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!. Είναι γνωστό ~ώς ή χώρα μα; έχει μακροχρόνια 
συνεταιριστική παράδοση και μπορεί βάσιμα νά χαρα
κτηριστεί σαν τό λίκνο τον σύγχρονου συνεργατισμού. 
Πολύ πριν από τήν εμφάνιση τής μεγάλ.ης θεωρητική: 
κινήσεως πού σημειώθηκε στήν Δυτική Ευρώπη στις 
άεχέ; καί τά μέσα τώ :9ου αιώνα γύρω άπό τήν χρησι
μότητα καί τι; δυνατότητα: τών συνεταιριστικών έργανώ
σεων. τό συνεργατικό πνεύμα εκδηλώθηκε καί βρήκε 
γόνιμο έδαφος έφαρμογής στον έλλ.ηνικό χώρο, παρ’ όλες 
τις δυσμενέστατες συνθήκες τής εθνικής μας ζωής. Οί 
συνεταιρισμοί τών Άμπελακίων καί τής Τσαρίτσανης στήν 
0εσσαϋ.ια. τών μαστιχοπαραγωγών στήν Χίο καί οί ναυτικοί 
συνεταιρισμοί τών νησιών τοϋ Αιγαίου αποτελούν πρότυπα 
via μια ελεύθερη, αύτόνομη καί οικονομικά αποδοτική 
συνεταιριστική δράση, ενώ ταυτόχρονα μας δίνουν καί μιά 
χαρακτηριστική διάψευση τής άπόψεως ότι ό άτομοκεν- 
τρισμός τοϋ ελληνα δημιουργεί ανυπέρβλητο κώλυμα γιά 
την ανάπτυξη τής κοινωνικής καί οικονομικής συνεργασίας. 
Τό φαινόμενο τής δημιουργίας τών πιό πάνω συνεταιρι
στικών οργανώσεων συμπληρώνουν καί άλλες εθιμικές 
μορφές οικονομικής συνεργασίας κού άναπτύχΟηκαν στο 
χώρο τής έλληνικής γεωργίας καί τής ναυτιλίας άπό τον 
Ι/ο αιώνα, όπως οί συνεταιρισμοί κτηνοτροφών (τσελιγκάτα, 
μιτάτα κλπ.).

2. Οί κοινωνικοοικονομικές καί πολιτικές συνθήκες πού 
επικράτησαν μετά τήν εθνική επανάσταση τοϋ 1821 καί τήν 
δημιουργία ελεύθερου ελληνικού κράτους καί ειδικότερα ή 
κατάσταση, πού διαμορφώθηκε στον τομέα τής γεωργικής 
ιδιοκτησίας καί τής μορφής τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
καθώς καί ή έλλειψη ένεργοϋ κρατικού ενδιαφέροντος καί 
κατάλληλης νομοθητικής πολιτικής δέν έπέτρεψαν τήν άνά- 
πτυςη τού θεσμού καί τήν λειτουργική ενσωμάτωσή του 
στήν οικονομική ζωή τού τόπου παρά μόνο μετά πάροδο 
ογδόντα περίπου χρόνων. Πραγρατικά, ή συνεταιριστική 
κίνηση άρχισε νά αναζωογονείται στις αρχές τοϋ αιώνα 
μας κυρίως έν οψει τών διαρθρωτικών μεταβολών καί τών 
αυξανόμενων άναγκών τής έλληνικής γεωργίας σέ τεχνικά 
μέσα και σέ κεφάλαια άλλά καί μέ τήν έπίδοαση τών συνε
ταιριστικών θεωριών πού κυριαρχούσαν στήν Δυτική Ευ
ρώπη. ' Η νέα αυτή συνεταιριστική κίνηση εκδηλώθηκε 
με τήν ίδρυση σειράς γεωργικών συνεταιρισμών, όπως 
τού γεωργικού προμηθευτικού συλλόγου Βυτίνας (1893), 
τού μετοχικού γεωργικού συλλόγου Άλ.μυροϋ (1900), τοϋ 
μετοχικού ταμείου άλληλοβηθείας Νεοχωρίου ΓΙαραχε- 
λωίτιδος (1911), τοϋ γεωργικού προμηθευτικού συνδέσμου 
Μεσογείων (1912), τών οϊνοποιητικών συνεταιρισμών Με
γάρων καί Χαλκίδος. ’Επιβεβαιώθηκε έτσι καί στήν χώρα 
μας ότι ό συνεταιρισμός είναι μία πρωτογενής οικονο
μική οργάνωση πού πηγάζει μέσα άπό τις ίδιες τις ανάγκες 
μιάς αναπτυγμένης άνταλλακτικής οικονομίας καί όχι ένα 
δημιούργημα τοϋ νομοθέτη.

Ό τελευταίος μπορεί νά ένισχύσει τό συνεταιριστικό 
πνεύμα καί νά τό προσανατολίσει σέ σωστές κατευθύνσεις, 
αναλ.ογα μέ τις γενικότερες κοινωνικές συνθήκες καί τήν 
δομή τοϋ κράτους, όχι όμως καί νά επιβάλει τήν συνεται
ριστική κίνηση ή νά τήν κατευθύνει εξουσιαστικά καί 
άπόλ.υτα.

Ειδικότερα πάντως πρέπει νά παρατηρηθεί ότι τό συνε
ταιριστικό κίνημα είναι συνυφασμένο μέ τό δημοκρατικό 
πνεύμα καί τήν έλ.ευθερία τοϋ άτόμου, γι’ αύτό καί ουσια
στικά δέν μπορεί νά προκόψει καί νά αναπτυχθεί παρά 
μέσα σέ ένα οργανωμένο δημοκρατικό πολιτικό σύστημα. 
’Ιδιαίτερα μπορεί νά λεχθεί ότι δημιουργεί τις προϋπο
θέσεις γιά μία συνεχή συνεργασία στον οικονομικό τομέα 
καί στήν διαμόρφωση τής οικονομικής πολ.ιτικής τοϋ κράτους.

παρχ/,/.η/ εςουοετερωνει σε σημαντικό βαυ·χο τα 
μειονεκτήματα τής μεμονωμένης οικονομικές δραστηριό
τητας τοϋ άτόμου επιχειρηματία.
[_3. Το Ελληνικός Κράτος, μέσα στα πλαίσια τής γενι

κότερης κοινωνικοοικονομικής προόδου πού σημειώθηκε 
την εποχή έκείνη και τής^άναγεννητικής προσπάθεια: πού 
άνέλ.αβαν οι μετά τη1 yu9 κυβερνήσεις, μέ ήγέτη καί 
εμπ/ευστη τον Ελευθέριο Βενιζέλ.ο, κατανόησε τήν ανάγκη 
τη: ένισχύσεως τής συνεταιριστικής κινησεως καί τής 
παροχή; ένός άπλ.ου και προσαρμοσμένου στις ελληνικές 
συνθήκες νομοθετικού υπόβαθρου γιά τήν περαιτέρω άνά- 
πτυςή της. 'Ετσι μετά τήν ληψη μερικών άποσπασματικών 
καί περιστασιακών μέτρων, στα τέλη τοϋ 1914 έπι υπουργίας 
στον τομέα τής εθνικής οικονομία; τοϋ Α. Μιχαλακοπου/.ου, 
ψηφίστηκε ό Λ. 602/1915 «περί συνεταιρισμών» μέ συντά
κτη καί εισηγητή τον πρωτεργάτη τή; συνεταιριστικής 
κινησεως στην Ελλάδα Σ. Ίασεμίδη. Ό νόμος αυτός, 
πού δημοσιεύτηκε σπίς 24.1.1915 (ΦΕΚ 33), είχε σαν 
υπόδειγμά του κυρίως τόν γερμανικό καί τον αυστριακό 
νόμο, καθώς καί τό αύστριακό νομοσχέδιο τοϋ 1911 καί 
περιείχε διατάξεις ιδιωτικού δικαίου διοικητικές, ποινικές 
καί φορολογικές σέ 95 άρθρα. Οί διατάξεις αυτές τοϋ 
X. 6U2/1915, μέ τόν όποιο «κατεβλ.ήθη προσπάθεια όπως 
τεθώσιν έδραΐαι αί πρώται βάσεις τοϋ συνεργατισμού παρ’ 
ήμΐν», όπως άναφέρεται στήν αίτιολογική του έκθεση, 
έκάλυψαν επί έξήντα καί πλέον χρόνια τόν έλληνικό συνερ
γατισμό. Σήμερα μπορούμε νά πούμε ότι παρά τις ελλεί
ψεις του έ IN. 602/1915 άντακοπρίθηκε ικανοποιητικά στις 
κοινωνικές καί οικονομικές άπαιτήσεις τοϋ γεωργικού μας 
πλ.ηθυσμοϋ καί τής γεωργικής οικονομίας.

4. Ό Νόμος 602/1915 άφοροϋσε σέ όλους τούς συνεται
ρισμούς καί όχι μόνο στους γεωργικούς, περιλάμβανε δέ 
τις κυριότερες μορφές τους, όπως είναι οί πιστωτικοί, 
οί προμηθευτικοί, πωλήσεως προϊόντων, παραγωγικοί καί 
άλληλ.ασφαλ.ιστικοί. Οί συνεταιρισμοί, τούς όποιους πρό- 
βλεψε ό Νόμος 602, μπορούσαν νά είναι είτε μέ περιορι
σμένη, είτε μέ απεριόριστη ευθύνη, είχαν δέ οπωσδήποτε 
τήν έμπορική -ιδιότητα. Κυρίως ό νόμος αυτός άπέβλεψε 
στήν καλύτερη οργάνωση καί ανάπτυξη τής γεωργικής 
παραγωγής καί στήν χειραφέτηση τοϋ γεωργικού πληθυσμού 
άπό τήν κερδοσκοπία καί τήν τοκογλυφία, γι’ αύτό καί 
μπορεί νά λεχθεί ότι είχε σαν πρότυπο, στήν άνάπτυξη 
τοϋ όποιου κατά κύριο λόγο άπέβλ.επε, τόν πιστωτικό 
συνεταιρισμό. Ό νόμος τού 1915 τροποποιήθηκε καί συμ
πληρώθηκε διαδοχικά μέ διάφοοα νομοθετήματα (Ν.Δ. τής 
28.11/12.12.1925, Ν. 5289/1931, Ν. 6υ7ϋ/ΐ934 κ.ά.).
Ή άνάπτυξη τών γεωργικών συνεταιρισμών πού συντελέ- 
στηκε κάτω άπό τό νομοθετικό καθεστώς τοϋ Ν. 6U2/1915 
ύπηρξεν εντυπωσιακή, βρήκε δέ καί προεκτάσεις στήν δη
μιουργία άναγκαστικών συνεταιρισμών, όπως οί συνεται
ρισμοί άποκαταστάσεως άκτημόνων καλλιεργητών, οί εγγειο
βελτιωτικοί κ.ά. Ή σημασία τών γεωργικών συνεταιρισμών 
γιά όλη τήν οικονομία τής Χώρας, είναι σήμερα άνχντιρ- 
ρητη καί πρωταρχική. Γιά τήν οριστική διαμόρφωση τού 
θεσμού καί τήν προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις, 
μεγάλ,ος υπήρξε ό ρόλ.ος τής ’Αγροτικής Τραπέ,ης τής 
'Ελλάδος, τόσο μέ τήν άνάπτυξη τών έργασιών της στον 
πιστωτικό τομέα καί τήν διοχέτευση σημαντικών κεφαλαίων 
στήν γεωργία καί ειδικότερα στις συνεταιριστικές επιχει
ρήσεις, όσο καί μέ τήν έποπτεία, καθοδήγηση καί τεχνική 
βοήθεια πού παρέχει στους γεωργικούς συνεταιρισμούς. 
Σήμερα οί γεωργικοί συνεταιρισμοί έχουν φτάσει τούς 
7.420 μέ 71S.239 μέλη (στατιστικά στοιχεία 31.12.1976). 
Τά τελ.ευταία χρόνια σημειώνεται πάντως μία μείωση τοϋ 
συνο/.ικοϋ άριθμοϋ τών γεωργικών συνεταιρισμών, πού 
εκφράζει κυρίως τήν έκ τοϋ νόμου έπερχόμενη διάλ.υση τών 
άίρανούντων συνεταιρισμών καί τήν ισχυροποίηση καί 
αύξηση τών μελών εκείνων πού λειτουργούν ικανοποιητικά 
καί άποδοτικά. Σημαντικά άκόμα αυξήθηκε ό συνολικός 
άοιθμός τών συνεταιρισμένων άγροτών παρά τό άναμφι-



ένεεποΰ πληθυσμού τής Χώρας.
5, Ή ευνοϊκή αυτί εξέλιξη τού συνεταιριστικόν κινή

ματος γιά τήν έ/ληνική γεωργία δεν μπορεί να καλύψει 
τιε ατέλειες, τις δυσαρμονίες, τήν διοικητική δυσκαμψία, 
τήν άνετεαρκεια. οργανωτική καί λειτουργική καί τήν οικο
νομική καχεξία ή δυσπραγία πού παρατηρεϊται σέ μεγάλο 
αριθμό γεωργικών συνεταιρισμών. Τά φαινόμενα αυτά δέν 
είναι άποκ.λειστικα ελληνικά, είναι όμως άναγκαϊο νά έπι- 
σημανΟοΰν καί εξουδετερωθούν έγκαιρα καί αποτελεσματικά, 
ώστε τό συνεταιριστικό κίνημα νά διαδραματίσει τον ρόλο 
του στον έκσυχρονισμό της οικονομίας μας καί στήν ένταξή 
της στήν κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Τά μειονεκτήματα αύτά 
έχουν έπισηνανθεΐ άπο αρκετές δεκαετίες, μπορούν δέ νά 
συνοψιστούν στά έξης : α) ύπαρξη πολλών γεωργικών
συνεταιρισμών μέ μικρό άριθμό μελών καί πενιχρά ριέσα, 
πού αδυνατούν νά οργανώσουν υπηρεσίες καί παροχές 
ανάλογες μέ τις σύγχρονες άπαιτήσεις της γεωργικής οικο
νομίας καί πού ουσιαστικά έχουν περιπέσει σέ άδράνια. 
Έτσι άπό τούς 7.420 γεωργικούς συνεταιρισμούς πού 
υπήρχαν τήν 31.12.1976 οί 381 ήταν απόλυτα άδρανοϋντες 
καί 58 είχαν ήδη προταθεΐ γιά διάλυση, β) το μεγαλύτερο 
μέρος τών γεωργικών συνεταιρισμών ιδρύθηκε μέ τήν μορφή 
τού πιστωτικού συνεταιρισμού γιά τήν εξεύρεση δανείων, 
χωρίς ούσιαστικό ρόλο καί λειτουργικό σύνδεσμο μέ τήν 
γεωργική παραγωγή. Ή μορφή αυτή συνεταιρισμού μετά 
τήν λειτουργία τής ’Αγροτικής Τραπέζης καί τήν αναγωγή 
τής πίστεως σέ αυστηρά ελεγχόμενη άπο το κράτος λει
τουργία κατέστησε τούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς υπο
τυπώδεις γραφειοκρατικές οργανώσεις, Ιδίως στις περι
πτώσεις εκείνες πού οί πιστωτικοί συνεταιρισμοί δέν βρήκαν 
διέξοδο στήν ανάπτυξη τών προμηθευτικών εργασιών ή 
τήν καλύτερη οργάνωση τής πωλήσεως τών γεωργικών 
προϊόντων τών μελών τους καί περιορίστηκαν στήν διεκ
περαίωση τών πιστωτικών υποθέσεων τών μελών τους, 
γ) έλλειψη αναπτυγμένης συνεταιριστικής συνειδήσεως καί 
επαρκούς συνεταιριστικής καταρτισεως τών μελών καί τών 
στελεχών τών συνεταιρισμών άλλα καί έλλειψη ικανοποιητι
κού ενδιαφέροντος γιά. τις εργασίες τού συνεταιρισμού, 
άπό τούς ίδιους τούς συνεταίρους, νέ συνέπεια τήν δημιουρ
γία οικονομικού αδιέξοδου ή τήν αδυναμία έξυπηρετήσεως 
τών ευρύτερων αναγκών τών μελών ή προσελκύσεως νέων 
μελών, δ) μή ορθολογιστική εσωτερική’ οργάνωση καί λει
τουργία τών συνεταιρισμών, πού ΰπόκειται πολλές φορές 
σέ γραφειοκρατικές διατυπώσεις καί σέ έντονη- παρέμβαση 
τών οργάνων τής κρατικής έποπτείας, πού δημιουργούν 
συχνά άποπνικτική κατάσταση καί μαρασμό τής συνεται
ριστικής ζωής, ε) έΐλειψη προσαρμογής άλλα καί επαρκούς 
επικοινωνίας μέ τις συνεταιριστικές οργανώσεις τής Δυτικής 
Ευρώπης, πού συνεπάγεται ανικανότητα συναγωνισμού στις 
διεθνείς αγορές καί άφομοιώσεως τών νεωτέρων παρα
γωγικών ή οργανωτικών μεθόδων καί συστημάτων.

6. Οί γεωργικοί συνεταιρισμοί δέν είναι οικονομικές οργα- 
/ύσεις γιά τις οποίες τό κρατικό ενδιαφέρον επιτρέπεται 
α παραμείνει στό επίπεδο τού αμέτοχου παρατηρητή. Ό 
-εωργικός συνεταιρισμός, σάν ελεύθερη καί συνειδητή όργά- 
ωση τών ανθρώπων πού μοχθούν καί στηρίζουν τό βσ.σι- 
ιότερο κλάδο της εθνικής μας οικονομίας, τήν γεωργία 
ιαί σάν μορφή οικονομικής όργανώσεως πού συνδυάζει 
.ατά. τόν πιό επιτυχημένο μέχρι σήμερα τρόπο τήν άτο- 
-ΐκη πρωτοβουλία μέ τήν κοινωνική συνεργασία, έπ:τελεί 
εράστιο κοινωνικό καί οικονομικό ρόλο. “Αν ό γεωργικός 
τυνεταιρισμός ξεκίνησε σάν αναπόφευκτη αντίδραση στήν
συδοσία τής κεφαλαιοκρατικής όργανώσεως τού 3 9ου 
ίώνα. μέ τήν απόλυτη καί έξουθενωτική γιά τούς οίκο- 
ομικα ασθενέστερους ελευθερία της. ή ανάπτυξή του καί ή 
ετυχημένη εφαρμογή του αποτελεί τόν κυριότερο σταθε- 
νποιητικό παράγοντα σέ μιά ομαλά εξελισσόμενη κοινωνία 
ου επιδιώκει νά φθάσει στά άνώτερα δυνατά επίπεδα 
,κονομικής ευμάρειας καί πολιτιστικής άναπτύξεως μέσα

11 υπευθυνότητα κα. ο. δημοκρατικές διαδικασίες πο, 
διεπουν τήν λειτουργία του συνεταιρισμού δημ ιουεγούν 
τις καλύτερες προϋποθέσεις γιά τήν ουσιαστική επέκταση 
τής δημοκρατίας μέσα στόν μηχανισμό τής οικονομίας 
και τήν συμμετοχή τού μεμονωμένου ατόμου στόν οικονομική 
ανάπτυξη τής χώρας.

