
Στο σχέδιο νόμου «’Αγροτικές Συνδικαλιστικές ’Οργανώ
σεις».

Προς τή Βουλή τών 'Ελλήνων
Τό κράτος δέν είχε αναγνωρίσει μέχρι σήμερα έπίσημα 

τον αγροτικό συνδικαλισμό. Σύμφωνα μέ τό νόμο άνωτάτη 
επαγγελματική οργάνωση των άγροτών είναι ή ΠΑΣΕΓΕΣ 
(άρθρο 62, Ν’. 921/79), ή οποία όμως είναι συνεταιριστική 
οργάνωση.

'Η αναγνώριση τών συνδικαλιστικών όργανούσεων των 
άγροτών επιβάλλεται. Χωρίς άναγνωρισμένους εκπροσώ
πους τοΰ μεγαλύτερου τμήματος τοϋ πληθυσμού παρουσιά
ζονται σημαντικές δυσκολίες στή λειτουργία μιας κοινω
νίας, πού επιδιώκει τον προγραμματισμό, τό διάλογο, τη 
συμμετοχή τών ενδιαφερομένων στή λήψη τών αποφάσεων 
καί τή δημιουργία τής πλατύτερης δυνατής συναίνεσης στίς 
έπιδιωκτέες άπό τήν πολιτεία λύσεις.

'Η άναγνώριση τών συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι 
προϋπόθεση για τήν εφαρμογή τοϋ δημοκρατικού προγραμ
ματισμού.

'Η εχθρότητα τού επίσημου κράτους άπέναντι στίς συν
δικαλιστικές οργανώσεις τών άγροτών είχε σαν άποτέλε- 
σμα να δημιοϋργηθοϋν~στή Χώρα μας ’Αγροτικά Σωμα
τεία μέ διαφορετικούς σκοπούς, τρόπους οργάνωσης, κρι- ; 
τηρια εγγραφής μελών, καταστατικά. Σήμερα υπάρχουν 
τόσο σωματεία πού είναι άντιπροσωπευτικά όσο καί σω
ματεία πού ελάχιστους άγρότες έκπροσωπούν. 'Υπάρχουν 
’Αγροτικοί Σύλλογοι μέ περιφέρεια ε άν ή περισσότερους 
δήμους ή κοινότητες, μέ περιφέρεια μία ή περισσότερες- 
επαρχίες καί μέ περιφέρεια έναν ολόκληρο νομό.

Άπό τούς υπάρχοντες ’Αγροτικούς Συλλόγους, άλλοι Α 
άνήκουν, σέ 'Ενώσεις ’Αγροτικών Συλλόγων επαρχιακού ·.- 
επιπέδου καί άλλοι σέ ενώσεις ή ομοσπονδίες νομαρχιακού - 
επιπέδου, γ ·1 . : :~ν.' λ '.·.■/ ...· '·· -\rr

Πολλοί Πρωτοβάθμιοι’ ’Αγροτικοί Σύλλογοι είναι άπέυ-1 
θείας ένταγμένοί στη Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών- 
Συλλόγων Ελλάδας (ΓΕΣΑΣΕ), στην όποια συγχρόνως 
άνήκουν ’Επαρχιακοί Σύλλογοι, ’Επαρχιακές Ενώσεις ’Α
γροτικών Συλλόγων. 'Ομοεπονδίες Αγροτικόν; Συλλόγων. ■ 
καύώς επίσης καί ’Αγροτικοί Σύλλογοι νομαρχιακού επιπέ
δου. Υπάρχουν επίσης άφκετοί ’Αγροτικοί Σύλλογοι τοπικού. ■ 
επαρχιακού καί νομαρχιακού επιπέδου, κα5ώς επίσης καί ορι
σμένες ομοσπονδίες, ο!'όποιες ϊέν είναι καν εν ταγμένες στίς : 
’Αγροτικές Συνεταιριστικές ’Οργανώσεις ανώτερου έ-α-5μού.V

κ / ... - .

