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Έπί τόΰ σχεδίου Νόμου «Περί Γεωργικών Συνεταιρισμών·’.

Πυός τήν Βουλήν τών Ελλήνων

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Είναι γνωστό πώς ή χώρα μας έχει μακροχρόνια συν

εταιριστική τ:αρά<$οση καί μπορεί βάσιμα να χαρακτηριστεί 
σαν τό λίκνο τοΰ σύχγρονου συνεργατισμού. Πολύ πριν άπό 
την εμφάνιση τής μεγά/.ης θεωρητικής κινήσεως πού ση- 
μειώθηκε στην Δυτική Ευρώπη στις άρχές καί τά μέσα τοΰ 
19ου αιώνα γύρω άπϋ τήν χρησιμότητα καί τις δυνατότητες 
των συνεταιριστικών οργανώσεων. · το συνεργατικό πνεύμα 
εκδηλώθηκε καί βρήκε γόνιμο έδαφος εφαρμογής στον ελλη
νικό χώρο, παρ’ όλες τις δυσμενέστατες συνθήκες τής εθνι
κής μας ζωής. Οί συνεταιρισμοί τών Άμπελακίων καί τής 
Τσαριτσάνης στήν Θεσσαλία, τών μασττχοπαραγωγών στήν 
Χίο καί οί ναυτικοί συνεταιρισμοί τών νησιών τού Αιγαίου 
άποτελοΰν πρότυπα γιά μια ελεύθερη, αυτόνομη καί οικο
νομικά άποδοτική συνεταιριστική δράση, ενώ ταυτόχρονα 
μάς δίνουν καί μία χαρακτηριστική διάψευση τής άπόψεως 
ότι ό άτομοκεντρισμός τοΰ έλληνα δημιουργεί ανυπέρβλητο 
κώλυμα γιά τήν άνάπτυξη τής κοινωνικής καί οικονομικής 
συνεργασίας. Το φαινόμενο, τής δημιουργίας τών πιό πάνω 
συνεταιριστικών όργανούσεων συμπληρούνουν καί άλλες εθι
μικές μορφές οικονομικής συνεργασίας πού άναπτύχθηκαν 
στον χώρο τής ελληνικής γεωργίας καί τής ναυτιλίας άπό 
τον 17ο αιώνα, οπούς οί συνεταιρισμοί κτηνοτροφών (τσε
λιγκάτα. μιτάτα κ.λ.π.). ·*·ι

2. Οί κοινωνικοοικονομικές συνθήκες-πού επικράτησαν 
μετά τήν εθνική επανάσταση τοΰ 1S21 καί την δημιουργία 
ελεύθερου ελληνικού κράτους καί ειδικότερα ή κατάσταση, 
πού διαμορφώθηκε στον τομέα τής γεωργικής ιδιοκτησίας 
καί της μορφής τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς 
καί ή έλλειψη ενεργού κρατικού ενδιαφέροντος καί κατάλλη
λης νομοθετικής πολ.ιτικής δεν έπέτρεψαν τήν άνάπτυςη τού 
θεσμού καί τήν λ.ειτουργική ενσωμάτωση του στήν οικονο
μική ζωή τοΰ τόπου παρά μόνο μετά πάροδο ογδόντα περί
που χρόνων. Πραγματικά, ή συνεταιριστική κίνηση άρχισε 
νά αναζωογονείται στις άρχές τού αιώνα μας κυρίως έν όψει 
τών διαρθρουτικών μεταβολών καί τών αύςανομένων αναγ
κών τής ελληνικής γεωργίας σέ τεχνικά μέσα καί σέ κεφά
λαια άλλά καί μέ τήν έπίδραση τών συνεταιριστικών θεω
ριών πού κυριαρχούσαν στήν Δυτική Ευρώπη. Ή νέα αυτή 
συνεταιριστική κίνηση εκδηλώθηκε μέ τήν ίδρυση σειράς 
γεωργικών συνεταιρισμών, όπως τού γεωργικού προμηθευ
τικού συλλόγου Βυτίνας (1S93), τού μετοχικού γεωργικού 
συλλόγου Αλμυρού (1900), τού μετοχικού ταμείου- άλλη- 
λ.οβοηθείας Νεοχωρίου Παραχελωίτιδος (1911). τού γεωρ
γικού προμηθευτικού συνδέσμου .Μεσογείων (1912), τών 
οΐνοποιητικών συνεταιρισμών .Μεγάρων κάί Χαλ.κίδος. Επι
βεβαιώθηκε έ’τσι καί στήν χώρα μας ότι ό συνεταιρισμός 
είναι μία πρωτογενής οικονομική έργάνωση πού πηγάζει 
μέσα άπό τις ίδιες τις ανάγκες μιας αναπτυγμένης άνταλ- 
λακτικής οικονομίας καί όχι ένα δημιούργημα τού νομοθέτη. 
Ό τελευταίος μπορεί νά ένισχύσει τό συνεταιριστικό πνεύμα 
καί νά τό προσανατολίσει σέ σωστές κατευθύνσεις, άνάλ.ογα 
μέ τις γενικότερες κοινωνικές συνθήκες καί τήν φιλ.ιλ.εύθερη 
ή μή δομή τού κράτους, όχι όμως καί νά επιβάλει τήν συν
εταιριστική κίνηση ή~νά τήν κατευθύνει εξουσιαστικά καί 
άπόλ.υτα.

3. Τό Ελληνικό Κράτος, μέσα στά πλαίσια τής γενικό
τερης κοινωνικοοικονομικής προόδου πού σημειώθηκε τήν 
εποχή εκείνη καί τής άναγεννητικής προσπάθειας πού άνέ- 
λ,αβαν οί μετά τό 1909 κυβερνήσεις, μέ ήγέτη καί έμπνευστή 
τον Έλ,ευθέριο Βενιζέλο, κατανόησε τήν άνάγκη τής ένισχύ- 
σεως τής συνεταιριστικής κινήσεως καί τής παροχής ενός 
άπλ.ού καί προσαρμοσμένου στις ελληνικές συνθήκες νομο
θετικού υπόβαθρου γιά τήν περαιτέρω ανάπτυξή της. "Ετσι 
μετά την λήψη μερικών αποσπασματικών καί περιστασια- 
κών μέτρων, στά τέλ,η τού 1914 επί υπουργίας στον τομέα

τής εθνικής οικονομίας τού Ά. Μιχαλακοπούλ,ου. ψηφίστηκε 
ό Ν.602/1915 «περί συνεταιρισμών» μέ συντάκτη καί ειση
γητή τον πρωτεργάτη τής συνεταιριστικής κινήσεως στήν 
Ελλάδα Σ. Ίασεμίδη. Ό νόμος αύτός, πού δημοσιεύτηκε 

στις 24 Ιανουάριου 1915 (ΦΕΚ 33) είχε σάν υπόδειγμά 
του κυρίως τον γερμανικό καί τον αυστριακό νόμο καί έκά- 
λ.υψε επί έξήντα καί πλ.έον χρόνια τον ελληνικό συνεργατι
σμό. Σήμερα μπορούμε νά πούμε ότι παρά τις ελλείψεις του 
ό νόμος εκείνος ήταν ένα προοδευτικό νομοθέτημα μέ δημο
κρατική πνοή καί ότι άνταποκρίθηκε ικανοποιητικά στις 
κοινωνικές καί οικονομικές απαιτήσεις τού γεωργικού μας 
πληθυσμού, τόσο στήν εποχή πού συντάχθηκε όσο καί κατά 
τις μεταγενέστερες εξελίξεις τής γεωργικής οικονομίας.

4. Ό νόμος 602/1915 άφορούσε σέ όλους τούς συνεται
ρισμούς καί όχι μόνο στούς γεωργικούς, περιλάμβανε δέ τις 
κυριότερες μορφές τους, όπως είναι οί πιστωτικοί, οί προ
μηθευτικοί, πωλήσεώς προϊόντων, παραγωγικοί καί άλλη- 
λασφαλιστικοί. Οί συνεταιρισμοί, τούς οποίους πρόβλεψε 
ό νόμος 602, μπορούσαν νά είναι είτε μέ περιορισμένη, είτε 
μέ απεριόριστη εύθύνη, είχαν δέ οπωσδήποτε τήν εμπορική 
ιδιότητα. Κυρίως ό νόμος αύτός άπέβλ.εψε στήν καλύτερη 
οργάνωση καί άνάπτυξη τής γεωργικής παραγωγής καί 
στήν χειραφέτηση τού γεωργικού πληθυσμού άπό τήν κερ
δοσκοπία καί τήν" τόκογλυφίάΤ γΓ αυτό καί μπορεί νά λ.εχθεϊ 
ότι είχε σάν πρότυπο, στήν άνάπτυξη τού όποιου κατά κύ
ριο λ.όγο άπέβλ.επε, τόν πιστωτικό συνεταιρισμό. Ό νόμος 
τού 1915 τροποποιήθηκε καί συμπληρώθηκε διαδοχικά μέ 
διάφορα νομοθετήματα (ν.δ. τής 2S.11/12.12.1925, ν.5289/ 
1931, ν. 6070/1934 κ.ά.). Ή άνάπτυξη τών γεωργικών 
συνεταιρισμών πού συντελέστηκε κάτω άπό τό νομοθετικό' 
καθεστώς τού ν. 602/1915 υπήρξε εντυπωσιακή, βρήκε δέ 
καί προεκτάσεις στήν δημιουργία άναγκαστικών συνεται
ρισμών, όπως οί συνεταιρισμοί άποκαταστάσεως άκτημό- 
νων καλλιεργητών. οί εγγειοβελτιωτικοί κ.ά. Ή σημασία 
τών γεωργικών συνεταιρισμών γιά όλη τήν οικονομία τής 
χώρας, τήν δομή της καί τούς προσανατολισμούς της, είναι 
σήμερα άναντίρρητη καί πρωταρχική. Γιά τήν οριστική 
διαμόρφωση τοΰ θεσμού καί τήν προσαρμογή του στις σύγ
χρονες άπαιτήσεις, τεράστιος υπήρξε ό ρόλος τής ’Αγροτι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος, τόσο μέ τήν ένάπτυξη τών 
εργασιών της στον πιστωτικό τομέα καί τήν διοχέτευση 
σημαντικών κεφαλαίων στήν γεωργία καί ειδικότερα στις 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, όσο καί μέ τήν έποπτεία, 
καθοδήγηση καί τεχνική βοήθεια πού παρέχει στούς γεωρ
γικούς συνεταιρισμούς. Σήμερα οί γεωργικοί συνεταιρισμοί 
έχουν φτάσει τούς 7.415 μέ 719.479 μέλ.η (στατιστικά στοι
χεία 31.12.1975). Τά τελευταία χρόνια σημειώνεται πάντως 
μία μείωση τού συνολικού άριθμού τών γεωργικών συνεται
ρισμών πού εκφράζει κυρίως τήν έπερχόμενη διάλυση τών 
άδρανούντων συνεταιρισμών καί τήν ισχυροποίηση καί αύ
ξηση τών μελ.ών εκείνων πού λειτουργούν ικανοποιητικά 
και άποδοτικά.

5. Ή ευνοϊκή αυτή εξέλιξη τού συνεταιριστικού κινή
ματος γιά τήν ελληνική γεωργία δέν μπορεί νά καλύψει τις 
άτέλειες, τις δυσαρμονίες, τήν ανεπάρκεια, οργανωτική καί 
λειτουργική, πού παρατηρεΐται σέ μεγάλ.ο άριθμό γεωργικών 
συνεταιρισμών. Τά φαινόμενα αυτά δέν είναι αποκλειστικά 
ελληνικά, είναι όμως άναγκαΐο νά έπισημανθοϋν καί έξου- 
δετερωθούν έγκαιρα καί αποτελεσματικά, ώστε τό συνεται
ριστικό κίνημα νά διαδραματίσει τόν ρόλ.ο του στον έκσυγ- 
χρονισμό τής οικονομίας μας καί στήν ένταξή της στήν κοινή 
εύρωπαϊκή άγορά. Τά μειονεκτήματα αυτά έχουν επιση- 
μανθεΐ άπό άρκετές δεκαετίες, μπορούν δέ νά συνοψιστούν 
στά έξήγ: α) ύπαρξη πολλών γεωργικών συνεταιρισμών 
μέ μικρό άριθμό μελ.ών καί πενιχρά μέσα, πού άδυνατοϋν 
νά οργανώσουν υπηρεσίες καί παροχές άνάλ.ογες μέ τις σύγ
χρονες άπαιτήσεις τής γεωργικής οικονομίας καί πού ού- 
σιαστικά έχουν περιπέσει σέ άδράνεια. “Ετσι άπό τούς 7.415 
γεουργικούς συνεταιρισμούς πού υπήρχαν τήν 31.12.19/5 
οί 3S2 ήταν άπόλ.υτα άδρανούντες καί 31 είχαν ήδη προτα- 
θεΐ γιά διάλυση, β) τό μεγαλύτερο μέρος τών γεωργικών



c~jviTo.iptoμ.ων iOf-vuy.. kjLt :rjv jxo^y/^ .uj «..στίυτίΛΟ^ ojv-
εταιρισμού για την εξεύρεση' δανείων, χωρίς ουσιαστικό 
ρόλο καί λειτουργικό σύνδεσμο μέ την γεωργική παραγωγή. 
Ή μορφή αύτή συνεταιρισμού μετά την λειτουργία τής 
’Αγροτικής Τραπέζης καί τήν αναγωγή τής πιστέ ως σέ 
αυστηρά ελεγχόμενη άπό τό κράτος λειτουργία κατέστησε 
τούς πιστωτικούς σινεταιρισμοΰς υποτυπώδεις γραφειο
κρατικές οργανώσεις, ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες πού 
οί πιστωτικοί συνεταιρισμοί δεν βρήκαν διέξοδο στήν Ανά
πτυξη καί προμηθευτικών εργασιών ή τήν καλύτερη οργά
νωση τής πωλήσεως τών γεωργικών προϊόντων τών μελών 
τους, γ) έλλειψη. Αναπτυγμένης συνεταιριστικής συνειδή- 
σεως καί επαρκούς συνεταιριστικής καταρτίσεωε τών με
λών καί τών στελεχών τών συνεταιρισμών άλλά καί έλλειψη 
ικανοποιητικού ενδιαφέροντος γιά τις εργασίες τού συνεται
ρισμού, μέ συνέπεια τήν δημιουργία οικονομικού άδιεςό- 
δου ή τήν Αδυναμία έξυπηρετήσεως τών εύρυτέρων Αναγκών 
τών μελών ή προσελκύσεως νέουν μελών, δ) ή εσωτερική 
οργάνωση καί λειτουργία τών συνεταιρισμών ύπόκειται σέ 
γραφειοκρατικές διατυπώσεις καί σέ έντονη παρέμβαση τών 
οργάνων τής κρατικής έποπτείας πού δημιουργούν, πολλέε 
φορές άποπνικτική κατάσταση καί μαρασμό τής συνεται
ριστικής ζωής, ε) έλλειψη προσαρμογής άλλά καί επαρκούς 
επικοινωνίας μέ τις συνεταιριστικές οργανώσεις τής Δυτι
κής Ευρώπης, πού δημιουργεί ανικανότητα συναγωνισμού 
στις διεθνείς Αγορές καί άφομοιώσεως τών νεωτέρων παρα
γωγικών ή οργανωτικών μεθόδων καί συστημάτων.

:—6—ΟΧ -γεωργικοί συνεταιρισμοί δέν είναι οικονομικές 
οργανώσεις γιά τις όποιες τό κρατικό ενδιαφέρον επιτρέπε
ται νά παραμείνει στο' επίπεδο τού Αμέτοχου παρατηρητή. 
*0 γεουργικός συνεταιρισμός, σάν ελεύθερη καί συνειδητή 
οργάνωση τών Ανθρώπων πού μοχθούν καί στηρίζουν τόν 
βασικότερο κλάδο τής εθνικής μας οικονομίας, τήν γεωργία 
καί σάν μορφή οικονομικής οργανώσεως πού συνδυάζει κατά 
τον πιο επιτυχημένο μέχρι σήμερα τρόπο τήν Ατομική πρω
τοβουλία μέ τήν κοινωνική συνεργασία, έπιτελεί τεράστιο 
κοινωνικό καί οικονομικό ρόλο. "Αν ό γεωργικός συνεταιρι
σμός ξεκίνησε σάν Αναπόφευκτη Αντίδραση στην Ασυδοσία τής 
κεφαλαιοκρατικής οργανώσεως τού 19ου αιώνα, μέ τήν Από
λυτη καί έξουθενωτική γιά τούς οικονομικά Ασθενέστερους 
ελευθερία της, σαν ένα μέσο άμύνης καί έπιβιώσεως τών 
οικονομικά δυσπραγούντων καί επιχειρηματικά άνοργανώ- 
των γεωργών, σήμερα εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πλαί
σιο τού φιλελευθέρου άλλά καί κοινωνικά προσανατολισμέ
νου κράτους, έτσι ώστε ή Ανάπτυξή του καί ή πετυχημένη 
εφαρμογή του Αποτελεί τόν κυριότερο σταθεροποιητικό 
παράγοντα σέ μια ομαλά εξελισσόμενη κοινωνία πού επι
διώκει νά φθάσει στά Ανώτερα δυνατά επίπεδα οικονομικής 
ευμάρειας καί πολιτιστικής άναπτύξεως μέσα σέ πλαίσια Ατο
μικής ελευθερίας καί κοινωνικής δικαιοσύνης. Ή υπευθυ
νότητα καί οί δημοκρατικές διαδικασίες πού διέπουν τήν 
λειτουργία τού συνεταιρισμού δημιουργούν τις καλύτερες 
προϋποθέσεις γιά τήν ουσιαστική επέκταση της δημοκρα
τίας μέσα στόν μηχανισμό τής οικονομίας καί τήν συμμε
τοχή τού μεμονωμένου Ατόμου στήν οικονομική Ανάπτυξη 
τής χώρας. Ή διατήρηση καί καλύτερη Αξιοποίηση τής Ατο
μικής ιδιοκτησίας μέ τήν όποια είναι ριζωμένη ή νοοτρο
πία. ή ψυχοσύνθεση καί ή παράδοση τού έλληνα γεωργού, 
ό συνδυασμός τής γενικότερης κοινωνικής άναπτύξεως τής 
υπαίθρου καί τής διευρύνσεως τής οικονομικής συνεργασίας 
τών διαφέρουν παραγωγικών κλάδων μέ τις οικογενειακές 
κατά βάση γεωργικές οικονομικές μονάδες, ή δυνατότητα 
δημιουργίας πιό εκτεταμένων καί πιό αποδοτικών, μέ κα
θαρά οίκονομικοτεχνικά κριτήρια, γεωργικών εκμεταλλεύ
σεων καί ή παρεχόμενη διέξοδος στήν Ατομική πρωτοβου
λία. γιά τήν Ανάπτυξή της σέ ευρύτερους τομείς επιχειρη
ματικής δράσεως. συνενώνονται κατά τόν καλύτερο δυνατό 
τροπο μέσα στήν μορφή τού γεωργικού συνεταιρισμού καί 
συνθέτουν τήν πιό πετυχημένη Απάντηση προς τόν γραφειο
κρατικό ολοκληρωτισμό καί τήν Αναγκαστική εξάρτηση 
πού επιβάλλουν άλλα συστήματα οικονομικής οργανώσεως.