Ή διατήρηση καί καλύτερη άξιοποίηση τής ατομικής 
ιδιοκτησίας μέ τήν οποία είναι ριζωμένη ή νοοτροπία, 
ή ψυχοσύνθεση καί ή παράδοση τού έ/ύ.ηνα γεωργού, ό 
συνδυασμός τής γενικότερης οικονομικής συνεργασίας μέ 
τϊς οικογενειακές κατά βάση γεωργικές οικονομικές μο
νάδες, ή δυνατότητα δημιουργίας πιο εκτεταμένων καί πιό 
αποδοτικών, μέ καθαρά οίκονομικοτεχνικά κριτήρια, γεωρ
γικών εκμεταλλεύσεων καί ή παρεχόμενη διέξοδος στην 
άτομική πρωτοβουλία, γιά την ανάπτυξή της σέ ευρύτε
ρους τομείς επιχειρηματικής δράσεως, συνενώνονται κατά 
τόν καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα στήν μορφή τού γεωργι
κού συνεταιρισμού καί συνθέτουν τήν πιό πετυχημένη απάν
τηση προς τόν γραφειοκρατικό ολοκληρωτισμό καί τήν 
αναγκαστική εξάρτηση πού επιβάλλουν άλλα συστήματα 
οικονομικής όργανώσεως.

7. Συνυφασμένοι μέ τήν ελεύθερη υπόσταση τού ατό
μου, μέ τήν δημιουργική καί ουσιαστική δημοκρατία, μέ 
τήν οικονομική ανάπτυξη μέσα σε υγιή πλαίσια καί μακρυά 
άπο καθαρά κεφαλαιοκρατικές εξαρτήσεις, οί γεωργικοί 
συνεταιρισμοί καλούνται, άφού άνχδιοργανωθούν καί άνχ- 
προσαρμοστούν στις συνθήκες τής σύγχρονης ελληνικής οι
κονομίας καί τις άπαιτήσεις τής ευρωπαϊκής αγοράς, νά 
διαδραματίσουν ένα πολύ πιό δυναμικό καί αποφασιστικό, 
παρά μέχρι σήμερα, ρόλο. Ή θέσπιση τών νομοθετικών 
προϋποθέσεων γιά τήν δημιουργική ενίσχυση τών γεωργι
κών συνεταιρισμών καί την διά μέσου αυτών βελτίωση 
τής έλληνικής γεωργίας καί τής θέσεως τού ε/ά.ηνχ γεωρ
γού είναι τό άντικείμενο τού παρόντος νόμου.

II. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΤ ΝΟΜΟΣΧΕ
ΔΙΟΥ

1. Ή γενικότερη θεώρηση τού συνεταιριστικού κινήματος,
όπως αυτό εξελίχθηκε μέχρι σήμερα καί ή εκτίμηση τών 
αναγκών τής έλληνικής γεωργικής οικονομίας προσδιορί
ζουν κατά κύριο λόγο τούς στόχους μιας άνανεωτικής νο
μοθετικής πολιτικής. Ή διαμόρφωση όμως μιας τέτοιας 
πολιτικής προϋποθέτει άνχγκχστικά τήν συνεκτίμηση καί 
άλλων στοιχείων μέσα στά γενικότερα πλαίσια τών ιδεο
λογικών βάσεων τού δημοκρατικού μας πολιτεύματος καί 
τών στόχων σής εθνικής μ.ας πολιτικής. Πρέπει πρώτα 
άπ’ όλα νά γίνει αντιληπτό πώς μιά νομοθετική πολιτική 
πάνω στο θέμα τών γεωργικών συνεταιρισμών, δέν είναι 
αυτοδύναμη καί ανεξάρτητη άπό άλλους παράγοντες. Δέν 
μπορούμε νά απομονώσουμε τό συνεταιριστικό φαινόμενο 
καί νά προσπαθήσουμε νά τό εκσυγχρονίσουμε χωρίς συνάρ
τηση προς τήν μορφή, τήν κατάσταση καί τις προοπτικές 
τής έλληνικής γεωργίας ή άσχετα άπο την λήψη άλλων 
νομοθετικών μέτρων. ,

2. “Αν σήμερα μπορεί νά. γίνει λόγος γιά ένα καινούργιο 
νόμο περί γεωργικών συνεταιρισμών αυτό όοείλεται πρω
ταρχικά στό γεγονός ότι ή ελληνική γεωργία δέν βρίσκεται 
στήν κατάσταση πού βρισκόταν τό 3915 ή τό 1950. '.'I 
δομή της. τό πληθυσμιακο ενεργητικό της. ό τεχνικός εξο
πλισμός καί ή υποδομή της έχουν αλλάξει. “Αν καί ή υιορ - 
φολογία καί ή συνολική έκταση τού εδάφους αποτελούν 
κατά κάποιο τρόπο ανυπέρβλητο περιοριστικό παράγοντα 
τής γεωργικής άναπτύξεως τής χώρας μας. τα εδάφη πού 
αποδόθηκαν σέ άνώτερες μορφές καλλιέργειας, τά διατι
θέμενα στήν γεωργία κεφάλαια, τά εγγειοβελτιωτικά έργα, 
ή εισαγωγή γεωργικών μηχανών, ή χρησιμοποίηση λιπα
σμάτων καί γεωργικών φαρμάκων καί ή καλύτερη οργά
νωση τού έξαγωγικοϋ εμπορίου κυρίως επεξεργασμένων 
προϊόντων πο/Δαπλασιάσθηκαν καί ένισ/ύθηκαν σημαντικά.
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Τά νομοθετικά και κυβερνητικά υ,έτρχ τη; δεκαετία; τοϋ 
!: ‘30 και τα μεγάλα έργα τον άρχισαν να εκτελοϋνται 
άπό τότε, τόσο άτό τι; τακτικέ; τηγε; τον τρουτολο-ι- 
σαον. οσο κ.α. μέ τά μέσα τον προϋπολογισμού των επεν
δύσεων. είχαν άποφχσιστική σημασία γιά την τρόοδο τής 
έ/ληνικής γεωργία; και τήν σημερινή της διαμόρφωση. Ή 
όλο κλήρωση τής αγροτικής άτοκαταστάσεως των άκτη- 
νιόνιον μέ την απαλλοτρίωση κ.αί την διανομή των μεγά
λων ιδιοκτησιών τον έγινε μέ βάση το άρθρο 104 τοΰ 
Συντάγματος τοϋ 1052. ή απορρόφηση μέρους τοϋ γεωρ- 
γικοϋ πληθυσμού άτό τήν αναπτυσσόμενη βιομηχανία καί 
άλλον; επαγγελματικούς κλάδους, ή εισαγωγή καί ανά
πτυξη νέων καλλιεργειών καί προϊόντων καί προ παντός 
ή τοιοτική βελτίωση τής ταραγωγής καί απορρόφησή της 
άτό νέες αγορές έδωσαν στήν ελληνική γεωργία μία πολύ 
τιο συγχρονισμένη μορφή καί καινούργιες δυνατότητες, 
τον άρχισε νά τις άςιοτοιεΐ ήδη άτό τό τέλος τής δεκαε
τία: τοϋ 1950. Ή ουσιαστική εξάλειψη τών μεγάλων 
αγροτικών ιδιοκτησιών, ή άνάττυξη τής γεωργικής καί 
τεχνική; μορφώσεως, ή ετέκτάση τού οδικού δικτύου καί 
ή ευχέρεια τής ταχείας μεταφοράς τών γεωργικών προϊ
όντων διαμόρφωσαν έ-να νέο τύπο γεωργικών εκμεταλλεύ
σεων. ικανό νά σταθεί καί νά αντιμετωπίσει τις συνθήκες 
τής ευρωπαϊκή; αγοράς. Αλλά καί μετά τήν αποκατά
σταση τής δημοκρατία; στήν Χώρα μας. τόσο ή κυβέρ
νηση εθνικής ενότητα; όσο καί οί κοινοβουλευτικές κυβερ
νήσεις τοϋ Κ. Καραμανλή έλαβαν σειρά συγκεκριμένων μέ- 
τρων γιά τήν περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη τής γεωρ
γίας μέ συνέπεια τήν αύξηση τοϋ γεωργικκοϋ εισοδήματος, 
πού επιτρέπει μια καινούργια καί συγχρονισμένη θεώρηση 
τοϋ συνεταιριστικού προβλήματος. Ό νομοθεσία περί τών 
συτεταιρισμών πρέπει έξ άλλου νά είναι ένα τμήμα μιας 
πολυσύνθετης καί πολύμορφης προσπάθειας. Ή (αναμόρ
φωσή της μπορεί νά πετύχει στον έπιθυμητό βαθμό μόνο 
σέ συνδυασμό μέ άλλα νομοθετικά μέτρα πού έχουν ήδη 
ψηφιστεί από τήν Βουλή ή έχουν εξαγγελθεί ή είναι άκόμα 
αντικείμενο μελέτης, όπως είναι ή νομοθεσία περί ανα
δασμού. περί άξιοποιήσεως τών εγκαταλειμμένων γεωρ
γικών εκτάσεων, περί ύδάτων, περί εμπορίας γεωργικ.ών 
προϊόντων, περί συστάσεως γεωργικών εταιρειών κλπ. Ή 
ανάγκη τοϋ νομοθετικού συντονισμού στον τομέα αυτόν 
είναι αυταπόδεικτη καί βρίσκει τό συμπλήρωμά της στήν 
λήψη καί άλλων μέτρων ευνοϊκών γιά τήν γεωργία καί 
τον αγροτικό πληθυσμό τής χώρας.

3. Δεύτερο προαπαιτούμενο στοιχείο γιά τήν αναμόρ
φωση τής νομοθεσίας περί γεωργικών συνεταιρισμών είναι 
ή θεώρηση τής συνεταιριστικής κινήσεως καί τής σχετικής 
νομοθεσίας στις χώρες τής κοινής άγοράς. Ό ρόλος τών 
γεωργικών συνεταιρισμών μέσα στά πλαίσια μτής τελευ
ταίας κατέστη κεφαλαιώδης, άφοϋ γιά τήν πραγμάτωση 
τής κοινής αγροτικής πολιτικής, άπό τήν όποια έξαρτάται 
η επιτυχία τοϋ ευρωπαϊκού αϋτοϋ οικονομικού οργανισμού, 
είναι απαραίτητη ή συνεργασία τών γεωργικών συνεται
ρισμών τών χωρών μελών του. Ή ύπο τον I. Lockhart 
συγκροτηΟεισα επιτροπή εμπειρογνωμόνων γιά τήν με
λέτη τοΰ θεσμού στί; χώρες τής κοινής άγοράς κατέληξε 
πριν άπό μιά δεκαετία σέ ορισμένα πορίσματα καί προτά
σεις γιά τήν ένοποίηση τών νομικών κανόνων καί τών 
αρχών πού πρέπει νά διέπουν τήν οργάνωση καί τήν δράση 
των γεωργικών συνεταιρισμών. Οί γεωργικοί συνεταιρι
σμοί αποκτούν εξ άλλου ξεχωριστή θέση καί σημασία 
στην οικονομία τής κοινής άγοράς μέ τό γνωστό σχέδιο 
MAXSH0LT γιά τήν γεωργία. Κι αύτο γιατί άκριβώς 
μπορούν νά συνδυάσουν μέ επιτυχία τις αρχές πάνω στις 
οποίες στηρίζεται τό σ/έδιο αυτό, δηλαδή τις αρχές τής 
ελεύθερης πρωτοβουλίας τών παραγωγών, τής άριστοποιή- 
σεως (optimisation) τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων καί 
τής συγκεντρώσει·.); καί προσαρμογής τής εμπορίας τών 
γεωργικών προϊόντων.

4. Οί τελικές κρίσεις καί προτάσεις τής πιό πάνω επι
τροπής εμπειρογνωμόνων εκτείνονται σέ ευρύτατο φάσμα

προσαρμογών καί καινοτομιών. Κατ' αρχήν τονίζεται ότι 
οι γεωργοί σάν επαγγελματική ταςη δε/ θα υπερπηδήσουν 
τις δυσχέρειες πού αντιμετωπίζουν, εαν οί γεωργικοί συνε
ταιρισμοί δέν επεκτείνουν περισσότερο την δραστηριότητά 
τους στήν περιοχή τής επεξεργασίας καί τού εμπορίου 
τών γεωργικών προϊόντων, είτε οί ίδιοι, είτε συμμετέ
χοντας σέ μή συνεταιριστικές εταιρείες. Σέ συνδυασμό μέ 
αύτο άναφέρεται ότι ή έκπροσώπηστ καί οί συναλλαγές 
τών παραγωγών μέ τό εμπόριο καί τήν βιομηχανία πρέ
πει νά άνατίθενται ολοένα πεεισότεεο στούς γεωργικούς 
συνεταιρισμούς, οί όποιοι πρεπει νά άποκτήσουν σέ όλες 
τις χώεες νομική προσωπικότητα, τήν εμπορική ιδιότητα 
καί συναλλακτική ικανότητα. Τό νομικό τους καθεστώς 
πρέπει νά διέπεται άπό ελαστικότητα πού νά έπιτρέπει 
σέ κάθε συνεταιριστική βαθμίδα ή κατηγορία τήν υιοθέ
τηση τής πιό κατάλληλης οργανωτικής μορφής. Στήν συνέ
χεια τονίζεται ή άρχή τής ελεύθερης συμμετοχής, άνα- 
γνωρίζεται όμως ή ανάγκη νά υπάρχει μιά ευχέρεια έπι- 
λογής τών μελών καί ή άναγκαιότητα τής άναλήψεως 
ένός ελάχιστου κύκλου υποχρεώσεων άπό τά μέλη καί 
ειδικότερα γιά τήν άσκηση τού δικαιώματος άποχωρήσεως. 
Τονίζεται επίσης ή σκοπιμότητα τοϋ περιορισμού τής προ
σωπικής ευθύνης τών συνεταίρων απέναντι τών τρίτων 
καί ή ανάγκη τής αύξήσεως τής συνεταιριστικής περιου
σίας καί τής χύτοχρημχτοδοτήσεως. δηλαδή ή ανάγκη τής 
ουσιαστικής αύξήσεως τής αξίας τών συνεταιρικών μερί
δων. Υποδεικνύεται ή ευχέρεια συναλλαγής τών γεωργι
κών συνεταιρισμών καί μέ «μή μέλη», γιά τήν σέ περιο
ρισμένο όγκο παροχή υπηρεσιών τού αυτού είδους με αΰτες 
πού παρέχονται στα μέλη του ή στούς άλλους πελάτες 
του, μέ τον αυτονόητο όρο τής μή άλλοιώσεως τοϋ χαρα
κτήρα τοϋ συνεταιρισμού ώς άλληλοβοηθηττκοϋ θεσμού καί 
τής μή έπεκτάσεως τής τυχόν ευνοϊκής φορολογικής μετα- 
χειρίσεως τοϋ συνεταιρισμού καί στις συναλλαγές αύτές. 
Τήν έκθεση συμπληρώνουν ειδικότερες προτάσεις πού άφο- 
ροΰν στήν φορολογική μεταχείριση, στήν άσκηση τής έπο- 
πτείας καί ένός συστήματος έλέγχου. στον τρόπο της έσω- 
τερικής διοικήσεως κλπ. Ή συγκριτική έξ άλλου παρα
τήρηση τών νομοθεσιών τών χωρών τής κοινής άγοράς, 
παρά τήν ποικιλία τών έπί μέρους ρυθμίσεων, μάς οδηγεί 
στην διαπίστωση ότι ή νομοθεσία αύτή προσαρμόζεται 
ολοένα περισσότερο σέ βασικές άρχές ελευθερία; άλλά καί 
συντονισμένη; ενέργειας πού θά επιτρέψουν στούς γεωρ
γικούς συνεταιρισμούς νά διαδραματίσουν τόν υπεύθυνο καί 
πρωτοποριακά ρόλο γιά τήν παγίωση τής κοινής αγροτι
κής πολιτικής.

Τά πρόσφατα αυτά νομοθετικά μέτρα όπως ή OR DON- 
NANCE τής 26.9.1967 καί 6 νόμος 72-516 τής 27.6.1972 
στήν Γαλλία ή ό νόμος τής 6.7/9.10.1973 στήν Γερμανία, 
είναι εύλογο νά έπηρεάσουν τήν νομοθετική πολιτική στήν 
Χώρα μας. πού επιδιώκει τήν άμεση καί πλήρη ένταξή της 
στήν κοινή αγορά. Πρέπει νά σημειωθεί άλλωστε ότι, 
σύμφωνα με τά άρθρα 100 καί 101 τής συνθήκης τής 
Ρώμης, οί έπί μέρους νομοθετικές διατάξεις τών κρατών 
—μελών τής κοινότητας πρέπει νά εναρμονίζονται μεταξύ 
τους στις περιπτώσεις πού ή σχετική ρύθμιση έπιδρα άμεσα 
στήν λειτουργία τής κοινής άγοράς καί όταν εμφανίζει 
διαφορές πού παραβλάπτουν τόν μηχανισμό ελεύθερου αντα
γωνισμού.

