικό μέτρο.

• / ·



Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με άμεση, μυστική και 
καθολική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται κάθε πέντε (5) χρόνια. Με 
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για τον τρόπο και τον τόπο των εκλογών. Οι εκλογές 
διεξάγονται κατά γεωγραφική ενότητα (Συμβούλιο Περιοχής) ή 
ταυτοχρόνως στην περιοχή κάθε Επιμελητηρίου.

Οι εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, 
στο οποίο οι υποψήφιοι αναγράφονται κατ’ απόλυτη αλφαβητική 
σε ιρά.

Οι σταυροί προτίμησης που μπορούν να σημειωθούν σε κάθε 
ψηφοδέλτιο δε μπορεί να ξεπερνούν τους δύο (2).

2. Δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά 
τακτοποιημένα τακτικά μέλη.

3. Επιτυχόντες θεωρούνται κατά σειρά σταυροδοσίας όσοι από 
τους εκλεγέντες συγκέντρωσαν αριθμό ψήφων, ικανό να τους 
κατατάξει αντίστοιχα μέσα στα όρια της αριθμητικής δύναμης των 
μελών της Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης του Επιμελητηρίου. Οι 
επόμενοι μέχρι ποσόστο - 50% των επιτυχόντων θεωρούνται ως 
αναπληρωματικοI.

Η ανακήρυξη των επιτυχόντων (τακτικών και αναπληρωματικών) 
γίνεται από την εφορευτική επιτροπή, αμέσως μετά τη λήξη της 
ψηφοφορίας και την έκδοση του εκλογικού αποτελέσματος.

Η σύνθεση των εφορευτικών επιτροπών, ο τύπος το χρώμα και 
το μέγεθος των ψηφοδελτίων, η σύνταξη, ο έλεγχος και η ενημέρωση 
των εκλογικών καταλόγων, η διαδικασία επίλυσης των τυχόν 
διαφορών και κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετική με την εφαρμογή του 
άρθρου αυτού, καθορίζονται με Π.Δ. το οποίο εκδίδεται με πρόταση 
του Υπουργού Γεωργίας.

4. Δεν μπορούν να εκλεγούν αντιπρόσωποι μέλη που:

α) έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, γι 
διαρκεί η στέρηση. β) Καταδικάστηκαν με αμετάκλητη 
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση 
πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση 
υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, 
χρήση και εμπορία ναρκωτικών.

α όσο χρόνο 
απόφαση σε 
, εκβ ίαση,
καθήκοντος , 

λαθρεμπορ ία,



Άρθρο 12

Συγκρότηση, λειτουργία

1. Η Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων μετά την εκλογή της 
συγκαλεΐται σε πρώτη συνεδρίαση το αργότερο μέσα σε 10 μέρες με 
πρόσκληση του πλε ιοψηφ Ισαντος αντιπροσώπου, ο οποίος και 
προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων.

2. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της η Γενική Συνέλευση 
Αντιπροσώπων εκλέγει με μυστική ψηφοφορ Ια μεταξύ των μελών της 
και για όλη τη θητεία αυτής: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και β) 
τα αιρετά μέλη των Επιτροπών Μητρώου και Αμφισβητήσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων συνέρχεται τακτικά στην 
έδρα του Επιμελητηρίου δύο (2) φορές το χρόνο (Μάϊο και 
Νοέμβριο). ΣυγκαλεΙται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτάκτως 
μπορεί να συγκληθεΐ όταν το ζητήσουν τα 2/5 των μελών της ή η 
Εποπτεύουσα Αρχή. Στη σχετική αίτησή τους προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο καθορίζουν και τα προς συζήτηση θέματα.

Η Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων βρίσκεται σε απαρτία όταν 
οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες. Εάν δεν 
επιτευχθεί απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται χωρίς πρόσκληση 
την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και αποφασίζει για 
όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη αυτής και 
αν παρ ίσταντα ι .
Οι συνεδριάσεις της Γενική Συνέλευσης Αντιπροσώπων μετά από 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι δημόσιες. Στη 
Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων μπορεί να παρίσταται χωρίς ψήφο, 
αλλά με δικαίωμα λόγου, εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής. Στην 
Εποπτεύουσα Αρχή κοινοποιείται υποχρεωτικά η πρόσκληση για τη 
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 13

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση 
Αντιπροσώπων για ολόκληρη τη θητεία αυτής και αποτελείται από 9 
μέλη.