μέ τήν δημιουργική καί ουσιαστική δημοκρατία, μέ τήν 
οικονομική Ανάπτυξη μέσα σέ υγιή πλαίσια καί μακριά άπό 
καθαρά κεφαλαιοκρατικές εξαρτήσεις, οί γεουργικοί συν
εταιρισμοί καλούνται, Αφού Αναδιοργανωθούν καί άναπρο- 
σαρμοσθούν στις συνθήκες τής σύγχρονης ελληνικής οικο
νομίας καί τις Απαιτήσεις τής ευρωπαϊκής Αγοράς, νά. δια
δραματίσουν ένα πολύ πιό δυναμικό καί Αποφασιστικό, παρά, 
μέχρι σήμερα, ρόλο. ' Η θέσπιση τών νομοθετικών προϋπο
θέσεων γιά την δημιουργική ένίσχυση τών γεωργικών συν- 
τεαιρισμών καί τήν διά. μέσου αυτών βελτίωση τής ελληνικής 
γεωργίας καί τής θέσεως τού έλληνα γεωργού είναι τό άντι- 
κείμενο τού παρόντος νόμου.
II. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΤ ΝΟΜΟ

ΣΧΕΔΙΟΥ
1. Ή γενικότερη θεώρηση τού συνεταιριστικού κινήμα- 

ματος όπως αυτό εξελίχθηκε μέχρι σήμερα καί ή εκτίμηση 
τών αναγκών τής ελληνικής γεωργικής οικονομίας προσδιο
ρίζουν κατά κύριο λόγο τούς στόχους μιας Ανανεωτικής νομο
θετικής πολιτικής. Ή διαμόρφωση όμως μιας τέτοιας πο
λιτικής προϋποθέτει Αναγκαστικά τήν συνεκτίμηση καί άλ
λων στοιχείων μέσα στά γενικότερα πλαίσια τών ιδεολογι
κών βάσεων τού δημοκρατικού μας πολιτεύματος καί τών 
στόχων τής εθνικής μας πολιτικής. Π ρέπει πρώτα Απ’ όλα 
νά γίνει Αντιληπτό πώς μια νομοθετική πολιτική πάνω στο 
θέμα τών γεωργικών συνεταιρισμών δέν είναι αυτοδύναμη 
καί Ανεξάρτητη Από άλλους παράγοντες. Δέν μπορούμε να 
Απομονώσουμε τό συνεταιριστικό φαινόμενο καί νά προσπα
θήσουμε να τό εκσυγχρονίσουμε χωρίς συνάρτηση προς τήν 
μορφή, τήν κατάσταση καί τις προοπτικές τής ελληνικής 
γεωργίας, ή άσχετα Από τήν λήψη άλλων νομοθετικών μέ
τρων.

2. "Αν σήμερα μπορεί νά. γίνει λόγος γιά ένα καινούργιο 
νόμο περί γεωργικών συνεταιρισμών αυτό οφείλεται πρωτ
αρχικά στό γεγονός ότι ή ελληνική γεωργία δέν βρίσκεται 
στήν κατάσταση πού βρισκόταν τό 1915 ή τό 1950. Ή δομή 
τηςΓ τό πληθυσμιακό ενεργητικό της, ό τεχνικός έξοπλισμός 
καί ή υποδομή της έχουν Αλλάξει. "Αν καί ή μορφολογία τού 
εδάφους Αποτελεί Ανυπέρβλητο περιοριστικό παράγοντα της 
γεωργικής άναπτύξεως τής χώρας μας, τά. εδάφη πού Απο
δόθηκαν σέ Ανώτερες μορφές καλλιέργειας, τά διατιθέμενα 
στήν γεωργία κεφάλαια, τά. εγγειοβελτιωτικά έργα, ή εισα
γωγή γεωργικών μηχανών, ή χρησιμοποίηση λιπασμάτων 
καί γεωργικών φαρμάκων καί ή καλύτερη όργάνωση τού 
έξαγωγικού έμπορίου, ιδίως στά επεξεργασμένα προϊόντα, 
πολλαπλασιάσθησαν καί ένισχύθησαν σημαντικά. Τά. νομο
θετικά καί κυβερνητικά μέτρα τής δεκαετίας τού 1950 καί 
τά μεγάλα έργα πού άρχισαν νά έκτελούνται άπό τότε, τόσο 
άπό -τής τακτικές πηγές τού προϋπολογισμού, όσο καί μέ 
τά μέσα τού προϋπολογισμού τών επενδύσεων, είχαν απο
φασιστική σημασία γιά τήν πρόοδο τής ελληνικής γεωργίας 
καί τήν σημερινή της διαμόρφωση. Ή ολοκλήρωση τής 
αγροτικής άποκαταστάσεως τών άκτημόνων μέ τήν απαλλο
τρίωση καί τήν διανομή τών μεγάλων ιδιοκτησιών, πού 
έγινε μέ βάση τό άρθρο 104 τού Συντάγματος τού 1952, ή 
Απορρόφηση μέρους τού γεωργικού πληθυσμού Από την 
Αναπτυσσόμενη βιομηχανία καί άλλους επαγγελματικούς 
κλάδους, ή εισαγωγή καί Ανάπτυξη νέων καλλιεργειών καί 
προϊόντων έδωσαν στήν ελληνική γεωργ'ία μία πολύ πιό 
συγχρονισμένη μορφή καί τής έδωσαν καινούργιες δυνατό
τητες, πού άρχισε νά τις άξιοποιεΐ ήδη Από τό τέλος τής 
ce-καετία; τού 1950. Ή οϋπαετ'.αή εξάλειψη τών μεγάλων 

Αγροτικών ιδιοκτησιών, ή Ανάπτυξη τής γεωργικής καί 
τεχνικής μορφώσεους. ή επέκταση τού οδικού δικτύου καί ή 
ευχέρεια τής ταχείας μεταφοράς τών γεωργικών προϊόν
των διαμόρφωσαν ένα νέο τύπο γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
ικανό νά σταθεί καί νά αντιμετωπίσει τις συνθήκες τής εύρω- 
παϊκής αγοράς. ’Αλλά, καί μετά τήν Αποκατάσταση τής δη
μοκρατίας στήν χώρα μας, τόσο ή κυβήρνηση εθνικής ενό
τητας όσο καί ή παρούσα κοινοβουλευτική κυβέρνηση έλα
βαν σειρά, συγκεκριμένου·./ μέτρων γιά τήν περαιτέρω ένίσχυση
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και άνάπσυξη σής γεωργίας μέ συνέπεια την αύξηση τού 
γεωργικού εισοδήματος, πού έπιτρέπει μιά καινούργια καί 
συγχρον.σμένη θεώρηση τοϋ συνεταιριστικού προβλήματος. 
Ή νομοθεσία περί των συνεταιρισμών πρέπει εξ άλλου να 
είναι ένα τμήμα μιας πολυσύνθετης καί πολύμορφης προ
σπάθειας. Ή αναμόρφωσή της μπορεί να πεσύχει στον επι
θυμητό βαθμό μόνο σε συνδυασμό μέ άλλα νομοθετικά μέτρα 
πού έχουν εξαγγελθεί ή είναι ακόμα αντικείμενο μελέτης, 
όπως είναι ή νομοθεσία περί αναδασμού, περί άξιοποιήσεως 
των εγκαταλειμμένων γεωργικών εκτάσεων, περί ύδάτων. 
περί εμπορίας γεωργικών προϊόντων, περί γεωργικών εται
ριών κ.λ.π. 'Η ανάγκη τοϋ νομοθετικού συντονισμού στον 
τομέα αυτόν είναι αυταπόδεικτη.

3. Λεύτερο προαπαιτούμενο στοιχείο γιά την αναμόρ
φωση τής νομοθεσίας περί γεωργικών συνεταιρισμών είναι 
ή θεώρηση της συνεταιριστικής κινήσεως καί τής σχετικής 
νομοθεσίας στις χώρες τής κοινής αγοράς. Ό ρόλος τών 
γεωργικών συνεταιρισμών μέσα στά πλαίσια τής τελευταίας 
κατέστη κεφαλαιώδης αφού γιά σή'/"πραγμάτωση τής κοι
νής αγροτικής πολιτικής, άπό την όποια έξχρτάται ή επι
τυχία τοϋ ευρωπαϊκού αυτού οικονομικού οργανισμού, είναι 
απαραίτητη ή συνεργασία τών- γεωργικών συνεταιρισμών 
τών χωρών μελών του. Ή ύπό τον I. LOCKHART συγ- 
κροτηθεϊσα επιτροπή εμπειρογνωμόνων γιά την μελέτη τοϋ 
θεσμού στις χώρες τής κοινής άγοράς κατέληξε πριν άπό 
μιά δεκαετία σέ ορισμένα πορίσματα καί προτάσεις γιά τήν 
ενοποίηση τών νομικών κανόνων καί τών άρχών πού πρέ
πει νά διέπουν τήν οργάνωση καί την δράση τών γεωργικών 
συνεταιρισμών. Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί αποκτούν έξ 
άλλου ξεχωριστή θέση καί σημασία στην οικονομία τής κοι
νής άγοράς μέ τό γνωστό σχέδιο MANS HOLT γιά τήν 
γεωργία. Κι’ αυτό γιατί άκριβώς μπορούν νά συνδυάσουν 
μέ επιτυχία τις άρχές πάνω στις όποιες στηρίζεται τό σχέ
διο αυτό, δηλαδή τις άρχές τής έλεύθερης πρωτοβουλίας 
τών παραγωγών, τής άριστοποιήσεως (OPTIMISATION) 
τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων καί τής συγκεντρώσεως 
καί προσαρμογής τής εμπορίας τών γεωργικών προϊόντων.

4. Οί τελικές κρίσεις καί προτάσεις τής πιό πάνου επι
τροπής εμπειρογνωμόνων εκτείνονται σέ ευρύτατο φάσμα 
προσαρμογών καί καινοτομιών. Κατ’ άρχήν τονίζεται ότι 
οι γεωργοί σάν επαγγελματική τάξη δέν θά υπερπηδήσουν 
τις δυσχέρειες πού άντιμετωπίζουν έάν οί γεωργικοί συν
εταιρισμοί δέν επεκτείνουν περισσότερο τήν δραστηριότητά- 
τους στήν περιοχή τής επεξεργασίας καί τοϋ εμπορίου τών 
γεωργικών προϊόντων, είτε οί ίδιοι, είτε συμμετέχοντας σέ 
μή συνεταιριστικές εταιρίες. Σέ συνδυασμό μέ αύτό άναφέ
ρεται ότι ή έκπροσώπηση καί οί συναλλαγές τών παραγωγών 
μέ τό εμπόριο καί τήν βιομηχανία πρέπει νά ανατίθενται 
ολοένα περισσότερο στούς γεωργικούς συνεταιρισμούς, οί 
όποιοι πρέπει νά αποκτήσουν σέ όλες τις χώρες, νομική 
προσωπικότητα, τήν εμπορική ιδιότητα καί συναλλακτική 
ικανότητα. Τό νομικό τους καθεστώς πρέπει νά διέπεται 
άπό ελαστικότητα πού νά επιτρέπει σέ κάθε συνεταιριστική 
βαθμίδα ή κατηγορία τήν υιοθέτηση "τής πιό κατάλληλης 
οργανωτικής μορφής. Στην συνέχεια τονίζεται ή άρχή τής 
έλεύθερης συμμετοχής, άναγνωρίζεται όμως ή άνάγκη νά 
υπάρχει μιά ευχέρεια επιλογής τών μελών καί .ή άναγκαιό- 
τητα τής άναλήψεους ενός ελάχιστου κύκλου ύποχρεώσεων 
άπο τά μέλη καί ειδικότερα γιά τήν άσκηση τοϋ δικαιώμα
τος άποχωρήσεως. Τονίζεται επίσης ή σκοπιμότητα τοϋ 
περιορισμού τής προσωπικής εύθύνης τών συνεταίρων άπε- 
ναντι τών τρίτων καί ή άνάγκη τής αύξήσεως τής συνεται
ριστικής περιουσίας καί τής αύτοχρηματοδοτήσεως. 'Υπο
δεικνύεται ή ευχέρεια συναλλαγής τών γεωργικών συνεταΐτ 
ρισμών καί μέ «μή μέλη». Τήν έκθεση συμπληρώνουν ειδι
κότερες προτάσεις πού άφοροϋν στήν φορολογική μεταχεί
ριση, στην άσκηση τής έποπτείας καί ενός συστήματος ελέγ
χου, στον τρόπο τής εσωτερικής διοικήσεως κ.λ.π. Ή συγ
κριτική εξ άλλου παρατήρηση τών νομοθεσιών τών χωρών 
τής κοινής άγοράς, παρά τήν ποικιλία τών έπί μέρους ρυθμί
σεων, μάς οδηγεί στήν διαπίστωση ότι ή νομοθεσία αυτή

προσαρμόζεται ολοένα περισσότερο σέ βασικές άρχές ελευ
θερίας άλλά καί συντονισμένης ενέργειας πού Οά επιτρέψουν 
στούς γεωργικούς συνεταιρισμούς νά διαδραματίσουν τον 
υπεύθυνο και πρωτοποριακό ρόλο γιά τήν παγίωση τής κοι
νής άγροτικής πολιτικής. Τά πρόσφατα αύτά νομοθετικά 
μέτρα όπως ή ORDONNAXCE τής 26.9.1967 καί ό νό
μος 72-516 τής 27.6.1972 στήν Γαλλία ή ό νόμος τής 6.7/ 
9.10.19/3 στήν Γερμανία, είναι εύλογο νά επηρεάσουν τήν 
νομοθετική πολιτική στήν χώρα μας. πού επιδιώκει τήν 
άμεση καί πλήρη ένταξή της στήν κοινή άγορά. δεδομένου 
ότι καί κοινωνικά καί πολιτιστικά ό ελληνας άγρότης βρίσκε
ται πολύ πιό κοντά σήμερα στόν δυτικοευρωπαϊο συνάδελφό 
του μέ τόν όποιο μπορεί νά συνεργαστεί αρμονικά καί άπο- 
δοττκά σέ όλους τούς τομείς.