5. Τρίτο στοιχείο έκτιμήσεως γιά τήν διαμόρφωση μιας 
νέας νομοθετικής πολιτικής γύρω άπύ τούς γεωργικούς 
συνεταιρισμούς είναι ή ιδιαίτερη θέση καί ό τονισμός τοϋ 
συνεταιριστικού κινήματος ώς παράγοντα τής εθνική: οικο
νομίας πού γίνεται στο καινούργιο μας Σύνταγμα. "Ηδη 
τό Σύνταγμα τοϋ 1952 είχε περιλάβει στό άρθρο 109 
διάταξη σύμφωνα μέ την όποια οί συνεταιρισμοί, γεωργικοί 
καί αστικοί, «τελούν υπό τήν προστασία τοϋ κράτους, 
μεριμνώντος συστηματικά υπέρ τής άναπτύξεως αυτών». 
Τήν διάταξη αύτή συμπλήρωσε έρμηνευτική δήλωση ότι 
«ή κατά νόμον σύστασις αναγκαστικών συνεταιρισμών δέν 
αντιβαίνει, ώς τοιχύτη, εις τό Σύνταγμα».



χτάΐεΐί (παράγρ»cc; 5 και 6) πού άοορσϋν στους συνε- 
.ιρισμούς. Κατά τήν πρώτη. «οί παση; ούσεως γεωργικοί 
ιί αστικοί συνεταιρισμοί αύτοδιοικούνται κατά τους όρους 
,ϋ νόμου καί τοϋ καταστατικού των, τελυϋντες ύπό τήν 
οοστσσίαν και έποπτείαν τοϋ Κράτους, υποχρεωμένου νά 
ιειμνά διά τήν άνάπτυξιν αυτών». Κατά τήν δεύτερη, 
ιπιτοέπεται ή διά νόμου σύστασις αναγκαστικών συνεται- 
,σοιών άποβλεπόντων εις έκπλήρωσιν σκοτών κοινής ώφε- 
είας ή δημοσίου ενδιαφέροντος ή κοινής έκμεταλλεύσεως 
εωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής. 
Ιασφαλιζομένης —άντως τής Ισης μεταχειρίσεως τών 
υμμετεχόντων». 01 διατάξεις αυτές πού πρέπει νά τοπο- 
τηθοϋν μέσα στο ευρύτερο πλέγμα τών διατάξεων κοινω- 
κής και οικονομικής πολιτικής πού διαγράφει το Σύνταγμα 
πως μέ τδ άρθρο 18 παρ. 4 καί 6, το άρθρο 24 παρ.

άρθρο 106 παρ. 1 καί 2 κλπ.), προσδίδουν στους 
ιωργικοΰς ειδικότερα συνεταιρισμούς βασικό λειτουργικό 
όλο στην οργάνωση τής οικονομίας τής χώρας καθώς καί 
τοβοηθητικό τών κρατικών δραστηριοτήτων στον τομέα 
ξς γεωργίας (Βλ. πρακτικά τών συνεδριάσεων τής ολομε- 
είας τής Βουλής επί του Συντάγματος 1975 σελ. 553). 
ί; διατάξεις αυτές θέτουν ακόμα τούς πρωταρχικούς στό- 
ους πού πρέπει νά επιδιώξουν οί γεωργικοί συνεταιρισμοί 
ίτω άπό τις νέες συνθήκες τής οικονομικής ζωής καί τις 

^ασικές προϋποθέσεις γιά τήν επιτυχία τοϋ έργου τους, 
ενώ ταυτόχρονα παρέχουν καίριες κατευθυντήριες γραμμές 
ττον νομοθέτη γιά τήν διαμόρφωση τής συνεταιριστικής 
■ ομοθεσίας πάνω σέ δημοκρατικές καί φιλελεύθερες άντι- 
λήψεις, κυρίως όσον άφορά στην συμμετοχή τών μελών καί 
στά δικαιώματά τους, άάλ.ά καί στον προσανατολισμό τής 
δοάσεως τών συνεταιρισμών μέ γνώμονα τις βασικές άρχές 

,ΰ συνεταιρισμού, τις όποιες δέν μπορεί νά αλλοιώσει ό 
ινός μονοθέτης γιά νά περιορίσει τήν συνεταιριστική 

• άπτυξη ή νά τήν παραμορφώσει μέ πρότυπα άλλους 
πους οικονομικής όργανώσεως, ξένους προς αυτήν. Άπό 
ς ανωτέρω διατάξεις τοϋ Συντάγματος γίνεται φανερέ ότι 
παρέμβαση τοϋ κράτους στούς συνεταιρισμούς πρέπει νά 

ιεΐται περισσότερο σάν υποβοηθητική καί προστατευτική 
αρά σάν δεσμευτική παρεμβολή στις έπί μέρους λει- 
-υργίες καί στήν δράση τους, καί ότι ή τελευταία αύτή 
έπει νά εναρμονίζεται μέ τέ καθεστώς τής ελεύθερης 
'.ονομίας καί τής άτομικής πρωτοβουλίας. Μέ τήν ενίσχυση 
ν γεωργικών συνεταιρισμών καί τήν παροχή κινήτρων 
αύτούς, ούτε οι αγρότες πρέπει νά θεωρούν ότι μειώνε

ι ή οικονομική ελευθερία καί ή πρωτοβουλία τους ή 
πορίζεται ό θεσμός τής άτομικής ιδιοκτησίας, ούτε 
άλλες επαγγελματικές τάξεις ότι γίνονται άντικείμενο 

έμιτου ανταγωνισμού, αφού έξ ορισμού ό γεωργικός 
•/εταιρισμός δέν μπορεί νά άποκτήσει κερδοσκοπικό 
εακτήρα.
5. Μέ βάση τις άνωτέρω παρατηρήσεις καί τις έκτιμή- 
ις. οι στόχοι τής νομοθετικής πολιτικής γιά μία έξ ύπαρ- 
ς θεώρηση καί ρύθμιση τών προβλημάτων τοϋ γεωργικού 
■/εργατισμοϋ στήν 'Ελλάδα διαμορφώνονται στο ακόλουθο 
ή μα :
α) ’Ενίσχυση διά μέσου τών γεωργικών συνεταιρισμών 
: γεωργίας, ώς τού πιο σημαντικού κλάδου τής εθνικής 
ονομίας καί ό εκσυγχρονισμός της γιά τήν διαμόρφωση 
■ών καί άποδοτικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
ε) Ενσωμάτωση τών γεωργικών συνεταιρισμών στήν 
τ νομική ζωή τοϋ τόπου ώς άναγκαίων τύπων οικονομικής 
-ανώσεως. αλλά καί ώς μορφών επιχειρηματικής συνεργα- 

πού συνδυάζουν τήν κοινωνική αλληλεγγύη μέ τήν 
ύθερη συμμετοχή καί πρωτοβουλία.

.') Ή διά μέσου τής άναπτύξεως τών γεωργικών συνε- 
εισμών ενίσχυση τής άποκεντρώσεως τής οικονομίας 

αντιμετώπιση τών δημογραφικών προβλημάτων πού 
από τήν υποαπασχόλησή ή τό περιορισμένο

θρου.
δ) Τόνωση τής" Ουσιαστική: συμμετοχικής δταοκεατίας 

στον οίκονοιιικο τομέα και δταιουργία υπευθύνων καί 
μοροωμένων στελεχών μεταςυ τοϋ γεωργικού πληθυσμού, 
ώστε νά εξουδετερωθεί κατά τον πληρέστερο τρόπο ή 
κερδοσκοπική εκμετάλλευση. ψ

ε) ’Επέκταση τών παοανωγικών καί έπιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων τών γεωργικών συνεταιρισμών στόν τομέα 
τών κοινών εκμεταλλεύσεων καί στούς τομείς έμπορίας 
καί βιομηχανικής έπεξεργασίας τών γεωργικών προϊόντων 
καί ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες πού ή καθαρά ιδιω
τική πρωτοβουλία καί οί ιδιωτικές επιχειρηματικές καί 
βιομηχανικές μονάδες δέν καλύπτουν όλο τό φάσμα ή 
τήν έκταση τής γεωργικής παραγωγής ή δέν παρέχουν 
έχέγγυα γιά τήν προσαρμογή τής παραγωγής στις ποιοτι
κές απαιτήσεις της άγοράς.

στ) Ενίσχυση τού συνεταιριστικού πνεύματος καί τής 
έσωτερικής αύτονομίας τών συνεταιρισμών μέ παράλληλη 
έςάλειψη τών ασφυκτικών κρατικών παρεμβολών καί τοϋ 
γραφειοκρατικού πνεύματος στήν άσκηση τής έποπτείας.

ζ) Προσαρμογή τής νομοθεσίας τών γεωργικών συνεται
ρισμών προς τις άρχές πού διέπουν τήν συνεταιριστική 
κίνηση στις χώρες τής κοινής άγοράς καί προς τήν νομο
θεσία τών χωρών τούτων, τουλάχιστον στά γενικότερα 
θέματα πού άφοροϋν τήν οργάνωση, τήν διοίκηση καί τον 
τρόπο λειτουργίας τών συνεταιρισμών.

7. Αυτούς τούς στόχους προσπαθεί νά συνδυάσει το 
προκείμενον νομοσχέδιο στήν επίλυση τών έπί μέεους προ
βλημάτων καί στήν διατύπωση τών έπί μέρους διατάξεών 
του, χωρίς νά άποκακρύνεται ριζικά ή επαναστατικά άπό 
τήν παράδοση καί τήν πείρα πού δημιούργησε μέχρι σήμερα 
ή συνεταιρισική κίνηση στήν Ελλάδα καί οί φορείς πού τήν 
έκπροσωποϋν. Γ ιά νά δούμε κατά πόσο τό νομοσχέδιο 
ικανοποιεί αύτή τήν πρόθεση καί άνταποκρίνεται στις 
πιό πάνω ανάγκες θά πρέπει νά έκθέσουμε μέ λύγα λόγια 
τις γενικές γραμμές του καί τις βασικές άρχές στις όποιες 
στηρίζεται.

8. Τό υποβαλλόμενο νομοσχέδιο καταρτίστηκε μέ άφε- 
τηρία τήν αντίληψη τής αύτοτέλειας τοϋ άντικειμένου του 
πού είναι άποκλειστικά οί γεωργικοί συνεταιρισμοί. Πραγμα
τικά, ή ιδιορρυθμία τοϋ συνεταιριστικού φαινομένου στόν 
τομέα τής γεωργίας, ό σύνδεσμός του μέ τά δημοκραφικα 
καί κοινωνικά προβλήματα τής ύπαίθρου καί ο άμεσος 
αντίκτυπος του στήν οικονομική οργάνωση τής χώρας, 
επιβάλλουν τήν ιδιαίτερη νομοθετική αντιμετώπιση τών 
γεωργικών συνεταιρισμών, άνεξάρτητα δηλαδή κατ’ άρχήν 
άπό τούς κανόνες πού διέπουν ή μπορεί νά τεθούν γιά τους 
άλλους συνεταιρισμούς. Οί αστικοί συνεταιρισμοί ούτε τήν 
έκταση εφαρμογής, ούτε τήν ποικιλία δραστηριοτήτων, 
ούτε τις οργανωτικές διακλαδώσεις καί βαθμίδες, ούτε 
τήν γενικότερη σημασία τών γεωργικών συνεταιρισμών 
γιά τήν οικονομία τής Χώρας καί τήν προσαρμογή της 
στήν ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα μπορούν νά οιεκδι- 
κήσουν. Ή νομοθεσία πού τούς καλύπτει ένδείκνυται ίσως 
νά διαμοροωθεί νέ πρότυπό της τήν νομοθεσία πεεί γεωρ
γικών συνεταιρισμών, άλλα δέν είναι άπαραίτητο και ίσως 
ούτε σκόπωμο νά συμπίπτει μέ αύτή σέ όλες τις διατάςεις 
της. ιδιαίτερα άν λάβουμε ύπόύη μας τις άντινομίες τών 
σκοπών πού εμφανίζουν οί δύο αύτέε μορφές συνεταιριστικής 
όργανώσεως. Άπό τήν πλευρά έξ άλλου τοϋ χαεακτήρα 
τών διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου σέ σχέση μέ τήν δομή 
καί τήν λεπτομερειακή ρύθμιση τών θεμάτων στον X. 
602/1915 ύπάρχει μιά σε,μα.-ικ.ή διαφορά. Παρά τό γεγονός 
ότι στά ύπό ρύθμιση θέματα πεοστέθηκάν καί άλλα, που 
είτε στόν άρχικό νόμο είχαν πολύ περιορισμένη έκταση, 
είτε αναφάνηκαν άργότερα καί ρυθμίστηκαν μέ ά/λα μετα
γενέστερα νομοθετήματα, τό νομοσχέδιο έχει πολύ ελα
στικότερο χαρακτήρα. Χέ 69 μόνο άρθρα σέ σύγκριση μέ,κυπτουν



5

-α §5 τού άρχικού νόοιου. πεεί συνεταιρισμών.· καλύπτει 
μέ -/-ενικέ; κατευθύνσεις ολόκληρο το φάσιζα των οργανω
τικών και λειτουργικών προβλημάτων τοΰ γεωργικού συνε
τά·, ιισυού. άσήνοντας στά καταστατικά σήν ευχέρεια να 
ουΟαίσουν ελεύθερα πλεϊστα θέματα πού προηγούμενα είχαν 
υπαχθεί ττον κύκλο τοΰ άμεσου ενδιαφέροντος τοΰ νομοθέση. 
Πεέπει νά σημειωθεί ακόμα ότι πολλέρ άπό τις διαταςεις 
τοΰ νουοσχεόίου έχουν ένδοτικό ή επικουρικό χαρακτήρα 
καί άσοσούν σέ θέματα πού δεν ρυθμίζονται κατά διαφορετικό 
τρόπο άπό τό καταστατικό.

V*. Άπό ουσιαστικής πλευράς τό νομοσχέδιο άποβλέπει 
πρωταρχικά στην ενίσχυση καί κατοχύρωση τοΰ δημοκρατι
κού χαιακτήρα της συνεταιριστικής οργανώσεως καί αύτό 
τόσο άπό σήν άποψη της συμμετοχής των μελών καί των σχέ
σεων τους μέ τον συνεταιρισμό, όσο καί άπό τήν πλευρά τής 
εσωτερικής οργανώσεως καί τής λειτουργίας των οργάνων 
τής διοικήσεως τοΰ συνεταιρισμού. Ή ελευθερία τής εισό
δου καί έςόοου των μελών συνδυάζεται μέ συμμετοχικές 
διαδικασίες καί τήν άνάληψη ευθυνών καί υποχρεώσεων 
ώστε νά δημιουργηθεΐ ένα πλέγμα ισορροπημένης συνεργα
σίας μέ παράλληλη εφαρμογή τών άρχών τής αλληλεγγύη; 
καί τής αλληλοβοήθειας. Ή ένίσχυση αυτή τοΰ δημοκρατι
κού πνεύματος μέσα στήν λειτουργία τοΰ συνεταιρισμού κα
θίσταται εμφανής καί άπό τήν άπλούστευση σής εσωτερική; 
δομής τοΰ συνεταιρισμού καί άπό τήν έξάλειψη διατάξεων 
μέ άνελεύθερο ή έντονα παρεμβατικό χαρακτήρα, πού 
άποτελεσαν τροχοπέδη στήν άνάπτυξη τοΰ συνεταιριστι
κού κινήματος στήν χώρα μας καί άλλοίωσαν τον λειτουρικό 
του ρόλο. Περαιτέρω, το νομοσχέδιο προσανατολίζει τήν 
γεωργική συνεταιριστική οργάνωση σέ μιά διεύρυνση τών 
ουσιαστικών καί παραγωγικών της δραστηριοτήτων καί σέ 
μιά πολύπλευρη σύνδεσή της μέ τήν διακίνηση, εμπορία καί 
βιομηχανική επεξεργασία τών γεωργικών προϊόντων. Έτσ 
ό γεωργικός συνεταιρισμός παύει νά υπολαμβάνεται σαν 
ένα υποτονικό γραφειοκρατικό φαινόμενο τής έλληνική; 
υπαίθρου καί προικίζεται μέ δυνατότητες προσαρμογής 
στις συνθήκες τής άγορας μέ έντονο τό επιχειρησιακό στοι
χείο γιά τήν άνάπτυξη τής γεωργικής οικονομίας τών μελών 
του. Δύο είναι κυρίως τά ένισχυτικά τής ούσιαστικοποιή- 
σεως τής συνεταιριστικής δράσεως καί τής προσαρμογής 
της στις σύγχρονες συνθήκες στοιχεία. Άφ’ ένός μέν ή 
παρεχόμενη δυνατότητα δημιουργίας κοινών καλλιεργειών 
καί υποδειγματικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων πού νά 
συνδυάζουν κατά τόν πιό πετυχημένο τρόπο τόν παράγοντα 
τής γής, τήν εργασία τών μελών καί τήν ευρύτερη χρηματο
δότηση. άφ’ ετέρου δέ ή ρητά άναγνωριζόμενη ευχέρεια 
επεκτάσεως τών συνεταιριστικών δραστηριοτήτων στον 
εμπορικό, μεταφορικό καί βιομηχανικό τομέα. Ή επέκταση 
αυτή προ βλέπεται είτε άμεση είτε διά μέσου τής συστάσεως 
τής συμμετοχής σέ γεωργικές ή σέ βιομηχανικές εταιρείες. 
Τό νομικο καθεστώς τών τελευταίων αυτών άοέθηκε πάντο^ς 
γιά νά άποτελέσει άντικείμενο Ιδιαίτερης νομοθετικής ρυθμί- 
σεως.

