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Θέματα εφαρμογής

ΣΤΕΓΑΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ - ΛΥΣΗ 

Μια παηαιότερη πρόταση πάντα επίκαιρη

Κείμενο Αριαν. Ν. καήμη

Τον τελευταίο καιρό, επειδή οι Τράπεζες έχουν διαθέσιμα και δόθηκε το πράσινο 
φως από την Κυβέρνηση που ελπίζει σε κάποια ανάπτυξη της οικονομικής δραστη
ριότητας και μείωση της ανεργίας μέσα από την, αμφιλεγόμενη κατά καιρούς, 
συνταγή της οικοδομής, άρχισε έντονη διαφημιστική προβολή των στεγαστικών 
δανείων όχι μόνο για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών ειδικών κατηγοριών 
εργαζομένων με μικρά εισοδήματα (και με διάφορες κρατικές ή παραπλήσιες επι
δοτήσεις) αλλά και για κάθε αιτούντα για απόκτηση κύριας ή παραθεριστικής κατοι
κίας ή για βελτιώσεις, επισκευές κλπ. Βέβαια στις διαφημίσεις και τα σχετικά έντυ
πα δεν γίνεται λόγος για τις προϋποθέσεις, τις επιβαρύνσεις, τα επιτόκια κλπ. 
Αυτά θα τα πληροφορηθεί ο ενδιαφερόμενος όταν πλησιάσει τον αρμόδιο της Τρά
πεζας, οπότε θα διαπιστώσει ότι είναι άπιαστο όνειρο η απόκτηση στέγης με τρα
πεζικό δάνειο, αν πρώτα ο ίδιος δεν έχει εξοικονομήσει το βασικό κεφάλαιο, ώστε 
ο δανεισμός (με τις μεγάλες επιβαρύνσεις του) να αφορά μόνο κάποια συμπλήρω
ση του απαιτούμενου ποσού για απόκτηση κατοικίας. Διότι, αν θελήσει κάποιος(*) 
να δανειστεί π.χ. 20 εκατ. (όσα χρειάζονται για απόκτηση ενός μεσαίου 3ριού) με 
διάρκεια τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης 15 ετών, θα πρέπει να πληρώνει τον μήνα 
και επί 15 χρόνια δρχ. 414.000 (επιτόκιο 24% μετά τις μειώσεις). Δηλαδή θα πλη
ρώσει τελικά δρχ. 414.000 X 12 μήνες X 15 χρόνια = 74.520.000 δρχ. Και βέβαια 
αυτή τη δόση και αυτό το συνολικό ποσό κανείς συνετός άνθρωπος δεν μπορεί να 
το διακινδυνεύσει (και αν κριθεί από την Τράπεζα ότι έχει τις εγγυήσεις κλπ.), 
εκτός αν θελήσει να βασιστεί στην καταστροφική «ελπίδα» του πληθωρισμού, ενώ 
αυτός θα μείνει ανέπαφος και θα εξοφλήσει το δάνειο με την αξία μερικών οκάδων 
λαχανικών (όπως έγινε για ελάχιστους — που γνωρίζω — στην κατοχή).

Αυτά λένε οι αμείλικτοι αριθμοί και αυτά τονίζονται και σε πρωτοσέλιδα εφημερί
δων τον τελευταίο καιρό, χωρίς όμως οι γράφοντες να κάνουν — ως συνήθως— 
και κάποια θετική πρόταση. Αλλά και όσες προτάσεις γίνονται από διάφορους 
Οργανισμούς και Συνέδρια, όλα καταλήγουν στο να δίνει το Κράτος, να επιδοτεί 
το Κράτος, να αυξηθούν τα δάνεια εργατικής κατοικίας κλπ. (αν και είναι γνωστό

(*) Με στοιχεία και γεγονότα Ιουλίου 1993.
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Άπιαστο όνειρο η απόκτηση κατοικίας

τα στεγαστικά δάνεια
ΣΤΗ σφαίρα της φαντασίας βρίσκεται η από- γένειας, κατέστησαν άπιαστο όνειρο την αγορά δραχμές το μήνα και αντιπροσωπεύει το 90%
κτηση ιδιόκτητης κατοικίας στη χώρα μας. Τα σπιτιού. του μισθού του μέσου 'Ελληνα, ενώ από τις
πανάκριβα στεγαστικά δάνεια σε συνδυασμό με Σήμερα η τοκοχρεωλυτική δόση για δάνεια Τράπεζες ικανοποιείται μόνο το 15% των εν- 
το  χαμηλό εισόδημα της μέσης ελληνικής οικο- δέκα εκατομμυρίων δραχμών είναι 170.000 δ  ιαφερομένων να δανειοδοτηθούν. ΙΜΛΙΛΛ 15

ότι οι λαβόντες τέτοια δάνεια έχουν κάνει Σύλλογο για να μη πληρώνουν και δεν 
πληρώνουν, η δε Κτηματική Τράπεζα παρουσίασε το 1992 φοβερές ζημίες, διό
τι το Κράτος δεν πληρώνει τις επιδοτήσεις που της οφείλει, έπεσε η μετοχή 
στο απειλεί η Διοίκηση το Κράτος και τους οφειλέτες κλπ. κλπ.