5. Τρίτο στοιχείο έκτιμήσεους γιά τήν διαμόρφωση μιας 
νέας νομοθετικής πολιτικής γύρω άπό τούς γεωργικούς συν
εταιρισμούς είναι ή ιδιαίτερη θέση καί ό τονισμός τοϋ συν
εταιριστικού κινήματος ώς παράγοντος τής έθνικής οικο
νομίας πού γίνεται στο καινούργιο μας Σύνταγμα. "Ηδη τό 
Σύνταγμα τοϋ 1952 περιέλαβε στό άρθρο 109 διάταξη σύμ
φωνα μέ τήν οποία οί συνεταιρισμοί, γεωργικοί καί άστι- 
κοί, τελούν-ύπό τήν προστασία τού—κράτους, μεριμνώντος- 
συστηματικά ύπέρ τής άναπτύξεως αυτών. Τήν διάταξη 
αύτή συμπλήρωσε ερμηνευτική δήλωση ότι « ή κατά νό
μον σύστασις άναγκαστικών συνεταιρισμών δέν άντιβαί- 
νει, ώς τοιαύτη, εις τό Σύνταγμα». Τό ήδη ΐσχΰον Σύντα
γμα περιέλαβε στό άρθρο :2 δύο διατάξεις (παράγραφοι 5 
καί 6) πού άφοροϋν στούς σ υνεταιρισμούς. Κατά τήν πρώτη, 
«οί πάσης φύσεως γεωργικοί καί άστικοί συνεταιρισμοί 
αύτοδιοικοϋνται κατά τούς όρους τοϋ νόμου καί τοϋ κατα
στατικού των, τελοϋντες ύπό τήν προστασίαν καί έποπτείαν 
τοϋ Κράτους υποχρεωμένου νά μεριμνά διά τήν άνάπτυξιν 
αύτών». Κατά τήν δεύτερη, «έπιτρέπεται ή διά νόμου σύ- 
στασις άναγκαστικών συνεταιρισμών άποβλεπόντων εις 
έκπλήρωσιν σκοπών κοινής ώφελείας ή δημοσίου ένδιαφέ- 
ροντος ή κοινής έκμεταλλεύσεως γεωργικών εκτάσεων ή 
άλλης πλουτοπαρ αγωγικής πηγής, έξχσφαλιζομένης πάν
τως τής ίσης μεταχειρίσεως τών συμμετεχόντων». Οί δια
τάξεις αύτές πού πρέπει νά τοποθετηθούν μέσα στό εύρύ- 
τερο πλέγμα τών διατάξεων κοινωνικής καί οικονομικής 
πολιτικής πού θέτει ή οριοθετεί τό Σύνταγμα (όπως μέ τό 
άρθρο 1S παρ. 4 καί 6, τό άρθρο 24 παρ. 1, άρθρο 106 παρ.
1 καί 2 κ.λ.π.) άλλά καί μέσα στις γενικότερες κοσμοθεω
ρητικές κατευθύνσεις πού διαγράφουν άλλες διατάξεις του 
(όπως τό άρθρο 2 παρ. 1, τό άρθρο 5 παρ. 1, τό άρθρο 25 
κ.λ.π.), προσδίδουν στούς γεωργικούς ειδικότερα συνεται
ρισμούς βασικό λειτουργικό ρόλο υποβοηθητικό τών κρα
τικών δραστηριοτήτων στόν τομέα σής γεωργίας (βλ. πρα
κτικά τών συνεδριάσεων σής ολομέλειας τής Βουλής έπί 
τοϋ Συντάγματος 1975 σελ. 553). Οί διατάξεις αύτές θέ
τουν άκόμα τούς πρωταρχικούς στόχους πού πρέπει νά επι
διώξουν οί γεωργικοί συνεταιρισμοί κάτω άπό τις νέες συν
θήκες τής οικονομικής ζωής καί τις βασικές προϋποθέσεις 
γιά τήν έπιτυχία τοϋ έργου τους, ένώ ταυτόχρονα παρέχουν 
καίριες κατευθυντήριες γραμμές στόν κοινό νομοθέτη γιά 
τήν διαμόρφωση τής συνεταιριστικής νομοθεσίας πάνου σέ 
δημοκρατικές καί φιλελεύθερες άντιλήψεις, κυρίους όσον 
άφορά στήν συμμετοχή τών μελών καί στά δικαιο'υματά 
τους, άλλά καί στόν προσανατολισμό σής δράσεως τών συν
εταιρισμών. ’Από τις πιό πάνω διατάξεις τοϋ Συντάγματος 
γίνεται φανερό ότι ή παρέμβαση τοϋ κράτους στούς συνεται
ρισμούς πρέπει νά νοείται περισσότερο σάν υποβοηθητική 
καί προστατευτική παρά σάν δεσμευτική παρεμβολή στις 
έπί μέρους λειτουργίες καί σσήν δράση τους, καί ότι ή τε
λευταία αύτή πρέπει νά έφαρμόζεται μέ τό καθεστώς σής 
έλεύθερης οικονομίας καί τής ατομικής πρωτοβουλίας.

6. Μέ βάση τις πιό πάνω παρασηρήσεις καί τις έκτιμή- 
σεις, οί στόχοι σής νομοθετικής πολιτικής γιά μία έξ ύπαρ- 
χής θεώρηση καί ρύθμιση τών προβλημάτων τοϋ γεωργικού 
συνεργατισμού σσήν Ελλάδα διαμορφώνονται στό άκό- 
λουθο σχήμα :
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α) ’Ενίσχυση διά μέσου των γεωργικών συνεταιρισμών 
της γεωργίας ως τοϋ πιο σημαντικού κλάδου της έθνικής 
οικονομίας καί ό εκσυγχρονισμός της για την διαμόρφωση 
υγιών καί αποδοτικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

3) Ενσωμάτωση τών γεωργικών συνεταιρισμών στην 
οικονομική ζωή τοϋ τόπου ώς αναγκαίων τύπων οικονομι
κής οργανώσεως, άλλα καί ώς μορφών επιχειρηματικής 
συνεργασίας πού συνδυάζουν τήν κοινωνική αλληλεγγύη 
μέ τήν ελεύθερη συμμετοχή καί πρωτοβουλία.

γ) Ή διά μέσου τής άναπτύςεως τών γεωργικών συν
εταιρισμών ενίσχυση τής άποκεντρώσεως τής οικονομίας 
καί άντιμετώπιση τών δημογραφικών προβλημάτων πού 
προκύπτουν άπό τήν υποαπασχόληση η το περιορισμένο 
ύψος τοϋ εισοδήματος τοϋ πληθυσμού τής ελληνικής υπαί
θρου.

δ) Τόνωση τής ουσιαστικής συμμετοχικής δημοκρατίας 
στον οικονομικό τομέα καί δημιουργία υπευθύνων καί μορ
φωμένων στελεχών μεταξύ τοϋ γεωργικού πληθυσμού, ώστε 
να εξουδετερωθεί κατά τον πληρέστερο τρόπο ή κερδοσκο
πική εκμετάλλευση.

ε) Επέκταση τών παραγωγικών καί επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων τών γεωργικών συνεταιρισμών στον τομέα 
τών κοινών εκμεταλλεύσεων καί στούς τομείς εμπορίας καί 
βιομηχανικής επεξεργασίας^ τών γεωργικών προϊόντων καί 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες πού ή καθαρά ιδιωτική 
πρωτοβουλία καί οί ιδιωτικές επιχειρηματικές καί βιομη
χανικές μονάδες δέν καλύπτουν όλο το φάσμα ή τήν έκταση 
τής γεωργικής παραγωγής ή δέν παρέχουν έχέγγυα για τήν 
προσαρμογή τής παραγωγής στις ποιοτικές απαιτήσεις τής 
αγοράς. {

στ) Ενίσχυση τοϋ συνεταιριστικού πνεύματος καί τής 
εσωτερικής αυτονομίας τών συνεταιρισμών μέ παράλληλη 
εξάλειψη τών άσφυκτικών 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 κί
νηση στις χώρες τής κοινής άγοράς καί προς τήν νομοθε
σία τών χωρών τούτων, τουλάχιστον στά γενικότερα θέματα 
πού άφοροϋν τήν οργάνωση, τήν διοίκηση καί τον τρόπο λει
τουργίας τών συνεταιρισμών.

7. Αυτούς τούς στόχους προσπαθεί νά συνδυάσει τό προ- 
κείμενο νομοσχέδιο στήν επίλυση τών επί μέρους προβλη
μάτων καί στήν διατύπωση τών επί μέρους διατάξεών του. 
χωρίς νά άπομακρύνεται ριζικά ή επαναστατικά άπό τήν 
παράδοση καί τήν πείρα πού δημιούργησε μέχρι σήμερα ή 
συνεταιριστική κίνηση στήν Ελλάδα καί οί φορείς πού τήν 
εκπροσωπούν. Γιά νά δούμε κατά πόσο τό νομοσχέδιο ικα
νοποιεί αυτή τήν πρόθεση καί άνταποκρίνεται στις πιο πάνω 
ανάγκες θά πρέπει νά εκθέσουμε μέ λίγα λόγια τις γενικές 
γραμμές του καί τις βασικές άρχές στις όποιες στηρίζεται.

S. Τό υποβαλλόμενο νομοσχέδιο καταρτίστηκε μέ αφε
τηρία τήν άντίληψη τής αυτοτέλειας τοϋ αντικειμένου· του 
πού είναι άποκλειστικά οί γεωργικοί συνεταιρισμοί. Πρα
γματικά, ή ϊδιορυθμία’τοϋ συνεταιριστικού φαινομένου στον 
τομέα τής γεωργίας, ό σύνδεσμός του μέ τά δημογραφικά 
καί κοινωνικά προβλήματα τής υπαίθρου καί ό άμεσος άντί- 
κτυπός του στήν οικονομική οργάνωση τής χώρας, επιβάλ
λουν τήν ιδιαίτερη νομοθετική άντιμετώπιση τών γεωργικών 
συνεταιρισμών, άνεξάρτητα δηληδή κατ’ άρχήν άπό τούς 
κανόνες πού διέπουν ή μπορεί νά τεθούν γιά τούς άλλους 
συνεταιρισμούς. Οί άστικοί συνεταιρισμοί, ούτε τήν έκταση 
εφαρμογής, ούτε τήν ποικιλία δραστηριοτήτων, ούτε τις 
οργανωτικές διακλαδώσεις καί βαθμίδες, ούτε τήν γενικό
τερη σημασία τών γεωργικών συνεταιρισμών μπορούν νά 
διεκδικήσσυν. Ή νομοθεσία πού τούς καλύπτει ένδείκνυ- 
ται ίσως νά διαμορφωθεί μέ πρότυπό της τήν νομοθεσία περί 
γεωργικών συνεταιρισμών, άλλά δέν είναι άπαραίτητο καί 
ίσως ούτε σκόπιμο νά συμπίπτει μέ αυτή σε όλες τις δια
τάξεις της. ιδιαίτερα άν λάβουμε ύπόψη μας τις αντινομίες

τών σκοπών πού εμφανίζουν οί -δύο αυτές μορφές συνεται
ριστικής οργανώσεως. Άπό την πλευρά έξ άλλου τού χαρα

κτήρα τών διατάξειυν τοϋ νομοσχεδίου σέ σχέση μέ τήν δομή 
καί τήν λεπτομερειακή ρύθμιση τών θεμάτων στον ν.602/ 
1915 υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Παρά, τό γεγονός 
ότι στά ΰπό ρύθμιση θέματα προστέθηκαν καί άλλα, πού 
είτε στον αρχικό νόμο είχαν πολύ περιορισμένη έκταση, 
εΐτε αναφάνηκαν αργότερα καί ρυθμίστηκαν μέ άλλα μετα
γενέστερα νομοθετήματα. τό νομοσχέδιο έχει πολύ ελαστι
κότερο χαρακτήρα. Μέ 70 μόνο άρθρα σέ σύγκριση μέ τά 
95 τοϋ αρχικού νόμου περί συνεταιρισμών, καλύπτει μέ γε
νικές κατευθύνσεις ολόκληρο τό φάσμα τών οργανωτικών 
καί λειτουργικών προβλημάτων τοϋ γεωργικού συνεταιρι
σμού. αφήνοντας στά καταστατικά τήν ευχέρεια νά ρυθμί- 

'σουν ελεύθερα πλεΐστα θέματα πού προηγούμενα είχαν ύπα- 
χθεϊ στον κύκλο τοϋ άμεσου ενδιαφέροντος τοϋ νομοθέτη. 
Πρέπει νά σημειωθεί ακόμα οτι πο?,λές άπό τίς διατάξεις 
τοϋ νομοσχεδίου έχουν ένδοτικό ή επικουρικό χαρακτήρα 
καί; άφοροϋν σέ θέματα πού δέν ρυθμίζονται κατά διαφορε
τικό τρόπο άπό τό καταστατικό.

9. Άπό ουσιαστικής πλευράς το νομοσχέδιο αποβλέπει 
πρωταρχικά στήν ενίσχυση καί κατοχύρωση τοϋ δημοκρα
τικού χαρακτήρα τής συνεταιριστικής οργανώσεως καί αυτό 
τόσο άπο τήν άποψη τής συμμετοχής τών μελών καί τών 
σχέσεών τους μέ τον συνεταιρισμό, όσο καί άπό τήν πλευρά 
τής έσωτΤρικήςΆργανώσίώς καί τής λειτουργίας τών οργά
νων τής διοικήσεως τοϋ συνεταιρισμού. Ή ελευθερία τής 
εισόδου καί έξόδου τών μελών συνδυάζεται μέ συμμετοχι
κές διαδικασίες καί τήν ανάληψη ευθυνών καί ύποχρεώσεων 
ώστε νά δημιουργηθεΐ εν μ πλέγμα ισορροπημένης συνεργα
σίας μέ παράλληλη εφαρμογή τών άρχών τής αλληλεγγύης 
καί τής άλληλοβοήθειας. Ή ενίσχυση αυτή τού δημοκρα
τικού πνεύματος μέσα στήν λειτουργία τοϋ συνεταιρισμού 
καθίσταται εμφανής καί άπό τήν άπλούστευση τής εσωτε
ρικής δομής τού συνεταιρισμού καί άπό τήν εξάλειψη δια
τάξεων μέ άνελεύθερο ή έντονα παρεμβατικό χαρακτήρα, 
πού άπετέλεσαν τροχοπέδη στήν ανάπτυξη τού συνεταιριστι
κού κινήματος στήν χώρα μας καί άλλοίωσαν τόν λειτουργικό 
του ρόλο. Περαιτέρω, τό νομοσχέδιο προσανατολίζει τήν 
γεωργική συνεταιριστική οργάνωση σέ μια διεύρυνση τών 
ουσιαστικών καί παραγωγικών της δραστηριοτήτων καί σέ 
μιά πολύπλευρη σύνδεσή της μέ τήν διακίνηση, εμπορία 
καί βιομηχανική επεξεργασία τών γεωργικών προϊόντων. 
’Έτσι ό γεωργικός συνεταιρισμός παύει νά υπολαμβάνεται 
σάν ένα υποτονικό γραφειοκρατικό φαινόμενο τής ελληνι
κής υπαίθρου καί προικίζεται μέ δυνατότητες προσαρμογής 
στις συνθήκες τής άγοράς, εσωτερικής καί διεθνούς. Δύο 
είναι κυρίως τά ένισχυτικά τής οΰσιαστικοποιήσεως τής 
συνεταιριστικής δράσεως καί τής προσαρμογής της στις 
σύγχρονες συνθήκες στοιχεία. Άφ’ ενός μέν ή παρεχόμενη 
δυνατότατα δημιουργίας κοινών καλλιεργειών καί υποδει
γματικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων πού νά συνδυάζουν 
κατά τόν πιο πετυχημένο τρόπο τόν παράγοντα τής γής. 
τήν εργασία τών μελών καί τήν ευρύτερη χρηματοδότηση, 
άο’ ετέρου δέ ή ρητά αναγνωριζόμενη ευχέρεια έπεκτάσεως 
τών συνεταιριστικών δραστηριοτήτων στον εμπορικό καί 
βιομηχανικό τομέα. Ή επέκταση αύτή προβλέπεται είτε 
άμεση είτε διά μέσου τής συστάσεως ή συμμετοχής σέ γεωρ
γικές ή σέ βιομηχανικές εταιρείες. Το νομικό καθεστώς τών 
τελευταίων αυτών άφέθηκε πάντως γιά. νά άποτελέσει αντι
κείμενο ιδιαίτερης νομοθετικής ρυθμίσεως.

10. Τήν βασική αυτή αποστολή τών γεωργικών συν
εταιρισμών όπως περιγράφεται πιο πάνω, ενισχύει το νομο
σχέδιο μέ ολόκληρο πλέγμα ρυθμίσεων πού αρχίζουν άπό 
τήν ενίσχυση τών συναγωνιστικών επιχειρηματικών βά
σεων της συνεταιριστικής οργανώσεως καί φθάνουν μέχρι 
τήν κατοχύρωση τοϋ αύτοελέγχου τής συνεταιριστικής δια- 
χειρίσεως. Σημαντικός παράγων γιά τήν ευρύτερη συμμε
τοχή τοϋ πληθυσμού τής υπαίθρου στο συνεταιριστικό κίνημα 
και τήν τόνωση τής επιχειρηματικής κατευθύνσεως είναι ή 
άν αγωγή τοϋ συνεταιρισμού σέ ιδιότυπη εταιρία περιορι-
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σμενης ευθύνης, σέ τρόπο ώστε καί ή αυτοχρηματοδότηση 
των συνεταιρισμών νά προωθηθεί καί ή ευθύνη των μελών 
νά μή εκτείνεται στά υπάρχοντά τους, άλλα μόνο στο ποσό 
συμμετοχή: του: τού δεν μπορεί ούτε νά είναι ασήμαντο 
ούτε νά αποτελεί άπα-γορευτικό φρα-γμο γιά τήν συμμετοχή 
στον συνεταιρισμό. Λυτέ: είναι σε γενικές γραμμές οί θεω
ρητικέ: καί πρακτικέ: βάσει: καί κατευθύνσεις τού νομο
σχεδίου πού εκδηλώνεται μέσα από τις έπι μέρους ρυθμί
σεις. 'Αλλά καί στί: έπί μέρους ρυθμίσεις καταβλήθηκε 
προσπάθεια νά δοθούν συγχρονισμένες λύσεις ή νά. άποτρα- 
ποΰν ασάφειες, κενά ή νομικές περιπλοκές πού είχαν δη
μιουργήσει οί παλαιότερες διατάξεις.

II. Τό σχέδιο έχει χωριστεί σέ δέκα τέσσαρα κεφάλαια 
τά όποια ακολουθούν.τήν σειρά : γενικές διατάξεις, σύσταση 
τών γεωργικών συνεταιρισμών, μέλη τού συνεταιρισμού, 
συνεταιρική μερίδα καί ευθύνη, γενική συνέλευση τών με
λών, διοίκηση τού συνεταιρισμού, λειτουργία τού συνεται
ρισμού. εποπτεία καί έλεγχος, πτώχευση, συγχώνευση 
συνεταιρισμών, διάλυση συνεταιρισμών, ενώσεις - κοινο
πραξίες. σωματεία, ποινικές καί δικονομεκές διατάξεις, τε
λικές διατάξεις.