10. Τήν βασική αυτή άποστολή τών γεωργικών συνεται
ρισμών όπως περιγράφεται άνωτέρω, ενισχύει τό νομο
σχέδιο με ολόκληρο πλέγμα ρυθμίσεων πού άρχίζουν άπο 
την ενίσχυση τών συναγωνιστικών επιχειρηματικών βάσεων 
της συνεταιριστικής οργανώσεως καί φθάνουν μέχρι τήν 
κατοχύρωση τοΰ αυτοελέγχου τής συνεταιριστικής διαχει- 
ρισεως καί τήν καθιέρωση ολόκληρου πλέγματος φορολογι
κών απαλλαγών ή άλλων ευνοϊκών μεταχειρίσεων. Σημαντι
κός παράγων γιά τήν ευρύτερη συμμετοχή τού πληθυσμού 
της υπαίθρου στο συνεταιριστικό κίνημα καί τήν τόνωση 
της επιχειρηματικής κατευθύνσεους είναι ή αναγωγή τοΰ 
συνεταιρισμού σε ιδιότυπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 
σε τροπο ώστε καί ή αυτοχρηματοδότηση τών συνεταιρισμών 
να ποοωθηθει και ή ευθύνη τών μελών νά μήν έκτείνεται 
στα υπάρχοντά τους, άλλά μόνο στο ποσό συμμετοχής τους.

Αυτές είναι σέ γενικές γραμμές οί θεωρητικές καί πρα
κτικέ; βάσεις κ.αί κατευθύνσεις τοΰ νομοσχεδίου πού εκδη
λώνονται μέσα άπό τις έπί μέρους ρυθμίσεις. Άλλά καί στις

έπί μέσους ρυθμίσεις καταβλήθηκε προσπάθεια νά δοθούν 
συνχοονισμένες λύσεις ή νά άποτραποΰν άσάτειες. κενά ή 
νομικές περιπλοκές πού είχαν δημιουργήσει οί παλαιότε- 
ρες διατάξεις.

11. Τό σ/έδιο έχει χουριστεϊ σέ δέκα τέσσαρα κεφάλαια 
τά όποια έκολουθοΰν τήν σειρά : γενικές διατάξεις, σύσταση 
τών νεωογικών συνεταιρισαών. μέλη τού συνεταιρισμού, 
συνεταιρική μερίδα καί ευθύνη, γενική συνέλευση τών με
λών, διοίκηση τού συνεταιρισμού, λειτουργία τού συνεται- 
ρισιζοϋ. έποπτεία καί έλεγχος, πτώχευση, συγχώνευση συνε
ταιρισμών, διάλυση συνεταιρισμών, ενώσεις - κοινοπρα
ξίες σωιιατεϊα, ποινικές καί δικό νομικές διατάξεις, τελικες 
διατάξεις.

Ή διάταξη τής όλης όπως διαγράφεται άνωτέρω μερικά 
μόνο συμπίπτει μέ τήν διάταξη τού περιεχομένου τού άρχι- 
κού νόμου περί συνεταιρισμών. Πιστεύεται όμως ότι έτσι 
άνταποκρίνεται πληρέστερα στήν λογική δομή καί τις άνάγ- 
κεε ένός σύγχρονου νομοθετήματος που πρέπει να είναι εύ
χρηστο καί κατανοητό άπό όλους εκείνους πρός τούς οποίους 
άπευθύνεται.

III. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Γενικές Διατάξεις.

Στο εισαγωγικό αύτό κεφάλαιο δίνεται ό ορισμός καί δια
γράφονται οί σκοποί τού γεωργικού συνεταιρισμού, ένώ 
ταυτόχρονα τονίζονται καί διευκρίζονται όλα τά στοιχεία 
εκείνα πού επιτρέπουν σήν κατανόηση τής θέσεους καί τής 
έκτάσεως πού καταλαμβάνουν οί γεο>ργικοί συνεταιρισμοί 
μέσα στό χώρο τών νομικών ενώσεων προσώπων μέ οικο
νομικό χαρακτήρα καί σέ άντιδιαστολή πρός ενώσεις μέ κα
θαρά Ιδεολογικό ή πνευματικό σκοπό.

Κατά το άρθρο 1, οί γεωργικοί συνεταιρισμοί είναι νομι
κά πρόσωπα τού ιδιωτικού δικαίου, έχουν έκ τού νόμου τήν 
εμπορική ιδιότητα καί άποτελοϋν ιδιότυπες Εταιρείες. 
’Ιδιότυπες γιατί έχουν μέν οικονομικό σκοπό, όχι όμως καί 
κατά κυριολεξία κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έυώ έξ άλλου 
έχουν μεταβλητό άριθμό μελών καί μεταβλητό κεφάλαιο. 
Μέ τά χαρακτηριστικά αύτά ξεχωρίζουν άπο τις άλλες γνω
στές μορφές έταιρικής δράσεως, οί όποιες περιστρέφονται 
γύρω άπό τήν έννοια τής κερδοσκοπικής έπιχειρήσεως. Ένα 
βασικό στοιχείο πού συμπληρώνει λογικά τήν ιδιοτυπία τού 
γεωργικού συνεταιρισμού καί τόν εξομοιώνει μερικά μέ τις 
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης βγαίνει όχι άπό τό άρ
θρο 1 άλλά άπό τό άρθρο 7 παρ. 2 στοιχ. ε' καί τό άρθρο 19 
παρ. 1 τού σχεδίου, τό όποιο καθιερώνει γενικά καί άνεξέ- 
ρετα τήν Περιορισμένη Ευθύνη τών μελών τού συνεταιρι
σμού. Ή διάταξη της παραγράφου 1 τονίζει καί τις δύο βα
σικές άρχές τοΰ συνεταιρισμού, δηλαδή σήν άρχή της ισοτι
μίας καί τήν άρχή τής άλληλεγγύης μεταξύ τών συνεταίρουν, 
οί όποιοι είναι σύγχρονα μέλη καί πελάτες τού συνεταιρι
σμού. *Η προσθήκη τών δύο αυτών έπισσημονικών άρχών 
άποδίδει τόν δημοκρατικό καί κοινωνικό χαρακτήρα τού 
σύγχρονου συνεργατισμού καί προσφέρει μία σαφή ερμη
νευτική βάση γιά τις λοιπές έπί μέρους διατάξεις τού νομο
σχεδίου. Ό γενικός σκοπός τών γεωργικών συνεταιρισμών 
δίνεται κατά τόν ευρύτερο δυνατό τρόπο καί συμπληρώνεται 
άπό σήν δυνατότητα άναπσύξεους μή οικονομικής δράσεους 
στον πλασύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο, πού ζυύν 
τά μέλη τους γιά τήν άνύψουση καί βελτίωση σής ποιόσητας 
σής ζωής τους. Ώς γεωργικός χαρακσηρίζεται κάθε συνε
ταιρισμός πού τά μέλη του είναι γεωργοί, άσ/ολούνται δη
λαδή επαγγελματικά καί όχι περιστασ.ακά ή ερασιτεχνικά 
μέ τήν γεωργία, άσχετα πάντως μέ τό άν ή γεωργική επαγ
γελματική τους άπασχόληση συνιστά τό κύριο ή δευτερεύον 
επάγγελμά τους. Οί συνεταιρισμοί στους όποιους άναφέρε- 
ται τό νομοσχέδιο συνδέονται μέ τήν γεωργία σσήν εύρεΐα 
της έννοια καί άνταποκρίνονται σέ όλη σήν έκταση σής εθνι
κής οικονομίας πού κατευθύνει ή εποπτεύει τό 'Υπουργείο 
Γεωργίας. Στό άρθρο 1 διευκρινίζεται καί ή σχέση τών δια-



Στο άρθρο 2 γίνεται μία ενδεικτική απαρίθμηση των δρα- 
τηριοτήτων των γεωργικών συνεταιρισμών, ώστε νά μή 
ημιουργοΰντχι άμφιβολίες καί αμφισβητήσεις πάνω στό τΐ 
.πορούν καί τι δεν μποοούν νά άνχλάβουν οί γεωργικοί συνε- 
χιρισμοί. ‘0 κατάλογος αύτος τών έπιτρεπομένων δρα- 
-τηριοτήτων άπο τελεί μία κχθοδηγητική υπόδειξη στις 
-υνετζιριστικές οργανώσεις, ά/λά καί στους συναλλασσό
μενους μέ αυτές καί ένα κίνητρο γιά τήν —αραγωγικότερη 
ργάνωση τών γεωργικών συνεταιρισμών καί την ανάπτυξη 

-ής πρωτοβουλίας τους σέ νέους τομείς. Οί δραστηριότητες 
ώς όποιες αναφέρει το σχέδιο καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα 
καί άνταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις καί τάσεις τοϋ 
τεωργικοΰ συνεργατισμού στις ελεύθερες δημοκρατικές χώ
ρες, μπορούν δέ νά συνδυάζονται καί νά συμπλέκονται άνά- 
λογα με τις βλέψεις καί τις επιθυμίες τών ιδρυτών 
ένδς έκάστου συνεταιρισμού καί ανάλογα μέ τις τοπικές συν
θήκες καί τις οικονομικές τους δυνατότητες. Έτσι οί γεωρ
γικοί συνεταιρισμοί μπορεί νά είναι παραγωγικοί, προμη
θευτικοί, πωλήσεως γεωργικών προϊόντων, έγγειοβελτιω-' 
τικοί, άγοράς καί ένοικιάσεως αγρών κ.λ.π. οικοτεχνίας ή 
αγροτικής βιοτεχνίας κ.λ.π., χωρίς νά είναι υποχρεωμένοι 
νά περιορίζονται σέ μία ή σέ ορισμένες μόνο άπό τις δραστη
ριότητες αυτές ή νά ειδικεύονται γύρω άπό την παραγωγή 
ένός μόνο προϊόνεοε. Ιδιαίτερα πρέπει νά υπογραμμιστεί 
ή δυνατότητα άγαρας γαιών γιά κοινή έκμετάλλευση ή γιά 
διανομή στά μέλη τών συνεταιρισμών ή γιά δημιουργία εγ
καταστάσεων (άποθηκευτικών χώρων, καταστημάτων, πρα
τηρίων, ψυγείων, συσκευαστηρίων, έργοστασίων ή άλλων 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.) ή γιά τήν οργάνωση 
ομαδικών καλλιεργειών ή εκμεταλλεύσεων. ’Επίσης ή δη
μιουργία προτύπων ή πειραματικών γεωργικών έκμεταλλεύ- 
σεων, δηλαδή μονάδων - πιλότων πού νά χρησιμεύουν γιά 
τήν ανάπτυξη νέων καλλιεργειών ή νέων συστημάτων άπό 
τούς άλλους γεωργούς. 'Ο ρόλος τών γεωργικών συνεταιρι
σμών στο πιστωτικό τομέα γίνεται ουσιαστικότερος, ένώ 
έξ άλλου το σχέδιο δέ'/ παραβλέπει τις δυνατότητες συνερ
γασίας γεωργικών συνεταιρισμών καί κράτους κατά τήν 
έφαρμογή της γεωργικής καί κοινωνικής πολιτικής τού τε
λευταίου. όπως στις περιπτώσεις συγκεντρώσεως γεωργι
κών προϊόντων, διανομής εφοδίων, άντιμετωπίσεως άσθε- 
νειών κ.λ.π. Τέλος μέ τό σχέδιο παρέχεται ρητά στους γεωρ
γικούς συνεταιρισμούς ή ευχέρεια νά αναπτύξουν καί μή 
οικονομική δράση, οργανώνοντας διαλέξεις, εκθέσεις, δα
νειστικές βιβλιοθήκες, μορφωτικές έκδρομές κ.λ.π. καί νά 
τονώσουν έτσι τήν συνεργατική ιδέα καί τήν κοινότητα -τών 
συμφερόντων μεταξύ τών μελών τους.

Τά άρθρα 3 καί 4 άναφέρονται στήν έδρα, τήν περιφέρεια 
καί τήν επωνυμία τών γεωργικών συνεταιρισμών. Το σχέ
διο, αίροντας τόν περιορισμό πού υπήρχε στον Ν.602/1915, 
δίνει τήν ευχέρεια τής δημιουργίας συνεταιρισμών μέ ευρύ
τερη περιφέρεια. Κατ’ αύτό τόν τρόπον εκείνοι πού έχουν 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις σέ δύο ή περισσότερες διοικητι
κές περιφέρειες απορούν νά ένωθούν σέ ένα γεωργικό συνε
ταιρισμό καί νά πετύχουν καλύτερους όρους όργανώσεως 
τής παραγωγή: τους καί επιχειρηματικής δράσεως. Είναι 
πρόδηλο ότι άν ό συνεταιρισμός περικλείει περισσότερες διοι
κητικές περιφέρειες, άν δηλαδή ή περιφέρειά του είναι τό 
σύνολο δύο ή περισσοτέρων διοικητικών περιφερειών (δή
μων ή κοινοτήτων ή δήμων καί κοινοτήτων) ή έδρα του θά 
βρίσκεται αναγκαστικά σέ μία άπό αύτές τις διοικητικές 
περιφέρειες.

Το άρθρο 5 κάνει μία διαβάθμιση τών γεωργικών συνε
ταιρισμών σέ πρωτοβάθμιους, σέ δευτεροβάθμιους (ενώ
σεις) καί σέ τριτοβάθμιους (κεντρικές ένώσεις), προβλέπει 
δέ τήν ανάλογη, δηλαδή τήν κατάλληλη έν 6ψει τής ιδιομορ
φίας έκάστου θέματος, εφαρμογή τών διατάξεων πού άνα- 
φέρονται στους πρώτους καί στους λοιπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΎΤΕΡΟ
Σύσταση Συνεταιρισμών.

Οί διατάξεις τού κεφαλαίου αυτού έχουν διπλό σκοπό : 
Άφ’ ένός επιδιώκουν νά θέσουν προϋποθέσεις γιά τήν δη
μιουργία βιωσίμων οικονομικά εύρώστων καί πολυμελών 
συνεταιρισμών, δηλαδή συνεταιρισμών πού νά έχουν τήν 
δυνατότητα νά έπιτελέσουν αποτελεσματικά τήν ρόλο τους, 
άφ’ έτέρου δέ αποβλέπουν στο νά απαλλάξουν τήν σύσταση 
τών συνεταιρισμών άπό γραφειοκρατικές διατυπώσεις, βάρη 
ή ελέγχους πού νοθεύουν το συνεταιριστικό κίνημα.

Μέ τό άρθρο 6 αυξάνεται ό άριθμός τών προσώπων πού 
άπαιτούνται γιά τήν ίδρυση ένός γεωργικού συνεταιρισμού 
άπό έπτά, όπως ισχύει μέχρι τώρα, σέ δέκα. "Αν στήν άρχή 
τής άναπτύξεως τού συνεταιριστικού κινήματος στήν χώ
ρα μας ό μικρός άριθμός τών ιδρυτικών μελών, εξυπηρε
τούσε τήν σκοπιμότητα δημιουργίας πολλών συνεταιρισμών 
οί οποίοι άργότερα θά άποκτούσαν περισσότερα μέλη, οί 
σημερινές συνθήκες άπαιτούν τήν δημιουργία βιωσίμων συνε
ταιριστικών μονάδων. "Οπως βγαίνει άπό τις στατιστικές 
παρατηρήσεις τών τελευταίων ετών, ό μέσος όρους τού αρι
θμού τών μελών τών γειργικών συνεταιρισμών στήν Ελ
λάδα είναι σταθερά γύρω στους 100. ένώ οί συνεταιρισμοί 
πού έχουν έντονη δραστηριότητα καί οικονομική άνάπτυςη 
συγκεντρώνουν συνήθως πάνω άπό πεντακόσια μέλη. Γιά 
τήν ίδρυση δευτέρου συνεταιρισμού μέ τόν ίδιο κύριο σκοπό 
μέσα στήν ίδια περιφέρεια τό σχέδιο απαιτεί τήν σύμπραξη 
πενήντα ιδρυτικών μελών, αφήνοντας πάντως καί ορισμέ
νες εξαιρέσεις. Ή διάταξη έχει σάν σκοπό τήν άποτροπή 
της ίδρύσεως ανταγωνιστικών συνεταιριστικών μονάδων 
στόν Ιδιο τόπο χωρίς αξιόλογη οικονομική καί επιχειρημα
τική έπιφάνεια, όπως συμβαίνει δυστυχώς συχνά γιά λόγους 
τοπικής αντιζηλίας ή έξυπηρετήσεως άτομικών φιλοδοξιών 
ή συμφερόντων. Τό σχέδιο άναοερόμενα στον «κύριο» σκοπό 
έννοεΐ το άπό τό καταστατικό ευθέως οριζόμενο πεδίο καί 
άντικείμενο δράσεως τού συνεταιρισμού δηλαδή τόν τομέα 
της γεωργίας στόν όποιο έπεκτείνονται οί εργασίες του καί 
τις βασικές μορφές πού παίρνουν οί δραστηριότητες του σύμ
φωνα μέ τήν άπαρίθμηση πού γίνεται στό άρθρο 2. Τό σχέ
διο διακηρύσσει τήν ελευθερία συστάσεως τών γεωργικών 
συνεταιρισμών μέ τήν επιφύλαξη της ΰπάρξεως τών αναγ
καστικών συνεταιρισμών πού ιδρύονται σύμφωνα μέ τό άρ
θρο 12 παρ. 6 τού Συντάγματος. Οί άναγκαστικοί συνεται
ρισμοί στήν χώρα μα: προβλέοτηκαν άρχικά γιά τήν απο
κατάσταση τών άκτημόνων καλλιεργητών (Ν.2521,1920), 
—ήραν όμως άργότερα μεγάλη ανάπτυξη καί έκταση. Μέ 
διάφορους νόμους ιδρύθηκαν έτσι οί άναγκαστικοί συνεται
ρισμοί δασοκτημόνων, οί δασεργατικοί, κοινής χορτονομής, 
έγγειων βελτιώσεων κ.λ.π. Οί συνεταιρισμοί αυτοί υπάγον
ται σέ ορισμένες ειδικές διατάξεις κυρίως ώς πρός τό θέμα 
τής συμμετοχής σ’ αυτούς τών ενδιαφερομένων γεωργών 
μιας περιοχής, κατά τά λοιπά όμως διέπονται άπό τις γενι
κές διατάξεις τής συνεταιριστικής νομοθεσίας. Μέ τό σχέ
διο προβλέπεται ότι ή παραπομπή αυτή θά νοείται στό εξής 
ώς παραπομπή στις διατάξεις τού νόμου περί γεωργικών 
συνεταιρισμών.

