
Στο σχέδιο νόμον «γιά τήν άποκατάσταση τής δημοκρατικής 
λειτουργίας των Συνεταιριστικών ’Οργανώσεων», -

Πρός 7ή Βουλή ιών Ελλήνων
Ή Κνόέρνηση δεωρεΐ άτι ή επίλυση τών χρονιών προβλη

μάτων ελληνικής ύπαίόρου καί ή ανάπτυξη τής γεωργίας 
π:οϋποδέτθυν συνεταιριστικά κίνημα. ’Ισχυρό συνεταιριστικό 
κίνημα είναι δε όμως νά άνχπτυχδεί μόνον έφ’ δ:ον όλοι ο: 
συνεταιριζόμενο: αγρότες μ το: civ νά συμμετάσχουν στή λήψη 
«αποφάσεων. στή διοίκηση τών συνεταιρισμών και στην ανα- 
τττυξη πρωτοβουλιών γ:ά τήν έπέκ.ταση τών συνεταιριστικών 
δραστηριοτήτων. Οι ισχύουσες σήμερα διατάξεις έπιτρεπου/ 
στους πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους χαί τριτοβάθμιους 
συνεταιρισμούς νά διαμορφώνουν τά χχτχστατικα τους σε τρο- 
,.πο ώστε νά μή ισχύουν πάντοτε άρχές δημοκρατικής όργάνω- 
σης.Μέλη τών συνεταιρισμών έχουν έτσι τή δυνατότητα να 
ί: ακονίζουν την παραμονή τους στά διοικητική συμβούλια 
ταρά τήν άντίθετη -θέληση τής πλειοψηφίας. Πολλές φορές 
διατάξεις τών καταστατικών καθορίζουν'διαδικασίες γιά τ!ς 
γενικός συνελεύσεις τών συνεταιριστικών οργανώσεων καί 
δεσμεύονται γιά τον τράτο ψηφοφορίας σέ τράτο ώστε νά εί
ναι τελείως αδιευκρίνιστο το:ά είναι· ή πραγματική βούληστ 
τών μελών. Τέτοιες ρυθμίσεις υποβοηθούν τον άγροτοτατε-~ 
ρισμά, δηλαδή τή διοίχηση τοϋ συνεταιριστικού κινήματος άτό 
ττράσοοτα π ου ελάχιστη επαφή χαί σχέση έχουν μέ τούς αγρό
τες. ’Ενδεικτικό παράδειγμα γιά τις σήμερα νόμιαα ετιτρε- 
πτές Μεθοδεύσεις αποτελεί τό καταστατικό τής ΠΑΣΕΓΞΣ. 
Στή Γενική Συνέλευση τής Π Αέ ΕΓΈΣ συμμετέχουν μέ συ-^ 
νολικ-ά 65 ψήφους έτί 395 (ϊηλαυή μέ 16,5%) ανώνυμες ε
ταιρείες τού αποτελούν συνεταιριστικές έτιχειρήσεις χαί ό'Ί 
συνεταιρισμούς. Δεν εκπροσωπούν επομένως το .συνεταιριστικά 
κίνημα στή γενική συνέλευση. άλλά έτιχέιρηματιχά συμψία 
ροντα καί κυρίως τις επιδιώξεις τών.διοικητικών.’.-συμβου- · 
λ ίων: Συμμετέχουν επίσης μέ 28% ψήφους' κεντρικές' ενώσεις 
συν/σμών χαί χοινοτραξίες γεωργικών συν/σμών. σ'··