’Αποτέλεσμα τής άναρχης αύτής άνάπτυξης τού Άγροτι- ’ 
κού Συνδικαλιστικού Κινήματος είναι νά υπάρχουν νομοί 
στούς οποίους υπάρχουν έλάχιστοι άγροτίκοί σύλλογοι, γ 
ένώ σέ πολλές περιπτώσεις οΐ υπάρχοντες δέν είναι σέ θέση 
νά άντιπροσωπεύσουν πραγματικά τούς άγρότες λόγω τής"" 
Οργανωτικής διάσπασης καί πολυμορφίας τους. ' _ _·/,.

Τό σχέδιο νόμου θέτει τέρμα στο υφιστάμενο μωσαϊκό 
τών ρυθμίσεων καί μορφών τού άγροτικού συνδικαλισμού/- 
Άπό τή στιγμή πού τό Αγροτικό Συνδικαλιστικό Κίνημα - 
θά άναγνωρισθεϊ επίσημα, ή συνέχιση τής σημερινής κατά- , 
στάσης θά δημιουργούσε τον κίνδυνο μεθοδεύσεων, αγρο
τοπατερισμού, συλλόγων - σφραγίδων καί άλλων άρνητί- - 
κών φαινομένων. Γιά τούτο μέ άφετηρία τή συνταγματική 
άρχή, ότι οι "Ελληνες πρέπει νά είναι ελεύθεροι νά συνδι
καλίζονται εκπονήθηκαν ενιαίες άρχές οργάνωσης τών συν
δικαλιστικών οργανώσεων, ώστε νά κατοχυρωθεί η αντι- 
προσωπευτικότητά τους καί ή δημοκρατική τους λειτουρ- ’ 
γία. Τό σχέδιο νόμου γιά νά επιτύχει τό στόχο της καλύτε
ρης άντιπροσωπευτικότητας προδιαγράφει ορισμένη δομή 
τού Αγροτικού Συνδικαλιστικού Κινήματος καί διευκολύ
νει έτσι την καλύτερη καί πιο γρήγορη όργάνωσή του.

Τό σχέδιο νόμου δίνει ιδιαίτερη σημασία στή δημοκρατική , 
λειτουργία τών Αγροτικών Συνδικαλιστικών ^Οργανώσεων.

I ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ό κάθε πολίτης έχει τό δικαίωμα νά συνδικαλίζετα 
ελεύθερα καί νά επιδιώκει τήν προάσπιση τών επάγγελμά 
τικών συμφερόντων του. 'Η πολιτεία δέν έχει δικαίωμα ν 
έπέμβει στή δραστηριότητά του αυτή. Άπό τή στιγμ- 
όμως πού μιά επαγγελματική οργάνωση διεκδικεΐ τό δ. 
καίω μ α νά άσκεΐ εξουσίες τής διοίκησης, νά συμμετέχει στ 
λήψη άποφάσεων πού δεσμεύουν καί τά μη μέλη της κ: 
τό κοινωνικό σύνολο είναι υποχρεωμένη νά άκολουθήσ: 
κανόνες λειτουργίας πού έξασφαλίζουν τόσο τή νομιμοποίη 
σή της ώς εκπροσώπου τού τμήματος τού πληθυσμού γι 
τό όποιο μίλα όσο καί τή νομιμοποίηση τών οργάνων τη 
ώς εκπροσώπων τής οργάνωσης. Ή άσκηση δημόσια 
έξουσίας έστω καί έμμεσης συνεπάγεται ύποχρεώσειι 
σύμφωνες μέ τις άρχές τού Συντάγματος γιά τή δημοκρα 
τική λειτουργία τής πολιτείας. Σύμφωνα μέτό σχέδιο νόμο 
κάθε άγρότης πού θά ήυελε νά συνεταιρισθεϊ μέ άλλου 
άγρότες παραμένει ελεύθερος νά ιδρύσει σωματείο, νά το 
δώσει τή μορφή πού θεωρεί σκόπιμη καί νά άναπτύξι 
όποιαδήποτε δραστηριότατα επιθυμεί.

Τό σχέδιο νόμου ορίζει μόνο, ότι σέ περίπτωση πού, συν 
δικαλιστική οργάνωση επιδιώκει νά άσκήσει ορισμένε 
εξουσίες ή νά συμμετάσχει σέ διάλογο μέ τή διοίκηση ο 
φείλει νά άκολουθήσει ορισμένους κανόνες λειτουργίας ώστ 
νά μήν υπάρχουν άμφιβητήσεις, γιά τό έάν είναι άντιπρο 
σωπευτική καί έάν νομιμοποιείται-ή διοίκησή της. - -

Σήμερα υπάρχουν Αγροτικές Συνδικαλιστικές Όργα 
νώσεις μέ δέκα καί άλλες μέ εκατοντάδες μέλη, υπάρχου 
οργανώσεις πού συνεργάζον-.αι μεταξύ τους καί άλλες πο 
προτιμούν νά προβάλλουν τά αιτήματα τών μελών του 
μόνες. Τό κράτος δέν μπορεί νά προτιμήσει τή μιά 
τήν άλλη οργάνωση χωρίς άντικειμενικά κριτήρια, πο 
κατοχυρώνει νόμος.

Τό κράτος έχει λοιπόν τις άκόλουθες επιλογές : Εϊτ 
συνεργάζεται μέ όλες τις όργανώσεις άνεξάρτητα άπό άρι 
θμό μελών, άντιπροσωπευτικότητα κλπ., είτε κατοχυρώ 
νεί νομοθετικά ορισμένα κριτήρια καί συνεργάζεται μ’ αΰ 
τές που πιστεύει ότι εκπληρώνουν τά κριτήρια αύτά.

Οί υφιστάμενες Αγροτικές Συνδικαλιστικές Όργανώ 
σεις θεωρούν, ότι ή έπιλ.ογή άπό τό κράτος τών πράγματ 
άντιπροσωπευτικών όργανώσεων άποτελ.εϊ άνεπίτρεπτη άνά 
μίξη στο συνδικαλιστικό κίνημα. 'Η επιλογή άπό τό κράτο 
είναι άλ.ήθεια, ότι μπορεί νά διευκολύνει αυθαιρεσίες καί ν 
οδηγήσει σέ κηδεμόνευση τού Αγροτικού Συνδικαλιστικό 
Κινήματος. Τό νομοσχέδιο έπέλεξε γι’ αυτό τό δρόμο τή 
συνεργασίας τής διοίκησης μ’ δλ.ες άνεξαίρετα τις συνδικαλι 
στικές οργανώσεις. Σέ περίπτωση, πού άμφισβητεϊται ή άντι 
προσωπευτικότητα όργάνωσης παρέχεται στίς ίδιες τις Ά 
γροτικές Συνδικαλιστικές ’Οργανώσεις ή δυνατότητα ν 
προσφύγουν στά δικαστήρια γιά νά έπιλύσουν τή διαφορ 
γιά τό ποώς θά εκπροσωπεί τούς άγρότες.

Μέ τό σχέδιο νόμου έχουν δικαίωμα εγγραφής σέ Άγρο 
τικές Συνδικαλιστικές ’Οργανώσεις όσοι άσκούν κατά κύρι 
λόγο τό άγροτικό έπάγγελ.μα. Μ’ αυτόν τον τρόπο έπιδιώκε 
ται νά άποφευχθεΐ ή νόθευση τού Αγροτικού Συνδικαλυ. 
σμού άπό εμπόρους, επιστήμονες, υπαλλήλους κλπ., οί περισ 
σότεροι άπό τούς όποιους έχουν διάφορα συμφέροντα άπό έ 
κείνα τών άγροτών. ·

Μέ την, χωρίς καμιά διάκριση, ένταξη κάθε πραγματικό 
άγρότη καί άγρότισσας στον Άγροτικό Σύλλογο άπό τήν ή 
λικία τών 16 ετών προωθείται ή ισότητα τών δύο φύλλω-. 
καθώς επίσης καί ή συνδικαλιστική δραστηριοποίηση τώ 
νέων, άσχετα άν έχουν δική τους άγροτική περιουσία ή έρ 
γάζονται στίς άγροτικές εκμεταλλεύσεις τών γονέων τους 
ξένων.

Κατά τή διατύπωση τού νόμου προκύψανε σςιρά άπό προ 
βλήματα, τά όποια επιδέχονται διαφορετικές λύσεις, όπως τ 
πρόβλ.ημα άν κάθε χωριό πρέπει νά έχει δικό του άγροτικ 
σύλλογο, άν θά πρέπει νά υπάρχουν περιορισμοί στη συμ 
μετοχή τών ίδιων προσώπων σέ περισσότερα όργανα διοί
κησης κλ.π. Κατευθυντήρια γραμμή στήν επίλυση τών προ
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λημάτων αυτών υπήρξε ή σκέψη, ?τι δια νά λχίτουργήσείΛί 
ημοκρατίκά τό άγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα, πρέπει ή ; 
ιγροτική συνδικαλιστική οργάνωση νά είναι όσο το δυ- 
ατό πιό κοντά στον άγροτικδ πληθυσμό καί νά παρέχει τη 
υνατότητα. δραστηριοποίησης σε όσους γίνεται περισσότε- 
ους άγρότες. Γι’ αύτδ καί άποφεύγεται ή δημιουργία πρω- 
οβαθμίων οργανώσεων πού νά συγκεντρώνουν τούς κατοί- 
:ους ολοκλήρων περιοχών.

Σέ πρωτοβάθμιες οργανώσεις μέ εκατοντάδες ή καί χι- 
ιάδες μέλη, τά μέλη χάνουν τήν επαφή μέ τήν ήγεσία καί 
έν έχουν πληροφόρηση γιά το χειρισμό τών προβλημάτων. 
Αυξάνεται έτσι ό κίνδυνος ή θέληση τών διο'.κούντων νά 
ποκαταστήσει τή θέληση τών διοικουμένων.

Πολλές άπό τίς διατάξεις τοϋ σχεδίου νόμου τέλος προ- 
λ.έπουν τίς ΐδιες ρυθμίσεις, όπως ό νόμος 1264/82 ώστε οΓ- 
υθμίσεις στο συνδικαλιστικό χώρο νά είναι κατά ,τό δυνατό ' 
νιαΐες. . - - . ■ - - - - ·

Τό σχέδιο νόμου επιδιώκει νά δημιουργήσει τίς προϋπο- 
έσεις ώστε οί άγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις πού 
πάρχουν σήμερα νά συνεργαστούν γιά τή δημιουργία ένι- 
ίου, μαζικού καί δημοκρατικού συνδικαλιστικού κινήματος.
*ά έξασφαλίσει μ’ αύτόν τον τρόπο οί άγρότες νά άποκτή- > 
ουν αναγνωρισμένη συνδικαλιστική εκπροσώπηση γιά τήν ’ 
•ροάσπιση τών- οικονομικών καί κοινωνικών τους συμ- 
ερόντων καί ή πολιτεια κά έχει νομιμοποιημένους συνομι- 
ητές στην προσπάθειά της γιά τήν επίλυση τών προβλημά-
ων τού κοινωνικού συνόλου, σέ διάλογο μέ τούς ένδιαφερο-
/ · - ι 1 λ ν.Γ £ λ- . *ί - <ενους. . . . ... . · . ·
Ειδικότερα μέ κάθε άρθρο . τού νομοσχεδίου ρυθμίζον- 

αι :·. ■ ’ '·■ · ·- ·;>· ·-·;
Μέ τό άρθρο 1, καθορίζεται.ό σκοπός: τού νόμου.: ο ί
Μέ τό άρθρο 2, καθορίζονται ό σκοπός καί οί δραστηριό- ' 

ήτες τών ’Αγροτικών Συνδικαλιστικών ’Οργανώσεων (Λ.· 
.0.). · - " .-·■ . ; · ήν
Μέ τό άρθρο 3; καθορίζεται ή νομική προστασία τών Α."

•Q· ντ..· · ·-;:·· ··
Μέ τό άρθρο 4, διαβαθμίζονται οί Α.Σ.Ο. σέ πρωτοβά-'- 

μιες (’Αγροτικοί Σύλλογοι), δευτεροβάθμιες (Όμοσπον- " 
ίες ’Αγροτικών Συλλόγων) καί τριτοβάθμιες (Συνομοσπον- 
,ες ’Αγροτικών Συλλόγων) καί δίνεται ό ορισμός γιά κάθε 
ία βαθμίδα.
Μέ τά άρθρα 5, 6, 7 καί 8, ορίζονται, αντίστοιχα, γιά τίς 

ρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις οί προϋποθέσεις 
αΐ οί διαδικασίες της ίδρυσής τους, οί δικαιούμενοι νά γί- - 
.υν μέλη τους καί ή εδαφική τους περιφέρεια.
Τά ένδικα μέσα πού μπορούν νά άσκήσουν οί άγρότες σέ 

ιρίπτουση άρνησης τών οργανώσεων αυτών νά τούς έγ- 
σάψουν μέλη του: καί οί προϋποθέσεις ύποβολή: μελ.ών από 
ύτές.
Μέ τά άρθρα 9 καί 10, καθορίζονται αντίστοιχα οί προϋ- 

οθέσεις καί ή διαδικασία διά τήν ίδρυση τών δευτεροβά- 
ιιων καί τριτοβάθμιων Α.Σ.Ο.
Μέ τό άρθρο 11, ορίζονται τά ένδικα μέσα πού μπορούν νά 

τκήσουν οί πρωτοβάθμιες καί δευτεροβάθμιες Α.Σ.Ο. σέ 
:ριπτώσεις άρνήσεως, άντίστοιχα. τών δευτεροβάθμιων καί 
ισοβάθμιων Α.Σ.Ο. νά τίς εγγράφουν μέλη τους καί καθο- 
ζονται τό αρμόδιο δικαστήριο καί ή διαδικασία εκδίκασης 
ύν προσφυγών.
Μέ τό άρθρο 12, θέτονται τά πλ.αίσια μέσα στά όποια θά 
ντάσσονται τά καταστατικά τών Α.Σ.Ο. καί ορίζονται τά 
οιχεΐα τά όποια απαραίτητα πρέπει νά περιλ.αμβάνωνται

ί /αυτα.
Μέ τό άρθρο 13, ορίζονται σάν όργανα διοίκησης τών Α. 
Ο. ή Γεν. Συνέλευση τών μελ.ών, τό Διοικητικό Συμβού- 
ν, ή ’Ελεγκτική ’Επιτροπή καί οί ’Αντιπρόσωποι.
Μέ τό άρθρο 14, ορίζονται ή σύνθεση της Γεν. Συνέλ.ευ- 
ς καί ή ιεράρχησή της μεταξύ τών λ.οιπών οργάνων διοι- 
σεως τών Α.Σ.Ο., οί γενικές καί ειδικότερες αρμόδιό-'·

τητες αυτής, ό τρόπος σύγκλησής της, ή άπαιτούμενη γιά 
κάθε περί πτώση απαρτία, ό τρόπος λήψης τών άποφάσεών 
της, καί ή άπαιτούμενη γιά κάθε περίπτωση πλ.ειοψηφία. 
’Επίσης ορίζεται τό ένδικο μέσο γιά τήν αναγνώριση ακυ
ρότητας άπόφασης τής Γεν. Συνέλευσης καί οί άκολουθη- 
τέες δικονομικές διαδικασίες.

Μέ τό άρθρο 15, ορίζονται ό τρόπος εκλογής καί οί αρμο
διότητες τού Διοικητικού Συμβουλίου, τής Έλ.εγκτικής 
Επιτροπής καί τών ’Αντιπροσώπων τών Α.Σ.Ο. Τό άρμό- 
διο δικαστήριο καί ή διαδικασία διορισμού τής προσωρινής 
διοίκησης τής Α.Σ.Ο. γιά τίς περιπτώσεις πού προβλέπεται 
άπό τό άρθρο 69 τού Άστ. Κώδικα.

Μέ τό άρθρο 16, ορίζεται ότι ή θητεία τών μελ.ών τής δι
οίκησης τών Α.Σ.Ο. είναι τριετής καί θέτονται περιορισμοί, 
ώστε ένα μέλος νά μή μπορεί νά εκλεγεί γιά τρίτη συνεχή θη
τεία ούτε νά εκλεγεί'συγχρόνως μέλνος Διοικητικού Συμβου
λίου πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας Α. 
Σ.Ο. ’Επίσης ορίζεται τετράμηνη προθεσμία άπό τήν δικα
στική άναγνώριση τής Α.Σ.Ο., μέσα στην οποία ή προσωρινή 
διοίκησή της πρέπει νά συγκαλ.έσει γενική συνέλ.ευση μελ.ών 
γιά τήν άνάδειξη αιρετού διοικητικού συμβουλ.ίου, διαφορετι
κά ή προσωρινή διοίκηση εκπίπτει αυτοδίκαια..

Μέ τό άρθρο 17, ορίζονται τά μέλη πού έχουν δικαίωμα \ά 
εκλέγουν καί νά εκλέγονται στις Α.Σ.Ο. καί ό τρόπος διε
ξαγωγής τών εκλογών.

Μέ τό άρθρο 18, ορίζεται ότι οί εκλογές στις Α.Σ.Ο. θά 
διενεργούνται μέ τό σύστημα τής απλής άναλογικής καί περι- 
γράφεται ό τρόπος κατανομής τών εδρών τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, τής ’Ελεγκτικής ’Επιτροπής καί τού άριθμού 
τών ’Αντιπροσώπων μεταξύ τών συνδυασμών.

Μέ τό άρθρο 19, καθιερώνεται γιά πρώτη φορά, ή ύπο^ 
χρεωτική συμμετοχή τών άγροτών τών Α.Σ.Ο. στά θεσμο
θετημένα όργανα διαλόγου καί συνεργασίας μέ τό Κράτος/ 
τούς Ο.Τ.Α. καί άλλες κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης καί 
στά Διοικητικά Συμβούλια ή ’Επιτροπές τών Ν.Π.Δ.Δ. τών 
Δημοσίων ’Επιχειρήσεων καί Ν.Π.Ι.Δ. πού έλ.έγχονται άπό 
τό κράτος. Σέ συνέχεια ρυθμίζονται λ.επτομέρειες γιά τήν ε
φαρμογή τού μέτρου αύτοΰ.

Μέ τό άρθρο 20, ορίζονται οί πόρρι καί οί οικονομικές ενι
σχύσεις τών ΑΣΟ καί θεσπίζεται άπαγόρευση οικονομικής 
ένίσχυσης αύτών άπό πολ,ιτικά κόμματα ή άλλες πολ.ιτικές 
οργανώσεις. ;

Μέ τό άρθρο 21, ορίζονται ότι σέ κάθε Πρωτοδικείο Οά 
τηρείται ειδικό βιβλίο τών ΑΣΟ, τά στοιχεία πού καταχω
ρίζονται σέ αύτό, τά στοιχεία πού θά τηρούνται άπό τό Πρω
τοδικείο γιά κάθε ΑΣΟ.

Μέ τό άρθρο 22, ορίζονται βιβλ.ία πού πρέπει υποχρεωτικά 
νά τηρούν οί Α.Σ.Ο., ό τρόπος τήρησής τους καί ότι μέλη 
τών Α.Σ.Ο. έχουν τό δικαίωμα νά λ.αβαίνουν γνώση τών βι
βλίων αύτών.

Μέ τό άρθρο 23, ορίζονται ποινικές κυρώσεις γιά παρα- 
τών διατάξεων τού νόμου αύτού.

Μέ τό άρθρο 24, θέτονται οί άπαραίτητες μεταβατικές δια
τάξεις γιά τήν ομαλή μετάβαση τών Α.Σ.Ο. πού υπάρχουν 
στό νέο νομικό καθεστώς καί τή διευκόλ.υνοη τών νεοϊδρυ- 
ομένων νά άνταποκριθούν άμέσως στον προορισμό τους.

Μέ τό άρθρο 25, καταργούνται οί διατάξεις εκείνες πού 
είναι άντίθετες στις επιδιώξεις καί τό πνεύμα τού νόμου αύ
τού.

Μέ τό άρθρο 26. ορίζεται σάν χρόνος ένάρξεως τού νόμου, 
ό άπό τής δημοσίευσής του στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνή- 
σεως.

Τά άνωτέρω θέματα ρυθμίζει τό προτεινόμενο νομοσχέ
διο τό οποίο θέτομε ύπόψη σα: γιά ψήφιση.

’Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 1982 
Οί 'Υπουργοί
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