Τό άρθρο 7 άναφέρετχι στόν τύπο καί στό περιεχόμενο 
τού καταστατικού, ή σύνταξη τού όποιου προβλέπεται νά 
γίνεται όπως μέχρι σήμερα σέ ιδιωτικό έγγραφο. Στήν παρά
γραφο 2 συγκεκριμενοποιούνται στοιχεία καί θέματα, τά 
οποία πρέπει υποχρεωτικά νά γραφούν ή ρύθμισε ομν στό 
καταστατικό, ένώ στήν παράγραφο 3 άναφέρονται θέματα 
γιά τά όποια παρέχεται ευχέρεια άντιμετωπίσεώς τους άπό 
τό καταστατικό. Ή παράλειψη τής μνείας τους θά μπορούσε 
νά ερμηνευτεί σάν έμμεση απαγόρευσε, τής εισαγωγής ρυ
θμίσεων ή αποδοχής λύσεων σαν κι αύτές πού ποοβλέπον
ται μέ ένδοτικό χαρακτήρα στήν παράγραφο 3. Ό ελάχι
στος χρόνος δεσμεύσεως τών συνεταίρων είναι σκόπιμο νά 
τίθεται σέ περιπτώσεις πού ό συνεταιρισμός αναλαμβάνει 
δραστηριότητες μέ μακροχρόνιο προγραμματισμό καί σοβα
ρές οικονομικές ύποχρεώσειε. Παρόμοια διάταξη υπάρχει στις



,ζζζζζ τι'/'·· νομοθετιών Twv χωρών μελών τής ΕΟΚ. 
\ ·:· ·.-·±·.χ αποτελεί ν.χι ή πχεεχομενη ευχέρεια τής έπεκ-
— -:,·.- τών εργασιών τον συνεταιρισμόν και σε μη μέλη, ή 
- ,-.χ επίσης άντχποκρινετχι στις νεώτερες τάσεις τής συνε-

τικήε νοιιοθεσίχς στιε ανωτέρω χώρες. Η ευχέρεια 
άντχπνκείνεται στήν ανάγκη της πραγματοποιησεως 

-· η ιικεότεεου δυνατού κόστους στήν γεωργική παραγωγή 
,,α· ττε υή απώλειας υπηρεσιών κεφαλαιουχικών αγαθών
- , υπσεοΰν νά εξυπηρετήσουν περισσότερες έπι μέρους οί- 
-,. •. •,υικεε μόνασες. "Ετσι ο συνεταιρισμός μπορεί νά προσ-
;;τις εγκαταστάσεις του ή τις υπηρεσίες του καί σέ άλ- 

συνεταιρισμούς ή στά μέλη τους ή καί σέ μή συνεταιρι- 
συ-εν'·>■·>: αγρότες για τήν επίτευξη τής μεγαλύτερης δυνατής 
άπυυοσεως τών έγκαταστάσεων ή τών υπηρεσιών αυτών. Οί 
τ,ν χ/ύ.αγέε άϋϋ.ωστε αυτές άποτελοϋν καί ένα κίνητρο για 
τνν ένταξη τών τρίτων στις συνεταιριστικές οργανώσεις, 
δ/· λαδή γιά τήν έγγραφή νέων μελών.

Τό άρθρο 8 καθορίζει τον τρόπο τής έγκρίσεως τοΰ κατα- 
ττττικοϋ. τό οποίο δέν Οά υποβάλλεται πιά στήν ’Αγροτική 
ΤεχΗΐζζ. αλλά στήν διεύθυνση γεωργίας τοΰ οικείου νομού, 
-> όποια τό διαβιβάζει μέ σχετικό ενημερωτικό σημείωνα 
στο ' Γπουργεΐο γιά τήν έγκρισή του. Τό νομοσχέδιο άφαι- 

άπό τόν Υπουργό Γεωργίας κάθε δυνατότητα ελέγχου 
σκοπταότητας καί περιορίζει τήν άρμοδιότητά του στήν δια
πίστωση της συνδρομής τών νομίμων όρων καί τής συμφω
νία: του περιεχομένου τοΰ καταστατικού προς τόν νόμο. Έφ’ 
όσον οί όροι αυτοί συντρέχουν ή έγκριση τοΰ καταστατικού 
δεν ανήκει στήν διακριτική εύχέρεια τοΰ 'Υπουργού, άλλά 
τίο7,ι υποχρεωτική. Πρόδηλο πάντος είναι ότι ό Υπουργός 
■απορεί νά κάνει υποδείξεις γιά τήν άρτιώτερη σύνταξη τοΰ 
καταστατικού, τήν σαφέστερη διατύπωση τών διατάξεων 
του. τήν αποφυγή επαναλήψεων διατάξεων τοΰ νόμου καί 
μάλιστα μέ άλλη φρασεολογία πού δημιουργεί ερμηνευτικά 
προβλήματα ή τήν παρεμβολή διατάξεων πού μπορούν νά 
ρυθμίζονται άπό τόν κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας ή τόν 
κανονισμό τού προσωπικού. Ή αρμοδιότητα έγκρίσεως τού 
καταστατικού αφήνεται άπό τό σχέδιο στον ‘Υπουργό, έν 
όψει τής ανάγκης ομοιόμορφης άντιμετωπίσεως προσαρμο
γή: τών καταστατικών στις διατάξεις τού νέου νόμου καί 
τή; δημιουργίας μιας κάποιας «πρακτικής» πάνω στον τρόπο 
σν/τάςεως καί τά περιεχόμενα τών καταστατικών. 7ό άρ
θρο <>·> τού σχεδίου προβλέπει πάντως τήν μέ προεδρικό διά
ταγμα μελλοντική μεταφορά τής άρμοδιότητας αυτής στούς
νομαρχει. 

ί ο άεΟεο ανχφερεται στην καταχωρηση του καταστα
τικού στο γενικό μητρώο συνεταιρισμών τού Υπουργείου
I εωργια: καί στό ειδικό μητρώο τοΰ οικείου ειρηνοδικείου.
II οη νοτιό τη τα πού πρέπει νά άποκτήσει τό καταστατικό 

συννεεται μέ τήν τελευταία αυτή καταχώρηση καί τήν έν- 
τα:η του σέ ειδικό φάκελλο τού ειρηνοδικείου. Άπό τήν ημε
ρομηνία τής καταχοηεήσεως τού καταστατικού στό μητρώο 
τον ειρηνιδοκειου ό συνεταιρισμός θεωρείται ότι συστήθηκε 
και :χει τήν νομική προσωπικότητα καί τήν εμπορική ιδιό
τητα.

Γο άρθρο 10 καθορίζει τά τής πραγματοποιήσεως τού 
καταστατικού η οποία γίνεται κατά τρόπο ανάλογο προς τήν 
τγκριτη του αρχικού καταστατικού.

ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟ

Μέλη τού συνεταιρισμού.·
. “~7· 2?θρα II καί 12 καθορίζονται οί προϋποθέσεις καί 

ζ* κω/.υματα έγγραφή; τών μελών τοΰ συνεταιρισμού καί 
°'·7 ι'ραφεται ή διαδικασία γιά τήν άπόκτηση τής ιδιότητας 
•ου με/.ους. Ή εΐσαγόμενη μέ τό σχέδιο ρύθμιση διέπεται 
2··ο την βασική αρχή τής ελευθερίας τής συμμετοχής στον 
'J '-"Ζ’-Ρ’.σμο. Λυτό σημαίνει ότι ό καθένας γίνεται μέλος τού 
ωωτχιρισμού έφ’ όσον τό έπιθυμεΐ καί τό επιδιώκει μέ ρητή 
Άοωση τής βουλήσεώς του (αϊτηση) καί ότι ή είσοδος προ- 
"ω"ν^ ~ου εχει υποβάλει τήν σχετική αίτηση καί πού έχει

τις νόμιμες προϋποθέσεις είναι επίσης ελεύθερη. Το σχέδιο 
θεωρεί τήν δυνατότητα συμμετοχής σέ γεωργικό συνεταιρι
σμό σάν δικαίωμα τού έπαγγελματία γεουργοϋ. Αποκλει
σμός νέων μελών γιά πολίτικους λόγους ή για λόγους που 
άναφεροντχι στήν οικονομική θέση τών προσώπων πού χ:- 
τοϋντκι τήν συμμετοχή τους ή γιά άλλους λόγους σκοπιμό
τητας δέν είναι νοητος. Ή ελευθερία αυτή δέ/ είναι βέβαια 
απόλυτη γιατί δέν παρεμποδίζει τήν θέσπιση ορισμένων 
περιορισμών γιά τήν αποχώρηση τού μέλους κυρίως, ώς προς 
τόν χρόνο πραγματοποιήσεως της (βρ. άρθρο 14). ούτε απο
κλείει τήν πρόβλεψη γενικών καί άντικειμενικών προϋποθέ
σεων. θετικών και άρνητικών. γιά τήν αποδοχή τής εισόδου 
τού νέου μέλους στον συνεταιρισμό.

Λύο προβλέπονται νά είναι οί θετικές ουσιαστικές προϋπο
θέσεις γιά τήν άπόκτηση τής ιδιότητας τού μέλους : ή συμ
πλήρωση τού 18ου έτους τής ηλικίας καί ή άσκηση τού γεωρ
γικού επαγγέλματος. ‘U ανήλικος πού έχει συμπληρώσει το 
18ο έτος τής ηλικίας του μπορεί νά γίνει μέλος τού συνεται
ρισμού, έφ’ όσον βέβαια άσκεϊ ίδίω όνόματι γεωργική επι
χείρηση, χωρίς νά απαιτείται άδεια ή συναίνεση τού πατέρα 
ή τού επιτρόπου, ρητά δέ άναγνωρίζεται ότι στις σχέσεις του 
με τόν συνεταιρισμόν θεωρείται ενήλικος. Γιά τις πρός τρί
τους σχέσεις τό σχέδιο δέν περιέλαβε διάταξη, τού θέματος 
ρυθμιζομένου ύπό τού αστικού κώδικα (άρθρα- 1681 κ.λ.π.). 
Ή δεύτερη προϋπόθεση άναφέρεται στήν επαγγελματική 
ιδιότητα τού συνεταίρου ώς γεωργού. Γεωργός κατά τήν 
έννοια τού άρθρου 11 θεωρείται 'εκείνος πού άσχολεΐται 
προσωπικά καί συστηματικά μέ μιά γεωργική επιχείρηση 
οίασδήποτε κατηγορίας μέ σκοπό τόν βιοπορισμό ή γενικό
τερα τήν συμμετοχή στήν γεωργική παραγωγή γιά τήν επί
τευξη οικονομικού άποτελέσματος. Μπορεί ή επαγγελματική 
αυτή άπασχόληση νά είναι καί βοηθητική ή συμπληρωματική 
όχι όμως καί συμπτωματική ή περιστατική. Δέν είναι απαραί
τητη ή ιδιότητα τής βιοποριστικής αυτής άπασχόλησις, ώς 
κυρίου επαγγέλματος ούτε ή κατοικία τού ίδιου τού μέλους 
μέσα στήν περιφέρεια τού συνεταιρισμού, άρκεί νά βρίσκεται 
μέσα σ’ αυτήν ή γεωργική εκμετάλλευση, ή όποια αποτε
λεί τήν βάση καί τό αντικείμενο τής έπιχειρήσεώς του. 
Επίσης δέν ενδιαφέρει ή ιδιότητα τού συνεταίρου ώς ιδιο
κτήτη ή μή τής γής ή τών παραγωγικών μέσων πού αποτε
λούν τό κεφάλαιο τής γεωργικής έκμεταλλεύσεως. Αντίθετα 
μόνη ή ιδιότητα τού ιδιοκτήτη γής δέν άρκεί γιά νά συμμετέ
χει κανείς σέ γεωργικό συνεταιρισμό, έφ’ όσον ό ιδιοκτήτης 
αυτός δέν ασκεί ίδίω όνόματι καμμία γεωργική επιχείρηση 
άλλά αφήνει τήν γη ανεκμετάλλευτη ή περιορίζεται στήν 
έκμίσθωσή της. ’Αποβλέπει δηλαδή τό σχέδιο στον ενεργό 
επιχειρηματία (ιδιοκτήτη, νομέα, μισθωτή κλπ.) καί όχι 
στον άμέτοχο γαιοκτήμονα, πού συνδέεται μέ τήν γεωργία 
μόνο μέ τό τυπικό στοιχείο τής ιδιοκτησίας του. Γιά τήν 
έννοια τού γεωργικού έπαγγέλματος ό νόμος αποβλέπει στήν 
γεωργία μέ τήν εύρύτερη δυνατή σημασία της, όπως αυτή 
γίνεται δεκτή στήν επιστήμη καί αντιστοιχεί λειτουργικά 
στίς εποπτικές αρμοδιότητες τού Υπουργείου Γεωργίας.

Οί τυπικές προϋποθέσεις γιά τήν άπόκτηση τής ιδιότητας 
τοΰ μέλους είναι ή υποβολή αίτήσεως καί ή καταβολή τής 
συνεταιρικής μερίδας. Τυχόν άρνηση άποδοχής τής αίτήσεως 
είναι Ηροσβλητη στήν γενική Συνέλευση τών μελών καί, 
τελικά, στό δικαστήριο πού μέ τήν άπόφασή του μπορεί νά 
επιβάλει τήν έγγραφή τού μέλους. Το βασικότερο στοιχείο 
τής προσχωρήσεως σέ ένα συνεταιρισμό είναι ή οικονομική 
συμμετοχή καί γι’ αυτό ή άπόκτηση τής ιδιότητας τού μέλους 
δέν νοείται νά γίνεται χωρίς τήν έμπρακτη πρόθεση τού υπο
ψηφίου μέλους νά λάβει ένεργό μέρος στήν οικονομική προ
σπάθεια τού συνεταιρισμού μέ τήν καταβολή τής συνεται
ρικής μερίδας.

Τά κωλύματα τά οποία προβλέπονται άπό τις διατάξεις 
τού σχεδίου (περίπτωση κατά τήν οποία τό υποψήφιο μέλος 
τελεί ύπό δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή δικαστική 
αντίληψη, ιδιότητα μέλους άλλου συνεταιρισμού μέ τόν ίδιο 
κύριο σκοπό) είναι τά άπολύτως απαραίτητα καί είναι λογο- 
τερα άπό τά προβ/επόμενα στό ήδη ίσχΰον δίκαιο. Τό σχέ-



:c π εοβλέπει τήν δυνατότητα συμμετοχής σέ συνεταιρισιυό 
α:. νομικού προσώπου (μονής, εταιρείας, ιδρύματος κλπ.). 

-ί, όποιο ασκεί γεωργική επιχείρηση, έκτος άπο εμπορικές 
ταιρεΐες. γιατί τότε θά είχαμε μέλη πού ενδεχομένως νά συ- 
ανωνίζονται τον συνεταιρισμό στην δραστηριότητα του.
Τό άρθρο 13 καθορίζει τις σχέσεις συνεταιρισμού και με- 

ών του, προβλέπει δέ στην παρ. 4 το καταστατικό μπορεί νά 
υποχρεώνει τούς συνεταίρους στην καταβολή χρηματικών 
ποσών, μέχρις ορισμένο όριο, γιά τήν κάλυψη ζημιών τού 
τυνεταιρισμού, σέ περίπτωση άνεπαρκείας τού άποθεματικού 
κφράζοντας έτσι θετικά τήν αρχή τής αύτοβοήθειας. Στην 

ταρ. 5 ορίζεται ότι οί συνεταίροι έχουν δικαίωμα πάνω στό 
,αθαρο πλεόνασμα τής έτήσιας διαχειρίσεως, τό όποιο δια- 

. έαεται σ’ αυτούς ανάλογα μέ τό ύψος τών συναλλαγών τους 
υέ τον συνεταιρισμό καί όχι ανάλογα μέ το ύψος τής συμ
μετοχής καθενός στό κεφάλαιο τού συνεταιρισμού. Έτσι διασ
φαλίζεται πληρέστερα ή εφαρμογή τών συνεταιριστικών 
αρχών καί τό ενδιαφέρον τών συνεταίρων γιά τήν πρόοδο 
τών έργασιών τού συνεταιρισμού.

Τό άρθρο 14 καθορίζει τις προϋποθέσεις άποχωρήσεως 
μέλους καί τις συνέπειες άπό αυτή. Μέ τήν παρ. 4 τού άρθρου 
αυτού θεσπίζεται νέα διάταξη σύμφωνα μέ την οποία μέλος 
τού συνεταιρισμού μπορεί νά άποχωρήσει άπ’ αυτόν πριν άπό 
τήν λήξη τού χρόνου δεσμεύσεώς του ή τήν πάροδο τριετίας 
έάν συντρέχει σοβαρός λόγος, γιά τήν συνδρομή τού οποίου 
κρίνει το διοικητικό συμβούλιο. Στήν παράγραφο 5 προβλέ- 
πεται ή δυνατότητα άποχωρήσεως μελών, πού διαφώνησαν 
ρητά σέ ριζικές μεταβολές τού συνεταιρισμού.

Μέ τό άρθρο 15 καθορίζονται οί λόγοι διαγραφής συνεταί
ρων, ή διαδικασία καί τά ένδικα μέσα κατά τής σχετικής 
πποφάσεως τού διοικητικού συμβουλίου, στό έποπτικό συμ
βούλιο άοχικά καί στό ειρηνοδικείο τελικά.