Μ’ αύτον τον τρόπο ορισμένες ενώσεις, οί όποιες συμμετέ
χουν σέ ανώνυμες εταιρείες καί κοινοπραξίες, διαθέτουν τε- " 
ρίσσότερες ψήφους άτό άλλες ενώσεις. Επίσης τά διοικητικά 
συμβούλια διαθέτουν έχ τών προτέρων χαί ανεξάρτητα άτό 
τή βούληση αύτών τού τούς εξέλεξαν δικό τους αριθμό ψή-' 
φων χαί μπορούν ν’ ακολουθούν δίκιά τους πολιτική. ’Εξ ίλ- 
λσυ στο καταστατικό τής Π ΑΣΤΕΓΕΣ δεν τηρείται άναλονίχ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚβ£ΣΗ Το αδιάβλητο, τών αρχαιρεσιών έγγυάτα: ή παρακολούθηση 
χαί ό έλεγχός τους άτό επιτροπή ΰπό τήν τροεδρία διχαστι
κού. ... > -

Στά ανωτέρω ά.τοτχοτεί τό τροτεινόμενο νϊμοσχέί ο, τό ά- 
ττίο ύττόψη σας γιά ψήφιση.
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1.000. μέλη αντιστοιχούσε ένας αντιπρόσωπος ό αριθμός : 
αντιπροσώπων θά ήταν 1,2. καί 17 άντίστοιχχ.: · -. ;·.

Τό σχσοιο νομού σχοπο εχε: να αποχαταστήσεί τη δημο
κρατική λειτουργία τών συνεταιρισμών. Κατεν3υντήρ:ες σκά
βεις'του είναι' ότι; : '· ·- ···'■ ··■■'·· ’

1) Τό συνεταιριστικό κίνημα πρέπει νά βασίζεται στο' 
πρωτοβάθμιο καί δευτεροβάθμιο έττίπεδο στό συνεταιρισμό, 
προσώπων καί όχι κεφαλαίων, επομένως καί κά-ύε μΟ.ος συ
νεταιρισμού πρεπει νά έχει τά ίδια δικαιώματα στή λήψη τών 
άποφάσεών. ανεξάρτητα άπό μερίδες καί συ·Λχ)-λκγές μέ τό 
συνεταιρισμό. 2) Οί συνεταιριστικές οργανώσεις πρέπει νά έ
χουν δημοκρατική οργάνωση καί οι γενικές συνελεύσεις πρέ
πει νά εκφράζουν την πραγματική βαύληση τών μελών. .” ;

Διατάξεις καταστατικών πού δημιουργούν τεχνητές πλειο- 
ψηφίες πρέπει νά π θύσουν νά ισχύουν. 3) Ό πλουραλισμός 
τών απόψεων είναι απαραίτητος γιά νά διασφαλιστεί ή ένότη-, 
τα καί ή δυναμική τοϋ συνεταιριστικού κινήματος. Ο! διάφο
ρες άποψεις πρέπει νά εκπροσωπούνται στά διοικητικά ίργα·α , 
τών συνεταιρισμών κατά τήν αναλογίά τής δύναμής τους.

Γιά νά αποκτήσουν οί συνεταιρισμοί διοικήσεις νομιμ&ποιν^ 
μενες μέ δημοκρατική επιλογή,' τό σχέδιο νόμου προβλέπει 
στις μεταβατικές διατάξεις τή διενέργεια αρχαιρεσιών στις 
πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες καί τριτοβάθμιες όργχ;ώσε ς.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΔΓΟΤ
Γιά τήν αποκατάσταση τής δημοκρατικής λειτουργίας τών

‘ . Συνεταιριστικών ’Οργανώσεων.

Άρ'-Spo 1. .
Γενικές διατάξεις. .-···.

1. Τά καταστατικά^τών γεώργικών”συνεται ρ ισμών διέπο*ν-
ται άπό αρχές δημοκρατικής" όργάνώσής.' · ;;

2. Ό άρ'.ύμός τών ψήφων πού δια-9έτεΐ' κά-3ε συνετά:;
σμός—μύλος στή γενική συνέλευση δευτεροβαθμίου σανετ: 
ρισμού ή τής ΠΑΣΕΓΕΣ, είναι, ανάλογος μέ τόν άριύμο τά 
μελών του. . ' '