Η διάταξη τής ύλης όπως διαγράφεται πιο πάνω μερικά 
μόνο συμπίπτει, μέ την. διάταξη, τού περιεχομένου τού αρχι
κού νόμου περί σινεταιρισμών, πιστεύεται όμως ότι έτσι 
άνταποκρίνεται πληρέστερα στην λογική δομή καί τις ανάγ
κες ενός συγχρόνου νομοθετήματος πού πρέπει νά είναι 
εύχρηστο:: καί κατανοητό άπό όλους εκείνους προς τούς 
όποιους άπευθύνεται.

III. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : Γενικέ: διατάξεις:
Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο δίνεται ό ορισμός καί 

διαγράφονται οί σκοποί τού γεωργικού συνεταιρισμού, ενώ 
παράλληλα τονίζονται' καί διευκρινίζονται όλα τά στοιχεία 
εκείνα πού επιτρέπουν τήν κατανόηση τής θέσεως καί τής 
έκτάσεω: πού καταλαμβάνουν οί γεωργικοί συνεταιρισμοί 
μέσα στόν χώρο τών νομικών ενώσεων προσώπων μέ οικο
νομικό χαρακτήρα και σέ αντιδιαστολή προς ενώσεις μέ 
καθαρά ιδεολογικό ή πνευματικό σκοπό.

Κατά τό άρθρο 1. οί γεωργικοί συνεταιρισμοί είναι νομικά 
πρόσωπα τού ιδιωτικού δικαίου, δεν είναι δηλαδή ούτε άτυ
πες ενώσεις, ούτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. "Ε
χουν έκ τού νόμου τήν εμπορική ιδιότητα καί αποτελούν 
ιδιότυπες εταιρίες. ’Ιδιότυπες γιατί έχουν μεν οικονομικό 
σκοπό, όχι όμως άμεσα καί κατά κυριολεξία κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα, ενώ έξ άλλου έχουν μεταβλητό αριθμό μελών 
καί μεταβλητό κεφάλαιο. Μέ τά χαρακτηριστικά αύτά ξεχω
ρίζουν άπό τις άλλες γνωστέ: μορφές εταιρικής δράσεως. 
οί όποιες περιστρέφονται γύρω άπό τήν έννοια τής κερδο
σκοπικής έπιχειρήσεως. "Ενα βασικό στοιχείο πού συμπλη
ρώνει λογικά τήν έννοια τού γεωργικού συνεταιρισμού καί 
τον έξομοιοόνει μερικά μέ τις εταιρείες περιορισμένης ευ
θύνης βγαίνει όχι άπό τό άρθρο 1 άλλά άπό τό άρθρο 7 παρ.
2 στοιχ. ε' καί τό άρθρο 19 παρ. 1 τού σχεδίου τό όποιο καθιε
ρώνει γενικά καί άνεξαίρετα τήν περιορισμένη ευθύνη τών 
μελών τού συνεταιρισμού. Τό σχέδιο τονίζει καί τις δύο 
βασικές αρχές τού συνεργατισμού, δηλαδή τήν αρχή τής 
ισοτιμίας καί τήν αρχή τής αλληλεγγύης μεταξύ τών συν- 
νεταίρων, οί όποιοι είναι σύγχρονα μέλη καί πελάτες τού 
συνεταιρισμού. Ή προσθήκη τών δύο αυτών έπιστημονικών 
αρχών αποδίδει τον δημοκρατικό καί κοινωνικό χαρακτήρα 
τού συγχρόνου σενεργατισμού καί προσφέρει μία σαφή ερμη
νευτική βάση γιά τις λοιπές έπί μέρους διατάξεις τού νομο
σχεδίου. Ό γενικό: σκοπός τών γεωργικών συνεταιρισμών 
δίνεται κατά τόν εύρύτερο δυνατό τρόπο καί συμπληρώνε
ται άπό τήν δυνατότητα άναπτύξεως μή οικονομικής δρά
σεως στον πλατύτερο κοινωνικό καί πολιτιστικό χώρο πού 
ζοϋν τά ιιέλη τους γιά τήν ανύψωση καί βελτίωση της ποιύ- 
τητας της ζωής τους. 'Ως γεωργικός χαρακτηρίζεται κάθε 
συνεταιρισμός πού τά μέλη του είναι γεωργοί, ασχολούνται 
δηλαδη επαγγελματικά καί όχι περιστχσιακά ή ερασιτε

χνικά μέ τήν γεωργία, 01 συνεταιρισμοί στού: όποιους ανα- 
φέρετχι τό νομοσχέδιο συνδέονται μέ τήν γεωργία στην 
εύρεΐα της έννοια καί. άντχποκρί'.οντχι σέ όλη τήν έκταση 

~τής εθνικά: οικονομίας πού κατευθύνει ή εποπτεύει τό Υ
πουργείο Γεωργίας. Στο άρθρο 1 διευκρινίζεται καί ή σχέση 
τών διατάξεων τού σχεδίου μέ τις διατάξεις τού εμπορικού 
νόν.ου καί τού αστικού κώδικο:.

Στο άρθρο 2 γίνεται μία απαρίθμηση τών δραστηριοτήτων 
των γεωργικών συνεταιρισμών, ώστε νά μή δηοιιουργούνται 
αμφιβολίες καί αμφισβητήσει: πάνω στό τί μπορούν καί 
τί δεν μπορούν νά άναλάβουν οί γεωργικοί συνεταιρισμοί. 
Ό κατάλογος αυτός τών επιτρεπόμενων δράστηριοτήτων 
ευρύτερος άπό τις αντίστοιχες διατάξεις τού γαλλικού, ή 
τού γερμανικού, ή τού ιταλικού, νόμου προσφέρει ένα στα
θερό μέτρο στις συνεταιριστικές οργανώσεις, άλλά καί στους 
συναλλασσόμενους μέ αυτές καί ένα κίνητρο γιά τήν παρα
γωγικότερη οργάνωση τών γεωργικών συνεταιρισμών καί 
τήν ανάπτυξη τής πρωτοβουλίας τους σέ νέους τομείς. Οί 
δραστηριότητες τις όποιες προβλέπει τό σχέδιο καλύπτουν 
ένα ευρύτατο φάσμα καί άνταποκρίνονται στις σύγχρονες 
εξελίξεις καί τάσεις τού γεωργικού συνεργατισμού στις 
ελεύθερες δημοκρατικές χώρες, μπορούν δε νά συνδυάζονται 
καί νά συμπλέκονται άνάλογα μέ τις βλέψεις καί τις επι- 
θύμΤες τών ιδρυτών’ένός'εκάστού συνεταιρισμού καί ανάλογα" 
μέ τις τοπικές συνθήκες καί τις οικονομικές τους δυνατότη
τες. "Ετσι οί γεωργικοί συνεταιρισμοί μπορεί νά είναι παρα
γωγικοί. προμηθευτικοί, πωλήσεως γεωργικών προϊόντων, 
εγγειοβελτιωτικοί, αγοράς καί ένοικιάσεως άγρών κλπ. οι
κοτεχνίας ή αγροτικής βιοτεχνία: κλπ.. χωρίς νά είναι 
υποχρεωμένοι νά περιορίζονται σέ μία ή σέ ορισμένες μόνο 
άπό τις δραστηριότητες αυτές ή νά ειδικεύονται γύρω άπό 
τήν παραγωγή ενός μόνο προϊόντος. Ιδιαίτερα πρέπει νά 
υπογραμμιστεί ή δυνατότητα ά-γορας γαιών γιά κοινή εκ
μετάλλευση, ή γιά διανομή στά μέλη τών συνεταιρισμών 
ή γιά δημιουργία εγκαταστάσεων (αποθηκευτικών χώρων, 
καταστημάτων, πρατηρίων, ψυγείων, συσκευαστηρίων, εργο
στασίων ή άλλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλπ). 
Επίσης ή δημιουργία προτύπων ή πειραματικών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, δηλαδή μονάδων - πιλότων πού νά χρη
σιμεύουν γιά τήν άνάπτυξη νέων καλλιεργειών ή νέων συ
στημάτων άπό τούς άλλους -γεωργού:. Ό ρόλος τών γεωργι
κών συνεταιρισμών στον πιστωτικό τομέα συνδυάζεται μέ 
τήν άσκηση τής γεωργικής πιοτιού: άπό τήν ’.Αγροτική Τρά
πεζα, ένώ έξ άλλου τό σχέδιο δέν παραβλέπει τις δυνατό
τητες συνεργασίας γεωργικών συνεταιρισμών καί κράτους 
κατά τήν έφαρμογή τής -γεωργικής καί τής κοινωνικής πο
λιτικής τού τελευταίου όπους στις περιπτώσεις συγκεντρώ- 
οεως νεουργικών προϊόντων, διανομής εφοδίων, άντιμετωπί- 
σεως ασθενειών κλπ. Τέλος μέ τό σχέδιο παρέχεται ρητά στους 
-γεωργτ.·ούς συνεταιρισμούς ή ευχέρεια νά αναπτύξουν κχί.μή 
οικονομική δράση, οργανώνοντας διαλέξεις, εκθέσεις, δανει
στικές βιβλιοθήκες, μορφουτικές εκδρομές κλπ. καί νά το
νώσουν έτσι τήν συνεργατική ιδέα καί την κοινότητα τών 
συμφερόντων μεταξύ τών μελών τους. -

Τά άρθρα 3 καί 4 άναφέρονται στήν έδρα, τήν περιφέρεια 
καί τήν επωνυμία τών -γεωργικών συνεταιρισμών. Τό σχέδιο, 
αίροντας τόν περιορισμό πού υπήρχε στο ν. 602/1915, 
δίνει τήν ευχέρεια τής δημιουργίας συνεταιρισμών μέ ευρύ
τερη περιφέρεια. Κατ’ αυτό τόν τρόπο εκείνοι πού έχουν 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις σέ δύο ή περισσότερες διοικητικές 
περιφέρειες μπορούν νά ενωθούν σέ ένα -γεωρ-γικό συνεται
ρισμό καί νά πετύχουν καλύτερους όρου: όργανώσεους τής 
πκρχγω-γή.ς τους καί έπιχειρηuατικλς δράσεως. Είναι πρό
δηλο ότι άν ό συνεταιρισμός περικλείει περισσότερες διοι
κητικέ: περιφέρειες, άν δηλαδή ή περιφέρεια του είναι τό 
σύνολο δύο ή περισσοτέρων διοικητικών περιφερειών (δήμων 
ή κοινοτήτων ή δήμων καί κοινοτήτων) ή έδρα του θά βρί
σκεται αναγκαστικά σέ μία άπό αυτές τί: διοικητικές περι
φέρει::.

Το άρθρο 5 κάνει μία διαβάθμίση τών γεωργικών συν
εταιρισμών σέ πρωτοβάθμιους, σέ δευτεροβάθμιους, (ένώ-
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σεις) καί σε τριτοβάθμιους (κεντρικές ένώσεις), προβλέπει 
δέ τήν ανάλογη, δηλαδή τήν κατάλληλη έν οψει τής ιδιομορ
φίας έκάστου θέματος, εφαρμογή τών διατάξεων πού άνα- 
φέρονται στους πρώτους και στους λοιπούς.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΥΤΕΡΟ : Σύσταση συνεταιρισμών.

Οΐ διατάξεις τοϋ κεφαλαίου αύτοϋ έχουν διπλό σκοπο : 
Άφ’ ένος επιδιώκουν νά θέσουν προϋποθέσεις για τήν δη
μιουργία βιωσίμων οικονομικά εύρώστευν καί πολυμελών 
συνεταιρισμών, δηλαδή συνεταιρισμών πού νά έχουν τήν 
δυνατότητα νά έπιτελέσουν άποτελεσματικά τον ρόλο τους, 
άφ’ ετέρου δέ αποβλέπουν στο νά απαλλάξουν τήν σύσταση 
τών συνεταιρισμών άπό γραφειοκρατικές διατυπώσεις, 
βάρη ή ελέγχους πού νοθεύουν το συνεταιριστικό κίνη
μα.

Μέ τό άρθρο 6 αυξάνεται ό άριθμός τών προσώπων πού 
απαιτούνται για τήν ίδρυση ένος γεωργικού συνεταιρισμού 
άπό επτά όπως ισχύει μέχρι τώρα, σέ είκοσι. Άν στην 
αρχή τής άναπτύξεως τού συνεταιριστικού κινήματος στήν 
χώρα μας ό μικρός άριθμός τών ιδρυτικών μελών έξυπηρετού- 
σε τήν σκοπιμότητα δημιουργίας πολλών συνεταιρισμών, 
οί όποιοι αργότερα θά αποκτούσαν περισσότερα μέλ.η, οί 
σημερινές συνθήκες απαιτούν τήν δημιουργία βιωσίμων συν
εταιριστικών μονάδων. "Οπως βγαίνει άπό τις στατιστικές 
παρατηρήσεις τών_ τελευταίων ετών, ό μέσος όρος τοϋ 
άριθμού τών μελών τών γεωργικών συνεταιρισμών στήν 
' Ελλάδα είναι σταθερά γύρω στούς 100 ενώ οί συνεταιρισμοί 
πού έχουν έντονη δραστηριότητα καί οικονομική άνάπτυξη 
συγκεντρώνουν συνήθως πάνω άπό πεντακόσια μέλη. Γιά 
τήν ίδρυση δεύτερου συνεταιρισμό” ,μέ τον ίδιο κύριο σκοπό 
μέσα, στήν ίδια περιφέρεια τό σχέί ο άπαιτεΐ τήν σύμπραξη 
εκατό ιδρυτικών μελών, άφήνοντας πάντως καί ορισμένες 
έξαιρέσεις. Ή διάταξη έχει σάν σκοπό τήν άποτροπή τής 
ίδρύσεως άνταγωνιστικών συνεταιριστικών μονάδων στον 
ίδιο τόπο χωρίς άξιόλογη οικονομική καί επιχειρηματική 
επιφάνεια, όπως συμβαίνει δυστυχώς συχνά γιά λόγους το
πικής άντιζηλίας ή έξυπηρετήσεως άτομικών φιλοδοξιών 
ή συμφερόντευν. Τό σχέδιο άναφερόμενο στον «κύριο» σκοπό 
εννοεί τό άπό τό καταστατικό εύθέως οριζόμενο πεδίο καί 
αντικείμενο δράσεως τού συνεταιρισμού δη/.αδή τον τομέα 
τής γεωργίας στον όποιο έπεκτείνονται οί εργασίες του καί 
τις βασικές μορφές πού παίρνουν οί δραστηριότητές του 
σύμφωνα μέ τήν άπαρίθμηση πού γίνεται στο άρθρο 2.

Τό σχέδιο διακηρύσση τήν ελευθερία συστάσεως τών 
γεωργικών συνεταιρισμών μέ τήν επιφύλαξη τής ύπάρξεως 
τών άναγκαστικών συνεταιρισμών πού ιδρύονται σύμφωνα 
μέ τό άρθρο 12 παρ. 6 τού Συντάγματος. Οί άναγκαστικοί 
συνεταιρισμοί στήν χώρα μας προβλέφτηκαν άρχικά γιά τήν 
άποκατάσταση τών άκτημόνων καλλιεργητών (ν. 2521 / 
192ίΙ), πήραν όμως άργότερα μεγάλη άνάπτυξη καί έκταση. 
Με διάφορους νόμους ιδρύθηκαν έτσι οί Αναγκαστικοί συνε
ταιρισμοί δασοκτημόνων, οί δασεργατικοί κοινής χορτο
νομής, έγγειων βελτιώσεων κλπ. Οί συνεταιρισμοί αυτοί 
υπάγονται σέ ορισμένες ειδικές διατάξεις κυρίως ώ>ς προς 
τό θέμα τής συμμετοχής σ’ αυτούς τών ενδιαφερομένων γεωρ
γών μιας περιοχής, κατά τά λοιπά όμως διέπονται άπό τις 
γενικές διατάξεις τής συνεταιριστικής νομοθεσίας. Μέ τό 
σχέδιο προβλέπεται ότι ή παραπομπή αυτή θά νοείται στο 
εξής ώς παραπομπή στις διατάξεις τού νόμου περί γεωργικών 
συνεταιρισμών.

Το άρθρο 7 άναφέρεται στον τύπο καί στο περιεχόμενο τού 
καταστατικού, ή σύνταξη τού οποίου προβλέπεται νά γί
νεται όπως μέχρι σήμερα σέ ιδιωτικό έγγραφο, άλλα. άπαλ- 
λαγμενο άπό κάθε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση. 
Στήν παράγραφο 2 συγκεκριμενοποιούνται στοιχεία καί 
θέματα Τα όποια πρέπει υποχρεωτικά νά γραφούν ή ρυθμι
στούν στο καταστατικό, ενώ στήν παράγραφο 3 άναφέ- 
φέρονται θέματα γιά τά οποία παρέχεται ευχέρεια άντι- 
μετωπισεώς τους άπό τό καταστατικό. Ή παράλειψη τής 
μνείας τους θά μπορούσε νά ερμηνευτεί σάν έμμεση άπα- 
γορευση τής εισαγωγής ρυθμίσεων ή αποδοχής λύσεων σάν

κι’ αυτές πού προβλέπονται μέ ένδοτικό χαρακτήρα στην 
παράγραφο 3. Ό έ/.άχιστος χρόνος δεσμεύσεως τών συν
εταίρων είναι - σκόπιμο νά τίθεται σέ περιπτώσεις πού ό 
συνεταιρισμός άναλαμβάνει δραστηριότητες μέ μακροχρόνιο 
προγραμματισμό καί σοβαρές οικονομικές υποχρεώσεις. 
Παρόμοια διάταξη υπάρχει στις περισσότερες τών νομο
θεσιών τών χωρών μελών τής Ε.Ο.Κ. Καινοτομία άπο- 
τελεΐ καί ή παρεχόμενη εύχέρεια τής έπεκτάσεως τών εργα
σιών τού συνεταιρισμού καί σέ μή μέλη ή όποια επίσης 
άνταποκρίνεται στις νεώτερες τάσεις τής συνεταιριστικής 
νομοθεσίας στις πιο πάνου χώρες.

