ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στη σροταση νς,·ε. ·>Για την ίδρυση Αγροτικών
Εσ·.με.ληεηρ·ίων".
Π ροζ; 7// Βουλή των Ελλήνων
; συνεργατισμός όσο και ο συνδικαλισμός εσηγαεα
ζζί τι; κοινωνικοοικονομικές σχέσεις σου δημιουργ-ήθηκα ;?π Ευρωση μετά την ανατροιτή του συντεχνιακού y.a: φεε;7.χ.ν_(;νι καθεστώτος τ:υ Μεσαίωνα. Το κοινό σημείο τοσ: ο
σννεογζτισμου όσο και του συ. :·.·/. αλισν.ε., είναι ότ: και ο: :.ε
αποτελούν μέσα χαύνης και αγώνος των ο: ατό των τάξεων
ττα σλαίσια του φιλελεύθερου y.o-.νωνιχο—οικονομικού συστήμοτος. Η βασική τους διαφορά είναι ότι ο μεν συνεργα
τισμός είναι άμυνα με οικονομική δράση (συνεργατικέ; οι-/.ovcμνκές μονάδες') ενώ ς συνδικαλισμός είναι άμυνα με —ολιτική δράση (διαπραγματεύσεις, πιέσεις. κινητοποιήσεις
Ο συνεργατισμός εσιδιώκε: συνεργασία κχ: αλ/.ηλτόοήθεια μικρών αδυνάτων οικονομικών μονάδων για την αντιμε
τώπιση του ανταγωνισμού που ασκείται στην αγορά του φι
λελεύθερου οικονομικού συστήματος.
Ο συνδικαλισμός. είτε πρόκειται για άτομα -του σροσφε
ρουν εξηρτημενη εργασία είτε πρόκειται για αυτοασασχολούμενους πο. ασκούν το ίϊto επάγγελμα, επιδιώκει την αύξηση της δ: απρ αγμ ατευ τ ικ ή ς txx/ότητας
της τάξεως
σου
εκπροσωπεί τόσο έναντι των άλλων τάξεων όσο χαι έναντι
του παρεμβατικού χράτοιις.
Όπως προκύπτει από την καταγωγή χαι την ιστορική
διαδρομή των πιο πάνω θεσμών, ο συνεργατισμός χαι ο συν
δικαλισμός πηγάζουν αττό τη δάση, δηλαδή ατσό τις ίδιες
τις τάξεις των οποίων τα συμφέροντα εκπροσωπούν. Έτσι
και ο αγροτικός συνεργατισμός χαι ο αγροτικός συνδικαλι
σμός δηχιουργήθηκαν σαν όργανα αγώνος των αγροτών στα
πλαίσια του φιλελεύθερου κοινωνικό—οικονομικού σύστημαΗ λόγω τη; εκβιομη/χνοποίησης διαρροή πλεονάζοντο:
εργατικού δυναμικού αττό την ύπαιθρο προς τις πόλεις. αλλά
ν-αι η αύξηση τη; παραγωγικότητας της γεωργίας, δημιούργησαν συνθήκες εισοδηματικής βελτιώσεως της θέσεως αυ
τών σου παρέμειναν στον αγροτικό τομέα. Ο: αγροτικές συ
νεταιριστικές και συνδικαλιστικές κινήσεις δημιουργή-ΰηκαν
μέσα οσό την προσπάθεια των αγροτών να σροστατεύσουν το
αγροτικό «πλεόνασμα» αττό την βιομηχανία και το εμσόριο.
Ο σ-;ροτ:κό; συνδικαλισμός εσιδιώκε: τη βελτίωση, στοε όοελό ; του. των όρων εμσορίου αγροτικών πιοΤόντων σρο;
μη αγροτικά σροϊόντα. πιέζοντας το παρεμβατικό κράτος ν'
ασκήσει ευνοϊχ.ή για του; αγρότες σολιτική τσμών και εισο
δημάτων. Ο αγροτικός συνετγατισμός εσιδιώκε: βελτίωση
της -3έσεως των αγροτών — μελών του μέσω της συνεται
ριστική; οικονομικής δράσεως.
Στη χώρα μας η ιστορική διαδρομή των σιο πάνω θετμων. του αγροτικού συνεργασισμού και του αγροτικού συνδικαλισυου. χαρακτηρίζεται ασό μία όχι συνεπή εξέλιξη, με
στιγμές αναπτυξιακής έξαρσης αλλά και στ-.-.-μές σαρακμιακής και εκφυλιστικής δράσης, επηρεαζόμενη. σάντοτε ά
μεσα. ασό τις σολιτικέ; συνθήκες και τη βούληση του παρεμ
βατικού κράτους, σου εξεδήλωνε το όσοιο εκάστοτε ενδιαφέρον του μέσα ασό τον εσηρεασμό των θεσμών αυτών. Δεν
θα σρέσει όμως να λησμονείτα: ότι το Κράτος αυτό σε στιγ
μές έξαρσης, ευφυΐα; και ορθολογισμού έθεσε τα θεμέλια
Via την αγροτική μεταρρύθμιση και την ανάπτυξη των σιο
χάνω θεσμών, έσω; σ.γ. με το Νόμο 602/1914. τα δβδΤτάγματα της Θεσσαλονίκης το 1917 και τα διατάγματα της
Επχναστάσεως το 1922—23. το Σύνταγμα το 1927. όσως
δεν θα -ΐϊσ-· ·α ύ.ητ·ιονείται και ο ρόλοσ σου διαιδ: αν άτισαν ν. σιο τάω θεσμοί και ιδιαίτερα ο αγροτικός σύνεργατ-.σμό; στην σροστασία τόυ"αγροτικου εισοδήματος και στα
δημιουργία συνθηκών εισοδσεατικής βελτιώσεως της θέσεως
των αγροτών.
Είναι όμως γεγονός ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Π:χεμο και τον Εμφύλιο Σσαραγμό. η Χώρα εισήλθε σε μια
νέα φάση ανάπτυξης. με ρυθμούς σραγματικά εντυπωσιακούς.
Μέσα στη δύνη της αναπτ^ξμρτκής προσπάθειας. πσυ κατέ-