Μέ τό άρθρο 16 ρυθμίζονται οί συνέπειες άπο τον θάνατο 
μέλους. Στήν παρ. 2 ορίζεται ότι ή συνεταιρική μερίδα τού 
θανόντος συνεταίρου μπορεί νά περιέρχεται οριστικά σέ 
ένα άπό τούς κληρονόμους του μετά έγγραφη δήλωση τού 
τελευταίου καί έγγραφη συναίνεση τών λοιπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Συνεταιρική μερίδα - ευθύνη.
Οι διατάξεις τού κεφαλαίου αύτού περιέχουν δύο άπό τις 

-ύσιαστικότερες καινοτομίες τού νομοσχεδίου καί έκφρά- 
ίουν τήν κατεύθυνση πρός τήν οποία πρέπει νά στραφεί τό 
συνεταιριστικό κίνημα μέσα στόν χώρο τής ελληνικής γεωρ- 
•ίας γιά νά πάψει ό έλληνας άγρότης νά είναι παθητικός καί 
,ϋδέτερος συντελεστής τής οικονομικής ζωής τού τότου.
Η τόνωση τής επιχειρηματικής συμπεριφοράς καί τής ύπεύ- 
υνης συμμετοχής πρέπει νά γίνει μέσα σέ τέτοια πλαίσια, 

τού νά έξουδετερώνουν τούς κινδύνους άπό υπέρμετρες επι
βαρύνσεις ή άπό τήν υποταγή τών μικρών γεωργών στούς 
.ϊκονομικά ισχυρούς. Τό πρόβλημα πού τίθεται είναι πρό- 
,λημα συνεργασίας καί συνυπευθυνότητας μέσα σέ λογικά 
ιλαίσια. πού νά επιτρέπουν τήν καλύτερη δυνατή άξιοποί- 
ση τού πληθυσμιακοΰ δυναμικού καί τών οΐκονομικο- 

τεχνικών μέσων. Γιά τόν σκοπό αυτό ή μέ'/ συμμετοχή τού 
συνεταιρισμένου γεωργού προβλέπεται νά είναι αύσιαστική 
:αί όχι ονομαστική, ένώ παράϋληλα ή ευθύνη του προβλέ- 
τεται νά είναι περιορισμένη στά πλαίσια πού διαγράφουν 
ΐ οικονομικές του δυνατότητες.
Μέ το άρθρο 17 δίνεται ή έννοια τής συνεταιρικής μερίδας 

.ατά τρόπο αντίστοιχο πρός τήν έννοια τής μετοχής, δηλαδή 
“άν όρος πού έκφραζει άφ’ ένός μέν τήν συμμετοχή στό κεφά- 
αιο τού συνεταιρισμού άφ’ έτέρου δέ το σύνολο τών δικαιω- 

-άτων καί υποχρεώσεων πού άπορρέουν άπό τήν συμμετοχή 
:αί τήν ιδιότητα τού μέλους τού συνεταιρισμού. Γιά νά είναι 
ΰσιαστική καί όχι τυπική ή συμμετοχή προβλέφτηκε κατώ- 

~ατο όριο άπο 5.000 δραχμές, τό όποιο σέ καθυστερημένες 
, φτωχές περιοχές μπορεί νά κατεβαίνει στό μισό δηλαδή

στις 2.500 δραχμές. Γ ιά νά ιτή γίνονται συνεταιρισμοί μόνον 
άπο οικονομικά ισχυρούς, οί όποιοι έυιμεσα θά άπέκλειαν 
τούς οικονομικά άσθενέστερους. τό σ/έδιο προβλέπει καί 
άνώτατο όριο τής άξίας τής μερίδας. Τέλος προβλέπεται ή 
δυνατότητα άναπροσαρμογής τών ανωτέρω ορίων, όπου θά 
κρινόταν αναγκαίο. μέ προεδρικό διάταγμα. Μέ τήν ρύθμιση 
αυτή καί μέ τήν άναγνωριζομένη δυνατότητα καταβολής τής 
συνεταιρικής μερίδας σέ δόσεις, δημιουργοΰνται οί προϋπο
θέσεις γιά τήν ούσιαστική εφαρμογή τής αυτοχρηματοδο
τήσεων καί τής αύτοβοήθειας, ένώ ταυτόχρονα ή συμμετοχή 
στο κεφάλαια τού συνεταιρισμού μέ ένα κάπως σοβαρό ποσόν 
έπιβάλλεται καί άπό τήν παράλληλη καθιέρωση τής περιο
ρισμένης ευθύνης τών μελών στό ύψος τής συνεταιρικής με
ρίδας ή ένός πολλαπλάσιου αύτής. Δέν είναι δυνατό νά υπάρ
ξει συν/σμός χωρίς καμμιάεύθύνη έκ μέρους τών μελών, όπως 
θά συνέβαινε στήν περίπτωση πού ή συνεταιρική μερίδα θά 
ήταν υπερβολικά μικρή. Τό σχέδιο άποχωρίζει τήν έννοια 
τής συνεταιρικής μερίδας άπό τήν έννοια τής εισφοράς, ή 
οποία συνιστά μεταγενέστερη καταβολή ένός ποσού γιά τήν 
εξυπηρέτηση ένός συγκεκριμένου σκοπού. Γ ιά νά ένισ/ύσει 
τήν συμμετοχή περισσοτέρων κεφαλαίων στον συνεταιρισμό, 
άύλά καί γιά νά διαφυλάξει τά συμφέροντα τών οικονομικά 
άσθενέστερων τό σχέδιο παρέχει τήν δυνατότητα άποκτήσεως 
μέχρι τριών μερίδων άπό ένα καί το αύτό μέλος.

Τό άρθρο 18 άναφέρεται στις προαιρετικές μερίδες πού 
μπορούν οίκειοθελώς νά άποκτήσουν τά μέλη πέρα άπό τό 
όριο τών τριών υποχρεωτικών. Οί προαιρετικές αυτές μερίδες 
δέν δίνουν δικαίωμα ψήφου, άλλά μόνο δικαίωμα άπολαυής 
μερίσματος, οριζόμενο άπό τό καταστατικό.

Μέ τό άρθρο 19 καθορίζεται τό όριο τής ευθύνης τών μελών, 
τό όποιο μπορεί νά συμπίπτει μέ τήν συνεταιρική μερίδα ή 
νά είναι πολλαπλάσιο αύτής, δηλαδή διπλάσιο ή τριπλάσιο 
κλπ. Στό άρθρο αύτό καθιερώνεται ή άρχή τής έπικουρικό- 
τητας τής ευθύνης τών συνεταίρων, ή όποια άνακύπτει μόνον 
όταν ο συνεταιρισμός δέν μπορεί ό ίδιος νά άνταποκριθεϊ 
στις υποχρεώσεις του. Τό τέλος καθορίζονται τά χρονικά 
όρια τής ευθύνης καί άποκλείεται τό μέσον τής προσωπικής 
κρατήσεως τών συνεταίρων γιά τά χρέη τού συνεταιρισμού.

Τό άρθρο 20 έπιλύει ζητήματα εύθύνης πού άνακύπτουν 
άπό τήν μή εκπλήρωση τών υποχρεώσεων τών μελών πρός 
τρίτους καί τά όποια θά είχαν αντίκτυπο στις εργασίες τού 
συνεταιρισμού. Σκοπός τής διατάξεως είναι νά μην επηρεά
ζονται οί εργασίες τού συνεταιρισμού άπό τυχόν διαφορές 
τών μελών τους μέ τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Συνέλευση τών μελών.

Τό άρθρο 21 καθορίζει τήν συγκρότηση τής γενικής συνε- 
λεύσεως τών μελών τού συνεταιρισμού καί προβλέπει τόν 
τρόπο συμμετοχής σ’ αυτήν καί τις ψήφους πού έχει κάθε 
μέλος. Στον άριθμό τών ψήφων τό σ/έδιο θέτει άνώτατο 
όριο ίσο πρός τό άνώτατο όριο τών υποχρεωτικών μερίδων. 
Μέ αύτόν τόν τρόπο διαφυλάσσεται ή εφαρμογή τής αρχής 
τής ισότητας, παρέχεται όμως σύγχρονα ή ευχέρεια τής ευρύ
τερης συμμετοχής στήν οικονομική προσπάθεια τού συνε
ταιρισμού, ό όποιος εχει άνάγκη άπό κεφάλαια προερχόμενα 
άπό εσωτερικές πηγές, δηλαδή τούς συνεταίρους. ’Από τήν 
στιγμή δηλαδή πού όλοι ο ί συνεταίροι θά έχουν άπό τρεις 
υποχρεωτικές μερίδες θά έχουν καί τήν ίδια δύναμη ψήφων, 
πράγμα πού άνταποκρίνεται στήν θεμελιακή αντίληψη τού 
συνεταιριστικού κινήματος. Μέ τήν παρ. 3 τού άρθρου 21 
καθιερώνεται καινοτομία, σύμφωνα μέ τήν οποία το καταστα
τικό μπορεί νά προβλέπει τήν εκλογή αντιπροσώπων ·) ιά 
περισσότερα μέλη τού συνεταιρισμού, όταν ό συνεταιρισμός 
έχει πάνω άπό 500 συνεταίρους ή ή περιφέρεια του υπερβαί
νει τά όρια ένός δήμου ή δύο κοινοτήτων.

Μέ τό άρθρο 22 καθορίζονται οί αρμοδιότητες τής γενικής 
συνελεύσεως καί μέ τό ά.ρθρο 23 ό τρόπος συγκλήσεως αύτής. 
Μέ τήν παρ. 4 τού τελευταίου αύτού άρθρου ορίζεται ότι



τον
βάλλε

<7 υνκλήσεω; 
ο ένα οέκατ
αριθμό των

συνε/.ευσεως απορεί 
ο/,οο των μελών, με 
ίλών.

να ύπο- 
έλαχιτ:·.

Τό άρθρο 24 καθορίζει εκείνα πού άφοροΰν στήν άτ.τρ.ία 
της γενική: συνελεύσεω; και μέ τήν — αρ. 1 αύτοΰ ορίζει οτι 
απαρτία υπάρχει όταν είναι πχρόντε; ή αντιπρόσωπε·; //ναι 
συνεταίροι που έκπροσωπούν τουλάχιστον τό ένα τρίτο (1 '3) 
τού όλου αριθμού των ύήφων. 2.τήν επαναληπτική γεντε, 
συνέλευση υπάρχει άτταρτια ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
πειριστχμένων.

Με το αεί';- 25 κ··.θ..ρίζεναι ό νρότ.ω; σννεδ:·χσ.ε:.>; κ :1 
συζητητεως τή; •.•ενικήρ Συνελεύσεως. ::χθώ: καί ό .· ,όπ:·ρ 
ττού γ.'·ν.τ:ιι . ί ψηφοφορ·.''.

Μέ το άρθρο 26 ρυθμίζεται ό τρόττο; ττού λχμβάνοντχι 
οί άι.υφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεις. ιείόιν.ότε. χ μ.έ 
τήν παράγραφο 2 καθαρίζεται άτταρτια νών δύο τρίτων 
των ψήφων ττου εκπροσωπούνται στή συνέλευση, όταν προ- 
κειται νά ληφθεί απόφαση νιά συνέχιση τοΰ συνεταιρισμού, 
διάλυσή του μεταβολή τοΰ σκοττοΰ. συγχώνευση, συμμε- 
τοχή του σέ Εταιρείες ή σέ επιχειρήσει: κοινή: ώφελείχς ή 
δημοσίου ένδιχφέροννος. αύξηση τοΰ άριθμοΰ των ύπο 
χρεωτικών μερίδων ή τοΰ ορίου τής ευθύνη:.

Το άρθρο 27 ρυθμίζει τήν προσβολή των άπυφάσεων τήρ 
Γενική: Συνελεύσεως πού λήοθηκαν κατά παράβαση των 
διατάξεων τοΰ νόμου καί τ'ι: συνέπειες άπό τήν ακύρωση 
αυτών. Καθαρίζει έπίση: ότι αίτηση άκυρώσεωρ μπορεί νά 
υποβάλει καί κάθε μέλορ τοΰ συνεταιρισμού. Στήν ππρ. 
6 τυΰ άρθρου αύτοΰ ορίζεται ότι σέ περίπτωση άκυρώσεωρ 
άπό τό ειρηνοδικείο τήρ εκλογή: τοΰ διοικητικού συμβουλίου, 
καθήκοντα αύτοΰ άσκεΐ προσωρινά το εποπτικό συμβούλιο, 
άν όμως ή άκύρωση άοορά καί τό εποπτικό συμβούλιο τότε 
μέ τήν άπό φάση τοΰ ειρηνοδικείου ορίζεται προσωρινό διοι
κητικό συμβούλιο άπό μέλη τοΰ συνεταιρισμού, τό όποιο 
συγκαλεϊ γενική συνέλευση γιά νέε; άρχαιρεσ'ερ.

Μέ το άρθρο 28 προβλέπεναι ότι, ό συνεταιρισμό: όταν 
εξυπηρετεί περισσότερου: γεωργικού: κλάδους, μπορεί μέ 
διάταξη τοΰ καταστατικού του νά προβλέπει τήν σύγκληση 
καί λειτουργία ειδικών, κατά όμάδε; κλάδων ή τομέων 
παραγωγή;, συνελεύσεων οί αποφάσεις τών όποιων πάνω 
στά θέματα τοΰ ειδικού κλάδου είναι ύποχρεωτικέρ γιά 
τό Διοικητικό Συμβούλιο. Μέ τήν λειτουργία τών ειδικών 
αύτών συνελεύσεων γίνεται δυνατή ή οργάνωση τών ομά
δων αυτών μέσα στους κόλπους τοΰ συνεταιρισμού.

ΚΕΦΑΛΑ [Ο ΕΚΤΟ
Διοίκηση τοΰ συνεταιρισμού.

Μέ το άρθρο 26 καθορίζονται τά σχετικά μέ τήν συγκρό
τηση τήρ διο'.κήσεωρ τοΰ συνεταιρισμού καί μέ τήν παρ. 6 
τοΰ ίδιου άρθρου πρόβλέπεται ότι το διοικητικό συμβούλιο 
αναλαμβάνει τα καθήκοντα του άμέσωρ μετά τήν εκλογή 
του. Τούτο έτέθη γιά νά. μήν βρίσκεται ό συνεταιρισμό; κατά 
κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς διοίκηση καί γιά νά άπο- 
κλεισθεΐ ή προσπάθεια νά εμποδίζεται ή διοίκηση, σ.ήν 
άσκηση τών καθηκόντων της, άπό μέλη τοΰ συνεταιρισμού 
πού κινούνται άπό προσωπικού; λόγους.

Τό άρθρο 
συμβουλίου, 
εύθύνη, ευύ 
τήρ διενέεγε

3*ι καθορίζει τι: αρμοδιότητες τοΰ διοικητικού 
Μέ τήν παρ. 2 επιτρέπεται ή ανάθεση. μέ 

διοικητικού συμβουλίου μέ ειδική άπόφασή του, 
ιχρ ορισμένων πράξεων στον πρόεδρο ή σέ άλλο

με/.ορ.
Στό άρθρο 31 καθορίζεται ή λειτουργία τοΰ διοικητικού 

συμβουλίου καί ό τρόπος λήψεως άποοάσεων. Μέ τήν παρ. 
6 τού αύτοΰ άρθρου θεσπίζεται διάταξη, μέ τήν όποια παρέ
χεται ή δυνατότητα χορηγήσεως στον πρόεδρο καί τά μέλη 
τοΰ διοικητικού συμβουλίου άποζημιούσεως ανάλογη: μέ 
τον χρόνο άπασ/ολήσεώς τους στις υποθέσεις τοΰ συνεται
ρισμού καί τής δραστηριότητας πού αναπτύσσεται άπό 
αύτούρ. Ή διάταξη χύτη έχει σάν σκοπό νά κεντρισθεΐ τό

9 ' οτλ: -
ενδιαφέρον τών υελων τηε διοικησεωρ γιά τητάνχπτυξτ : -. - 
νοτερής δραστηριότητας στον συνεταιρισμό, ή οποία άπο- 
βαι.ει συνήθως σε βάρος των ιδιωτικών άπχσ/ολήσεών

Τό άρθρο 32 άνχγνουρι,ει τήν εκπροσώπηση τού συνε
ταιρισμού σέ κάθε δικαστική ή εςώδικη ενέργεια άπό τόν 
πεόεδεο τοΰ διοικητικού συμβουλίου.

Μέ τό άρθρο 33 καθορίζεται ή εκλογή καί συγκρότηση 
τοΰ εποπτικού συμβουλίου, μέ τό άρθρο 34 οί αρμοδιότητες 
αύτοΰ καί μέ το άρθρο ο5 ο τροπορ λειτουργίας αύτοΰ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Λειτουργία τού- σ-νεταιρισμοΰ.

Στό κεφάλαιο αύτό περιλαμβάνονται οί ειδικότερε: δια
τάξει: που άφοροΰν στις εργασίες τοΰ συνεταιρισμού καί 
στόν τρόπο τήρ λειτουργία; καί τή: διαχειρίσεωρ.

Στό άρθρο 36 προβλέπονται βασικά δύο κείμενα, τά 
όποια συμπληρώνουν τό καταστατικό καί αποτελούν τό 
περίγραμμα καί τήν βάση πάνω στήν όποια στηρίζεται ό 
χειρισμός τών υποθέσεων καί ή λειτουργία τών υπηρεσιών 
τοΰ συνεταιρισμού : ό ειδικός κανονισμός εργασιών καί ό 
ειδικός κανονισμός προσωπικού. Δέν χρειάζεται νά διευ- 
κρινισθεί μέ ειδική διάταξη ότι τά δύο αύτά κείμενα μπορούν 
νά ενσωματωθούν σέ ένα, ιδίως όταν πρόκειται γιά μικρούς 
συνεταιρισμούς μέ περιορισμένο κύκλο έργασιών καί μέ 
ολιγάριθμο προσωπικό. Οί κανονισμοί αύτοί δέν ύπόκειντχι 
πια σέ έγκριση άπό τήν έποπτεύουσα άρχή. ”Αν ληφθεΐ όμως 
υπόψη ότι ’ψηφίζονται καί έγκρίνοντχι μέ άπόφχση τής 
γενικής συνελεύσεως τών μελών, ή τελευταία χύτη άπό- 
φχση μπορεί νά προσβληθεί έκ τών ύστερων γιά νά κηρυχθεί 
άκυρη, κατά τήν διαδικασία τοΰ άρθρ. 27. Γιά τις συναλλαγές 
τοΰ συνεταιρισμού μέ τά μέλη- πελάτες του πρόβλέπεται ή 
τήρηση ένός διαρκούς αλληλόχρεου λογαριασμού πού κατα
γράφεται σέ ξεχωριστή γιά καθένα μέλος μερίδα καί ό οποίος 
κλείνει στό τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου γιά νά βγεί 
τό πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο. Τό τελευταίο αύτό 
δέν πρέπει νά υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσό καθοριζόμενο 
άπό τον κανονισμό έργασιών κι αύτό γιά νά άποφεύγεται 
ή υπερχρέωση τών γεωργών καί ή άνάληψη μεγάλων ύπο- 
χρεώσεων στις οποίες δέν θά μπορέσουν νά άντχποκρι- 
θοΰν.