Τό άρθρο 8 καθορίζει τον τρόπο τής έγκρίσεως τού κατα- 
, στατικού, τό όποιο δέν θά υποβάλλεται πιά στήν ’Αγροτική 

Τράπεζα, άλλα στήν διεύθυνση γεωργίας τού οικείου νομού, 
ή οποία τό διαβιβάζει μέ σχετικό ενημερωτικό σημείωμα 
στο 'Υπουργείο, γιά τήν έγκρισή του. Τό νομοσχέδιο άφαι- 
ρεϊ άπό τον 'Υπουργό Γεωργίας κάθε δυνατότητα ελέγχου 
σκοπιμότητος καί τον περιορίζει στήν διαπίστωση τής συν
δρομής τών νομίμων όρων καί τής συμφωνίας τού περιε
χομένου τού καταστατικού προς τον νόμο. Έφ’ όσον οί 
όροι αυτοί συντρέχουν ή έγκριση τού καταστατικού δέν 
ανήκει στήν διακριτική ευχέρεια τού 'Υπουργού, άλλα είναι 
υποχρεωτική. Π ρόδηλο πάντως είναι ότι ό 'Υπουργός μπορεί 
νά κάνει υποδείξεις γιά τήν άρτώτερη σύνταξη τού κατα
στατικού. τήν σαφέστερη διατύπωση τών διάταξεών του, 
τήν αποφυγή επαναλήψεων διατάξεων-τού νόμου καί-μά
λιστα μέ άλλη φρασεολογία πού δημιουργεί έρμηνευτικά 
προβλήματα ή τήν παρεμβολή διατάξεων τού μπορούν νά 
ρυθμίζονται άπό τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας ή 
τον κανονισμό τού προσωπικού. 'Η αρμοδιότητα έγκρί
σεως τού καταστατικού άφήνεται άπό τό σχέδιο στον 
'Υπουργό έν οψει τής άνάγκης ομοιόμορφης άντιμετωπίσεως 
προσαρμογής τών καταστατικών στις διατάξεις τού νέου 
νόμου καί τής δημιουργίας μιας κάποιας «πρακτικής» πάνω 
στον τρόπο συντάξεως καί τά περιεχόμενα τών καταστα
τικών. Τό άρθρο 67 τού σχεδίου προβλέπει πάντως, τήν 
μέ προεδρικό διάταγμα, μελλοντική μεταφορά τής άρμοδιό- 
τητος αύτής στους νομάρχες.

Τό άρθρο 9 άναφέρεται στήν καταχώρηση τού κατα
στατικού στο γενικό μητρώο συνεταιρισμών τού 'Υπουρ
γείου Γεωργίας καί στο ειδικό μητρώο τού οικείου ειρηνο
δικείου. Ή δημοσιότητα πού πρέπει νά άποκτήσει τό κατα
στατικό συνδέεται μέ τήν τελευταία αυτή καταχώρηση καί 
τήν ένταξή του σέ ειδικό φάκελλο τού ειρηνοδικείου. Άπό 
τήν ημερομηνία τής καταχωρήσεως τού καταστατικού στο 
μητρώο τού ειρηνοδικείου ό συνεταιρισμός θεωρείται ότι 
συστήθηκε καί έχει τήν νομική προσωπικότητα καί τήν 
έμπορική ιδιότητα.

Τό άρθρο 10 καθορίζει τά τής τροποποιήσεως τού κατα
στατικού ή όποια γίνεται κατά τρόπο άνάλογο προς τήν 
έγκριση τού αρχικού καταστατικού.

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ : Μέλη τού συνεταιρισμού.
Στά άρθρα 11 καί 12 καθορίζονται οί προϋποθέσεις καί 

τά κωλύματα έγγραφής τών μελών τοϋ συνεταιρισμού καί 
διαγράφεται ή διαδικασία γιά τήν άπόκτηση τής ιδιότητας 
τοϋ μέλους. 'Η εΐσαγόμενη μέ τό σχέδιο ρύθμιση διέπεται 
άπό τήν βασική άρχή τής έλευθερίας τής συμμετοχής στον 
συνεταιρισμό. Αυτό σημαίνει ότι καθένας γίνεται μέλος 
τοϋ συνεταιρισμού έφ’ όσον το έπιθυμεί καί τό έπιδιώκει 
με ρητή δήλωση τής βουλησεώς του (αίτηση) καί ότι ή 
είσοδος προσώπου πού έχει υποβάλει τήν σχετική αίτηση 
καί πού έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις είναι έπίσης έλεύθερη. 
Το σχέδιο θεωρεί τήν δυνατότητα συμμετοχής σέ γεωργικό 
συνεταιρισμό σάν δικαίωμα τού έπαγγελματία γεωργού. 
Αποκλεισμός νέων μελών γιά πολιτικούς λόγους ή γιά λό

γους πού άναφέρονται στήν οικονομική θέση τών προσώπων 
πού αίτοϋνται τήν συμμετοχή τους ή γιά άλλους λόγους 
σκοπιμότητας δέν είναι νοητός. Ή έ/.ευθερία αύτή δέν 
είναι βέβαια άπόλυτη γιατί δέν παρεμποδίζει τήν θέσπιση 
ορισμένων περιορισμών γιά τήν άποχώρηση τοϋ μέ/.ους
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κυρίως ώς πρός τον χρόνο πραγματοποιήσεώς της (βλ. 
άρθρο 14), ούτε άποκλείει τήν πρόβλεψη γενικών καί αντι
κειμενικών προϋποθέσεων, θετικών καί αρνητικών για τήν 
αποδοχή τής εισόδου τοϋ νέου μέλους στον συνεταιρισμό.

Δύο προβλέπονται νά είναι οΐ θετικές ουσιαστικές προϋ
ποθέσεις για τήν άπόκτηση τής ιδιότητας τοϋ μέλους : ή 
συμπλήρωση τοϋ 18ου έτους τής ηλικίας και ή άσκηση τοϋ 
γεωργικοϋ επαγγέλματος. Ό ανήλικος πού έχει συμπληρώσει 
τί) 18ο έτος τής ηλικίας του μπορεί να γίνει μέλος τοϋ συν
εταιρισμού, έφ’ όσον βέβαια ασκεί ΐόίω όνόματι γεωργική 
επιχείρηση, χωρίς νά άπαιτεΐται άδεια ή συναίνεση τοϋ 
πατέρα ή τοϋ επιτρόπου, ρητά δέ αναγνωρίζεται ότι στις 
σχέσεις του με τον συνεταιρισμό θεωρείται ενήλικος. Γιά 
τις προς τρίτους σχέσεις τό σχέδιο δέν περιέλαβε διάταξη, 
τοϋ θέματος ρυθμιζομένου υπό τοϋ άστικοΰ κωδικός (άρ
θρα 16S1 κλπ.). Ή δεύτερη προϋπόθεση άναφέρεται στην 
επαγγελματική ιδιότητα τοϋ συνεταίρου ώς γεωργού. Γεωρ
γός κατά τήν έννοια τοϋ άρθρου 11 θεωρείται εκείνος πού 
άσχολεϊται προσωπικά καί συστηματικά μέ μία γεωργική 
επιχείρηση οίασδήποτε κατηγορίας μέ σκοπό τον βιοπορι
σμό ή γενικότερα την συμμετοχή στήν γεωργική παραγωγή 
γιά τήν επίτευξη οικονομικού άποτελέσματος. Μπορεί ή 
επαγγελματική αύτή απασχόληση νά είναι καί βοηθητική 

—ή.συμπληρωματική, οχι.όμως καί συμπτωματική ή περιστα- 
σιακή. Δέν είναι άπαραίτητη ή ιδιότητα τής βιοποριστικής 
αύτής απασχόλησης ώς κυρίου επαγγέλματος ούτε ή κα
τοικία τοϋ ίδιου τού μέλους μέσα στην περιφέρεια τοϋ συν
εταιρισμού, άρχει νά βρίσκεται μέσα σ’ αυτήν ή γεωργική 
εκμετάλλευση ή οποία άποτελεϊ τήν βάση καί τό αντικεί
μενο τής έπιχειρήσεώς του. Επίσης δέν ενδιαφέρει ή ιδιό
τητα τοϋ συνεταίρου ώς ιδιοκτήτη ή μή τής γής ή τών παρα
γωγικών μέσων πού αποτελούν τό κεφάλαιο τής γεωργικής 
έκμεταλλεύσεως. ’Αντίθετα μόνη ή ιδιότητα τού ιδιοκτήτου 
γής δέν άρκεϊ γιά νά συμμετέχει κανείς σέ γεωργικό συν
εταιρισμό, έφ’ όσον ό ιδιοκτήτης αυτός δέν άσκεΐ ΐδίω ονό- 
ματι καμία γεωργική επιχείρηση άλλα άφήνει τήν γή άνεκ- 
μετάλλευτη ή περιορίζεται στήν έκμίσθωσή της, έστω καί 
άν τό μίσθωμα τό εισπράττει σέ είδος. ’Αποβλέπει δηλαδή 
τό σχέδιο στον ενεργό- γεωργό επιχειρηματία (ιδιοκτήτη, 
νομέα, μισθωτή κλπ) καί όχι στον αμέτοχο γαιοκτήμονα, 
πού συνδέεται μέ τήν γεωργία μόνο μέ τό τυπικό στοιχείο 
τής ιδιοκτησίας του.

Οί τυπικές προϋποθέσεις γιά τήν άπόκτηση τής ιδιό
τητας τοϋ μέλους είναι ή ύποβολή αΐτήσεως καί ή καταβολή 
τής συνεταιριστικής μερίδας. Τυχόν άρνηση αποδοχής τής 
αΐτήσεως είναι προσβλητή στήν γενική συνέλευση τών 
μελών καί, τελικά στο δικαστήριο πού μέ τήν άπόφασή του 
μπορεί νά επιβάλει τήν έγγραφή τοϋ μέλους. Τό βασικό
τερο στοιχείο τής προσχωρήσεως σέ ένα συνεταιρισμό είναι 
ή οικονομική συμμετοχή καί γι’ αυτό ή άπόκτηση τής 
ιδιότητας τοϋ μέλους δέν νοείται νά γίνεται χωρίς τήν 
έμπρακτη πρόθεση τοϋ ύποψήφιου μέλους νά λάβει ενεργό 
μέρος στήν οικονομική προσπάθεια τοϋ συνεταιρισμού μέ 
τήν καταβολή τής συνεταιρικής μερίδας.

Τά κωλύματα τά όποια προβλέπονται άπό τις διατάξεις 
τοϋ σχεδίου (περίπτωση κατά τήν οποία τό υποψήφιο μέλος 
τελεί ύπό δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή δικαστική 
άντίληψή, ιδιότητα μέλους άλλου συνεταιρισμού μέ τον 
ίδιο κύριο σκοπό) είναι τά άπολύτως απαραίτητα καί είναι 
λιγότερα άπό τά προβλεπόμενα στο ήδη ίσχύον δίκαιο. 
Μπορούν νά προβλεφθοϋν καί άλλα κωλύματα άπό τό κατα
στατικό, όχι όμως τέτοια πού νά άντιστρατεύονται τήν 
άρχή τής ελεύθερης συμμετοχής. Τό σχέδιο προβλέπει τήν 
δυνατότητα συμμετοχής σέ συνεταιρισμό καί νομικού προ
σώπου (μονής Εταιρείας, 'ίδρύματοε κΔπ.) τό όποιο άσκεΐ 
γεωργική επιχείρηση.

Τό άρθρο 13 καθορίζει τις σχέσεις συνεταιρισμού καί 
μελών του, προβλέπει δέ στήν παρ. 4 οτι τό καταστατικό 
μπορεί νά υποχρεώσει τούς συνεταίρους στήν καταβολή 
χρηματικών ποσών μέχρις ορισμένο όριο γιά τήν κάλυψη

,ημιών τοϋ συνεταιρισμού, σε περίπτωση ανεπάρκειας του 
άποθεματικοϋ εκφράζοντας έτσι θετικά τήν αρχή τής αύτο- 
βοηθείας. Στήν παρ. 5 ορίζεται ότι οί συνεταίροι έχουν δι
καίωμα πάνω στό καθαρό πλεόνασμα τής ετήσιας διαχειρί- 
σεως, τό όποιο διανέμεται σ’ κύτους άν άλογα μέ τό ύψος 
τών συναλλαγών τους μέ τον συνεταιρισμό καί όχι άνά/.ογα 
μέ τό ύψος τής συμμετοχής καθενός στό κεφάλαιο τοϋ συν
εταιρισμού. ’Έτσι διασφαλίζεται πλερέστερα ή εφαρμογή 
τών συνεταιριστικών άρχών καί τό ενδιαφέρον τών συνε
ταίρων γιά τήν πρόοδο τών εργασιών τοϋ συνεταιρισμού.

Τό άρθρο 14 καθορίζει τις προϋποθέσεις άποχωρήσεως 
μέλους καί τις συνέπειες άπό αυτή. Μέ τήν παρ. 4 τοϋ άρθρου 
αΰτοϋ θεσπίζεται νέα διάταξη σύμφωνα μέ τήν όποια μέλος 
τοϋ συνεταιρισμού μπορεί νά αποχωρήσει άπ’ αυτόν πριν 
άπό τήν λήξη τοϋ χρόνου οεσμεύσεώς του ή τήν πάροδο διε
τίας, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος, γιά τήν συνδρομή τοϋ 
όποιου κρίνει τό διοικητικό συμβούλιο. Στήν παράγραφο 5 
προβλέπεται ή δυνατότητα άποχωρήσεως μελών πού δια
φώνησαν ρητά σε ριζικές μεταβολές τοϋ συνεταιρισμού.

Μέ τό άρθρο 15 καθορίζονται οί λόγοι διαγραφής συν
εταίρων, ή διαδικασία καί τά ένδικα μέσα κατά τής σχετικής 
άποφάσεως τοϋ διοικητικού συμβουλίου, στό εποπτικό 
συμβούλιο άρχικά καί στο ειρηνοδικείο τελικά.

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

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : Συνεταιρική μερίδα- ευ
θύνη.

Οί διατάξεις τοϋ κεφαλαίου αΰτοϋ περιέχουν δύο άπό τις 
ούσιαστικότερες καινοτομίες τοϋ νομοσχεδίου καί εκφρά
ζουν τήν κατεύθυνση προς τήν όποια πρέπει νά στραφεί τό 
συνεταιριστικό κίνημα μέσα στον χώρο τής ελληνικής 
γεωργίας για νά πάψει ό έ/ληνας άγρότης νά είναι παθη
τικός καί ούδέτερος συντελεστής τής οικονομικής ζωής 
τού τόπου. Ή τόνωση τής επιχειρηματικής συμπεριφοράς 
καί τής υπεύθυνης συμμετοχής πρέπει νά γίνει μέσα σέ 
τέτοια πλ.αίσια πού νά εξουδετερώνουν τούς κινδύνους άπό 
υπέρμετρες επιβαρύνσεις ή άπό τήν υποταγή τών μικρών 
γεωργών στούς οικονομικά ισχυρούς. Το πρόβλημα πού 
τίθεται είναι πρόβλημα συνεργασίας καί συνυπευθυνότητας 
μέσα σέ λογικά, πλαίσια, πού νά επιτρέπουν την καλ,ύτερη 
δυνατή αξιοποίηση τοϋ πληθυσμιακοϋ δυναμικού καί τών 
οίκονομικοτεχνικών μέσων. Γιά τον σκοπό αυτό ή μέν 
συμμετοχή τοϋ συνεταιρισμένου γεωργού προβλέπεται νά 
είναι ουσιαστική καί όχι ονομαστική, ενώ παράλληλα ή 
εύθύνη του προβλ.έπεται νά είναι περιορισμένη στά πλαίσια 
πού διαγράφουν οί οικονομικές του δυνατότητες.

Μέ τό άρθρο 17 δίνεται ή έννοια τής συνεταιριστικής 
μερίδας κατά τρόπο άντίστοιχο πρός τήν έννοια τής μετοχής, 
δηλαδή σαν όρος πού εκφράζει άφ’ ενός μέ την συμμετοχή 
στό κεφάλαιο τοϋ συνεταιρισμού άφ’ ετέρου δέ τό σύνολο 
τών δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων πού άπορρέουν άπό τήν 
συμμετοχή καί τήν ιδιότητα τοϋ μέλ.ους τοϋ συνεταιρι
σμού. Γιά νά είναι ουσιαστική καί όχι τυπική ή συμμετοχή 
προβλέφτηκε κατώτατο όριο άπό 10.000 δραχμές τό όποιο 
σέ καθυστερημένες ή φτωχές περιοχές μπορεί νά κατε
βαίνει στο μισό δηλαδή στις 5.000 δραχμές. Γ ιά νά μή 
γίνονται συνεταιρισμοί μόνο άπό οικονομικά ισχυρούς οί 
όποιοι έμμεσα θά απέκλειαν τούς οικονομικά άσθενέστερους, 
τό σχέδιο προβλέπει καί ανώτατο όριο τής άξίας τής μερί
δας. Μέ τήν ρύθμιση αύτή καί μέ τήν αναγνωριζόμενη δυ
νατότητα καταβολής τής συνεταιρικής μερίδας σέ δόσεις 
δημιουργοϋνται οί προϋποθέσεις γιά τήν ουσιαστική εφαρ
μογή τής αύτοχρηματοδοτήσεως καί τής αΰτοβοήθειας, 
ένώ ταύτόχρονα ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τοϋ συνεται
ρισμού μέ ένα κάπως σοβαρό ποσόν επιβάλλεται καί άπό 
τήν παράλληλη καθιέρουση τής περιορισμένης ευθύνης τών 
μελών στό ύψος τής συνεταιρικής μερίδας ή ένός πολλα
πλάσιου αυτής. Δέν είναι δυνατό νά ύπάρξει συνεταιρισμός



χωρίς κχμμιά ευθύνη έκ μέρους των jj^/,ων. Το σχέδιο απο
χωρίζει τήν έννοια τής ;'"β^ετ^ϊκης~' μερίδας άπο τήν 
έννοια της εισφοράν ή όποια συνιστα καταβολή ένό; ποσού 
γιά τη·/ εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένοι»- σκοπούν- Για 
νά ένισχύσει τήν συμμετοχή περισσοτέρων κεφαλαίων στον 
συνεταιρισμό άλλα καί γιά νά διχφυλάξει τά. συμφέροντα 
των οικονομικά ασθενέστερων τό σχέδιο παρέχει τήν δυ
νατότητα άποκτήσεως μόνο τριών μερίδων άπό ένα και 
το αυτό μέλος.

Το άρθρο 18 άναοέρεται στις προαιρετικές μερίδες που 
μπορούν οίκειοθελώς νά άποκτήσουν τά. μέλη. Οί προαιρε
τικές αυτές μερίδες δέν δίνουν δικαίωμα ψήφου, άλλα μόνο 
δικαίωμα απολαβής μερίσματος τό όποιο όμως δέν μπορεί 
νά. ΰπεεβαίνει τον νόμιμο τόκο δηλχδη το δώδεκα στά. εκα
τό.

Μέ τό άρθρο 19 καθορίζεται τό όριο τής ευθύνης των 
μελών τό όποιο μπορεί νά συμπίπτει μέ τήν συνεταιρική 
μερίδα ή νά είναι πολλαπλάσιο αυτής, δηλαδή διπλάσιο ή 
τριπλάσιο κλπ. Στο άρθρο αυτό καθιερώνεται ή άρχή τής 
έπικουρικότητας τής ευθύνης των συνεταίρων, ή οποία ανα
κύπτει μόνον όταν ο συνεταιρισμός δέν μπορεί ό ’ίδιος νά 
άνταποκριθεΐ στις υποχρεώσεις του. Τέλος καθορίζονται 
τά. χρονικά όρια τής εύθύνης καί άποκλείεται το μέσον τής 
προσωπικής κρατήσεως των συνεταίρων γιά τά. χρέη τού 
συνεταιρισμού.

Το άρθρο 20 επιλύει ζητήματα εύθύνης πού ανακύπτουν 
από τήν μή εκπλήρωση τών υποχρεώσεων τών μελών πρός 
τρίτους καί τά. όποια θά. είχαν άντίκτυπο στις εργασίες τού 
συνεταιρισμού.

ό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : Συνέλευση τών μελών.
Το άρθρο 21 καθορίζει τήν συγκρότηση τής γενικής συν- 

ελεύσεως τών μελών τού συνεταιρισμού καί προβλέπει τόν 
τρόπο συμμετοχής σ’ αυτήν καί τις ψήφους πού έχει κάθε 
μέλος. Στόν άριθμό τών ψήφων τό σχέδιο θέτει άνώτατο όριο 
ίσο πρός τό άνώτατο όριο τών υποχρεωτικών μερίδων. Μέ 
αύτόν τόν τρόπον διαφυλάσσεται ή εφαρμογή της άρχής τής 
ισότητας παρέχεται όμως σύγχρονα ή ευχέρεια της ευρύ
τερης συμμετοχής στην οικονομική προσπάθεια τού συνεται
ρισμού ο όποιος έχει ανάγκη άπό κεφάλαια προερχόμενα 
άπο εσωτερικές πηγές, δηλαδή τούς συνεταίρους. Μέ τήν 
παρ. 3 τού άρθρου 21 καθιερώνεται καινοτομία σύμφωνα μέ 
τήν οποία το καταστατικό μπορεί νά. προβλέπει τήν εκλογή 
άντιπροσώπων γιά περισσότερα μέλη τού συνεταιρισμού, 
όταν ό συνεταιρισμός έχει πάνω άπό 500 συνεταίρους ή ή 
περιφέρεια του υπερβαίνει τά. όρια ενός δήμου ή δύο κοινο
τήτων.

Μέ τό άρθρο 22 καθορίζονται οί αρμοδιότητες τής γενικής 
συνελεύσεως καί μέ το άρθρο 23 ό τρόπος συγκλήσεως αύτής. 
Μέ τήν παρ. 4 τού τελευταίου αύτοΰ άρθρου ορίζεται ότι 
αίτηση συγκλήσεως γενικής συνελεύσεως μπορεί νά. υπο
βάλλει τό ένα δέκατο τού συνόλου τών μελών θέτοντας 
όμως ώς ελάχιστο όριο τόν άριθμό τών πέντε μελών.

Τό άρθρο 24 καθορίζει εκείνα πού αφορούν στην άπαρτία 
τής γενικής συνελεύσεως καί μέ τήν παρ. 1 αύτού ορίζει 
ότι άπαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντες ή άντιπροσωπεύο- 
νται συνεταίροι πού εκπροσωπούν τουλάχιστο τό ένα τρίτο 
(1/3) τού όλου άριθμού τών ψήφων. Στην επαναληπτική 
γενική συνέλευση υπάρχει άπαρτία άνεςάρτητα άπό τόν 
άριθμό τών πχριστχμένων.

Μέ το άρθρο 25 καθορίζεται ό τρόπος συνεδριάσεως καί 
συζητήσεων τής γενικής συνελεύσεως. καθώς καί ό τρόπος 
πού γίνονται οί ψηφοφορίες.

Μέ τό άρθρο 26 ρυθμίζεται ό τρόπος πού λχμβάνονταί 
οί άποφάσεις τής γενικής συνελεύσεων. Ειδικότερα μ'έ 
τήν παράγραφο 2 καθορίζεται άπαρτία τών δύο τρίτων τών 
ιυηφων πού εκπροσωπούνται στή συνέλευση, όταν πρόκειται 
να ληφθεΐ άπόφχση γιά. συνέχιση τού συνεταιρισμού, διά
λυση του. μεταβολή τού σκοπού, συγχώνευση, συμμετοχή

του σέ ΈταιρεΙενή σέ επιχειρήσεις κοινής ώφελείχς ή 
δημοσίου ενδιαφέροντος, αύξηση τού άριθμού τών υποχρεω
τικών μερίδων ή τού ορίου τής εύθύνης. ' *-* ·

Το άρθρο 27 ρυθμίζει την προσβολή τών άποφάσεων τής 
γενικής συνελεύσεως πού λήφΟηκχν κατά παράβαση τών 
διατάξεων τού νόμου, καί τις συνέπειες άπό τήν άκύρωση 
αύτέϋν. Καθορίζει επίσης ότι αίτηση άκυρώσεως μπορεί νά 
υποβάλει καί κάθε μέλος τού συνεταιρισμού ή τρίτος πού 
έχει νόμιμο συμφέρον. Στην παρ. 6 τού άρθρου αύτού ορί
ζεται ότι σέ περίπτωση άκυρώσεως άπό το ειρηνοδικείο 
τής εκλογής τού διοικητικού συμβουλίου, καθήκοντα αύτού 
ασκεί προσωρινά τό εποπτικό συμβούλιο άν όμως ή άκύ
ρωση άφορα καί τό εποπτικό συμβούλιο, τότε μέ τήν άπό- 
φαση τού ειρηνοδικείου ορίζεται προσωρινό διοικητικό 
συμβούλιο άπό μέλη τού συνεταιρισμού, τό όποιο συγκαλεϊ 
γενική συνέλευση γιά νέες άρχαιρεσίες.

Μέ τό άρθρο 28 προβλέπεται ότι, ό συνεταιρισμός όταν 
εξυπηρετεί περισσότερους γεωργικούς κλάδους, μπορεί μέ 
διάταξη τού καταστατικού του νά. προβλέπει τήν σύγκληση 
καί λειτουργία ειδικών κατά ομάδες κλάδων ή τομέων παρα
γωγής συνελεύσεων, οί άποφάσεις τών οποίων, πάνω στά 
θέματα τού ειδικού κλάδου είναι υποχρεωτικές γιά. τό διοι
κητικό συμβούλιο. Μέ τήν λειτουργία τών ειδικών αύτών 
συνελεύσεων γίνεται δυνατή ή οργάνωση τών ομάδων αύτών 
μέσα στούς κόλπους τού συνεταιρισμού.

— 6^ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ-ΐ- Διοίκηση τού συνεταιρισμού.
Μέ το άρθρο 29 καθορίζονται τά σχετικά, μέ τήν συγκρό

τηση τής διοικήσεως τού συνεταιρισμού καί με τήν παρ. 6 
τού ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι τό διοικητικό συμβούλιο 
αναλαμβάνει τά καθήκοντα του άμέσως μετά τήν εκλογή 
του. Τούτο έτέθη -ιά νά μην βρίσκεται ό συνεταιρισμός 
κατά, κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς;διοίκηση καί γιά νά 
άποκλεισθή ή προσπάθεια νά εμποδίζεται ή διοίκηση, στήν 
άσκηση τών καθηκόντων της, άπό μέλη τού συνεταιρισμού 
πού κινούνται άπό προσωπικούς λόγους.

Τό άρθρο 30 καθορίζει τις αρμοδιότητες τού διοικητικού 
συμβουλίου. Μέ τήν παρ. 2 επιτρέπεται ή άνάθεση μέ ευ
θύνη τού διοικητικού συμβουλίου μέ ειδική άπόφασή του 
ή διενέργεια ορισμένων πράξεων στόν πρόεδρο ή σέ άλλο 
μέλος.

—τό άρθρο 31 καθορίζεται ή λειτουργία τού διοικητικού 
συμβουλίου καί ό τρόπος λήψεων άποφάσεων. Μέ τήν παρ. 6 
τού αύτού άρθρου θεσπίζεται διάταξη, μέ τήν οποία παρέ
χεται ή δυνατότητα χορηγήσεως στόν πρόεδρο καί τά μέλη 
τού διοικητικού συμβουλίου άποζημιώσεως άνάλογης μέ 
τόν χρόνο άπασχολήσεώς τούς στις υποθέσεις τού συνεται
ρισμού και τής δραστηριότητας πού αναπτύσσεται άπό 
αυτούς.· Ή διάταξη αύτή έχει σάν σκοπό νά κεντρισθεϊ 
το ενδιαφέρον τών μελών τής διοικήσεως γιά τήν ανάπτυξη 
έντονώτερης δραστηριότητας στον συνεταιρισμό, ή όποια 
αποβαίνει συνήθως σέ βάρος τών ιδιωτικών άπασχολήσεων 
τους.

Τό άρθρο 32 άναγ/ωρίζει τήν εκπροσώπηση τού συν
εταιρισμού σέ κάθε δικαστική ή έξώδικη ενέργεια άπό 
τόν πρόεδρο τού διοικητικού συμβουλίου.

Μέ το άρθρο 33 καθορίζεται ή εκλογή καί συγκρότηση 
τού εποπτικού συμβουλίου, μέ τό άρθρο 34 οί αρμοδιότητες 
αύτού καί μέ τό άρθρο 35 ό τρόπος λειτουργίας αύτού.

7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ : Λειτουργία τού συνεται
ρισμού.

Στο κεφάλαιο αύτό περιλαμβάνονται οί ειδικότερες 
διατάξεις πού άφορούν στις εργασίες τού σενεταιρισμού 
καί στον τρόπο τής λειτουργίας καί τής διαχειρίσεων.

Στό άρθρο 36 προβλέπονται βασικά, δύο κείμενα τά. όποια 
συμπληρώνουν τό καταστατικό καί άποτελούν τό περίγραμμα 
καί τήν βάση πάνω στήν όποια στηρίζεται ό χειρισμός 
τών υποθέσεων καί ή λειτουργία το»ν υπηρεσιών τού συν-
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εταιρισμού : ό ειδικός κανονισμός εργασιών καί 6 ειδικός 
κανονισμός' προσωπικού. Δέν χρειάζεται νά διευκρινισθεΐ 
με ειδική διάταξη ότι τά δύο' αυτά κείμενα μπορούν νά έν — 
σωματωθούν σέ ένα. ιδίως όταν πρόκειται γιά μικρούς συνεται
ρισμούς. μέ περιορισμένο κύκλο εργασιών καί μέ ολιγάρι
θμο προσωπικό. Οί κανονισμοί αυτοί δέν ύπόκεινται πιά 
σέ έγκριση άπό τήν εποπτεύουσα αρχή. "Αν ληφθεϊ όμως 
ύπόψη ότι ψηφίζονται καί εγκρίνονται μέ απόφαση της
•πνικης συνε/.ευσεως των υε/.ων. τε/.ευταια αυτή απο-

αστ, υποοεΐ νά ποοσ3λτθεΐ εκ τών ύστεοων —ιά νά κτευν-
(;εί άκυρη άπό όποιον δήποτε πού έχει έννομο συμφέρο, 
κατά την διαδικασία τού άρθρου 2<. Γιά τις συν αλλαγές 
τού συνεταιρισμού μέ τά μέλη- πελάτες του προ βλέπεται ή 
τήρηση ενός διαρκούς άλληλοχρέου λογαριασμού πού κατα
γράφεται σέ ξεχωριστή γιά καθένα μέλος μερίδα καί ό 
όποιος κλείνει στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου γιά 
νά βγει τό πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο. Τό τελευταίο 
αύτό δέν πρέπει νά υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσό καθορι
ζόμενα άπό τον κανονισμό εργασιών κι’ αύτό γιά νά άπο- 
φεύγεται ή υποχρέωση τών γεωργών καί ή άνάληψη μεγάλων 
υποχρεώσεων στις όποιες δέν θά μπορέσουν νά άνταποκρι-
θκύν.

-Μέ τό άρθρο 37 καθορίζεται ό τρόπος της είσπράξεως 
τών ληξιπροθέσμων απαιτήσεων τού συνεταιρισμού απέ
ναντι στά μέλη του. Τό άρθρο αύτό καθιερώνει μιά ειδική 
διαδικασία εσωτερικής διαιτησίας μετά άπό τό στάδιο τής 
τυχόν ανεπιτυχούς όχλήσεως προς τον καθυστεροϋντα ο
φειλέτη. Δ τήν συνέχεια καθιερώνει μία σύντομη καί όλι- 
γοδάπανη διαδικασία γιά τήν δικαστική άναγνώριση τής 
άπαιτήσεως καί τήν κήρυξη τής άποοάσεως τού διοικητικού 
συμβουλίου ώς τίτλου εκτελεστού.

Τό άρθρο 38 άνασέρεται στα τηρούμενα άπό τούς γεωργι
κούς συνεταιρισμούς βιβλία τό δέ άρθρο 39 στην οικονομική 
χρήση ή διαχειριστική περίοδο καί τις πράξεις μέ τις όποιες 
κλείνει ή διαχείρηση. Τά στοιχεία τά όποια είναι άπαραί- 
τητα κάθε χρόνο είναι ό ισολογισμός, ό άπολογισμός τών 
εργασιών καί ό λογαριασμός τών άποτελεσμάτων χρήσεως, 
πού άντιστοιχεΐ στον λογαριασμό « κέρδη καί ζημίαι» 
τών άλλων εμπορικών 'Εταιρειών. Στο αύτό άρθρο προ- 
βλεπεται ή διαδικασία γιά τήν έγκρισή τους άπό τήν γενική 
συνέλευση.

Τό άρθρο 40 καθορίζει τον τρόπο σχηματισμού τού τα
κτικού άποθεματικού κεφαλαίου καί τά ποσά πού περιέρχο
νται σ’ αύτό καθώς καί τον προορισμό του πού είναι βασικά 
ή'κάλυψη τής άξίας τών συνεταιρικών μερίδων καί επι
κουρικά ή κάλυψη τών τυχόν ζημιών τού συνεταιρισμού 
όταν δέν φθάνουν γι’ αύτό οί άλλες πηγές.

.Μέ τό άρθρο 41 προβλέπεται ό σχηματισμός εκτάκτου 
άποθεματικού κεφαλαίου, πού έχει άποκλειστικό σκοπό 
τήν κάλυψη τυχόν ζημιών καί ό σχηματισμός ειδικών άπο- 
Οεματικών άπό ποσοστά τού καθαρού πλεονάσματος χρή
σεως καί άπό ειδικές εισφορές γιά τήν εξυπηρέτηση ειδικών 
σκοπών. .

8. ΙνιεΦΑ^ΑΑίΟ ΟΓΔΟΟ : Έποπτεία, έλεγχος.
Το κεφάλαιο αυτό αντιμετωπίζει ενα άπό τά κρισιμό

τερα θέματα τής συνεταιριστικής πολιτικής, τό θέμα τής 
κρατικής έποπτείας καί τού ελέγχου πάνω στούς γεωργικούς 
συνεταιρισμούς. Στο θέμα αύτό τό υποβαλλόμενο νομοσχέ
διο εισάγει ριζικές καινοτομίες οί όποιες έπανατοποθετούν 
τήν συνεταιριστική δράση μέσα σέ εύρύτερα πλαίσια άπαλ- 
λκγμένα άπό τήν καταπιεστική παρέμβαση τού κράτους.
Ελεύθερη δράση καί δημοκρατική οργάνωση τών συνε

ταιρισμών δέν σημαίνει βέβαια τήν έλλειψη όποιασδήποτε 
κρατικής έπιβλέψεως, τήν άπουσία όποιασδήποτε άνα- 
μίςεως στήν σύσταση ή λειτουργία τους. Ρητά άλλωστε 
το Σύνταγμα ορίζει ότι οί γεωργικοί (καί οί άστικοί) συνε
ταιρισμοί αύτοδιοικούνται μέν, ύπόκεινται όμως οπωσδή
ποτε στήν έποπτεία τού κράτους. Ούτε άλλωστε ή £wota 
τής αύτοδιοικήσεως είναι άσυμβίβαστη προς τήν έννοια 
τής έποπτείας, ή όποια άκριβώς εκφράζει αύτή τήν άπα- 
ραίτητη γιά τήν κρατική ενότητα καί τήν τήρηση τής νο

μιμότητας επίβλεψη πού άσκεΐται σέ αύτοδιοικούμενους 
οργανισμούς καί πού διαφέρει άπό τήν άμεση ίεραρχική 
εξάρτηση τών δημοσίων υπηρεσιών ή οποία έκφράζεται 
μέ τόν ίεραρχικό έλεγχο. Οί διατάξεις τού κεφαλαίου αυτού 
άποβλέπουν στο νά περιορίσουν τόν ρόλο τού κράτους στά 
άπαραίτητα όρια. Βασικά μέ τις διατάξεις αυτές ξεχωρί
ζεται λειτουργικά ή έννοια τής έποπτείας άπό τήν έννοια 
τού διαχειριστικού ελέγχου. Ό έλεγχος περιέρχεται στις 
ίδιες τις συνεταιριστικές οργανώσεις. Τίθεται δηλαδή ή 
αρχή τού αυτοελέγχου τής συνεταιριστικής δράσεως στον 
διαχειριστικό καί γενικότερα στον οικονομικό τομέα, μέ 
τήν δημιουργία αυτοτελούς σώματος ελεγκτών. Τό κράτος 
περιορίζεται στήν έποπτεία ή οποία δέν είναι καταπιεστική 
παρέμβαση, άλλα κυρίως υποβοήθηση καί προστασία τών 
ίδιων τών συνεταιρισμών καί τών δικαιωμάτων τους. Σέ 
όσες περιττού σεις οδηγεί σέ επέμβαση στήν λειτουργία 
τού συνεταιρισμού, ή επέμβαση αύτή άφορά πάντοτε μόνο 
στην νομιμότητα καί έχει κατά κανόνα κατασταλτικό χα
ρακτήρα, γιά- τήν επανόρθωση τής νομιμότητας- ή την 
επιβολή τών νομίμων κυρώσεων άπό τά δικαστήρια. Ού- 
δεμία διοικητική παρέμβαση στήν λήψη τών άποφάσεων 
ή στον τρόπο τής λειτουργίας τού συνεταιρισμού προ- 
βλέπεται νά γίνεται άπό την εποπτεύουσα άοχή, κανείς 
έλεγχος σκοπιμότητας, κανένα εμπόδιο στήν νόμιμη καί 
ελεύθερη άνάπτυξη τού συνεταιριστικού κινήματος καί 
τής συνεταιριστικής-δράσεως. Ή έλεύθερη καί δημοκρα
τική λειτουργία τών συνεταιρισμών μέσα στά πλαίσια τού 
νόμου πού κΓ αύτός έχει πηγή του τήν εθνική βούληση όπως 
εκφράζεται άπό τό κυρίαρχο άντιπροσωπευτικό σώμα, 
τήν Βουλή, είναι ή βασικότερη προϋπόθεση γιά τήν άνά
πτυξη της συνεταιριστικής οικονομίας καί τήν ενσωμάτωση 
τού συνεταιριστικού φαινομένου στήν συναγωνιστική οι
κονομία, τήν ορθολογιστική οικονομική οργάνωση καί 
τόν δημοκρατικό τρόπο ζωής πού προδιαγράφει τό κοινο
βουλευτικό μας πολίτευμα.

Τό άρθρο 42 καθορίζει τά όργανα καί τό άντικείμενο 
τής έποπτείας. Ή έτςοπτεία σάν γενική αρμοδιότητα άνή- 
κει στο Υπουργείο Γεωργίας καί άσκεΐται είτε άπό τόν 
ίδιο τόν Υπουργό σέ όσα θέματα άναφέρεται ρητά στον 
νόμο, άΰλως άπό τόν νομάρχη ή τό άπό αύτόν εξουσιοδο
τημένο γιά ορισμένη ενέργεια (π.χ. παράσταση στήν γε
νική συνέλευση τού συνεταιρισμού) όργανο. Επομένως 
σύμφωνα μέ τό σχέδιο παύει κάθε μορφή έποπτείας τής 
’Αγροτικής Τραπέζη.ς πάνω στούς γεωργικούς συνεται
ρισμούς ή μάλλον περιορίζεται στον διαχειριστικό τομέα 
τών πιστώσεων πού χορηγεί ή ίδια καί οχι στήν λειτουρ
γία τού συνεταιρισμού καθ’ έαυτή. Τό άντικείμενο τής 
έποπτείας συνίσταται άφ’ ενός μέν στην υποβοήθηση καί 
προστασία τής συνεταιριστικής δράσεως, άφ’ ετέρου δέ 
στον κατασταλτικό έλεγχο μετά άπό διαπίστωση παραβά- 
σεως τού νόμου. Οί συγκεκριμένες πράξεις καί ενέργειες 
τής έποπτεύουσας άρχής γιά τήν πραγματοποίηση τών 
πιό πάνω σκοπών διαγράφονται στο άρθρο 43.

Τό άρθρο 44 προβλέπει τά όργανα, τό άντικείμενο καί 
τόν τρόπο διενεργείας τού διαχε.ριοτικού έλέγχου. Μέ τό 
άρθρο αύτό είσάγεται μία σημαντική καινοτομία, κατά 
τό πρότυπο τών νομοθεσιών τών χωρών τής Ε.Ο.Κ., μέ 
τήν άνάθεση τού διαχειριστικού έλέγχου σέ σώμα ειδικών 
ελεγκτών πού έξαρτάται απλώς άπό τήν ΠΑΣΕΓΕΣ. Ό 
έλεγχος τής ’Αγροτικής Τραπέζης διατηρείται προσωρινά 
σέ ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τήν συγκρότησι καί την 
έναρξη λειτουργίας τού σώματος τών έλεγκτών (άρθρο 69 
παρ. 4). Τό άρθρο εξασφαλίζει άκόμα περισσότερον τών 
αυτοέλεγχο άναθέτοντας τήν σύνταξη τού κανονισμού διε- 
νεργείας τού διαχειριστικού έλέγχου στήν ίδια τήν ΠΑΣΕ
ΓΕΣ, άναθέτει δέ στούς ελεγκτές καί καθήκοντα οικονο
μικών καί διοικητικών συμβούλων τών συνεταιρισμών.Τό 
άρθρο προβλέπει άκόμα τήν είσπραξη άπό τήν ΠΑΣΕΓΕΣ 
ενός ειδικού τέλους 0,25 στά εκατό πάνω στά χορηγούμενα 
στούς συνεταιρισμένους γεωργούς δάνεια. Τό τέλος αυτό 
προβλέπεται σήμερα άπό τό άρθρο μόνο τού ν. 5082/1931
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καί εΐσπράττεται άπο τήν ’Αγροτική Τράπεζα τής Ελ
λάδος ακριβώς γιά τήν αντιμετώπιση τών δαπανών διενερ- 
γείας τοϋ διαχειριστικού ελέγχου άπο αύτήν. Το τέλος αυτό 
προβλέπεται νά περιέλθει στην ΓΙΑΣΕΓΕΣ οχι αμέσως 
μετά τήν έναρξη τής ισχύος τοΰ νόμου, άλλά, σύμφωνα 
μέ σχετική μεταβατική διάταξη τοϋ άρθρου 69 παρ'. 4. 
αμέσως μετά τήν πραγματική έναρξη τής λειτουργίας τοϋ 
ελέγχου άπό το σώμα τών ελεγκτών κατά τά ειδικότερα 
οριζόμενα στήν τελευταία αυτή διάταξη. 01 γεωργικοί 
συνεταιρισμοί δεδομένου ότι υπάγονται στον έλεγχο τοΰ 
είδικοϋ σώματος τών ελεγκτών δεν ΰπόκεινται σέ έλεγχο 
άπό τούς ορκωτούς λογιστές.

Μέ τό άρθρο 45 προ βλέπεται ή συγκρότηση καί λειτουρ
γία στό 'Υπουργείο. Γεωργίας Συμβουλίου Συνεταιριστικής 
Πολιτικής, σά.ν συμβουλευτικού, καί γνωμοδοτικοϋ. οργάνου 
πάνω στα θέματα τής συνεταιριστικής πολιτικής. Το συμ
βούλιο αυτό'έχει άρμοδιότητα νά παρακολουθεί τήν δρα
στηριότητα τών γεωργικών συνεταιρισμών, νά προβαίνει 
σέ μελέτες ή υποδείξεις πάνω στή συνεταιριστική δράση 
καί γενικά στήν έρευνα τών προβλημάτων τών γεωργικών 
συνεταιριστικών οργανώσεων καί τοϋ αγροτικού κόσμου. 
Γό Συμβούλιο συγκροτείται μέ απόφαση τοϋ 'Υπουργού 
Γεωργίας άπό αρμόδια υπηρεσιακά όργανα καί δημοσίους 
λειτουργούς, καθηγητές άνωτάτων σχολών’, ειδικούς επι
στήμονες; καί εκπροσώπους τών γεωργικών συνεταιριστικών 
καί επαγγελματικών οργανώσεων.

9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ : Πτώχευση.
Μέ τό άρθρο 46 καθορίζεται πότε ό γεωργικός συνεται

ρισμός κηρύσσεται σέ πτώχευση καί άπό ποιους μπορεί 
νά ζητηθεί ή κήρυξη αύτή.

Μέ τό άρθρο 47 προβλέπεται υποχρεωτική διαδικασία 
προλήψεως τής πτωχεύσεως μέ την επιβολή έκτακτης εισ
φοράς ανάλογης πρός τόν άριθμό τών υποχρεωτικών με
ρίδων τών μελών καί μέσα στα όρια τής προβλεπόμενης 
άπό τό καταστατικό εύθύνης. Μόνο, άφοΰ άποτύχει ή δια
δικασία αυτή μπορεί νά κηρυχθεί ή πτώχευση κατά, τήν 
διαδικασία πού καθορίζεται μέ τό άρθρο 48. Τό άρθρο 48 
καθορίζει άπλούστερη διαδικασία γιά τήν πορεία της πτω
χεύσεως.

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ : Συγχώνευση συνεταιρι
σμών.

Μέ τό άρθρο 49 καθορίζονται οί προϋποθέσεις καί ό τρόπος 
συγχωνεύσεως δύο ή περισσοτέρων γεωργικών συνεταιρι
σμών, γιά νά επιτευχθεί ή δημιουργία μεγάλων καί βιώσι
μων συνεταιριστικών οικονομικών μονάδων. 'Η συγχώ
νευση νοείται κατά δύο τρόπους : είτε σαν ενσωμάτωση σέ 
ένα υφιστάμενο συνεταιρισμό είτε σάν διάλυση όλων τών 
συγχωνευομένων καί δημιουργία ενός νέου ενιαίου συνεται
ρισμού.

Μέ τό άρθρο 50 ορίζεται ή διαδικασία τής συγχωνεύσεως 
καί τής έγκρίσεως τοϋ καταστατικού τοϋ νέου συνεταιρισμού, 
ή ημερομηνία συντελέσεως τής συγχωνεύσεως άπό τής ό
ποιας αρχίζει ή λειτουργία του καί ή εκλογή τών οργάνων 
διοικήσεως τοϋ νέου συνεταιρισμού.

Τό άρθρο 51 ορίζει τά αποτελέσματα τής συγχωνεύσεως 
πού συνεπάγεται τήν αυτοδίκαιη καθολική διαδοχή τοϋ νέου 
συνεταιρισμού σέ όλα τά δικαιώματα καί τις υποχρεώσεις 
τών συγχωνευομένων συνεταιρισμών. Τό άρθρο αύτό ρυ
θμίζει άκόμα τά θέματα τής ευθύνης τών αελών γιά πα- 
ληες υποχρεώσεις καί τό θέμα της έξισώσεως τών μερί
δων.

Μέ τό άρθρο 52 ρυθμίζονται θέματα τοϋ υπαλληλικού 
προσωπικού τών συγχωνευομένων συνεταιρισαών."

11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ : Διάλυση συνεταιρισμών.
Τό κεφάλαιο αυτό άναφέρεται στις προϋποθέσεις, τήν δια

δικασία καί τά. αποτελέσματα τής διαλύσεως τών γεωργι
κών συνεταιρισμών.

Στό άρθρο 53 καθορίζονται οί περιπτώσεις πού όταν συν
τρέχουν επιφέρουν την διάλυση του συνεταιοισυοϋ. Οί πεοι-
πτωσεις αυτές αναφερονται είτε σε εκούσια είτε σε ακού
σια διάλυση τοϋ συνεταιρισμού, καθώς καί σέ διάλυση πού 
έπέρχεται εξωδικαστικά ή μέ δικαστική απόφαση. 1 ό άρ
θρο αΰτο ορίζει καί τούς λόγους γιά τούς οποίους μπορεί 
νά ζητηθεί ή διάλυση τοϋ συνεταιρισμού μέ δικαστική άπό- 
φαση.

Τό άρθρο 54 άναφέρεται στό στάδιο τής έκκαθαρίσεως. 
τά όργανα πού τήν ενεργούν καί τήν διατήρηση τοϋ συνεται
ρισμού γιά τις ανάγκες τής έκκαθαρίσεως καί μέχρι τήν 
λήξη της.

Τό άρθρο 55 περιγράφει άναλυτικά τις ενέργειες τών έκ- 
καθαριστών γιά τήν πραγματοποίηση τής έκκαθαρίσεως καί 
προβλέπει τήν απόδοση τών μερίδων καί τήν τύχη τοϋ κα
θαρού υπολοίπου άπό τήν περιουσία τοϋ συνεταιρισμού. Λύτο 
προβλέπεται νά διανέμεται στά μέλη μόνο όταν ή διάλυση 
τοϋ συνεταιρισμ,οϋ έπέρχεται σάν αποτέλεσμα τοϋ νόμου , ή 
άπό ενέργεια τής έποπτεύουσας άρχής. "Αν ή διάλυση προ
έρχεται άπό πρωτοβουλία τοϋ ίδιου τοϋ συνεταιρισμού, δεν 
επιτρέπεται ή διανομή τοϋ υπολοίπου στά υπάρχοντα μέ
λη γιά νά άποφευχΟεΐ ή σκόπιμη διάλυση καί ιδιοποίηση τών 
μόχθων σειρά; γενεών μελών τοϋ συνεταιρισμού. Στο άρθρο 
αύτό διευκρινίζεται καί ό ακριβής χρόνος τοϋ πέρατος της 
έκκαθαρίσεως. _________ ___ ______ ____ ___ _________

12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ : Ενώσεις. Κοινοπρα
ξίες. Σωματεία.

"Αν τό συνεταιριστικό κίνημα άφεθεΐ νά λειτουργήσει μόνο 
στήν βάση του με τις πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές όργα- 
νο)σεις, τότε τά άποτελέσματα πού θά έπρεπε, νά αναμένουμε 
καί γιά τήν εθνική οικονομία καί τήν βελτίωση τών όρων 
παραγωγής, διαβιώσεως καί άναπτύξεως τών συνεταιρι
σμένων γεωργών, θά ήταν οπωσδήποτε πενιχρά. ' Η δυνα
μικότητα καί ή άποδοτικότητα της συνεταιριστικής όργα- 
νώσεως έξαρτώνται σέ μεγάλο ποσοστό άπό τήν δημιουρ
γία ενώσεων καί συντονισμένων μορφών ένεργείας μετα
ξύ τους. Μόνο έτσι το συνεταιριστικό κίνημα μπορεί νά 
προβληθεί στον χώρο τής άγοράς καί νά. απολαύσει τά πλεο
νεκτήματα πού παρέχονται άπο αύτήν στις μεγάλες καί μέ 
καθαρά οικονομικά κριτήρια λειτουργούσες, επιχειρήσεις καί 
νά ανταγωνιστεί μέ επιτυχία άλλες εμπορικές επιχειρήσεις 
πού λειτουργούν μέ καθαρά κερδοσκοπικά κριτήρια στά 
πλαίσια μιας βασικά ελεύθερης οικονομίας. Κι’ όπως τήν 
λύση στά γενικότερα προβλήματα τής οικονομικής οργανώ- 
σεως δέν μπορεί νά δώσει μία ένιαία, γενικής εφαρμογής, με- 
Οόδευση τοϋ τρόπου παραγωγής καί εμπορίας τών αγαθών, 
έτσι καί στήν συνεταιριστική οργάνωση ή δημιουργία άνω- 
τέρου βαθμού συνεταιριστικών μονάδων δέν μπορεί να υπα
κούει σέ ένα ενιαίο προκαθορισμένο μονοδιάστατο σχήμα 
άλλά. πρέπει νά έχει τήν απαραίτητη ελαστικότητα καί νά 
προσφέρει περισσότερες μορφές σύνθετης δράσεως πάνω 
σέ ορισμένα άπλά καί προσιτά πρότυπα. Γι’ αύτό τόν λύγο 
τό σχέδιο προσφέρει τρεις τύπους συνεταιριστικών οργα
νώσεων άνωτέρου βαθμού : τήν ένωση, τήν κεντρική ένωση 
καί τήν κοινοπραξία. ' Η πρώτη είναι οριζόντια ένιαία συ
νεταιριστική οργάνωση πού εκτείνεται σέ μία ευρύτερη 
περιφέρεια, τον νομό. ’ Η κεντρική ένωση προσφέρει τήν δυ
νατότητα τής ειδικευμένης κατακόρυφης συνένωσης τώι 
συνεταιριστικών δυνάμεων κατά, είδος παραγωγής ή κατά 
προϊόν. Τέλος, ή κοινοπραξία προσφέρει τήν δυνατότητα 
πολλαπλών συνδυασμών στον επιχειρηματικό τομέα.

Παράλληλα στό κεφάλαιο αύτό προβλέπεται ή δομή τής ι
δεολογικής όργανώσεως τών συνεταιρισμένων γεωργών διά 
μέσου τών επαγγελματικών ενώσεων. Καί οί επαγγελματι
κές αυτές ενώσεις μπορούν νά αναπτυχθούν σέ δύο επίπεδα :

ρειακής ομοσπονδίας πού έχει καθολικό χαρακτήρα άπό άπό- 
ψεως άντιπροσωπευομένων κλάδων παραγωγής καί συμ
φερόντων. ’Αντίθετα ή εθνική ομοσπονδία δημιουργεΐτα:
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Y'-x vr εκπροσωπήσει επαγγελματικά τά συμφέροντα ενός 
κλχόου παραγωγής. ή ενός συγκεκριμένου προϊόντος.

Σάν επιστέγασμα τής όλης συνεταιριστικής όργχνώσεως 
προβλέπεται ή Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γε
ωργικών Συνεταιρισμών πού ενώνει σέ μία τελική βαθμίδα 
τους σκοπούς καί τά συμφέροντα πης συνεταιριστικής κι- 
νήσεως τόσο στον οικονομικό όσο καί στόν καθαρά ιδεολο
γικό τομέα.

Μέ τό άρθρο 50 προβλέπονται οϊ γενικοί όροι γιά τήν σύ
σταση των ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών. Οι εισ:·:- 
γόμενοι περιορισμοί έχουν σαν σκοπό τήν ενδυνάμωση τών 
ενώσεων σε αριθμό μελών καί τήν αποφυγή τοϋ κατακερ
ματισμού τοΰ συνεταιριστικού κινήματος, σέ υποτονικές, 
οικονομικά ασθενείς καί άνταγωνιζόμενες μεταξύ τους 
δευτεροβάθμιες οργανώσεις. "Ετσι γιά τήν σύσταση ένώ
σεως άπαίτεΐται ή σύμπραξη δέκα πέντε τουλάχιστον 
συνεταιρισμών πού βρίσκονται στον ίδιο νομό.

Στό άρθρο 57 ρυθμίζονται τά θέματα πού αφορούν τήν 
συγκρότηση καί τήν λειτουργία τών γενικών συνελεύσεων 
τών ενώσεων. Τό σχέδιο άφ’ ένός μέν παρέχει τήν δυνατότητα 
αντιπροσωπεύσεων τοϋ συνεταιρισμού άπό τον πρόεδρο τοϋ 
διοικητικού συμβουλίου ώστε νά μή δημιουρνούνται άντι-_ 
ζήλιες ή προστριβές στις προσπάθειες γιά τήν άνάπτυξη 
και τον πρόοδο τού συνεταιρισμού, άφ’ έτέρου δέ παρέχει 
στό καταστατικό τής ένούσεως τήν ευχέρεια επιλογής τοϋ 
τροπου υπολογισμού τών ψήφων πού διαθέτει κάθε συνε
ταιρισμός - μέλος, ανάλογα μέ -χ κριτήρια πού προβλέ- 
πονται ρητά στην παρ. 2 καί τά ό,'οϊα μπορούν νά χρησιμο
ποιηθούν μεμονωμένα ή σέ συνδυασμό μεταξύ τούς.

Τό άρθρο 58 ορίζει τον άριθμό καί τον τρόπο επιλογής τών 
μελών τοϋ διοικητικού καί εποπτικού συμβουλίου τών ε
νώσεων καί τις περιπτώσεις αποβολής πής ίδιότητος αΰ- 
πής. Γιά νά μή επέρχεται' αναταραχή στήν λειτουργία τών 
πιο πάνω οργάνων της ένώσεως προβλέπεται ότι τυχόν άνά- 
κληση τών αντιπροσώπων πού μετέχουν σ’ αύ_ά άπό τούς συ
νεταιρισμούς τούς όποιους έκπροσωποϋν ισχύει μόνο άπό 
πήν λ.ήξη τών εργασιών πής άμέσως επομένης γενικής συνε- 
λεύσεως πής ένώσεως.

Τό άρθρο 59 ορίζει τά πής συστάσεως κεντρικών ενώσεων 
(τριτοβαθμίων συνεταιρισμών) άπό πέντε τουλάχιστον ενώ
σεις. Ή παρ. 1 διαγράφει τις δραστηριότητες τών κεντρι
κών ενώσεων μεταξύ τών onoiojv είναι καί ή άνάλήψη συνε
ταιριστικών εργασιών σέ εύρεΐα κλίμακα πάνω σέ ορισμένο 
κλάδο γεωργικής παραγωγής ή ορισμένο προϊόν. 'Ορίζεται 
επίσης οτι στις κεντρικές ενώσεις μπορούν νά μετέχουν καί 
πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί πού δέν μετέχουν σέ ένωση. Ή 
παρ. 4 ορί,ει πήν περιφέρεια που μπορεί νά έχει ό τριτοβά
θμιος συνεταιρισμός, οί παρ. :> καί 6 πήν συγκρότηση τών 
γενικών συνελεύσεων καί ή παρ. / τά κριτήρια υπολογισμού 
τών ψήφων πού διαθέτουν οί ενδύσεις μέλη πής κεντρικής 
ένώσεους.

Τό άρθρο 60 προβλέπει τήν δυνατόπητα συστάσεως κοι
νοπραξιών μεταξύ συνεταιρισμών όλων τών βαθμών γιά 
πήν καλύτερη οργάνωση τής συγκεντρούσεως, πυποποιή- 
σεως, επεξεργασίας καί διαθέσεως τών γεωργικών προϊ
όντων. Μέ πήν παρ. 3 ορίζεται ότι οί κοινοπραξίες αυτές 
λογίζονται γιά πήν οργάνωση καί λειτουργία τους σάν δευτε
ροβάθμιοι συνεταιρισμοί καί εφαρμόζονται ανάλογα οί 
σχετικές μ’ αυτούς διατάξεις. Μέ πήν παρ. 4 ορίζεται ότι
- - , _ , - Λ ,· _· · , , Jυπαρςη εκτελεστικής και ελεγκτικής επιτροπής που ασκουν 
τις αρμοδιότητες αντίστοιχα τοϋ διοικητικού καί εποπτι
κού συμβουλίου.

.Μέ τό άρθρο 6J προβλέπεται ή δυνατόπητα οπούς τρεις τό 
ελάχιστο ενδύσεις γεωργικών συνεταιρισμών , πής ίδιας ή 
ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, συνιστοϋν επαγγελματικές 
ενώσεις (περιφερειακές ομοσπονδίες) γιά τήν εξυπηρέτηση 
κοινών ηθικών καί οικονομικών συμφερόντων ' τών μελών 
τους, διάδοση τοϋ γεωργικού συνεργατισμού καί έφαρ-

μογή τών αρχών του. Οί ομοσπονδίες αυτές δέν έχουν οικο
νομικό σκοπό. .Μέ τήν παρ. 3 τοϋ άρθρου αυτού προβλέπεται 
ή σύσταση κατά παραγωγικό κλάδο ή γιά ορισμένο ή ορι
σμένα όμοειδή προϊόντα κεντρικής επαγγελματικής ένώ- 
σεως (εθνική ομοσπονδία), ή οποία εκπροσωπεί τούς παρα
γωγούς τοϋ προϊόντος καί παρέχει συμβουλές καί βοήθεια 
στα μέλη πης γιά πήν καλύτερη οργάνωση καί προγραμμα
τισμό πής παραγωγής τους. Οί επαγγελματικές αύτές ορ
γανώσεις σύμφωνα μέ πήν παρ. 4 διέπονται άπό τις διατά
ξεις περί επαγγελματικών σωματείων καί υπάγονται σπήν 
εποπτεία τοϋ * Υπουργού Γεωργίας, τόσο για πήν σύσταση 
όσο καί γιά πήν λειτουργία τους.

Μέ τό άρθρο 62 προβλέπεται ή συμμετοχή όλων τών συ
νεταιριστικών οργανώσεων καθώς καί τών επαγγελματικών 
τοϋ άρθρου 61 εις μία πανε/ά.ήνια συνομοσπονδία , πού άπο- 
τελεϊ πήν κεντρική ανώτατη ιδεολογική οργάνωση πής συ
νεταιριστικής κινήσεως πής Χώρας. Μέ πήν μεταβατική διά
ταξη πής παρ. 5 τοϋ άρθρου 69 ορίζεται ότι ή ανώτατη 
αύπή επαγγελματική συνεταιριστική οργάνωση είναι ή Πα
νελλήνιος Συνομοσπονδία Ένδισεων Γεωργικών Συνεται
ρισμών (ΠΛΣΕΓΕΣ) πού ύφίσταται καί λειτουργεί σήμερα 
καί ή οποία ύποχρεοϋται νά προσαρμόσει σύμφωνα μέ τις 

—διατάξεις τού- παρόντος- νόμου- τό -καταστατικό πης.---------

13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ : Ποινικές καί δί- 
κονομικές δ'.χτάξεις

Τό άρθρο 63 θεσπίζει ορισμένες ποινικές διατάξεις κατά 
τών μελών τοϋ διοικητικού συμβουλίου καί τών υπαλλήλων 
τών συνεταιρισμό)ν γιά τυχόν παραβάσεις πού στό άρθρο 
αυτό άναφέρονται. Μέ τήν παρ. 2 ορίζεται ότι διώκονται ποι- 
νικώς τά μέλη τοϋ εποπτικού συμβουλίου ή εκείνοι πού διε
νεργούν διαχειριστικό έλεγχο, εψ’ όσον σχετική έκθεση ε
λέγχου παρέχουν έν γνώσει ψευδή στοιχεία ή άποσιωποϋν 
ουσιώδη περιστατικά πού άφοροϋν πήν διαχείριση. Μέ πήν 
παρ. 3 θεσπίζεται απειλή επιβολής ποινής σέ όσους χρησι
μοποιούν παράνομα σπήν επωνυμία τους τις λέξεις «συνε
ταιρισμός». «ένωση συνεταιρισμών» ή «κεντρική ένωση συ
νεταιρισμών». Τό άρθρο αύτό περιορίζει τά ποινικά αδι
κήματα στις πιο χαρακπηριστικές περιπτώσεις καί αποφεύ
γει πήν ποινικοποίηση όλων τών θεμάτων πού Οά μπο
ρούσε, νά ερμηνευτεί σάν προσπάθεια περιορισμού πής συνε
ταιριστικής δράσεως, κρίνοντας έπαρκεΐς τις διατάξεις τοϋ 
Ποινικού Κώδικας γιά τον κολασμό τών άλλων ποινικών 
αδικημάτων.

Τό άρθρο 64 περιέχει δικονομικές διατάξεις καί ορίζει 
τό αρμόδιο δικαστήριο γιά τήν εκδίκαση τών διαφορών μετα
ξύ συνεταιρισμού καί τών μελών του. Μέ πήν παρ. 4 έπε- 
κτείνεται ή πενταετής παραγραφή τοϋ ’Αστικού Κώδικας 
επί τών ενοχικών άπαιπήσεων τρίτων έναντι τών συνεται
ρισμών.

14. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ειδικές, καί
Τελικές διατάξεις

Στό άρθρο 65 προβλέπονται οί κατηγορίες τοϋ προσωπι
κού τών γεωργικών συνεταιρισμών καί τά κριτήρια πής 
διακρίσεώς του. Βασικά προβλέπεται ή διάκριση σέ υπαλ
ληλικό καί έργατοτεχνικό προσωπικό καί αποφεύγεται ή 
προσθήκη τής αναχρονιστικής κατηγορίας τοϋ «υπηρετι
κού» προσωπικού. Καθορίζονται τά προσόντα καί οί προϋ
ποθέσεις γιά πήν πρόσληψη τακτικού καί εκτάκτου προσω
πικού καί κατοχυρώνεται νομοθετικά ή μονιμότητα τοϋ τα
κτικού υπαλληλικού προσωπικού, δηλαδή τού προσωπικού 
ποί άνταποκρίνεται σέ πάγιες άνάγκες πής λειτουργίας τού 
συνεταιρισμού καί τού όποιου οί θέσεις έχουν θεσμοθετηθεί 
άπό πήν γενική συνέλευση μέ πήν πρόβλεψή τους στον ειδι
κό κανονισμό προσωπικού. Τό άρθρο εισάγει μία σημαντική 
καινοτομία πρού προβλέπεται νά αυξήσει τήν απόδοση καί 
τό ενδιαφέρον τών υπαλλήλων γιά πήν οικονομική άνάππυςη 
καί πήν διεύρυνση τών εργασιών τού συνετιρισμοϋ. * Η και
νοτομία αυτή συνίσταται σπήν πρόβλεψη τής δυνατότητας 
διανομής μέρους τού καθαρού αποτελέσματος χρήσεως στό
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υπαλληλικό προσωπικό, άφοϋ καΓ αύτό συντελεί στην επί
τευξή του. Έτσι και ή συνεργασία των εργαζομένων στον 
πρωτογενή τομέα τής γεωργίας καί των εργαζομένων στον 
συνεταιρισμό για την καλ.ύτερη άζιοποίηση του μόχθου 
των πρώτων άποκτά πιό· ουσιαστικό περιεχόμενο, άνταπο- 
κρινόμενο στην φιλοσοφία καί τούς πρακτικούς σκοπούς 
τοϋ συνεταιριστικού κινήματος.

Μέ το άρθρο 66 προβλέπονται οί επιχορηγήσεις πού δια
τίθενται γίά τήν συνεταιριστική εκπαίδευση καί την ανάπτυ
ξη των σχέσεων μέ τις συνεταιριστικές οργανώσεις των χω
ρών της κοινής άγοράς καθώς καί τήν προσαρμογή στούς ό
ρους καί τις συνθήκες τής άγοράς αυτής. Οί δύο αυτές έπι- 
χορηγήσεις συμπληρώνονται καί άπό τήν επιχορήγηση τοϋ 
άρθρου 2 παρ. 3 πού προβλέπεται ειδικά για τήν περίπτωση 
άναλήψεως άπό μέρους των γεωργικών συνεταιρισμών, δρα
στηριοτήτων σχετιζομένων μέ τήν εφαρμογή τής κρατικής 
γεωργικής ή κοινωνικής πολιτικής. Τό άρθρο περιέχει ει
δική διάταξη (παρ. 3) πού άπογορεύει τις επιχορηγήσεις 
τοϋ κράτους για ζημίες τών γεωργικών συνεταιρισμών προ
ερχόμενες άπό τήν επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Στο άρθρο 67 παρέχονται οί άναγκαίες ειδικές εξουσιοδο
τήσεις για τήν ρύθμιση τών σ’ αύτές ρητά άναφερομένων 
θεμάτων. Σημειώνεται ότι υπάρχει άλλη μία εξουσιοδότηση 
υτό άρθρο 17 παρ. 4 γιά τήν μείωση τής αξίας τής συνεται
ρικής μερίδας προκειμένού περί" συνεταιρισμών πού ιδρύον
ται σέ ορισμένες περιοχές τής χώρας.

Στό άρθρο 68 αναγράφονται ειδικά καί κατά θέμα όλες 
οί φορολογικές άπαλλαγές, άτέλειες κλπ. πού άναγνωρίζονται

στούς γεωργικούς συνεταιρισμούς. Πρέπει νά σημειωθεί ότι 
οί άπαλλαγές αύτές δέν σκοπούν προνομιακή μεταχείριση 
τών γεωργικών συνεταιρισμών, ή οποία πάντως θά δικαιο
λογείτο καί άπό τήν σχετική επιταγή τοϋ άρθρου 12 παρ. 5 
τοϋ Συντάγματος πού επιβάλλει τήν προστασία καί τήν μέ
ριμνα γιά τήν άνάπτυξη τών συνεταιρισμών, άλλά, κατά κύ
ριο λόγο, άναγνώριση τής ιδιομορφίας τών σχέσεων συνεται
ρισμού καί τών μελών του καί τών ιδιαιτέρων, δυσμενών, 
οικονομικών όρων, κάτω άπό τούς οποίους βρίσκονται οί 
γεωργικοί συνεταιρισμοί στην άρχή τούλάχιστον της λει
τουργία; τους.

Τό άρθρο 69 περιέχει μεταβατικές διατάξεις γιά τήν προ
σαρμογή τών ύφισταμένων νομικών καί πραγματικών κατα
στάσεων στό νέο νομοθετικό καθεστώς καί το άρθρο 70 κα
θορίζει τήν έναρξη τής ισχύος τού νέου νόμου.

Αύτό είναι στις γενικές του γραμμές τό προκείμενο σχέδιο 
νόμου τό όποιο άναφέρεται στούς γεωργικούς συνεταιρισμούς 
καί τό όποιο έχουμε τήν τιμή νά Αποβάλλουμε στήν εθνική 
άντιπροσωπεία γιά τήν ψήφισή του.

Έν Άθήναις τή 6 Μαΐου 1077
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