:α/.χ, /.αός και κυβερνήσεις, ήταν αναπόφευκτο να γίνουν
παραλείψεις αναφορικά με τους ρόλους σου θάσρεσε να διαιραεατισουν το κράτος, ο: αγροτικοί συλλογικοί φορείς οι
κονομική; δράσης και διεκδίκηση; και οι ιδιώτες—αγρότες.
Ο: παραλείψεις αυτές εξελίχθηκαν με την σάροδο του χρό
νου τε πραγματικό και ουσιαστικό για την αγροτική ανάιττυξη σροδλημα.
ιδιαίτερα με τη συνεχή
διόγκωση του
κρατικού μηχανισμού και των δραστηριοτήτων του. την αλ
λοίωση του ρόλου του και τη διαστρέβλωση της αναγκαιότη
τας. της φύσης και του ρόλου των αγροτικών φορέων συλλο
γική: οικονομική; δράσεως και διεκδικ,ήσεως. Και το σρόβλημα καθίσταται οξύτερο δεδομένης της κοινωνικής και
οικονομική; κρίσης σου διέρχεται η χώρα και τις νέες ασσι
τήσει; των καιρών μέσα στα σλαίσια των Ευρωσαϊκών Κοι
νοτήτων.
Η7.θε η ώρα και είναι εσιτακτική η ανάγκη να εσανασροσδιορισταύν οι ρόλοι των σχετιξομένων με τον αγροτικό
χώρο φορέων και του κράτους. Ήλθε η ώρα όσως στα σλαί
σια του φιλελεύθερου κοινωνικέ—οικονομικού συστήματος τ:
κράτος να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τα αγροτικά στοβλήματα και την σαραγωγικη τάξη των αγροτών, να δη
μιουργήσει τις σροϋσοθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομέ
νων σττν εσίλυση των σροβλημάτων σου τους ασασχολ-ούν και
να ενεργοσοιηθεί σρο; την κατεύθυνση τη: ασοκέντρωτητ
και της ασοτελεσματικάτερη; σαροχής των υσηρεσιών του
σρος τον αγροτικό κόσμο.
Πρώτο και βασικό βήμα σρος την κατεύθυνση εσίτευ
ξης των σιο σάνω στόχων είναι η ασοδοχή της αντίληψη;
της Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς στο·; Αγροτικό Το
μέα. ο σροσδιορισμός των ενδιαφερομένων και ο τρόσο: έκ
φρασης του κρατικού ενδιαφέροντος.
Με δεδομένα: την κοινωνική διάσταση της οικονομία; τη;
αγοράς στον αγροτικό τομέα και τους ενδιαφερομένους (ι
διώτες — αγρότες, συνεταιρισμένοι αγρότες, συνεταιριστι
κές οργανώσεις και εταιρείες αγροτοθιομηχανικές. ιδιωτι
κές εσιχειρ-ήσεις διαφόρων νομικών μορφών και συνθέσεωγ.
το σαρόν σχέδιο -τόμου ασοσκοττεί στη δημιουργία των φο
ρέων εκδήλωσης του χαοτικού ενδιαφέροντος για τα αγροτι
κά σροβλήματα και στην συμμετοχή και έκφραση της σζ:σ,γωγικής τάξης των αγροτών μέσα ασό χυτούς τους φ:ρειε.
Με βασικό σημε-'ε αρχών και εκκίνησης του σαρόντος χ/εδίου -νόμου ότι:
—ο αγροτικός συνεργατισμός είναι όργχ/c οικονομικής
δράσης και σροαγωγής των μεμονωμένων σαραγωγών μέσω
συνεργασίας και
— ο αγοοτιχός συνδικαλισμός είναι όργανο εσα-,-γε/.; στ·κής διεκδίκησης.
Το κραττκό ενδιαφέρον θα σρέσει να εκδηλωθεί άνετα,
ασυκεντρωαέ-να και μέσα σε σλαίσια συμμετοχική; δη-Αοκρατικής διαδικασία; των μελών της αγροτικής σαρα-ωγκή;
τάξης, με τη δημιουργία του θεσμού των αγροτικών εσνιελ-ητηρίω-ν. των οσοίων ο ρόλος είναι δισλές· σρωτον. —νωμάτευση και διαφώτιση της σολιτείας σά-νιο στα οικονομικά
και κοινωνικά σροβλήματα του αγροτικού χώρου και. δεύτε
ρο. σιοσσατία -και ενδιασερον -γ.α την σαραγοιγ-ικη τάση των
αγροτών.
Με το θεσμό των αγροτικών εσιμελητηριων ανα-γνωρι'ετα·. για σρώτη φορά εσίσηυ,α αττό την Πολιτεία οτ: ο: αγρό
τες ασοτελεύν συγ-κεκριμένη σαραγωγική τάξη με ιδιαίτερα
χασχκτηρτστικά. σροόλήματα και ενδιαφέροντα και αντιμ-ετωσίζονται ασό το Κράτος ισόρροσα με τις άλλος σαρα/ω-ικές τάξεις. Έτσι διευκολύνεται η λύση του χρόνιου σροόλ-ήματος της ελληνικής κοινωνίας και οικ'ντμίας αναιορικά με το σοιος είναι και σοιος δεν είναι αγρότης και θεσμο
θετείται η εσαγγελματική κατοχύρωση του α-ρό-ττ. Η κα
τοχύρωση αυτή του αγροτικού εσαγγέλματο; θ’ ανοίξει νέους
ορίξσντε; στκν αγροτικό χώρο για μια ειρηνική κοινωνικέ-Οικονομική αρροτκ/.ή εσχνάσταση με στόχο την αγροτική, με
ταρρύθμιση αέσα ασέ θεσμούς ασκκεντρωμένη; δησοκιατκής συμμέτοχης τ«ν αγροτών και των διαφόρων φορέων της

αγροτιοοής /-α αγροτοσιεμπτχχν.κής οικονομίας οεοομένου οτι
μέσα χπο τα χρροτοκα επιμελήττ,α-α να εκφοαήον73 -- ύ ε
σείς xa: β; απόψεις όλων των τ·*?»γβ·.·τ»ν ττ,ς *γ?δ«*ής οι
κονομίας πκ/ω σε προϊλτ,μζσα Δεσμών. παρα ρω-γ.κουζ οικικχσ-.ών. -ιορ-Ψωτικών αομναμιών. αναπτυξιακών μέτρων και
κινήτρων, ν,.λπ. Μετά :ε ατό τον -ύετμο αυτό τω- αγροτικω»
επιμελητηρίων Δα παρέχεται στα μέλη των π/.ηΔος υπηρε
σιών τεχνικής. παραγωγικής κ*: εμπορικής υφής. ενώ παομλλη/wi Δσ οποόα/./.σνται στο Κράτος τεκμηριωμένα ττο
y*-tz. yV(i>^LXT:i'-/Z£'.C V.Z
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ττην arfpew-r, ΤΓΟ-Λ'.ν.τ,τ,.
Το σχέοιο νόμου «Περί Ιίρύσεως Αγροτικών Bn:με/.ητη·
ρίω·.» απο£λέπε: τττ, οημιουργία αποκεντρωμένων κατά νομο
αγροτηοών επιμελητηρίων με τη οημοκρ ατικς τυμμετος/τ των
ενο:αοερο-μένων φορέων, φυσικών κ.α. νομ·.7.ω·. προσώπων. της
αγροτικής οικονομίας. που Δα έχουν σκοπό τη. προστασία των
εν γένε: α-'S οτροώ·/ συμφερόντων της περιφέρειας των. τη με
λέτη των :7η·ροτ'7.ών π:εό/.ττ.άτων των Εκφορών περιοχών τη:
περιφέρειας των. τη-/ παροχή τεχνικών. παρσγως-ιν.ών κ.α·
εμπορικων π/.τ,ρτφορ-.ω·/ χαι υπηρεσιών προς τα με/.η των.
τη/ πυοστασ: ο τω·/ επαγγελματικών συμφεροντων τη. με/.ων
των κ.α: την εκπροσώπηση αυτών ένχ/τ: ττ/τό: τρίτου ν.α;.
τέλος, τη-/ παροχή συμόουλών -/.α; γνωματεύσεων προ; το
Κοόσο; σε ρέματα χρροτικού ν.α; συναφούς ϊνοιαφέροντο;.

X) Διερευνσύ. τις αγορές του εσωτερικού και εξωτερικού
—:α την προώΔτση τω- αγροτικών προϊόντων νωτω' ν.α: μετατοιταένων *»·. παραπροϊόντων ν.α; χ/απτύσσουν προς τούτο
τι; αναγκαίες όραστηριότητες.
η) Π αρέχου. πιστοποιητικά άσκησης αγροτικού σπαγγελματος στα οατιτ.α πρόαωπα -/.α: μέλη -οας γ;α ν.άνε νόμιμη
Άρόρο 3.
Μέλη.
Μέλη των αγροτιν.ών επιμελητηρίων μποροόν να ·,'ί·.οο/
:. ατατμο/.ονμενει τττ γεωργία, τόμοωνα ο.ι τρς ε/.αττοτε
ίιατάρεις των Εορωπαϊν-ών Κοινοτήτων, -/.ατά τ.άριο ή εεντερεέν - επάγ-ελρ α αγρότες, αγροτιν.οί τανεταιριαμοί ν.α:
αγροτ-.-ιομηχα-Ί/.ε; επ:^ειρήτε:ς.
'Ap-Spc 4.
Όργανα.
Γενική Σανέ/.εατη: Η Γενιν.τ Σανέ.· εατη των με/.ων τον
ετιμελητηο’.ον ταγν.αλείται αε εττιτια ταχτική τυνελεατη το

Ο: ΠροτεΤνοντες Βουλευτές
Π ρίντζος Κώττας. Αναστασέπουλος Νίκας. Ποεττάν.:: Δηαήηρης. Poor ράκος Κώττας. Γά-ττος Θεόφιλος, Μανσυσάν.ης Διάχιος. Μσλε,όίτης Ηλίας. Μουτζουρίσης Γιώσγος.
Στρατήγης Γτρατής.

—τωτο τρίμηνο εν.άττο, έτοος.
Έχταχτη γενιχτ τυνέλεατη τανχαλείτα; με απόφαση τη;
Διοεχοόαης Επιτροπή; ή μετά από αίτηση τον 1/20 των
μελών.
Λιοιχοντο Επιτοοπή: Η Αιοιχοότα Επιτροπή ε;να: ενοεχ.ααελή;. Κάνε επιμελττήριο εκλέγει ! Ποόεορο. 4 Αντ:προέτεοας. 1 Γραον.ατέα. 1 Ταμία, χαι 4 Μέλη. Η Αιοιχοώ
τα Επιτροπή εχλέγεται με χαν*ο/.:χή ψηοοεορία των μχλών
της χαι η -όητεια τη; είναι 3εττ,ς.
Συνέλευση Εχπροσώπων: Ανά. 2ντία συνέρμετσι συνέλευοη
εχ.προσώπων όλων των αγροτιχών επιμελητηρίων τη; χώρα
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Άρόρο 5.
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Εχλογές.

Π'ερί Ιορύσεω; Αγροτεχών Επιμελητηρίων
Άρ-Soc 1.

Σόσταπη.
Στη·/ πρωτεύουσα -χά&ε νομού ιορύεται αγροτικό επιμελη
τή,ριο. με τη μορφή νομον.ού προσώπου οηαοσιου ::ν.α:0υ ν.α:
έχε; σκοπό την προστασία κ.α; προαγωγή των γεωργικών, οοτηνοτ.οοσ’.ν.ών. ϊασικών και αλιεο-τσ/.ών συμφερό-/των του νομού.
Το Π.Α. με το οποίο ιορύεται το επιμελητήριο περτεχει
το καταστατικό αυτού και ορίΰε: ειϊεν.ότερσ την έορα. τη·/
περιφέρεια τη; όιχαιοεττία; χαι τσ μέλη.. Το Π .Α. απορεί
να μεταόάλλετα: μετά επκ ·γ·/ωμοϊότηση του επιμελητηρίου.
Άρ-ύρο 2.
Σχ.οπό;.
Των αγ-ροτιχών επι-χελητηρίων σχετού; είναι γενικά η εκ
προσώπηση τω-· συμφερόντων των απασχοουοιένων ,με ττ,
γεωργία γ~.α τη/ χ/άπτυρη της αγρστ—κ.ή; οιχονομίας τσυ
νομού.
Ειόιχότερα:
αι Με/λετσύν χά-S: όέμα που συ-/οέεται ααεσσ ή έν.μασα
μ: τι; συ·/-όήχε; γεωργική; παραγωγή; του νομού.
ί) Γνωφιοόοτού-/ επί πχ/τό; νεμο&οτικο-ύ υ.έτροο που έχε·
σχέση με τη/ παραγωγή τη; περιοχή;.
γ' Εχτελούν χά-όε σ/ετιχή εργασία που αφορά τη συλλο
γή χαι επεσερ-ασ:σ στοιχείων που αφορού·/ τη γεωργική παραγωγή χαι παρέχουν πληροφορίε: σε χά-ύε εν:ιαφ>ερόμενο.
: ι Τποίσλλουν ετήσιο έχ-ύεση και προτάσεις προ; τον
Τπουργο Γεωργίας, σχετιχά με την εφέλιρτ. χαι ανάπτυρη
τη; χαοτική; οιν.ονχυία:. του νομού.
ε' Μεριμνούν ·ς:σ τη/ επχη-ελαστική εκπαίόευση χαι κ.ατσρτιση των μελών τσυ;.
στ) Οργανώνουν εκ.-ύεσε:; κ.α: νενιχή^μεειμνούν για ττν
προόο.'η στο εσωτεριχν κ.α: ερωτερικ.ό των χ-ροτικ.ών προϊόν
των -χαι οραστησιοτήτων.

Οι εχλογές -;:α τη/ ανάοειρη της Διοοκούσης Επιτροπή;
-ινοντ:': με μυστική. /.αύολιν.ή ψηφοφορία, από ενιαίο πίνακα
υποψήφιων, απο τον οποίο κ.ά-$ε μόλο; μπορεί να ψηφίσει
"έχρ: 3 μέλη.
'Ap-Spo 6.
Π ροσωπεχό.
I ια τι; ανάςχες λειτουργία; των κατά τόπου; επιμελη
τηρίων μπορεί να προσλαμςχ/οντα·. μέχρι 15 υπάλληλοι σύμ
φωνα με Π.Λ. που εχίίοετα: μετά από πρόταση των Υπουρ
γών Οιχονομικ.ων /.αι Γεωργίας.
Για την κάλυψη των χ/ωτερω -ύεσεων μπορούν να αποσπωνται -υπάλληλοι από το όημόσιο το-ρέα.
Άρψρο 7.
Πόσοι.
Πτροι τω·/ αγ-ροτικών επιμε/.ητηοίων /·-=!.·

!. Ατχαιωματα εγ-γραφής τρ- μελών τους.
2. Γχ/.τικ.ές ή έκ.τσκ.τες εισφορές μελών.
3. Κρετικ.ή επιχορήγηση από τον τακτικό πφοϋπολογισαό.
ό. Δωρεες μελών κ.α: μη.
5. Εσοόσ ατ.ό την. χχτά νόμο, οραττησιςτητά τους.
Άρψρο 8.
Με

Π .Δ. που εχ-ίοετα: G μήνες από τη οημοσίευτη χα:

-^7-' "C/J ττζροντςς

ετζ:
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Ο: Προτεινοντες Βου/ωυτές
Πρίντζος Κώστας. Αναστασόπουλος Νικος. Βρεττάχο; Δημη-ίρης. Γοατράκος Κώστας. Γά-τσος θεοφι/.ος. Μανσυταχης Διάοκς. Μα/.εάίτης Ηλίας. Μουτζουειοης Γιώσ-μ;.
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