Μέ το άρθρο 37 καθορίζεται ό τρόπος τής είσπράξεως 
τών ληξιπροθέσμων άπχιτήσεων τοΰ συνεταιρισμού απέ
ναντι στά μέλη του. Τό άρθρο αύτό καθιερώνει μιά ειδική 
διαδικασία εσωτερικής διαιτησίας μετά άπό τό στάδιο τή; 
τυχόν ανεπιτυχούς όχλήσεως προς τόν καθυστεροΰντα ο
φειλέτη. Στήν συνέχεια καθιερώνει μιά σύντομη καί όλιγοδά- 
πανη διαδικασία γιά τήν δικαστική άναγνώριση τής άπαιτή- 
σεως καί τήν κήρυξη τής άποφάσεω; τοΰ διοικητικού συμ
βουλίου οις τίτλου εκτελεστού.

Τό άρθρο 38 άναφέρεται στά τηρούμενα άπό τούς γεωρ
γικούς συνεταιρισμούς βιβλία, το δέ άρθρο 39 στήν οι
κονομική χρήση ή διαχειριστική περίοδο καί τι; πράξεις 
μέ τις οποίες κλείνει ή διαχείρηση. Τά στοιχεία τά οποία 
είναι άπχρχίτητα κάθε χρόνο είναι ό ισολογισμός, ό άπο- 
λογισμος τών έργασιών καί ό λογαριασμός τών άποτελεσμά- 
των -/ρήσεως, που άντιστοι/εί στον λογαριασμό «κέρδη 
καί ζημία·.» τών άλλων έμπο ρικών εταιριών. Στό αύτό 
άρθρο πρόβλέπεται ή διαδικασία γιά τήν έγκρισή τους άπό 
τήν γενική συνέλευση.

Τό άρθρο 40 καθορίζει τόν τρόπο σχηματισμού τού τα
κτικού άποθεματικού κεφαλαίου καί τά πο· ά πού περιέρ
χονται σ’ αύτό καθώς καί τόν προορισμό του πού είναι 
βασικά ή κάλυψη τής αξίας των συνεταιρικών μερίδων καί 
επικουρικά ή κάλυψη τών τυχόν ζημιών τού συνεταιρισμού, 
όταν δέν φθάνουν γι’ αύτό οί άλλες πηγές ή ή έξυπηρέτηση 
τών δραστηριοτήτων του.

Μέ τό άρθρο 41 πρόβλέπεται ό σχηματισμός έκτακτου 
άποθεματικού κεφαλαίου πού έχει άποκλειστικό σκοπό τήν 
κάλυψη τυχόν ζημιών ή τήν εξυπηρέτηση ορισμένων έργα-



τοϋ συνεταιρισμού κα ό σχηματισμό; ειδικών απο
ικώ·. απ: ποσοστά τοϋ καθαρυϋ πλεονάσματος χρή- 
καί από ειδικές εισφορές γιά νήν έζυπηρέτηστ ειδικών 
ών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Έποπτεία έλεγχ ος.

κεφάλαιο αυτό αντιμετωπίζει ένα άπό τά κρισιμότερα 
τα τη: συνεταιριστική: πολιτική:, το θέμα τής κρατική: 
τεία: καί τοϋ ελέγχου πάνω στους γεωργικού; συνεται- 
ύς. Στό θέμα αυτό τό υποβαλλόμενο νομοσχέδιο είσα
ι ιζικέ: καινοτομίες οί όποιες έπανατοποθετούν τήν 
αιριστικτ δράση μέσα σέ ευρύτερα πλαίσια, άπαλλαγμέ- 
ό τήν καταπιεστική παρέμβαση τοϋ κράτους. Ελεύθερη 

καί δημοκρατική οργάνωση των συνεταιρισμών δεν 
ίνει βέβαια τήν έλλειψη όποιασδήποτε κρατική: έπι- 
εως τήν απουσία όποιασδήποτε άναμίςεω: στήν σύσταση 
τουργία τους.
τά άλλωστε τό Σύνταγμα ορίζει ότι οι γεωργικοί (καί 

στικοί) συνεταιρισμοί αύτοδιοικοΰνται μέν, ύπόκεινται 
- οπωσδήποτε στήν έποπτεία τοϋ κράτους. Ούτε αλ
ί ή έννοια τής αύτοδιοικήσεω: είναι ασυμβίβαστη προς 

έννοια τής έποπτεία;. ή όποια ακριβώς εκφράζει αύτή 
απαραίτητη γιά τήν κρατική ενότητα καί τήν τήρηση 
νομιμότητας επίβλεψη, πού ασκείται σέ αύτοδιοικού- 

.υς οργανισμούς καί πού διαφέρει άπό τήν άμεση ίεραρ- 
πράζη τών δημοσίων υπηρεσιών, ή όποια έκφράζεται 

ον ιεραρχικό έλεγχο. Οί διατάζεις τοϋ κεφαλαίου αύτοϋ 
Βλέπουν στο νά περιορίσουν τον ρόλο τοϋ κράτους στά 
αίτητα όρια. Βασικά μέ τις διατάζεις αυτές ζεχωρί- 
λειτουργικά ή έννοια τής έποπτεία; άπο τήν έννοια 
ιαχειριστικοΰ ελέγχου. Ό έλεγχος περιέρχεται στις 
τις συνεταιριστικές οργανώσεις. Τίθεται δηλαδή ή 
τοϋ αυτοελέγχου τής συναιριστικής δράσεως στόν δια- 

-τιν.ίι καί γενικότερα στόν οικονομικό τομέα, μέ τήν 
,υργία αυτοτελούς σώματος ελεγκτών. Τό κράτος 
ΰίζεται στήν έποπτεία ή οποία δεν είναι καταπιεστική 
3αση. άλλά κυρίως υποβοήθηση καί προστασία τών 
τών συνεταιρισμών καί τών δικαιωμάτων τους. Σέ 

εεριπτώσει: οδηγεί σέ επέμβαση στην λειτουργία τοϋ 
ιιρισμοϋ. ή έπέμβαση αύτή άφορα πάντοτε μόνο στήν 
,τητα καί έχει κατά κανόνα κατασταλτικό χαρακτήρα, 
ην έπανόρθωση τής νομιμότητας ή τήν επιβολή τών 
ον κυρώσεων άπό τά δικαστήρια. Ούδεμία διοικητική 
3αση στήν λήψη τών αποφάσεων ή στόν τρόπο τή: 
εγία: τοϋ συνεταιρισμού προβλέπεται νά γίνεται άπό 
ποπτεύουσα άρχή, κανείς έλεγχος σκοπιμότητας.

. εμπόδιο στήν νόμιμη καί ελεύθερη άνάπτυζη τού 
,ιριστικού κινήματος καί τής συνεταιριστική: δράσεω:. 
ύθερη και δημοκρατική λειτουργία τών συνεταιρισμών 

ττά πλαίσια τού νόμου πού κι’ αύεός έχει πηγή του τήν 
βούληση, όπως εκφράζεται άπό το κυρίαρχο άντι- 

πευτικό σώμα, τήν Βουλή, είναι ή βασικότερη προϋ- 
γιά τήν άνάπτυζη τής συνεταιριστικής οικονομίας, 

ν ένσωμάτωση τού συνεταιριστικού φαινομένου στην 
•υνιστική οικονομία, τήν ορθολογιστική οργάνωση 
/V δημοκ.ρατικό τρόπο ζωή: πού προδιαγράφει τό 
νυλευτικό μας πολίτευμα.
άρθρο 42 καθορίζει τά. όργανα καί τό αντικείμενο 
οπτείας. Ή έποπτεία σάν γενική αρμοδιότητα ανήκει 
πουργείο Γεωργία: καί ασκείται είτε άπό τόν ίδιο 
πουρνό, σέ όσα θέματα, άνα.φέρεται ρητά, στόν νόμο 
πό αυτόν έζουσιοδοτηυ,ένα. γιά ορισμέ-/η ή όρισνιένε; 
ε: όργανα. Επομένως σύμφωνα μέ τό σχέδιο, ή 
ια τής ’Αγροτικής Τραπέζη: πάνω στους -. εωργικούς 
ρισμούς περιορίζεται στόν διαχειριστικό τομέα τών 

_εων πού χορηγεί ή ίδια. Τό αντικείμενο τής έποπτεία: 
ται άφ’ ενός μέν στήν υποβοήθηση καί προστασία 
εταιριστικής δράσεως. άφ’ ετέρου δε στόν καταστα/.- 
εγχο μετά άπό διαπίστωση παραβάσεως τού νόαου. 
κεκριμένες πράςεις καί ενέργειες τής έποπτεύουσας

αρχή: γιά τήν πραγματοποιηση τών ανωτέρω σκοπών δια
γράφονται στο άρθρο 4ο.

Τό άρθρο 44 προβλέπει τά όργανα, τό αντικείμενο καί 
τον τρόπο διενεργεί»: τού διαχειριστικού ελέγχου. Μέ τό 
άρθρο αυτό είσαγεται μία σημαντική καινοτομία, κατά το 
πρότυπο τών νομοθεσιών τών χωρών τής Ε.Ο.Κ. μέ τήν 
ανάθεση τού διαχειριστικού ελέγχου σε σώμα ειδικών ελεγ
κτών πού έζαρταται άπλώς άπό τήν Ι1ΑΣΕΓΕΣ.

‘Ο έλεγχος τής ’Αγροτικής Τραπέζη: διατηρείται προ
σωρινά σέ ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τήν συγκρότηση 
καί τήν έναρζη λειτουργίας τού σώματος τών ελεγκτών 
(άρθρο 68 παρ. 4). Το άρθρο έζασφαλίζει ακόμα περισσό
τερο νόν αυτοέλεγχο άναθέτοντας τήν σύνταζη τού κα
νονισμού διενεργειας τού διαχειριστικού ελέγχου στήν ίδια 
τήν ΠΑΣΕΓΕΣ, άναθέτει δε στους ελεγκτές καί καθή
κοντα οικονομικών καί διοικητικών συμβούλων τών συνε
ταιρισμών. ’Από τής μεταβιβάσεως τού ελέγχου στο 
ανωτέρω σώμα ελεγκτών τό τέλος πού είσπράττεται σή
μερα άπό τήν ’Αγροτική Τράπεζα τής Ελλάδος σύμφιυνα 
μέ τό άρθρο μόνο τού ν. 5082/1631 γιά τήν αντιμετώπιση 
τών δαπανών διενεργειας τού διαχειριστικού ελέγχου άπό 
αυτήν, προβλέπεται νά περιέλθει στήν ΠΑΣΕΓΕΣ. μέ νήν 
μεταβατική διάταζη τού άρθρου 68 παρ. 4, κατά τά ει
δικότερα οριζόμενα, στήν διάταζη αύτή.

Μέ τήν ίδια μεταβατική διάταζη ορίζεται ότι οί υπάλληλοι 
πού ανήκουν στην εποπτική υπηρεσία τής ’Αγροτικής Τρα
πέζη ς τής Ελλάδος, μετά τήν μεταβίβαση τού ελέγχου 
στο σώμα τών ελεγκτών, παραμένουν στήν ’Αγροτική 
Τράπεζα καί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σ’ αύτή. Οί 
γεωργικοί συνεταιρισμοί, δεδομένου ότι θά υπάγονται στόν 
έλεγχο τού ειδικού σώματος, τών ελεγκτών, δεν ύπόκεινται 
σέ έλεγχο άπό τούς ορκωτού: λογιστές.

Μέ τό άρθρο 45 προβλέπεται ή συγκρότηση καί λει
τουργία στο Υπουργείο Γεωργίας Συμβουλίου Συνεται
ριστική: Πολιτικής-σάν συμβουλευτικού καί γνωμοδοτικοϋ 
οργάνου πάνω στά θέματα τή: συνεταιριστικής πολιτικής. 
Τό συμβούλιο αύτό έχει αρμοδιότητα νά παρακολουθεί τήν 
δραστηριότητα τών γεωργικών συνεταιρισμών, νά προ
βαίνει cx προτάσεις πάνω στήν συνεταιριστική δράση καί 
γενικά στήν έρευνα τών προβλημάτων τών γεωργικών συνε
ταιριστικών οργανώσεων καί τοϋ αγροτικού κόσμου. Τό 
Συμβούλιο συγκροτείται, μέ απόφαση τοϋ Υπουργού Γεωρ
γίας. άπό αρμόδια υπηρεσιακά όργανα καί δημοσίους λει
τουργούς. καθηγητές άνωτάτων σχολών, ειδικούς επιστή
μονες καί έκπροσώπους τών γεωργικών συνεταιριστικών 
και επαγγελματικών οργανώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Πτώχευση.

Μέ τό άρθρο 46 καθορίζεται πότε ό γεωργικός συνεται
ρισμός κηρύσσεται σέ πτώχευση καί άπό ποιους απορεί νά 
ζητηθεί ή κήρυζη αύτή.

Μέ τό άρθρο 47 προβλέπεται υποχρεωτική διαδικασία 
προλήψεως τής πτιυχεύσεως μέ τήν επιβολή έκτακτης εισ
φοράς ανάλογης πρός τόν αριθμό τών υποχρεωτικών μερίδων 
τών μελών καί μέσα στά όρια τής προβλεπόμενης άπό τό 
Καταστατικό ευθύνης. Μόνο αφού άποτΰχει ή διαδικασία 
αύτή μπορεί νά κηρυχθεί ή πτώχευση κατά τήν διαδικασία 
πού καθορίζεται μέ τό άρθρο 48. Τό άρθρο 48 καθορίζει 
άπλούστερη διαδικασία γιά τήν πορεία, τής πτωχεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Μέ το άρθρο 46 καθορίζονται οί προϋποθέσεις καί ό 

τροπος συγχωνεύσεως ουο η περισσοτέρων γεωργικών 
συνεταιρισμών, γιά νά επιτευχθεί ή δημιουργία μεγάλων 
και βιωσίμων συνεταιριστικών οικονομικών μονάδων. Ή 
συγχώνευση νοείται κατά δύο τρόπους : είτε σάν ενσωμά
τωση σέ ένα υφιστάμενο συνεταιρισμό είτε σάν διάλυση όλων



η·.ν σ υγχω ν εvο τε νων και '.νηαιουργιχ· ενο: νέου ενιαίου 
συ·/εται;ισ·.ιοϋ.

Μέ το άρθρο 5(| όρίζετχ: ή διαδικασία τη; συγχωνεύσεως 
και τη: ετκρίσεως τοΰ Καταστατικού τοϋ νέου συνεται- 
εισοιοϋ. ή ημερομηνία συντελέσεω; τη: συγχωνευσεω: άπό 
τής όποιας αρχίζει ή λειτουργία του καί ή εκλογή των όρνά- 
νων διοικήσεως του νέου συνεταιρισμού.

Το άρθρο 31 ορίζει τα άποτελέσματα τη: συγχωνεύσεως 
πού συν;—άγεται την αυτοδίκαιη καθολική διαδοχή τοϋ 
νέου συνεταιριστικού σε όλα τά δικαιώματα και τις ύπο- 
χρεώσει; των συγχώνευαμένο/ν συνεταιρισμών. Το άρθρο 
αύτό ρυθμίζει ακόμα τά θέματα τή; ευθύνη; των μελών γιά 
ταληές υποχρεώσεις και το θέμα τή; έξισώσεως των μερί
δων.

Μέ το άρθρο 52 ρυθμίζονται θέματα τοϋ υπαλληλικού 
προσωπικού τών συγχωνευομένων συνεταιρισμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ελ’Δ ΕΚΑΤΟ
Διάλυση συνεταιρισμών.

I ο κεφάλαιο αυτό άνα-ρέρεται στί; προϋποθέσεις, τήν 
διαδικασία καί τά αποτελέσματα τή; διαλύσεω; τών γεωργι
κών συνεταιρισμών.

Στο άρθρο 53 καθορίζονται οί περιπτώσεις πού όταν 
συντρέχουν επιφέρουν τήν διάλυση τοϋ συνεταιρισμού. Οί 
περιπτώσεις αύτές άναφέρονται είτε σέ εκούσια είτε σέ 
ακούσια διάλυση τοϋ συνεταιρισμού, καθώς καί σε διάλυση 
πού επέρχεται εξωδικαστικά ή μέ δικαστική απόφαση. Τό 
άρθρο αυτό ορίζει καί τούς λόγους γιά τούς όποιους μπορεί 
να ζητηθεί ή διάλυση τοϋ συνεταιρισμού μέ δικαστική από
φαση.

Το άρθρο 54 άναφέρεται στό στάδιο τής έκκαΟχρίσεως. 
τά όργανα πού τήν ενεργούν καί τήν διατήρηση τοϋ συνε
ταιρισμού γιά τις άνάγκες της έκκαθαρίσεως καί μέχρι τήν 
λήξη της.

Τό άρθρο 55 περιγράφει αναλυτικά τις ενέργειες τών 
εκκαθαριστώ'/ γιά τήν πραγματοποίηση τής έκκαθαρίσεως 
καί προβλέπει τήν άπόδοση τών μερίδων καί τήν τύχη τοϋ 
καθαρού υπολοίπου άπό τήν περιουσία τοϋ συνεταιρισμού. 
Αυτό προβλέπεται να διανέμεται στα μέλη μόνο όταν ή 
διάλυση τοϋ συνεταιρισμού επέρχεται σαν αποτέλεσμα τοϋ 
νόμου ή άπό ενέργεια τής έποπτεύουσας άρχής. "Αν ή 
διάλυση προέρχεται άπό πρωτοβουλία τοϋ ίδιου τοϋ συνε
ταιρισμού. δέν επιτρέπεται ή διανομή τού υπολοίπου σπά 
υπάρχοντα μέλη γιά νά άποφευχθεϊ ή σκόπιμη διάλυση καί 
ιδιοποίηση τών μόχθων σειράς γενεών μελών τοϋ συνε
ταιρισμού. Στο άρθρο αυτό διευκρινίζεται καί ό άκριβής 
χρόνος τοϋ πέρατος τής έκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Ενώσεις. Κοινοπραξίες, Σωματεία.