' .· 3. Νομικά πρόσωπα τών οποίων τά μέλη—γεωργικοί συνε
ταιρισμοί—ήδη εκπροσωπούνται άμεσα στή γενική συνέλευση 
συνεταιριστικής οργάνωσης, δέν μπορούν νά συμμετέχουν στή 
γενική συνέλευση αυτής τής' οργάνωσης.. , .
-f.4. Ή γενική συνέλευση τής Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας

Ενώσεων Γεωργ·ικών Συνετιαιρεσαων (Π ΑΣΕΙΓΕΣ) απαρ
τίζεται μόνον άπό αντιπροσώπους τών 'Ενώσεων Γεωργικών 
Συνεταιρισμών, πού εκλέγονται σέ συνελεύσεις τών αντιπρο
σώπων τών πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών. Κεντρικές ενώσεις 
κοινοπραξίες γεωργικών συνεταιρισμών, περιφερειακές · κα 
έ-ύνικ.ές συνεταιριστικές όιαοσπονδίες, πού προβλέπει ·τό άρ- 
■δ-ρο 61 τού_ νόμου 921/1979, .«περί Γεωργικών Συνεταιρι
σμών», καύος καί ανώνυμες εταιρίες δέν εκπροσωπούν τα 
στή γενική συνέλευση τής ΠΑΣΕΓΕΙΣ. .

5. Ό αριύμος τών ψήφων πού οιαδέτει’κάδε συνεταιρισμό 
μέλος κοινοπραξίας' συνεταιρισμών . καί : κεντρικής ένωση 
γεωργικών συνεταιρισμών στή γενική συνέλευση μπορεί ν. 
προσδιορίζεται άιάλογα μέ τό ύψος τού συνόλου τών συνετά: 
ρικών μερίδων πού άπαρτίζουν τό.κεφάλαιό του ή τό ΰψο 
τού κύκλον εργασιών τσυ ή τό ύψος τών συναλλαγών του. Εί 
ναι επίσης δυνατό νά πειριορίζετσοι άπό τό καταστατικό ' 
άτιδμός τών.ψήφων πού διαδέτει κάδε μέλος. .; .

ί^ί]ϊς?ιμά' ; ) υ - τ - "Αρ δρ ο - 2. \^τί··ν ί - ί τ λ: 1 Γ -
τ··. ·· ’Εκ?.ογή ’Αντιπρ'οσώπών. : ‘
ι," 1. Οΐ πρωτοίάδμιοι γεωργικοί συνεταιρισμοί εκλέγουν γι 
τήν ένωση γεωργικών συνεταιρισμών, στην όποια συμμετ 
χουν, έναν άντιπρόσοσπο γιά κάδε 30 μέλη, πού είναι γιρααμ: 
να στά μητρώα τους. Σέ περίπτωση πού τό υπόλοιπο τής δια 
ρεσης τοϋ άριδμοϋ τών μελών μέ τό 30 υπερβαίνει τό 15 
συνεταιρισμός στέλνει ένχύ" άκόμη αντιπρόσωπο. Συνεταιρ 
σμοί μέ λιγώτερα άπό 30 μέλη εκλέγουν ένα μόνο ά/τιπρ 
σωπσ. \

: 2. Οί ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών εκλέγουν γιά τ 
γενικ.ή συνέλευση τής Π ΑΣΤΕΓΕΣ ένα:; άντιπιρόσωπο γιά κ 
δε 50 αντιπροσώπους πιρωτοβάδμιων γεωργικ,ών συνεταιρ 
σμώμ. Σέ περίπτωση πού. τό .υπόλοιπο τής διαίρεσης τχυϋ άρ 
δμού τών αντιπροσώπων τών. πρωτοίάδμιων συνεταιρισμών μ 
τό 50 είναι μεγαλύτερο άπό 25 .εκλέγεται ένας ακόμη άντ 
πρόσωπος. Ενώσεις γεωργιηών συνεταιρισμών μέ λιγώτερο.


