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ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΑΣ Λευκάδας 

ΤΑΟΛ µέσω τηλεδιάσκεψης 

 

 

Σε συνέχεια του µε αριθµ. 3351/330636/25.11.2020 εγγράφου µας και του 

από 26.11.2020 εγγράφου σας µε γνωµοδότηση δικηγόρου σας, σας ενηµερώνουµε 

ότι: 

Η Εποπτεύουσα αρχή έχει λάβει υπόψη της το άρθρο 27 του ν. 4753/2020 (Α΄ 

227/18.11.2020), το οποίο όµως δεν ίσχυε ακόµη στις 06.11.2020 (ο ν. 4753/2020 

δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄, αρ.  227 της 18.11.2020), οπότε, όπως αναφέρεται 

στην γνωµοδότηση του δικηγόρου σας, το ∆.Σ. σας αποφάσισε την δια 

τηλεδιασκέψεως διεξαγωγή Γενικής Συνελεύσεως, η οποία όµως δεν 

προβλέπεται -όπως επίσης αναφέρεται στην γνωµοδότηση του δικηγόρου σας- ούτε 

στο καταστατικό σας, ούτε -ιδίως- στον ν. 4673/2020 (Α΄52) περί Αγροτικών 

Συνεταιρισµών, ως τρόπος διεξαγωγής Γενικής Συνελεύσεως των µελών 

Αγροτικού Συνεταιρισµού. Ενόψει αυτών, η Εποπτεύουσα αρχή εκτίµησε ότι δεν 



υπάρχει ανάγκη προσφυγής (εκ των υστέρων) στην εν λόγω, εξαιρετικής φύσεως, 

διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4753/2020, η οποία αποβλέπει στην αντιµετώπιση 

προβληµάτων που προέκυψαν από την πανδηµία του Covid, καθ’ όσον µε τον ν. 

4691/2020 (Α΄ 108), άρθρο 31 «Παράταση θητείας τακτικών και αναπληρωµατικών 

µελών ∆ιοικητικών και Εποπτικών Συµβουλίων Αγροτικών Συνεταιρισµών, 

Αναγκαστικών Συνεταιρισµών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισµών» και τον 

ν. 4737/2020 (Α΄ 204), άρθρο 47 «Παράταση προθεσµιών σχετικά µε τη λειτουργία 

Αγροτικών Συνεταιρισµών» παρατάθηκαν η προθεσµία διεξαγωγής γενικών 

συνελεύσεων και οι θητείες των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών των 

∆ιοικητικών και Εποπτικών Συµβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισµών, 

Αναγκαστικών Συνεταιρισµών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισµών, έως 

30.04.2021. 

Σε κάθε περίπτωση επιπλέον των ανωτέρω και τα εξής: 

α) Η τυχόν διενέργεια έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως δια τηλεδιασκέψεως 

σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 4753/2020, θα πρέπει εύλογα να εξασφαλίζει, µε 

βάση τις πραγµατικές δυνατότητες υποδοµών του ΑΣ, της περιοχής και του αριθµού 

των µελών του, την ουσιαστική δυνατότητα συµµετοχής όλων των εχόντων δικαίωµα 

ψήφου µελών (και σε κάθε περίπτωση, όσων το επιθυµούν) στην Γενική Συνέλευση. 

Ο τρόπος συµµετοχής και οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την τηλεδιάσκεψη 

θα πρέπει να καθορίζονται στην Πρόσκληση της γενικής Συνελεύσεως. 

β) Η τυχόν διεξαγωγή της ΓΣ µε τηλεδιάσκεψη δεν επηρεάζει όσα 

προβλέπονται στον νόµο και το καταστατικό σχετικά µε την πρόσκληση των µελών 

για την ΓΣ και την αναγκαία απαρτία και πλειοψηφία για την νόµιµη λήψη 

αποφάσεως της ΓΣ, σε συνδυασµό µε το θέµα της. 

γ) Αρµόδια για την ακύρωση αποφάσεως ΓΣ είναι τα πολιτικά δικαστήρια 

κατόπιν αιτήσεως όποιου έχει δικαίωµα ή έννοµο συµφέρον. 

  

                                                                                 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 

 

                                                                                              

                                                                                        ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΑΒΗ 

 


		2020-11-27T18:11:58+0200