"Αν τό συνεταιριστικό κίνημα άφεθεΐ νά λειτουργήσει 
μόνο στή βάση του μέ τις πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές 
όργανό/σεις, τότε τά άποτελέσματα πού θά έπρεπε νά 
αναμένουμε καί γιά τήν έθνική οικονομία καί τήν βελτίωση 
τών όρων πχεανωνή;, διαθιώσεω; καί άναπτυξεως τι
συνεταιρισμένων γεωργών, θά ήταν οπωσδήποτε .πενιχρά. Ή 
δυναμικότητα καί ή άποδοτικότητα τής συνεταιριστικής 
όργανώσεο/ς έξχρτώντχι σέ μεγάλο ποσοστό άπό τήν δη
μιουργία ενώσεων καί συντονισμένων μορφών ένεργείας με- 
τχςύ τους. Μόνο έτσι τό συνεταιριστικό κίνημα μπορεί νά 
προβληθεί στόν χώρο τής άγοράς καί νά άπολαύσει τά 
πλεονεκτήματα πού παρέχονται άπό αυτήν στις μεγάλες 
και μέ καθαρά οικονομικά κριτήρια λειτουργούσες έπι- 
χειρήσεις καί νά άνταγωνιστεΐ μέ έπιτυχία άλλες έμπορικές 
επιχειρήσεις πού λειτουργούν μέ καθαρά κερδοσκοπικά 
κριτήρια στά πλαίσια μιας βασικά έλεύθερης οικονομίας.

εφαρυογής. ιεεθοΟευση του τροπου παραγωγή; κατ . 
τών αγαθών, έτσι και στην συνεταιριστική όονάνωσν τ 
δημιουργία ανώτερου βαθμού συνεταιριστικών μονάδων δει 
μπορεί νά υπακούει, σε ενχ ενιαίο προκαθορισμένο οιονοδιά- 
στοτο σχήμα, άλλα πρέπει νά έχει τήν άπαραίτ η τη ελα
στικότητα καί νά προσφέρει περισσότερες οιοοοές σύνθετη: 
δράσεως πάνω σέ ορισμένα άπλά καί προσιτά πρότυπα. Γι' 
αύτό τόν λόγο το σχέδιο προσφέρει τρεις τύπους συνεται
ριστικών οργανώσεων ανώτερου βαθμού : τήν ένο/ση. τήν 
κεντρική ένωση, καί τήν κοινοπραξία, Ή πρώτη είναι 
οριζόντια ενιαία συνεταιριστική οργάνωση πού έκτετ/εται 
σέ μία ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια τόν νομό. Ί1 
κεντρική ένωση προσφέρει τήν δυνατότητα τής ειδικευμέ
νη: κατακόρυφης συνένωσης τών συνεταιριστικών δυνά
μεων κατά είδος παραγωγής ή κατά προϊόν. Τέλος, ή 
κοινοπραξία προσφέρει τήν δυνατότητα πολλαπλών συν
δυασμών στόν επιχειρηματικό τομέα.

Παράλληλα στό κεφάλαιο αύτό προβλέπεται ή δομή τής 
ιδεολογικής όργανώσεως τών σεναιταιρισμένων γεωργών 
διά μέσου τών επαγγελματικών ενώσεων. Καί οί επαγγελμα
τικέ; αύτές ενώσεις μπορούν νά αναπτυχθούν σέ δύο επί
πεδα : Σέ οριζόντιο επίπεδο παρέχεται ή δυνατότητα τής 
περιφερειακής ομοσπονδίας, πού έχει καθολικό χαρακτήρα 
άπό άπόψεως άντιπροσωπευομένων κλάδων παραγωγής 
καί συμφερόντων. ’Αντίθετα ή έθ/ΐκή όμοσπυσδία δημιουρ- 
γείται γιά νά εκπροσωπήσει έπαγ/ελματικά τά συμφέ
ροντα ενός κλάδου παραγωγή; ή ενός συγκεκριμένου προϊόν- 
τος.

Σάν επιστέγασμα τής όλης συνεταιριστικής όργχνώ- 
σεως προβλέπεται ή Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενδύ
σεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, πού ενώνει σέ μία τελική 
βαθμίδα τούς σκοπούς καί τά συμφέροντα τής συνεταιρι
στικής κινήσεως τόσο στόν οικονομικό όσο καί στόν καθαρά 
ιδεολογικό τομέα.

Μέ τό άρθρο 56 προβλέποντχι οί γενικοί όροι γιά τήν 
σύσταση τών ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών. Οί 
εΐσαγόμεναι περιορισμοί έχουν σάν σκοπό τήν ενδυνάμωση 
τών ενώσεων σέ αριθμό μελών καί τήν αποφυγή τοϋ κατχ- 
;;-.ρμ-. ,υμοϋ τοϋ συνεταιριστικού κινήματος, σέ υποτονικές, 
οί:/νομικά ασθενείς κτ.ί άνταγωνιζόμενες μεταξύ τους 
δευτεροβάθμιες οργανώσεις. "Ετσι γιά τήν σύσταση ένώ- 
σεως άπαιτείται ή σύμπραξη δέκα πέντε τουλάχιστον συν
εταιρισμών πού βρίσκονται στόν ίδιο νομό.

Στό άρθρο 57 ρυθμίζονται τά. θέματα πού άφαροϋν τήν 
συγκρότηση καί τήν λειτουργία τών γενικών συνελεύσεων 
τών ένώσειον. Τό σχέδιο άφ’ ενός μέν παρέχει τήν δυνα
τότητα άντιπροσωπεύσεως τοϋ συνεταιρισμού άπό τόν 
πρόεδρο τοϋ διοικητικού συμβουλίου, άν άπό τόν συνεται
ρισμό δέν ορίζεται ειδικός άντιπρόσωπο;, ώστε νά μή δη- 
μιουργοϋνται αντιζηλίες ή προστειβές στις προσπάθειες 
γιά τήν ανάπτυξη καί τήν προοδο τοϋ συνεταιρισμού, 
άφ’ ετέρου δέ παρέχει στό καταστατικό τής ένώσεως τήν 
ευχέρεια επιλογής τοϋ τρόπου υπολογισμού τών ψήφων πού 
διαθέτει κάθε συνεταιρισμός—μέλος, ανάλογα μέ τά κριτή
ρια πού προβλέπονται ρητά στήν παρ. 2 καί τά οποία 
μπορούν νά χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σέ συνδυασμό 
μεταξύ τους.

Τό άρθρο .58 ορίζει τον αριθμό καί τόν τρόπο επιλογής 
τών μελών τοϋ διοικητικού καί εποπτικού συμβουλίου τών 
ένοοσεων καί τις περιπτώσεις αποβολής τής ιδιότητας αυτής. 
Γιά νά μή επέρχεται αναταραχή στήν λειτουργία τών άνω- 
τέρω οργάνων τής ένώσεως προβλέπεται ότι, τυχόν ανά
κληση τών αντιπροσώπων πού μετέχουν σ’ αυτά άπό τούς 
συνεταιρισμούς τούς όποιους εκπροσωπούν, ισχύει μόνο

.ο.απο τςν ληςη,,ι, τής θητείας τους ώς συμβουλών.

Κι όπω; λύση στά γενικότερα προβλήματα τής οικονο
μικής όργανώσεως δέν μπορεί νά δώσει μία ενιαία, γενικής

Τό άρθρο 59 ορίζει τά τής συ στάσεως κεντρικών ένώ- 
σεων (τριτοβάθμιο/·/ συνεταιρισμών) άπό πέντε τουλάχιστον 
ενώσεις. Ή παρ. 1 διαγράφει τις δραστηριότητες τών κεντρι
κών ενώσεων μεταξύ τών οποίων είναι καί ή ανάληψη συνε
ταιριστικών εργασιών σέ εύρεΐα κλίμακα πάνω σέ ορισμένο



r: ότι στις κεντρικές ενώσεις μπορούν νά μετέχουν κα. 
τοβάθαιο: συνεταιρισμοί που δεν μετέχουν σε ένωση, 
ταε. 3 ορίζει την περιφέρεια πού μπορεί νά έχει ό τρι- 
θμιοε συνεταιρισμός. ol — αρ. 4 και 5 τήν συγκρότηση 
νενικών συνελεύσεων καί ή —αρ. 6 τα κριτήρια υπολο- 

-θΰ των ύήοων —ού διαθέτουν οί ένώσεις-μελη τηρ κεν
ής ένώσεωΡ.
ο άρθρο 6(ι προβλέπει τήν δυνατότητα συ στάσεως κοι- 
; ας ιών μεταξύ συνεταιρισμών όλων τών βαθμών για τήν 
—ερη ο εγάνωση τής συγκεντρούσεως. τυπαποτήσεοίς, 
εργασία: καί διαθέσεως τών γειοργικών προϊόντων, 
την παρ. 3 ορίζεται ότι οί κοινοπραξίες αυτές λογι,ον- 
-ιά τήν οργάνωση καί λειτουργία τους σάν δευτεροβάθμιοι 
ταιρισμοί καί έφαρμόζονται άνάλογα οί σχετικές μ’ αύ- 
διατάςεις. Μέ την —αρ. 4 ορίζεται ότι το καταστατικό 
κοινοπραξιών μπορεί νά προβλέπει τήν ύπαρξη έκτελε- 
ής καί ελεγκτικής έπιτροπής, —ού άσκοΰν τις αρμο
στές άντίστοιχα του διοικητικού χ.αί εποπτικού συμ- 
ίου.

;έ το άρθρο 61 προβλέπεται ή δυνατότητα όπως τρεις 
ελάχιστο ένοόσεις γειοργικών συνεταιρισμών, τής ίδια: 
ϋρύτεεης γεωγραφικής περιοχής, συνιστοΰν έπαγρελ- 
κές ένώσεις (περιφερειακές ομοσπονδίες) για τήν έξυ- 

ετηση κοινών ηθικών καί οικονομικών συμφερόντων τών 
ών τους, διάδοση τοΰ γεωργικού συνεργατισμού καί 
.μυγή τών αρχών του. Οί ομοσπονδίες αύτέε δεν έχουν 
^νομικό σκοπό. Μέ τήν παρ. 3 τού άρθρου αύτού προβλέ- 

ται ή σύσταση κατά παραγωγικό κλάδο ή για ορισμένο 
,εισμένα όμοειδή προϊόντα κεντρικής επαγγελματικής 
-σειος (εθνική ομοσπονδία), ή όποια εκπροσωπεί τούς 

-,γωγούς τοΰ προϊόντος καί παρέχει συμβουλές καί βοή- 
στά μέλη της γιά τήν καλύτερη οργάνωση καί προγραμ- 
τμο τής παραγωγής τους. Οί επαγγελματικές αυτές 
νώσεις σΰμφουνα μέ τήν παρ. 4 διέπονται άπό τις δια- 
ις περί επαγγελματικών σωματείων, τόσο γιά τήν 

τάση όσο καί γιά τήν λειτουργία τους καί υπάγονται 
- έποπτεία τού Υπουργού Γεωργίας.
: έ το άρθρο 62 προβλέπεται ή συμμετοχή όλων τών συνε- 
στικών οργανώσεων καθώς καί τών έπαγγελατικών 
,ρθρου 61 εις μία πανελλήνια συνομοσπονδία, πού άπο- 
τήν κεντρική ανώτατη ιδεολογική καί επαγγελματική 

>ωση τής συνεταιριστικής κινήσεως τή: Χιόρας. Μέ 
,εταβατική διάταξη τής παρ. 5 τού άρθρου 68 ορίζεται 
ανώτατη αυτή επαγγελματική συνεταιριστική οργάνωση 
ή Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών 

-αιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) που ύφίσταται καί /ειτουρ- 
ήμερα καί ή οποία ύποχρεούται νά προσαρμόσει σύμ- 
με τι: διαταςει: τού παεόντο: νόμου τό καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Ποινικέ: καί δικονοιιικέ: δι

.ε/.ων του όιοικητικου συμβου/.ιου 
συνεταιρισμών γιά τυχόν παραβάο 
άναφέρονται. Μέ τήν παρ. 2 όρίί 
.ώς τά μέλη τού εποπτικού συμβο 
γούν διαχειριστικό έλεγχο. έε’ όσον 
η ελέγχου παρέχουν έ*/ γνιόσει ψευδή 
ύν ουσιώδη περιστατικά πού αφορούν 
ν παρ. 3 θεσπίζεται απειλή επιβολής 
χοποιούν παράνομα στην επωνυμία 
ταιρισμος». «ένωση συνεταιρισμών»: 

συνεταιρισμών». Γό άρθρο αυτό περ: 
ικήματα στις πιό χαρακτηριστικές τ 
υγει την ποινικοποίηση όλων τών θ

συνεταιριστικής οεασεως. κρινοντες επαοκεις τις διατάζεις 
τού ποινικού κώδικα γιά τόν κολασμό τών άλλων ποινικών 
αδικημάτων.

Τό άρθρο 64 περιέχει δικονομικές διατάζεις καί ορίζει 
τό αρμόδιο δικαστήριο γιά τήν εκδίκαση τών διαφορών 
μεταξύ συνεταιρισμού καί τών μελών του. Μέ τήν παρ. 4 
έπεκτείνεται ή πενταετής παραγραφή τού αστικού κώδικα 
έπί τών ενοχικό»'/ απαιτήσεων τρίτων έναντι τών συνεται
ρισμών.

ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Ειδικές καί Τελικές διατάζεις.

Μέ τό άρθρο 65 προβλέπονται οί επιχορηγήσεις πού δια
τίθενται γιά την συνεταιριστική εκπαίδευση καί τήν ανά
πτυξη τών σχέσεων μέ τις συνεταιριστικές οργανώσεις τό/ν 
χωρών τής κοινής αγοράς καθώς καί την προσαρμογή στοές 
όρους καί τις συνθήκες τής αγοράς αυτής. Οί δύο αυτές 
επιχορηγήσεις συμπληρώνονται καί άπό τήν επιχορήγηση 
τού άρθρου 2 παρ. 3 που προβλέπεται ειδικά, γιά τήν περί
πτωση άναλήψεως άπό μέρους τών γεωργικό»'/ συνεταιρι
σμών δραστηριοτήτων σχετιζομένων μέ τήν εφαρμογή 
τής κρατικής γεωργικής ή κοινωνικής πολιτικής. Επίσης 
προβλέπεται μέ τήν παρ. 4 επιχορήγηση πρός τις συνεταιρι
στικές οργανώσεις γιά τήν πρόσληψη ειδικού έπιστημονικου 
προσωπικού καί μέ τήν παρ. 5 ενίσχυση της ΠΑΣΕΓΕΣ 
άπό τά όσοδα τού Ο.Γ.Α. μέ ποσοστό 1 % άπό αύτά. Τέλος 
τό άρθρο περιέχει ειδική διάταςη (παρ. 6) πού άπαγορεύει 
τΐε επιχορηγήσεις τού κράτους γιά ζημίες τών γεωργικών 
συνεταιρισμών προερχόμενες άπό τήν επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα.

Στο άρθρο 66 παρέχονται οί άναγκαΐες ειδικές εξουσιοδο
τήσεις γιά τήν ρύθμιση τών σ’ αύτές ρητά άναφερομένων 
θεμάτων. Σημειώνεται ότι υπάρχει άλλη μία εξουσιοδότηση 
στό άρθρο 17 παρ. 4 γιά τήν μείωση τής άξίας τής συνεται
ρικής μερίδας προκειμένου περί συνεταιρισμών πού ιδρύον
ται σέ ορισμένες περιοχές τής χιθρας.

Στό άρθρο 6/ αναγράφονται ειδικά καί κατά, θέμα όλες 
οι φορολογικές απαλλαγές, άτέλειες κ.λ.π. πού αναγνωρί
ζονται στούς γεωργικού; συνεταιρισμούς. Πρέπει νά ση
μειωθεί ότι οί απαλλαγές αύτές δέν σκοπούν προνομιακή 
μεταχείριση τών γεωργικών συνεταιρισμών, ή οποία πάν
τως Οά δικαιολογείτο καί άπό τήν σχετική επιταγή τού 
άρθρου 12 παρ. 5 τού Συντάγματος πού επιβάλλει τήν προ
στασία καί τήν μέριμνα γιά τήν άνάπτυξη τών συνεταιρισμών, 
άλλα, κατά κύριο λόγο, άναγνοέριση τής ιδιομορφία: τών 
σχέσεων συνεταιρισμού καί τών μελών του καί τών ιδιαιτέ
ρων δυσμενών οικονομικών όρων, κάτω άπό τούς όποιους 
βρίσκονται οί γεωργικοί συνεταιρισμοί στην άρχή τουλάχι
στο ν τής λειτουργίας τους.

1 ό άρΟ. 68 περιέχει μεταβατικές διατάξεις γιά. τήν προσαρ
μογγ των υφιστάμενων νομικών και πραγματικών κατα

: διατάξεις κατά στάσεων στό νέο νοαοθετικό καθεστώς καί τό άεθεο 6‘J
τών υπαλλήλων καθορίζει τήν έναρξη τή: ισχυοε του νέου νομού.
πού στό άρθρο Αύτό είναι στις γενικές του γραμμέ; τό προκτίμενο σχέδιο

1L οτι ο·.ο;κοντά·. νόμου τό όττοίο άναοέρ ετα·. στο υ: γκοργικουε συνετά·.*
»υ r4 εκείνο*, που ρισμου; και το όποιο έχο*υμε τή··/ τιμή νά υποβάλλουμε στην
' στήν σχετική εθνική αντιπροσωπεία v»i τήν ύήοισά του.
στοι/εια ή άπο-
τήν διαχείριση. ΆΟήναι 2." - Σεπτεμβρίου Π78

ττο’.νή: σέ όσου; (,)|. Ύπουενοίτουε τιγ λεεει:
) ή ακεντεική Δικαιοσύνη: (Κκονομικών.
ιορίζει τά ποινι- Γ. ΣΊ'Λ.ΜΑΤΙ!Σ Ay. ΚΑΧΕΛΑυίΐυΐΆΟΣ
τεριτττίόσειε και Γ εωενίαε Κοινωνικών 'Τπηεεσιών
εμάτιον που θά ]'. Μ ΓΙΟΠΌΣ ΣΙΙ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ


