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i. U νόμο; 921, 19/9 «περί γεωργικών συνεταιρισμών» 

δεν αντιμετώπισε με επιτυχία τα προβλήματα της ελληνική; 
γεοοργίας και τις αδυναμίες του Αγροτικού Συνεταιριστικού 
Κινήματος.

Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές αδυναμίες του 
συνεταιριστικού κινήματος, που εξακολουθούν να υπάρχουν 
παρά το ν. 921,7!.! είναι οι εξής:

Γπάρχει πλήθος συνεταιρισμών και συνεταιριστικών 
οργανώσεων με αποτέλεσμα οι συνεταιρισμοί να μην μπορούν 
να αποκτήσουν το απαραίτητο μέγεθος για επιτυχή επι
χειρηματική δραστηριότητα.

Γπάρχουν 7.055 περίπου αγροτικοί συν/σμοί από τους 
οποίους το 70% είναι πιστωτικοί, το 3,2% είναι συν/σμοί 
εμπορίας και περίπου το 21% μπορούν να χαρακτηρισθούν 
ως παραγωγικοί, με την έννοια ότι κατέχουν κάποιες εγκα
ταστάσεις ή κάποια γεωργικά μηχανήματα για την εξυ
πηρέτηση των μελών τους.

Σε 1345 κοινότητες - στο σύνολο των 6.023 κοινοτήτων 
όλης της Χώρας - λειτουργούν περισσότεροι από ένας συν/ 
σμοί.

1 υπτκά, ο μέσος όρος μελών κατά συν/σμό ανέρχεται σε 
95 άτομα.

Ο αριθμός όμως αυτός είναι πλασματικός ιδιαίτερα αν 
"λ,ηφθεί υπόψη, πρώτον ότι στους 2.470 συν/σμούς ο μέσος 
όρος μελών κυμαίνεται από 7 έως 50 άτομα δεύτερον ότι η 
μεγάλη πλειοψηφία των αγροτικών συν/σμών είναι πιστωτι
κοί και επομένως τα μέλη τους είναι ουσιαστικά μη ενεργά 
μέλη και τρίτον, ότι ο αριθμός των ενεργών μελών είναι 
πολύ μικρότερος από το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων 

- και μάλιστα με κριτήρια ενεργού συμμετοχής, την παρουσία 
' στην τακτική Γενική Συνέλευση και σε άλλες βασικές λει- 
γτουργίες του συν/σμού.

. Από τους 7.055 συν/σμούς μόνο 260 έχουν εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας ( δηλ. 3% περίπου) και μόνον 812 
( δηλ. 11% περίπου) έχουν υπαλλήλους με πλήρη απασχό-

•·λησν;·,Στό σύνολο των συν/σμών μόνον 20-25 έχουν δραστηριό
τητες που χαρακτηρίζονται αρκετά ικανοποιητικές και άλλοι 
300 περίπου απλούς λειτουργούν.

Οι υπόλοιποι 6.700 Συνεταιρισμοί παρουσιάζουν, αν 
"παρουσιάζουν, μικρή και εντελούς ασήμαντη δραστηριό-
γύ7?· , , _

Εκτός από τους 7.055 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς το 
1981 υπήρχαν 107 Ενούσεις πολλαπλού·/ δραστηριοτήτων, 
22 ειδικές Ενούσεις, 4 Ενώσεις ειδικής νομοθεσίας, 4 κοι- 
νοπραξίες ενούσεο/ν. 11 Κεντρικές ενώσεις, 7 κοινοπραξίες 
γεωργικών συν/σμούν. 10 κοινοπραξίες του ν.δ. 5374/58 
συν/κών οργανώσεων και Α.Τ.Ε., 72 εταιρείες του εμπορικού 

. δικαίου και 17 άτυπες « κοινοπραξίες» «συνεργασίες» συν/κών 
οργανώσεων, αμιγείς ή με την Α.Τ.Ε. ή με τρίτους.

Η περί ριτμένη δραστηριότητα ίων συνεταιρισμών δεν 
τους επέτρεψε να βελτιώσουν την οικονομική τους κατά
σταση. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις έχουν μεσομακροπρό- 
θεσμες υποχρεώσεις ύψους 3,041 δισεκ. δρχ και βραχυπρό
θεσμες υποχρεώσεις ύψους 52.636 δισεκ. δρχ. περίπου. 
Το ύψος, των παγίων κεφαλαίων των συνεταιριστικών οργα
νώσεων φτάνει ιμος μόνον τις 26,337 δισεκ. δρχ. περί
που.

Μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή εξακολουθεί να 
μεσολαβεί στρατιά «μεσαζόντων» με αποτέλεσμα την 
τεράστια διαφορά του υπάρχει μεταξύ της τιμής που εισπράτ
τει ο παραγωγός και αυτής που πληρώνει ο καταναλωτής. 
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι το 1981, γιά κάθε 
100 δρχ. που κατέβαλε ο καταναλωτής για την αγορά πορτο-. 
καλιών, μήλων και αχλαδιών ο παραγο/γός εισέπραττε r

29 δρχ. για τα πορτοκάλια. 30 δρχ. για τα μήλα και 17 
δρχ. για τα αχλάδια, με όλο το υπόλοιπο ποσοστό (δηλαδή 
/ 1 δρχ. για τα πορτοκάλια. /0 δρχ. για τα μήλα και 63 δρχ. 
για τα αχλάδια) να αποτελεί το κόστος της εμπορίας.

Οι Ενώσει ; και Κεντρικές ενώσεις γεωργικών συν/σμών 
έχουν ο ς κυριότερο χαρακτηριστικό το υψηλό κόστος παρα
γωγής. τα αυξημένα έξοδα διαχείρισης, τη χαμηλή απασχό
ληση και απόδοση του κεφαλαίου, την ανύπαρκτη έως .ασή
μαντη εμπορική δραστηριότητα και την απόστασή τους από 
το αγρότη.

Ο νόμος 921 δεν περιέχει διατάξεις για ν’ αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα του μικρού κλήρου και της μικρής εκμετάλ
λευσης με τη βοήθεια των συνεταιρισμών. Λεν βοηθεί να 
αναπτύξει ο συνεταιρισμός δραστηριότητες στη διακίνηση,
ετζζ'ζρ γασια. με τχττο ιηση και εμπορία των αγροτικών
ττροϊοντων, στην προμήθεια και παρασκευή γεωργικού·/ εφο-
διών.

Ο νόμος 921 κατοχύρωσε διαδικασίες εκπροσώπησης
στις γενικές συνελεύσεις των συνεταιρισμών και εκλογής των 
διοικητικών συμβουλίων των συνεταιριστικού·/ οργανώσεουν, 
οι οποίες δεν συμβιβάζονται με δημοκρατικές αρχές.

11 αντίληψη στην οποία βασίζεται ο νόμος είναι ότι 
μοχλός της αγροτικής ανάπτυξης είναι η ιδιωτική πρωτο
βουλία. ο συνεταιρισμός έχει μέλ.λον μόνο εφ’ όσον εξομειωθεί 
όσο το δυνατόν περισσότερο με την ιδιωτική επιχείρηση. 
Οι συνεταιρισμοί ως οργανώσεις αλληλ-εγγύης, κοινής ανν.- 
μετώπισης τουν προβλημάτων του αγροτικού χώρου έχουν 
σκοπιμότητα εκεί όπου οι ιδιώτες κεφαλαιούχοι ή οι μεγάλες, 
επιχειρηματικά διοργανωμένες και αποκομμένες από το 
συνεταιριστικό κίνημα συνεταιριστικές εταιρείες δεν εξασφα
λίζουν μια ανεκτή από τους αγρότες τάξη πραγ άτων. Ο 
ν. 921/79 περιορίζει το συνεταιρισμό στο ρό/.ο .ου θεατή 
της αγροτικής ανάπτυξης και του διαχειριστή μικρομονάδων 
χουρίς οικονομική “σημασία και χωρίς μέλλον.

Γι’ αυτό και η στάση πολ,λούν αγροτών απέναντι στους 
συνεταιρισμούς παρέμεινε μετά το νόμο αρνητική. Χαρακτη
ρίζεται από αδιαφορία και δυσπιστία .

2. Κύριοι στόχοι του προτεινόμενου Νομοσχεδίου εί
ναι : α) Χα υποβοηθήσει ο συνεταιρισμός την ανάπτυξη της 
συνεταιρισμένης οικογενειακής εκμετάλλευσης, β) Να δη- 
μιουσνηθούν οικονουιικά βιώσιμε; συνεταιριστικές Μονά
δες. ‘ ’

Στην προσπάθεια να αναμορφωθούν οι δομές και ο τρόπος 
οργάνωσης της Αγροτικής Οικονομία; θα πρέπει να υπο- 
στηριχθεί και να προωθηθεί η αγροτική εκμετάλλευση στην 
οποία απασχολ.ειται μια οικογένεια κατά κύριο λ.όγο με την 
αγροτική παραγωγή. . ..

Η εκμετό/λ.ευση αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την κάλ.υψη 
των εξόδων του αγρότη, ικανοποιητική απόδοση του επενδυ
μένου κεφαλαίου και εισόδημα αντίστοιχο με το εισόδημα που 

'πραγματοποιείται στους άλλους τομείς της οικονομίας. 11 
οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση όπως την επιδιώκουμε 
δε μπορεί να έχει μέλλον λ.όγω τού μικρού με-,'έθους της και 
του περιορισμένου των διαθεσίμο/ν κεφαλαίων, παρά μόνον 
όταν συνεταιρισθεί με τις υπόλ.οιπες εκμεταλλεύσεις. 11 
εθελοντική συνένωση στην επιδίωξη κοινών στόχων μπορεί 
να περιορίσει τα υφιστάμενα μειονεκτήματα και να προσπο
ρίσει στην εκμετάλλευση πρόσθετα έσοδα.

Ο συνεταιρισμός είναι ένα σχήμα συλλογικής οικονομικής 
συνεργασίας που επιτρέπει την κοινή και αλληλέγγυα αντί-, 
μετώπιση των προβλημάτων, την αυτοδιαχείριση, την κοινή 
εκμετάλλευση ή αξιοποίηση παραγωγικών μέσων και την 
αύξηση του εισοδήματος χάρη στη συλλογική προσπάθεια. 
U συνεταιρισμός είναι το μέσο εκείνο που μπορεί να με
τατρέψει την οικογενειακή εκμετάλλευση σε βιώσιμη, αποδο
τική και ανταγωνιστική οικονομική μονάδα.

Ο συν/σμός πρέπει να στοχεύει στην οικονομική του 
αυτοδυναμία. Γούτο σημαίνει επιχειρηματική αποτελ.εσμα- 
τικότητα. Σημαίνει επίσης και ανεξαρτησία από επιδοτήσε.ς, 
φορολογικές απαλλ.αγές ή καλύψεις ελλειμμάτων από το
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κράτος. Για να επιτευχθεί οικονομική βιωσιμότητα ο 
συνεταιρισμός πρέπει να έχει τέτοιο μέγεθος,' ώστε να 
μπορεί να εκμεταλλευτεί τις «οικονομίες κλίμακος». Πρεπει 
να διαθέτει κεφάλαια και προσωπικό, που να του επιτρέπουν 
τη χρησιμοποίηση σύγχρονης και κατάλληλης τεχνολογίας 
και την προσαρμογή στις συνθήκες και απαιτήσεις της 
αγοράς. ^ ( _ ■

Το νομοσχέδιο με διάφορες διατάξεις όπως τις διατάξεις 
για τη συνεταιριστική εκπαίδευση προωθεί το στοχο αυ
τό.

3. Το νομοσχέδιο καθιερώνει ενιαία δομή στο Αγρ. Συν/κό 
Κίνημα για να ξεπερασθεί η πολυδιάσπαση των συνεταιρι
στικών οργανώσεων, ο ανταγωνισμός τους εκεί όπου επιβάλ
λεται η συνεργασία, η έλλειψη συντονισμού στις προσπάθειες 
τους.

Σύμφωνα με την ενιαία δομή ανάπτυξης και λειτουργίας 
του Ελληνικού συν/κού κινήματος :

(ι) Ιδρύεται ένας Γενικός. Αγροτικός Συν/σμός σε κάθε 
κοινότητα η Δήμο ή σε γειτονικούς Ο.Τ.Α.

Οι ιδιαίτερες δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται από 
τους αγρότες στα πλαίσια της πολυκαλλιέργειας, αντιμετωπί
ζονται με τις κλαδικές οργανώσεις παραγωγής, οι οποίες 
συστήνονται και λειτουργούν μέσα στο Συνεταιρισμό κατά 
κλάδο παραγωγής ή βασικό προϊόν. ·,

Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπουν τη σύσταση και λειτουργία 
δασικών, αλ,ιευτικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών 
συν/σμών. Γ

(ιι) Σε κάθε νομό λειτουργεί μία μόνο ένωση Αγροτικών 
Συν/σμών. Ορισμένες ιδιαιτερότητες που οφείλονται είτε 
στη μεγάλη έκταση του νομού είτε στην οικονομική ευρωστία 
ή αδυναμία μιας από τις ήδη υπάρχουσες στο νομό Ενώσεις 
είτε σε άλλα αντικειμενικά κριτήρια αντιμετωπίζονται με 
απόφαση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. .

(ιιι) Μια Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ενωση που 
ιδρύεται κατά κλάδο παραγωγής ή βασικό προϊόν αποτελείται 
από όλες τις ενούσεις αγροτικών Συν/σμών που απασχολούνται 
με το συγκεκριμένο προϊόν και καλύπτει ολόκληρη την 
Επικράτεια.

(ιΥ) Η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. αποτελεί την ανώτατη Αγροτική 
Συν/κή Οργάνωση και έχει σαν σκοπό το συντονισμό της 
δράσης και την επιβοήθηση των Αγροτικών Συν/κών Οργανώ
σεων.

II πολυδιάσπαση και ο κακώς εννοούμενος ενδοσυνεται- 
ριστικός ανταγωνισμός αντιμετωπίζονται, όχι μόνο με την 
καθιέρωση ενιαίας δομής του Αγροτικού Συν/κού Κινήματος, 
αλλά και με την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτουν των συν/ 
κών οργανώσεων κάθε βαθμού. ^

Οτι μπορεί και πρέπει να κάνει η πρωτοβάθμια Αγροτική 
Συν/κή Οργάνωση, ο Αγροτικός Συν/σμός δεν επιτρέπεται 
να το ενεργεί η Ένωση Αγρ. Συν σμών. Επίσης, όποια δρα
στηριότητα ανήκει στην αρμοδιότητα της Ένωσης, δεν 
επιτρέπεται να ασκείται από την Κ. Κλ. Συν. Ενωσης.
Iέλος, η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. ασκεί συντονιστικές δραστηριό
τητες μη οικονομικού περιεχομένου.

Οι επιδιώξεις της θεσμοθέτησης της ενιαίας δομής του 
αγροτικού συν/κού κινήματος μπορούν να συνοψισθούν ως
ε;ή; :

Με την ίδρυση και λειτουργία Γενικού Αγροτικού Συν/ 
σμού επιτυγχάνεται, ο συντονισμός των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, η αξιοποίηση της οποιασδήποτε τεχνικής 
υποδομής, η ορθολογικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων 
και χρησιμοποίηση των τεχνικών μέσων και η δυνατότητα' 
στελέχωσης της οργάνωσης με επιστημονικοτεχνικό προ
σωπικό.

Άμεσο αποτέλεσμα των προαναφερθέντων θα είναι η 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των συνεταιρισμών, η 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους, η μαζικοποίησή τους 
και η ενεργοποίηση των μελών τους.

Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη των αγροτικών συν/ 
σμών σε σημείο ώστε να είναι ικανοί να αναλάβουν αυτοδύναμα 
τις περισσότερες και σημαντικότερες δραστηριότητες της 
παραγωγικής διαδικασίας στον τομέα της αγροτικής οικονο
μίας.

Με τη λειτουργία μιας ένωσης Αγροτικών Συν σμών 
σε κάθε νομό επιτυγχάνεται ο καλλίτερος συντονισμός των 
δραστηριοτήτων των συν/σμών-μελών της ένωσης μέσα στο 
νομό, η αποφυγή του ενδοσυνεταιριστικού κακώς εννοούμενου 
ανταγωνισμού, η διευκόλυνση του προγραμματισμού της 
παραγωγής και της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, 
η ισχυροποίηση της οικονομικής επιφάνειας της δευτερο
βάθμιας αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης και επομένους 
η δυνατότητα χρήσης και εφαρμογής σύγχρονης και υψηλής 
στά )μης τεχνολογίας, καθώς επίσης και ο άριστος συνδυασμός 
των συντελεστών παραγωγής.

II τριτοβάθμια Αγροτική Συν/κή Οργάνωση προβλέπεται 
να συντονίζει το έργο των ενώσεουν και ιδιαίτερα στον 
τομέα της εσωτερικής εμπορίας και τουν εξαγωγών του 
αγροτικού προϊόντος που αντιπροσωπεύει. Μ* αυτό τον 
τρόπο αποφεύγεται ο κακώς εννοούμενος ανταγωνισμός στη 
διεθνή αγορά, με όλα τα δυσμενή αποτελέσματα που έχει 
για την Εθνική Οικονομία, το προϊόν και τον παραγωγό. 
Επιτυγχάνεται, επίσης, ο πληρέστερος εφοδιασμός και 
προμήθεια της εσωτερικής αγοράς με αγροτικά προϊόντα και 
η κατά το δυνατόν απαρρόφηση της παραγωγής σε λογικές 
τιμές, ακόμη και σε απομακρυσμένες, σε σχέση με την περι
φέρεια παραγωγής του σχετικού προϊόντος περιοχές.
' 4ι Είναι γυωστό ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί άριστος 
συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής με το μικρό και 
πολυτεμαχισμένο κλήρο, τον οποίο διαθέτει η οικογενειακή 
αγροτική εκμετάλλευση

Το νομοσχέδιο σκοπεύει στην αντιμετώπιση του προβλή
ματος, με συγκεκριμένες διατάξεις που αναφέρονται στην 
ίδρυση και λειτουργία Συνεταιριστικού Οργανισμού Αγοράς 
και Αναδιανομής Αγροτικής Γής. (

• Ειδική πρόβλεψη γίνεται για τη δημιουργία Ομάδων 
Κοινής Εκμετάλλευσης (Ο.Κ.Ε.) μέσα στα πλ αίσια του 
Συν/σμού και μεταξύ των με/.ών του, που πιστεύεται ότι θα 
ενισχύσει την προσπάθεια όσων συνεταίρων επιθυμούν να 
μειώσουν το κόστος παραγωγής τους με κοινές καλλιέργειες 
ή κοινές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ειδικές, διατάξεις προβλέπουν, επίσης, τους κανόνες οι 
οποίοι θα ισχύουν σε περίπτωση ής χρήσης περιουσιακών 
στοιχείων.

Οι αδυναμίες στην εμπορία των αγροτικών προϊόντων 
είναι, βέβαια, διαρθρωτικές και ποικιλόμορφες. Το θεσμικό 
πλαίσιο ανάπτυξης του συνεταιριστικού κινήματος που 
προωθείται μ.’ αυτό το σχέδιο νόμου, δεν είναι δυνατό να 
επιλύσει όλα τα πρόβλημα :α της εμπορίας των αγροτικών 
προϊόντίυν. Φιλοδοξεί, όμως, ν:ι επιφέρει τις απαραίτητες 
αλλαγές για την κατά τν δυνατόν αντιμετώπιση των προ
βλημάτων. Έτσι, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η παραγωγή 
των συνεταίρων παραδίδεται στο συν/σμό. εφόσον οι ίδιοι 
το αποφασίσουν μέσα στις γενικές τους συνελεύσεις και 
κάτω από τους συγκεκριμένους - κ .Οε φορά - όρους και προ
ϋποθέσεις που αρμόζουν στις ειδικές συνθήκες.
Μ’ αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται η ανασφάλεια του 

παραγ-ωγ-ού για την απορρόφηση της παραγο.-γής του, η 
διαπραγματευτική δύναμη του μεμονωμένου αγ·ρότη πολ- 
λ.απλ.ασιάζεται και ο «μεσάζων» χάνει, σιγά - σιγά, τις 
δυνατότητες παρέμβασης στην αγ·ορά. Καθίσταται επίσης 
δυνατός ο προγ-ραμματισμός της παραγωγής και διευκολ.ύ- 
νε~?ι η « επιχειρηματικά» σωστή λειτουργ-ία συνεταιριστι
κών μονάδων. Δημιουργούντπι τέλ/. ς. οι προϋποθέσεις για την 
καθιέρωση κανόνων ποιότητας κατά την παραγ-ωγή και 
έτσι την ποιοτική άνοδο των Αγροτικών Προϊόντων.

Εί· αι γ-νωστό ότι η κύρια οδός μεταφοράς του αγροτικού 
πλεονάσματος σε άλλους τομείς της οικονομίας είναι τα 
γ-εωργ-ικά εφόδ·.:: (φυτοφάρμα.κα. λιπάσματα κλ.π.) και



τα κινητά μέσα αγροτικής παραγωγής. Επί πλέον σι κλάδοι 
χυτοί είναι κχτεξο/ήν συναλλαγματοφόρο', μεγιστοποιούν 
αδικαιολόγητα το κόστος πχ;χνΐυνά: και —οοσΟέτουν έναν 
ακο;χη σημαντικό κρίκο στην αλυσίοα εξάρτησης ττ;; οικονο
μίας μας ατ:ό άλλες μ ώρες.

Το νομοσχέδιο στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλή
ματος με τις διατάξεις που προβλέπουν τη δημιουργία Συνε
ταιριστικών Οργανισμών Λιπασμάτων, Φυτοφαρμάκων 
και Εφοδιασμού Ιίρωτογενούς και Δευτερογενούς Αγρο
τικής Παραγωγής. IIρέπει δε να σημειωθεί ότι οι Συν/κοί 
αυτοί οργανισμοί θά έχουν όχι μόνον αρμοδιότητες για την 
προμήθεια των Λιπασμάτων, Φυτοφαρμάκων. Μηχανημάτων 
κλπ., αλλά και για την κατασκευή τους.

■-1· Οι δραστηριότητες —ου σύμφωνα με το σχέδιο νόμου 
μπορεί να αναπτύξει η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση 
καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής και προμή
θειας γεωργικών εφοδίων, καθώς επίσης και της κατα
σκευής και προμήθειας των μέσων αγρ. παραγωγής. Οι 
διατάςεις του νόμου δημιουργούν έτσι το θεσμικό πλαίσιο, που 
επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία των χγροτοβιομη/χνικών 

. συν/σμών.
Πρέπει να τονισΟεί ότι ο αγροτοβιομηχανικός συνεται

ρισμός δεν είναι κάποιο συγκρότημα από κτιριακές εγκα
ταστάσεις και μηχανήματα που βρίσκονται στο κέντρο μιας 
τεράστιας αγροτικής έκτασης καλά περιφραγμένης. Δεν 
είναι επίσης ένας οριοΟετημένος θεσμός.

Ο αγροτοβιομηχανικός συν/σμός είναι ένα σύνολο δρα
στηριοτήτων που αγκαλιάζει όλες τις «φάσεις» της παραγω
γικής διαδικασίας σε συλλογική συνεταιριστική βάση.' 
Ο αγροτοβιομηχανικός συν/σμός, είναι μέσο για τη βελτίω
ση του βιοτικού επιπέδου των αγροτών, με τον έλεγχο από 
τον συνεταιρισμό όλων των δραστηριοτήτων που μπορούν 
να προσκομίσουν κέρδος στους συνεταίρους. ··" ' I

Προς αποφυγή σπατάλης χρημάτων και λειτουργίας μη' 
βιώσιμων συνεταιριστικών μονάδων πρέπει να γίνει κατανοη
τό οτι ο συνεταιρισμός πρέπει να ιδρύει μονάδες συντήρησης,' 
συσκευασίας, μεταποίησης κλπ. των προϊόντων του, τέτοιου 
μεγέθους ώστε να καλύπτεται η υπάρχουσα και η μελλοντικά 
ορατή παραγωγική δυναμικότητα της περιφέρειάς του.

Μέσα από το νομοσχέδιο δεν προωθείται η λανθασμένη 
αντιληφη ότι ο συνεταιρισμός κάθε κοινότητας πρέπει να 
καταστεί ολοκληρωμένης μορφής αγροτοβιομηχανικός συν/ 
σμός.

Μορφές επιχειρηματικής δράσης που υπερκαλύπτουν 
την παραγωγική δυναμικότητα της περιφέρειας τόυ συν/σμού 
πρέπει να ασκούνται από την ένωση αγρ. συν/σμών και όταν 
και αυτής η παραγωγική δυναμικότητα υπερκαλύπτεται, οι 
επιχειρηματικές μονάδες ιδρύονται και λειτουργούν από την 
τριτοβάθμια αγρ. συν/κή οργάνωση.

Στόχο ς του νομοσχεδίου είναι ο κάθε συνεταιρισμός να 
αναπτύξει ελεύθερα κάθε πρωτοβουλία για την παραγωγή, 
εμπορία και μεταποίηση ενός προϊόντος, αλλά ταυτόχρονα να 
υπάρχει η δυνατότητα ενός κεντρικού συντονισμού προς μεγι
στοποίηση των ωφελειών.

6. Η ευελιξία άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
απο τις Αγροτικές Συν/κές Οργανιόσεις χωρίς τον κίνδυνο 
της πολυδιάσπασης του συνεταιριστικού κινήματος, εξασφα
λίζεται από τη διάταξη που αναφέρεται στην ίδρυση το>ν 
Συν/κών Εταιρειών. Πρέπει, κατ’ αρχή να τονισΟεί ότι η 
«Εταιρεία» σαν συλλογικό σχήμα άσκησης οικονομικών δρα
στηριοτήτων διαφέρει ριζικά από το «συνεταιρισμό». Κύριος 
στόχος της Εταιρείας είναι το επιχειρηματικό κέρδος ενώ ό 
συνεταιρισμός σκοπεύει στη μεγιστοποίηση του ατομικού 
οφέλους των συνεταίρων (οικονομικού, κοινωνικού, πολιτι
στικού ).

Ο κατά κύριο λόγο συνεταιριστικός φορέας της οποιαδήποτε 
σχετικής με την αγροτική οικονομία επιχειρηματικής δρα
στηριότητας πρέπει να είναι η αρμόδια Αγροτική Συνεται
ριστική Οργάνωση, ανάλογα με το μέγεθος της οικονομικής

μονάδας, την ποσότητα της απαιτουμένηε πρώτης ύλης και 
γενικά τη βιωσιμότητα του έργου.

Εάν όμως η Ένωση Αγρ. Συν/σμών ή η Κ. Κλ. Συν. 
Ένωση αντίστοιχα αρνούνται να αναλάβουν την προτεινομένη 
δραστηριότητα οι ενδιαφερόμενε; οργανώσεις μπορούν να 
αποφασίσουν την ίδρυση Εταιρείας του Εμπορικού ή 
του Αστικού Δικαίου κάτω από όρους και προϋποθέσεις οι 
οποίοι εξασφαλίζουν στις συμμετέχουσεε συν.'κές οργανώ
σεις την κυρίαρχη και ανόθευτη έκφρασή τους.

Για τη σύσταση τέτοιων Εταιρειών απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. ΙΙαρέχετχι, έτσι, η δυνατότητα 
στο συνεταιριστικό κίνημα να ενεργοποιηθεί επιχειρηματικά 
μέσα από τις μορφές που το ίδιο θα επιλέξει, ανάλογα με 
τις ειδικές - κάθε φορά συνθήκες.

Η μεταβίβαση των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων 
γίνεται μετά από άδεια η οποία παρέχεται είτε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. είτε από τη γενική συνέ
λευση των εταίρων της Ε.Π.Ε. που αποφασίζει με αυξημένη 
απαρτία και πλείοψηφία.

Και αν. ακόμη παρχχωρηθεί η σχετική άδεια, η Εταιρεία 
έχει δυνατότητα επιλογής της συν/κή ς οργάνωσης στην 
οποία θα μεταβιβασθούν οι μετοχές η τα εταιρικά μερίδια, οι 
δε συν/κές οργανώσεις που είναι ήδη μέλη της Εταιρείας 
έχουν δικαίωμα προτίμησης.

Οι ίδιες, ως προς τις μετοχές ή τα μερίδια που κατέχονται 
από τις συν/κές οργανώσεις, προϋποθέσεις ισχυουν και 
για τις Εταιρείες που συστήνονται μεταξύ συν/κών οργανώ
σεων και τρίτων.

Επιπρόσθετα, όμως, προβλέπεται ότι ο τρίτος δεν μπορεί να 
κατέχει ποσοστό μετοχών ή μεριδίων μεγαλύτερο του 3:>% 
του συνόλου.

Γίνεται κατανοητό ότι οι συμμετέχουσες συν/κές οργανώ
σεις κατέχουν ακόμη και την αυξημένη πλείοψηφία που 
απαιτείται για την τροποποίηση του Καταστατικού, καθώς 
και για άλλες σημαντικές, για το μέιλον της Εταιρείας, 
αποφάσεις. · · ■

7, Με το σχέδιο νόμου κατοχυρώνεται η Δημοκρατική 
λειτουργία και Διοίκηση τουν συνεταιρισμών.

Ο κάθε, αγρότης έχει μία και μόνον ψήφο, άσχετα από την 
προσωπι-,ή του περιουσία, την οικονομική, μορφωτική και 
κοινωνική του κατασταση.

ρ.,ιχ την εκλογή των οργάνων των συν/κών οργανώσεων 
καθιερώνεται εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής, το 
οποίο από τη μια μέρια επίτρεπε1, την πολυφωνία και την 
εκπροσώπηση όλων των τάσεων, από την άλλη όμως εμποδίζει 
τις στρεβλώσεις που εί·.αι δυνατόν να εμφανισθοΰν.

8. Η κρατική «κηδεμονία» και η δυνατότητα συνεχούς 
κρατικής παρέμβασης στο συνεταιριστικό κίνημα καταρ- 
γείται.

Η κρατική εποπτεία, που προβλέπεται από το άρθρο 
12 παρ. 5 του συντάγματος, εξαντλείται στον έλεγχο νομι
μότητας της λειτουργίας των αγροτικών συνεταιριστικών 
οργανώσεων και στην υποβοήθηση του έργου των οργανώ
σεων αυτών και των εποπτικών τους συμβουλίων.

• Η κρατική εποπτεία ασκείται μέσω του Σώματος 
Ελεγκτών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, το διοικητικό 
συμβούλιο του οποίου αποτελείται κατά πλείοψηφία απο 
στελέχη του συνεταιριστικού κινήματος.

Εξασφαλίζεται, με αυτόν τον τρόπο, η ανεξαρτησία των 
ελεγκτών, η αδέσμευτη :ιχι ομαλή λειτουργία τ.,υς.

Οι ελεγκτές δεν δικαιούνται, χωρίς τη θέληση των 
οργανώσεων, να «παρακολουθούν» την λειτουργία τους 
παειστάμενοι στις γενικές συνελεύσεις των μελών τους και 
στα διοικητικά τ·.·υς συμβούλια.

Το σόύμα ελεγκτών δεν ασ/.εί τακτικό έλεγχο στις 
συνεταιριστικές οργανώσεις. Τα μέλη του διενεργούν εύ.εγχο 
μόνον μετά από πρόσκληση των νόμιμων οργάνων των



συνεταιριστικών οργανώσεων. Ισχυρή μειοψηφία των συνε
ταίρων ή των αντιπροσώπων δικαιούται να ζητήσει τη 
διενέργεια του ελέγχου, προστατευόμενη έτσι από την 
καταχρηστική άσκηση των δικαιω μάτων της πλειοι/η-
οίαε. -
‘ ' « *

Τέλος ;ιρα ·.·/.·.: όργανα δικαιούνται, όπως και στις Ανώ
νυμες Εταιρείες, να ζητήσουν από το σώμα ελεγκτών την 
διενέργεια έκτακτου ελέγχου.

Σύμφωνα με το σύνταγμα το κράτος υποχρεούται να 
μεριμνά γ:α την ανάπτυξη των Συνεταιρισμών.

Η διάταξη του νομοσχεδίου «περί κρατικής προστασίας 
και ενίσχυσης» αναφέρεται στις διευκολύνσεις που πρεπει 
\ α γίνουν στις Αγροτικές Συν/κές Οργανώσεις, στα πρώτα 
στάδια της πορείας για την ανάπτυξη του συνεταιριστικού 
κινήματος. Κατά να λοιπά η πρακτική της καλύψεως του 
οποιυυδ'ήπονε ελλείμματος των συνεταιριστικών οργανω- 
σεεον και των συνεχών επιδοτήσεων είναι αρνητική, διότι 
χωρίς οικονομική αυτοδυναμία των συν/κών οργανώσεων 
από το κράτος, δεν μπορεί να γίνει σοβαρός λόγος για την 
ανεξάρτητη ανάπτυξη του Συνεταιριστικού Κινήματος για 
την επιτυχία του στόχου της αυτοδιαχείρισης και για την 
επίλυση των προβλημάτων των αγροτών και της αγροτικής 
οικονομίας.

Μ." Ο νέος, νόμος δεν πρόκειται να εφαρμοσΟεί ως « αρχή 
εκ του μηδενός».

Γπάρχει ήδη μια κατάσταση στο συν/κό κίνημα, στην 
οποία ο νόμος οφείλει να προσαρμοσΟεί. Το ζήτημα της 
προσαρμογής αντιμετωπίζεται από τις μεταβατικές δια
τάξεις. · ’**·" ·

Στόχος των διατάξεων αυτούν είναι η χωρίς κλυδωνισμούς, 
μετάβαση από το σύστημα της άναρχης ανάπτυξης στην 
ενιαία δόμηση του αγροτικού συνεταιριστικού κινήμα
τος. .

Υο τελευταίο επιδιώκεται να επιτευχθεί με τη συγχώ
νευση των Εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λ.π. στις αγροτικές 
συν/κές οργανώσεις δευτέρου και τρίτου βαθμού έτσι ώστε 
οι οργάνούσεις αυτές να αποτελούν τους φορείς άσκησης κάθε 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο. Το ίδιο επιδιώ
κεται με τη διάλυση των μικρών και οικονομικά αδύνατων 
•/.5!νεπραϊ:ών ή κεντρικών ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών.

10. Η ανάπτυξη της κοινωνίας μας πρέπει να πραγμα
τοποιηθεί μέσα από σχήματα συλλογικής συνεργασίας που 
περιορίζουν και κατά το δυνατόν αποκλείουν την εκμετάλ
λευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, την ιδιοποίηση από 
ιδιώτες του πλεονάσματος που παράγεται χάρη στη συμβολή 
και προσπάθεια των αγροτών και του κοινωνικού συνόλου, 
την αλλοτρίωση και καταπίεση του ατόμου.

Θεωρείται αναγκαίο να αναφερθεί ότι ο ρόλος των Συν/κών 
Οργανισμών είναι συμπληρωματικός των δραστηριοτήτων 
των Αγρ. Συν/κών Οργανώσεων οποιουδήποτε βαθμού.

Στα άρθρα G3. G4. G5. GG. G7. GS, περιλαμβάνονται οι 
μεταβατικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για την 
προσαρμογή του ήδη υπάρχοντος συστήματος στο νέο 
θεσμικό πλαίσιο.

Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα οι αγροτικές συν/κές 
οργανώσεις υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα Καταστατικά 
τους.

Από τις υφιστάμενες Κεντρικές Ενώσεις Γεωργικών 
Συν/σμών οι, ουσιαστικά, αδρανούσες καταργούνται και οι 
υπόλοιπες καλούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους 
και να λειτουργήσουν ως Κεντρικές Κλαδικές Συν/κές Ε- 
νούσεις.

Η ίδια λογική ακολουθείται και στις διατάξεις που αφορούν 
τις κοινοπραξίες των νόμων 479/43 και 921/79.

Ειδική ρύθμιση προβλέπεται για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος των «Συνεταιριστικών» Εταιρειών, στις 
οποίες δεν συμμετέχει η ΑΤΕ. Τα κριτήρια στα οποία θα 
στηριχΟεί η δι* εξαγοράς συγχώνευση με τη δευτεροβάθμια 
ή τριτοβάθμια Αγρ. Συν/κή Οργάνωση, θεωρούνται αντι
κειμενικά. Στόχος των ειδικών αυτών ρυθμίσεων είναι ή: 
άσκηση από τις δευτεροβάθμιες η τριτοβάθμιες Αγρ. Συν/κές, 
Οργανώσεις ανάλογα, όλων των επιχειρηματικών δραστη
ριοτήτων που σήμερα ασκούνται από τις Συν/κές Εται- 

ρείεζ'Η τελευταία παράγραφος του άρθρου G8 αναφέρεται η 
σε όσες «Συνεταιριστικές» Εταιρείες δεν ασχολούνται με 
ένα κλάδο παραγωγής ή βασικό προϊόν, αλλά ασκούν άλλες · 
δραστηριότητες π.χ. Συνεταιριστική Προμηθευτική Ένωση' 
«Σ.Π.Ε.», Συνεταιριστική Τεχνική Εμπορική Εταιρεία' 
«ΣΠΕΚΑ», «ΝΕΣΤΟΣ», Συνεταιριστική Ανώνυμη Ε
ταιρεία Διεθνών Μεταφορών «ΣΥΝ. Ε.ΔΙ.Μ.», Ελληνική 
Συνεταιριστική Εταιρεία Διανομών — Εισαγοιγούν «ΕΑΣΥ- 
ΔΙΑΝΟΜΕΣ»,Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδύσεις «Α.Σ.Ε» 
Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών «Μ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ», Συνεταιριστική Εταιρεία Διαφημίσεων 
«ΣΥΝ. Ε.ΔΙΑ».

Στό άρθρο 73, Η « αναγκαστικότητα» · αποτελεί έννοια 
ασυμβίβαστη με το σχήμα οικονομικής συλλογικής δράσης που 
καλείται « συνεταιρισμός». Ο αναγκαστικοί ·συν/σμοί και 
οι ενώσεις τους καταργούνται. Διατηρούνται, όμως, όσοι 
αναγκαστικοί συν/σμοί, ασχολούνται με ειδικά προϊόντα, 
σχεδόν μοναδικά στην παγκόσμια αγορά π.χ. κρόκος, μα
στίχα, κίτρο, καθώς και όσοι θεωρείται ότι ασκούν ιδιαίτερα 
ευεργετικές, για το γενικώτερο αντικείμενο της δασικής 
και γεωργικής πολιτικής, δραστηριότητες π.χ. Συνεταιρι
σμοί Δασοκτημόνων και Τ.Ο.Ε.Π.

Ο συνεταιρισμός, όπως διαμορφώνεται από το σχέδιο 
νόμου θα συντείνει στην επίτευξη αυτών των στόχων και 
έτσι στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας.

II. Ειδικότερα για ορισμένες επί μέρους διατάςεις του 
νομοσχεδίου πρέπει ν’ αναφερθούν και τα εξής :

Στα άρθρα 57. 58, ρυθμίζονται όλα τα σχετικά με τους 
Συνεταιριστικού." Οργανισμούς θέματα.. Πρέπει να. σημειωθεί 
ότι οι Συν/κοί Οργανισμοί έχουν διάρθρωση όμοια με της 
Π Α.Σ.Ε. ΙΈ.Σ., συνιστώνται δηλαδή α.πό ύλες τις ενώσεις 
Αγρ. Συν/σμών της Χώρας.

Πρέπει, επίσης, να τονισθεί ότι οι Συν/κοί Οργανισμοί 
προβλέποντχι ενδεικτικά και ότι ανάλογα, με τις ανάγκες για 
την ολοκλήρωση του Αγρ. Συν/κού Κινήματος, είναι δυνατή ή 
ίδρυση και άλλων.

Τα θέματα χυεά 
μοσχέδιο το οποίο

ρυθμίζονται α.πό το προτεινόμενο 
θέτουμε υπόψη σας για ψήφιση.

νο-

Αθήνα, 17 Φεβρουάριου 
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