Αμέσως 
συγκαλε Ιται 
συγκροτε ίται 
μελών του 
Γραμματέα.

μετά την εκλογή 
με πρόσκληση του 
σε σώμα, εκλέγοντας 

τον Πρόεδρο αυτού,

του το Διοικητικό Συμβο 
πλειοψηφΙσαντος συμβούλου 
με μυστική ψηφοφορία μετα?ύ 
τον Αντιπρόεδρο και τον Γε

ύλ ιο 
κα ι 
των 

ν ι κό

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το 
μήνα και εκτάκτως όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή το
ζητήσει το 1/3 των μελών του, καθώς και 
αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία 
τα προς συζήτηση θέματα. 0 Πρόεδρος 
συγκαλέσε ι το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 
της αίτησης.

η Εποπτεύουσα Αρχή, με 
αναφέρονται υποχρεωτικά 
είναι υποχρεωμένος να 

7 ημερών από την υποβολή

3. Οι συνεδριάσεις το 
δημόσιες. Το Διοικητικό 
παρόντα μέλη του είν 
συνεδριάσεις του Διοικ 
χωρίς ψήφο, αλλά με δικ 
Αρχής, στην οποία υποχρ 
συνεδρίαση. Οι αποφάσε ι 
παρόντων μελών του.

υ Διοικητικού 
Συμβούλ ιο βρ ί 

α ι περ ισσότερ 
ητικού Συμβουλ 
α ίωμα λόγου, ε 
εωτ ι κά κοινοπο 
ς λαμβάνονται

Συμβουλίου μπορεί να είναι 
σκεται σε απαρτία όταν τα 
α από τα απόντα. Στις 
ίου μπορεί να συμμετέχει 
κπρόσωπος της Εποπτεύουσας 
ιείται η πρόσκληση σε κάθε 
με απόλυτη πλε ιοψηφία των

Το α?ίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
τιμητικό και άμισθο. Επιτρέπεται η καταβολή στον Πρόεδρο και στα 
υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξόδων κίνησης και 
παράστασης, το ποσό των οποίων εγγράφεται στον οικείο
προϋπολογισμό και εγκρίνεται από την Αντιπροσωπευτική Συνέλευση.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απέχει
αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, ή από 6 μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, κηρύσσεται 
έκπτωτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων και 
αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος.

4 . Σε μέλη πο
μπορε ί να απο
Αντ ιπροσώ πων , τ
και το περ ιεχόμε

5 . Το Δ ιο ι κητ
κατευθ ύ νε ι τη
αποστο λής του
εξουσι οδο τήσ εις.
Αντ ιπροσώ πων κα ι
δράσης το υ Επ ι

υ αποχωρούν ύστερα από μακρά και ευδόκιμη θητεία 
νέμεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
ιμητικό, αναμνηστικό μετάλλιο ή δίπλωμα, ο τύπος 
νο του οποίου ορίζεται με την ίδια απόφαση.

ικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) 
δράση του Επιμελητηρίου για την εκπλήρωση της 

β) παρέχει στα όργανα οδηνίες και 
γ) Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
εισηγείται σ ’ αυτή την Πολιτική και το Πρόγραμμα 

μελητηρίου. δ) Διαχειρίζεται την περιουσία του



Επιμελητηρίου, ε) Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό, 
ισολογισμό και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και προωθεί αυτούς 
στην Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων για έγκριση, στ) Διορίζει και 
απολύει το προσωπικό του Επιμελητηρίου. ζ) Ορίζει τα μέλη 
επιτροπών, αποστολών, προγραμμάτων, συνεδρίων, εκθέσεων και κάθε 
άλλη δραστηριότητα που ανάγεται στους σκοπούς αυτού, η) ορίζει τα 
μέλη διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, εκτιμητικών επιτροπών θ) 
Κάθε άλλο θέμα το οποίο ανατίθεται σ' αυτό με ειδική απόφαση ή 
εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων.

Άρθρο 14

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. 0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το
Επιμελητήριο ενώπιον των δικαστηρίων και των αρχών και σε κάθε 
σχέση αυτού με τρίτους στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Συγκαλεί 
και προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις 
συνεδριάσεις αυτών.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει τον 
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

0 Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου, βοηθούμενος από υπάλληλο του 
Επιμελητηρίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Γενικός Διευθυντής

1. Τον Γενικό Διευθυντή ορίζει με απόφασή του ο Υπουργός 
Γεωργίας από κατάλογο τριών (3) υποψηφίων πτυχιούχων ανωτάτης 
σχολής με ειδίκευση σε αγροτοοικονομικά θέματα, τους οποίους 
προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.

2. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή είναι πενταετής και μπορεί 
να ανανεωθε ί .

3. 0 Γενικός Διευθυντής: α) Προϊσταται των Υπηρεσιών του 
Επιμελητηρίου και του προσωπικού.



β) Διατάσσει τον χρηματικό εφοδιασμό των Υπηρεσιών του 
Επ ιμελητηρ Ιου.

V) Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα του Επιμελητηρίου.

δ) Συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στο Διοικητικό συμβούλιο 
και παρίσταται στην Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων.

ε) Φροντίζει για την είσπραξη των πόρων του Επιμελητηρίου και 
την πληρωμή των υποχρεώσεων αυτού, συντάσσει και συνυπογράφει τον 
ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό, παρακολουθεί την κίνηση 
του προϋπολογισμού και συνυπογράφει ή ελέγχει τα εντάλματα 
πληρωμής και παρακολουθεί την κίνηση του ταμείου και γενικά την 
οικονομική κατάσταση και την περιουσία του Επιμελητηρίου και 
εποπτεύει τις οικονομικές υπηρεσίες αυτού.

Άρθρο 16

¡Μόνιμες Επιτροπές

1. Σε κάθε Αγροτικό Επιμελητήριο λειτουργούν οι εξής Μόνιμες 
Επιτροπές, τα μέλη των οποίων, πλην του Προέδρου των , εκλέγονται 
από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων.

α) Τριμελής Επιτροπή Μητρώου,
β) Πενταμελής Επιτροπή Αμφισβητήσεων

Οι παραπάνω Επιτροπές προεδρεύονται αντίστοιχα από μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία διορίζονται από αυτό.

2. Η Επιτροπή Μητρώου είναι αρμόδια για την κατάρτιση και την 
τήρηση του Μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων της 
περιοχής του Επιμελητηρίου. Ελέγχει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
και εγκρίνει την εγγραφή των μελών σ' αυτό και διατάσσει τη 
διαγραφή τους στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Χορηγεί τις 
αντίστοιχες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά. Εισηγείται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο τη λήψη των μέτρων που είναι αναγκαία για 
την αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία του π ιό πάνω Μητρώου, καθώς 
και για τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών αυτού.

3. Η Επιτροπή Αμφισβητήσεων, είναι αρμόδια για την επίλυση 
κάθε διαφοράς η οποία προκύπτει μεταξύ της Επιτροπής Μητρώου και



των ενδιαφερομένων, σχετικά με την εγγραφή ή διαγραφή αυτών. Η 
Επιτροπή Αμφισβητήσεων επιλαμβάνεται είτε ύστερα από παραπομπή 
του θέματος σ' αυτή από την Επιτροπή Μητρώου, είτε ύστερα από 
ένσταση του ενδιαφερομένου, ο οποίος καλείται σε κάθε περίπτωση 
να εκθέσει τις απόψεις του σ ’ αυτή πριν από την εξέταση της 
υπόθεσής του.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ ’ 

Πόροι - Διαχείριση

Άρθρο 17

Πόρο ι

1. Πόροι των Αγροτικών Επιμελητηρίων είναι:

α) Οι ετήσιες συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών 
τους, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
Αντ ιπροσώπων.

β) Τα δικαιώματα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων.

γ) Τα δικαιώματα από την έκδοση πιστοποιητικών ή άλλων 
βεβαιώσεων και συναφών εγγράφων.

δ) Ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα από διαιτησίες,
πραγματογνωμοσύνες, ελέγχους, εκτιμήσεις, δειγματοληψίες κλπ.

ε) Τα έσοδα από προγραμματικές συμφωνίες με το Δημόσιο, την 
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε 
άλλο φορέα για παροχή ε?ειδικευμένων υπηρεσιών, ιδίως σε 
προγράμματα γεωργικών εφαρμογών, εκπαίδευσης κλπ.

στ) Κρατικές επιχορηγήσεις και δωρεές, κληρονομιές ή
κληροδοσίες από οπουδήποτε.

ζ) Πρόσοδοι από την περιουσία τους.



2. Ο τρόπος είσπραξης των πόρων κάθε Επιμελητηρίου, 
καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να 
ανατίθεται στα δημόσια ταμεία, με βάση ειδικές συμφωνίες, στα 
πλαίσια του ΚΕΔΕ.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους τα Αγροτικά Επιμελητήρια 
μπορούν να συνάπτουν δάνεια με ή χωρίς εγγύηση του δημοσίου, 
ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων αυτών και 
έγκριση του Υπουργού Γεωργίας και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 18

Βεβαίωση εσόδων, Προσαυξήσεις, παραγραφή

1. Η βεβαίωση των εσόδων των Αγροτικών Επιμελητηρίων γίνεται 
με Πράξη του Γενικού Διευθυντή αυτού κατά της οποίας χώρεί 
ένσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 20 μέρες από την 
κοινοποίηση, μετά την οποία ή μετά την απόρριψη ή την τυχόν 
μεταρρύθμιση της οποίας ακολουθεί εγγραφή της οφειλής στον οικείο 
Χρηματικό Κατάλογο (Χ.Κ.) των οφειλετών αυτού. Είναι άκυρη 
οποιαδήποτε βεβαίωση εσόδου, πριν ο ενδιαφερόμενος κληθεί από την 
αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου να ρυθμίσει την οφειλή του σε 
εύλογο διάστημα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων 
του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται πρόσκληση προκειμένου 
για τις ετήσιες συνδρομές ή τις έκτακτες εισφορές των μελών, 
προηγούμενων του χρόνου της βεβαίωσης αυτών.

2. Για την είσπραξη των βεβαιωμέ 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 
των δημοσίων εσόδων. Σε περίπτωση δ 
της επιβαρύνονται με το νόμιμο κ 
υπολογιζόμενο μόνο στο ποσό της οφει

νων εσόδων των Επιμελητηρίων 
που ισχύει για την είσπραξη 

ε καθυστέρησης της καταβολής 
άθε φορά τόκο υπερημερίας, 
λής .



Άρθρο 19

Οικονομική χρήση - Απολογισμός - Προϋπολογισμός

1. Η οικονομική χρήση των Αγροτικών Επιμελητηρίων αρχίζει την 
1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Ειδικά η πρώτη 
διαχειριστική χρήση κάθε Επιμελητηρίου λήγει την 31 Δεκεμβρίου 
του επόμενου από την έναρξη λειτουργίας του έτους.

2. Μέχρι τον μήνα Οκτώβριο κάθε χρόνου, συντάσσεται ο 
προϋπολογισμός της επόμενης οικονομικής χρήσης, ο οποίος αφού 
οριστικοποιηθεI και επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
υποβάλλεται προς ένκριση στην Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων. Ένα 
τουλάχιστο μήνα πριν από την έναρξη της νέας οικονομικής χρήσης, 
ο προϋπολογισμός υποβάλλεται για έλεγχο και τελική έγκριση στον 
Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος μπορεί να τον εγκρίνει ή όχι ή να τον 
τροποπο ιήσε ι .

3. Με την Ιδια διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου 
συντάσσεται και εγκρίνεται μέχρι το μήνα Απρίλιο κάθε χρόνου, ο 
ισολογισμός και απολογισμός της προηγούμενης οικονομικής χρήσης 
και υποβάλλεται στον Υπουργό Γεωργίας, για έλεγχο και την τελική 
έγκρ ιση ή όχι.

4. Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος κάθε Αγροτικού 
Επιμελητηρίου ασκείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο 
και εκτάκτως όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η 
Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων ή τον διατάξει η Εποπτεύουσα Αρχή. 
0 έλεγχος, τακτικός ή έκτακτος, δ ιενεργε Ιτα ι από δημόσιους 
υπαλλήλους ή από ορκωτούς ελεγκτές οι οποίοι ορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Γεωργίας και των συναρμόδιων κατά περίπτωση 
Υπουργών. Με την Ιδια απόφαση καθορίζεται k o l  η αποζημίωση των 
Ελεγκτών .

0 ετήσιος ισολογισμός και απολογισμός δεν μπορεί να 
υποβληθεί προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, αν δεν 
συνοδεύεται από σχετική έκθεση των πιό πάνω Ελεγκτών.

Άρθρο 20

Ατέλειες - Εξουσιοδοτήσεις

1. Τα έγγραφα των Αγροτικών Επιμελητηρίων, τα οποία 
απευθύνονται στις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες και στους 
οργανισμούς κοινής ωφέλειας, δεν υπόκεινται σε τέλη.



2. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του 
Υπουργού Γεωργίας ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται στην 
οικονομική εν γένε ι διαχείριση των παραπάνω Επιμελητηρίων και 
ιδίως: α) Στην οργάνωση και διοίκηση των Οικονομικών Υπηρεσιών, 
β) Τη διαχείριση και τον έλεγχο των εισπράξεων και των πληρωμών, 
γ) Τις προμήθειες των υλικών. δ) Τις αγορές, εκποιήσεις, 
μισθώσεις, εκμισθώσεις κλπ. κινητών και ακινήτων πραγμάτων. ε) 
Την ανάθεση ή ανάληψη εκτέλεσης έργων ή εργασιών. στ) Την 
υπογραφή συμβάσεων ή προγραμματικών συμφωνιών, ζ) Τους όρους της 
συμμετοχής στους σχετικούς διαγωνισμούς και του αποκλεισμού από 
αυτούς, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, τις 
εγγυήσεις, τον έλεγχο και την παραλαβή των έργων ή των υλικών και 
γενικά με τη διαδικασία διεξαγωγής αυτών. η) Κάθε άλλη 
λεπτομέρεια σχετικά με την εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ ’

Άρθρο 21

1. Μέλη τα οποία δεν δηλώνουν τα ζητούμενα από το Επιμελητήριο 
στοιχεία ή δηλώνουν εν γνώσε ι τους ανακριβώς αυτά ή δεν 
εγγράφονται στο Επιμελητήριο ή παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους 
τιμωρούνται πειθαρχικά.

2. Με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας 
ρυθμίζονται θέματα πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών, κυρώσεων 
αυτών, συγκρότησης πειθαρχικών συμβουλίων, πειθαρχικής δίωξης 
και της διαδικασίας, τα ένδικα μέσα, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρε ια.
3. Τα μέλη των Επιμελητηρίων απολαμβάνουν όλων των 
ευεργετημάτων που παρέχονται στους αγρότες και στις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις από νόμους ή άλλες διατάξεις.

- / ·



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε ’ 

Ένωση Αγροτικών Επιμελητηρίων

Άρθρο 22

Εύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Μέλη

1. Ευνιστάται ν.π.δ.δ. με την επωνυμία: ” ΕΝΩΕΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ" (ΕΝΑΓΣΠΕΛ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Μέλη αυτής είναι υποχρεωτικά όλα τα Αγροτικά Επιμελητήρια 
της Χώρας.

2. Η ’ΈΝΩΣΗ" αποτελεί το ανώτατατο συντο 
Αγροτικών Επιμελητηρίων της Χώρας και τον επ 
Κυβέρνησης και των αγροτών σε θέματα αγροτ 
ιδίως ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της αγροτι

ν ιστ ικό όργανο 
Ισημο σύμβουλο 
ικής πολιτικής 
κής ο ι κονομ Ιας.

των 
της 
κα ι

Έχε ι σκοπό : α ) 
και διακρατικό επίπεδο 
της Χώρας, β) Να συντο 
να αναλαμβάνε ι πρωτοβ 
σκοπών τους, γ) Να μελε 
Μέλη της τρόπους κα 
εκσυγχρονισμό όλων των

Να εκφράζε ι κα ι να προ
τους σκοπούς των Αγρ ο

ν ίζε ι κα ι να καθοδηγέ ί
ουλ ίες πο υ αποσ κοπού ν
τά κα ι υπο δε ι κνύε ι στη
ι με θόδου Ω V ια την
κ λάδω ν της αγρ οτ ι κής ο

ωθεί σε πανελλαδικό 
τικών Επιμελητηρίων 
τη δράση αυτών και 
στην ευόδωση των 

ν Κυβέρνηση και στα 
ανάπτυξη και τον 
ικονομ Ιας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η παραγρ.
νόμου.

3 του άρθρου 1 του παρόντος

Άρθρο 23

Οργάνωση και Διοίκηση

Όργανα Διοίκησης της ’ΈΝΩΣΗΣ” είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση 
Επιμελητηρ ίων.

Αντ ιπροσώπων των Αγροτ ικών

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
V) 0 Πρόεδρος και
δ) 0 Γένι κός Δ/ντής



Άρθρο 24

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων αποτελεΐται από τους
Προέδρους όλων των Αγροτικών Επιμελητηρίων της Χώρας, οι οποίοι 
όταν απουσιάζουν ή κωλύονται εκπροσωπούνται από τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά στην έδρα της 'Ενωσης 
μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο αυτού.

Κατά την πρώτη σύγκλισή της εκλέγει με μυστική ψηφοφορία 
από τα μέλη της το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο έχει 
πενταετή θητεία.

Κάθε επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, που συμπίπτει με το 
χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι 
συγχρόνως και αρχαιρεσιακή.

3. Οι διατάξεις του νόμου αυτού που ρυθμίζουν συναφή θέματα 
των Αγροτικών Επιμελητηρίων και ιδίως την σύγκλιση, λειτουργία 
και αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή, 
εφαρμόζονται αναλόγως και για τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης της 
’ Ενωσης.

Άρθρο 25

Πόρο ι

1. Πόροι της "ΕΝΩΣΗΣ" είναι:

Συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών οι οποίες 
καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ανάλογα με τον αριθμό των 
τακτικών και ειδικών μελών των Επιμελητηρίων, καθώς και 
οποιεσδήποτε άλλες επιχορηγήσεις.

Άρθρο 26

Εποπτε ία

1. Η "ΕΝΩΣΗ” τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας ο 
οποίος εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό 
αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος νόμου.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ΣΤ'

Άρθρο 27

Προσωρινό Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

1 .
τα

Από τη 
Π .Δ . που

δημοσίευση αυτού του νόμου και μέχρις ότου εκδοθούν 
προβλέπονται από το άρθρο 7, στην έδρα κάθε Νομού, 

τηρείται από τις αρμόδιες κατά τόπο Διευθύνσεις ή Τμήματα του 
Υπουργείου Γεωργίας ή από τις Δ/νσε ις ή Τμήματα Γεωργίας των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Προσωρινό Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Π.Μ.Α.Α.Ε.) που βρίσκονται μέσα στα 
όρια του νομού.

Σε περίπτωση κατά την οποία η αγροτική εκμετάλλευση 
εκτείνεται στα όρια δύο ή περισσότερων Νομών, έχουν εφαρμογή οι 
διατάζεις του άρθρου 3 παρ. 4 του άρθρου 6 του νόμου αυτού.

2. Το Προσωρινό Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 7 του νόμου 
αυτού .

Η σύνταξή του θα γίνει μηχανογραφικά και θα τηρείται 
ονομαστικά κατά φορέα ή αρχηνό της εκμετάλλευσης και κατά κλάδο, 
είδος, κατηγορία, αντικείμενο κλπ. αυτής.

Τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου Μητρώα επί 
μέρους κλάδων ή καλλιεργειών εφόσον δεν επιβάλλεται η χωριστή 
τήρησή τους από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή από τις 
ανάγκες εφαρμογής αυτών, μπορούν να εντάσσονται στο Προσωρινό 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και να διέπονται στο 
εξής από τις διατάξεις του παρόντος με απόφαση του Υπουργού 
Γεωργ ίας.

3. Για τη σύνταξη του Προσωρινού Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του νόμου 
αυτού, συμπληρώνουν και υποβάλλουν στις κατά τόπους Δ/νσε ις ή 
Τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
μηχανογραφικά έντυπα, τα οποία αποστέλλονται ή χορηγούνται δωρεάν 
στους ενδ ιαφερόμενους από τις ίδιες.

Τα έντυπα αυτά, επέχουν θέση Υπευθύνων Δηλώσεων του Ν. 
1599/85 και επισύρουν τις συνέπειες αυτού σε περίπτωση ψευδούς ή 
ανακριβούς συμπλήρωσής τους. Επιπρόσθετα η παράλειψη ή η 
ανακριβής συμπλήρωση και υποβολή αυτών, επιφέρει έκπτωση, από όλα 
τα ευεργετήματα που παρέχονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
20 του παρόντος.



Η εκπρόθεσμη συμπλήρωση και υποβολή τους 
συνέπειες αλλά μόνο για το μέλλον, εκτός εάν αυτή 
λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος οπότε 
άρση των συνεπειών αυτών και για το παρελθόν, εφόσον 
τους και γενικά από τις περιστάσεις, είναι δυνατή 
ρύθμιση.

αίρει τις 
οφείλεται σε 
επιτρέπεται η 
από τη φύση 
μια τέτο ια

4. Οι Δ/νσεις ή Τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας ή των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μετά τη συγκέντρωση των 
μηχανογραφικών εντύπων της προηγούμενης παραγράφου, προβαίνουν σε 
συνοπτικό έλεγχο και ταξινόμηση αυτών κατα κλάδους και στη 
συνέχεια τα αποστέλλουν τμηματικά στο μηχανογραφικό κέντρο που θα 
έχει οριστεί, για την εισαγωγή των στοιχείων στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και την εκτύπωση, κατά νομό, του Προσωρινού Μητρώου 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

5. Το έργο της εισαγωγής των στοιχείων στον 
υπολογιστή και της εκτύπωσης του Προσωρινού Μητρώου 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ανατίθεται, κατά παρέκκλιση 
διατάξεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας, 
κα ι Γεωργ ίας.

ηλεκτρονικό 
Αγροτών και 
των κε ιμένων 
0 ι κονομ ι κών

Άρθρο 28

Εξουσιοδοτήσε ις

1. Με α 
λεπτομέρε ιες 
τύπος και τα 
της παραγρ. 
προθεσμ ίες 
παραπάνω ε 
Υπολογιστή 
διαδικασ ία ε 
Η διαδικασ ί 
Προσωρινού 
έκδοσης των

πόφαση του Υπουργού Γεωργίας 
εφαρμογής του προηγούμενου άρθρου 

στοιχεία που θα αναφέρονται 
3 του προηγούμενου άρθρου, 

για τη διάθεση, συμπλήρωση, 
ντύπων, την εισαγωγή των 
και την εκτύπωση του ΠΜΑΑΕ. γ) Τα όργανα και η 
πίλυσης των τυχόν αμφισβητήσεων που θα προκύψουν. δ) 
α κατάρτισης, τήρησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης του 
Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και της 
σχετικών πιστοποιητικών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

καθορ ίζοντα ι οι 
και ιδίως: α ) 0

στο μηχανογραφικό έντυπο 
β) Η διαδικασία και οι 
υποβολή και έλεγχο των 
στοιχείων αυτών στον

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας 
δημιουργείται ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ 
του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, στον 
οποίο κατατίθενται τα ειδικά παράβολα για τα δικαιώματα εγγραφής 
στο Προσωρινό Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 
έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών, το ύψος των οποίων 
καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Τα ποσά του λογαριασμού αυτού 
διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών κατάρτισης και τήρησης του 
ΠΜΑΑΕ με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.



3 . Το σύνολο τω 
Αγροτικών Εκμεταλλ 
Επιμελητήριο του 
σύμφωνα με το άρθρο

ν στοιχε Ιων 
εύσεων κάθ 
νομού, με 
1 παραγρ.

του 
ε νο 
την 
3 το

Προσωρινού Μητρώου Αγροτών 
μού μεταφέρεται στο Αγρό 
έναρξη της λειτουργίας 

υ παρόντος νόμου.

κ 
τ ι 
το

α ι 
κό 
υ ,

Άρθρο 29

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εφόσον από 
ορίζεται διαφορετικά.

από τη δημοσίευσή του 
ειδικές διατάξεις του

στην
δεν