Συνεπώς αν εξαιρεθούν μερικές κατηγορίες εργαζομένων που έχουν κάποιες 
υποβοηθήσεις (δάνεια Εργατικής Κατοικίας, δημόσιοι υπάλληλοι από Ταχυδρ. Ταμι
ευτήριο, πολύτεκνοι, υπάλληλοι μερικών Τραπεζών κλπ.) και έχουν την υπομονή να 
περιμένουν στη σειρά επί χρόνια, οι υπόλοιποι πώς θα ικανοποιηθούν; Οι μη έχο- 
ντες κατοικίαν είναι πολλοί, καθημερινά δημιουργούνται νέα νοικοκυριά, τα κτίρια 
απελευθερώνονται από τις διάφορες «ενοικιοστασιακές» δεσμεύσεις, τα ενοίκια 
είναι ακριβά για τον ενοικιαστή (αλλά και ασήμαντα ως τοποθέτηση για τον ιδιο
κτήτη). Πώς θα στεγαστούν εκείνοι που δεν έχουν ελπίδα από κάποιο σημαντικό 
εφάπαξ στο τέλος της ζωής τους να μείνει από κάποια σημαντική γονική παροχή, 
αν δεν κερδίσουν σε κάποιο τυχερό παιχνίδι (Προ-πό, Λότο, Πρότο, Εθνικό, Λαϊκό 
κλπ.) η αν δεν... κάνουν μια από τις εύκολες ληστείες σε Τράπεζα, Ταχυδρομείο 
κλπ., τώρα μάλιστα που με την κατάργηση του «πόθεν έσχες» δεν έχουν και την 
σκοτούρα να πληρώσουν φόρο για τα κλοπιμαία που θα επενδύσουν σε ακίνητα; (*)

Η λογική απάντηση είναι μία: Με αυστηρό περιορισμό των δαπανών, με σκληρή 
αποταμίευση, με στερήσεις (αν και όσο επιτρέπουν τα νόμιμα εισοδήματα), με υπε- 
ρεργασία.

Ας δεχθούμε ότι ένα άστεγο ζευγάρι έχει κάποια δυνατότητα για αποταμίευση 
και αρχίζει να πορεύεται τον σκληρό αυτό δρόμο. Αυτό πρέπει να γίνεται επί 15— 
20 χρόνια, ανάλογα με το ποσό που θα μπορεί μόνιμα να αποταμιεύει, το ύψος του 
πληθωρισμού, τα επιτόκια, την δυνατότητα να ανταποκριθεί σε δαπάνες για παιδιά 
που μεγαλώνουν, για ασθένειες και για τόσες επιθυμίες και δημιουργούμενες ανά
γκες.

Δηλαδή, αν κάποιος μέσος μισθωτός κλπ. με αποδοχές οικογενειακές 250.000 
εξοικονομεί το 1/5 δηλαδή 50.000 τον μήνα, θα έχει το χρόνο 600.000 και στα 15 
χρόνια 9.000.000 που με τους τόκους τους πιθανόν να του επιτρέψουν (όσο οι 
τόκοι δεν καλύπτονται από τον πληθωρισμό) να αρχίσει τότε — μετά 15 χρόνια

(*) Ο αστεϊσμός ελαφρύνει τις δραματικές καταστάσεις
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— την αναζήτηση για αγορά διαμερίσματος. Ά λλος τρόπος δεν υπάρχει στην 
Ελλάδα για κείνον που μόνος προσπαθεί να αποκτήσει στέγη (ενώ σε άλλες χώρες 
υπάρχουν διάφορες λύσεις αλλά είναι περιττό να επεκταθούμε, αφού οι λύσεις 
αυτές απορρέουν από άλλες συνθήκες και προϋποθέσεις).

Δεν υπάρχει όμως η συνεταιριστική άποψη; Δεν υπάρχει λύση «διά του Συνεταιρι
σμού» όπως γίνεται σε άλλες χώρες; Στο ερώτημα αυτό αναφέρθηκε παλαιότερα 
ειδική μελέτη (έκδοση) των Δ.Θ. Πάνου και Αριστ. Ν. Κλήμη, (στην οποία από τη 
μια μεριά παρουσιάστηκε λεπτομερειακά τί γινόταν σε άλλες Χώρες και στην 
Ελλάδα και από την άλλη πλευρά δινόταν όλη η σχετική ελληνική νομοθεσία, 
τόσο η γενική όσο και κατά ειδικές κατηγορίες εργαζομένων).

Δυστυχώς αντί να υπάρξει από τότε στην Ελλάδα διορθωτική πρόοδος, υπάρχει 
φοβερή οπισθοδρόμηση, τόσο από την σφαλερή νοοτροπία μας όσο και από το 
Κράτος (όπου άσχετοι άνθρωποι στο ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν δημιουργήσει ένα τόσο 
ανόητο νομικό καθεστώς που έχει περιορίσει και την κάποια παλαιότερη δραστη
ριότητα μερικών Συνεταιρισμών.(Αλλά δεν είναι δυνατό να επεκταθούμε εδώ τώρα 
σχετικά). Εκτός από τις πολλές δεκάδες «οικοπεδικών» Συνεταιρισμών που αγωνί
ζονται επί χρόνια να νομιμοποιήσουν οικιστικά διάφορες εκτάσεις τους και εκτός 
από λίγους «στεγαστικούς» Συνεταιρισμούς που έχουν ιδρυθεί με κέντρο κάποιον 
αξιόλογο εργοδότη (Τράπεζα, Οργανισμό), από τον οποίο προσπαθούν και κατορ
θώνουν με συνδικαλιστικές τακτικές να αποσπούν μερικά κεφάλαια για δάνεια και 
ενισχύσεις σε υπαλλήλους του εργοδότη, η γενικότερη συνεταιριστική άποψη και 
πρακτική είναι μηδενική.

— ♦ —
Θα προσπαθήσω όμως να παρουσιάσω από τις σελίδες του συνεταιριστικού 

αυτού περιοδικού μια συνεταιριστική άποψη-λύση μερικής εφαρμογής που θα ήταν 
δυνατό να δίνει άμεση λύση σε μεσαίους εισοδηματίες που θα μπορούσαν και θα 
αποφάσιζαν να συνδυάσουν την αποταμίευση τους με την απόκτηση κατοικίας 
μέσα από συνεταιριστική συνεργασία-κοινοπραξία με άλλους παρόμοιους, κατά 
ελεύθερες ομάδες και μέσα στο πλαίσιο δράσης ενός στεγαστικού συνεταιρισμού, 
του οποίου δεν θα εμποδίζουν το οποιοδήποτε άλλο έργο και τις άλλες πρακτικές 
(ακόμα και αυτές τις τυχόν «προνομιακές» όπου υπάρχουν).

Η δυνατότητα αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «το αυγό του Κολόμβου» 
ή «ο γόρδιος δεσμός» αν υπάρξουν άτομα που να έχουν διάθεση να την μελετή
σουν, να δείξουν κατανόηση και θέληση για αλληλοβοήθεια με ισότητα και κοινό 
όφελος, μακρυά από προσωπικές ή συνδικαλιστικές ή άλλες αντιπαλότητες αλλά 
με πνεύμα υπεύθυνης συνεταιριστικής αλληλοβοήθειας.

Θα αναφερθώ σε μελέτη και προσπάθειες του 1956—1957 που όμως πάντα είναι επί
καιρη και εφαρμόσιμη (αν προσαρμοστούν τα στοιχεία στις νεότερες συνθήκες, που 
άλλες είναι τώρα πιο ευνοϊκές και άλλες πιο αρνητικές). Και γίνομαι σαφέστερος.

Κατά την τακτοποίηση του αρχείου μου για την πιθανή ολοκλήρωση της συγγρα
φής του Δ' τόμου του έργου μου «Οι Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα» (περίοδος του 
1946—1960) ήλθε στα χέρια μου ο φάκελλος μιας πρότασης μου και προσπάθειας 
του 1956— 1957 που και σήμερα γίνεται πολύ επίκαιρη με τον τραπεζικό θόρυβο 
για στεγαστικά δάνεια κλπ. και την απελευθέρωση βαθμιαία των ενοικίων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι την εποχή εκείνη ούτε δυνατότητα ελεύθερων τρα
πεζικών δανείων υπήρχε (έστω και πανάκριβων) ούτε Στεγαστικά Ταμιευτήρια 
(*) ούτε Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας σε ευρεία δραστηριότητα, ούτε

(*) Για την πατρότητα της ιδέας δημιουργίας τους £λ. πιο κάτω.

131



«Συνεταιριστική Πορεία» τ. 31/1993

άλλοι συνδυασμοί. Η μόνη δυνατότητα — πέρα από την οικογενειακή ή ατομι
κή περιουσία και τη σκληρή αποταμίευση μέσα σε συνθήκες πληθωρισμού — 
ήταν για τους υπαλλήλους της ATE ο Στεγαστικός τους Συνεταιρισμός (και 
λίγοι άλλοι αλλού), που έδινε 5—10 δάνεια το χρόνο σε μέλη του και με σειρά 
προτεραιότητας, από λίγα κεφάλαια που εξασφάλιζε από τον Εργοδότη (Τρά
πεζα) και από διαθέσιμα του νεοίδρυμένου Επικουρικού Ταμείου. Οι ανάγκες 
όμως ήταν τεράστιες και συνεπώς είχαν αρχίσει οι γνωστές στη φτώχεια δια
μάχες για τους δικαιούχους των λίγων αυτών δανείων. Αλλοι υποστήριζαν την 
ισχύουσα με το καταστατικό σειρά εγγραφής στο Συνεταιρισμό, άλλοι την 
αρχαιότητα και τον βαθμό στην Τράπεζα που χρηματοδοτούσε, άλλοι άλλα. Το 
μόνο βέβαιο ήταν ότι με τις τότε δυνατότητες θα μπορούσαν να ελπίζουν σε 
δάνειο μόνο όσοι είχαν διοριστεί από το 1929 έως το τέλος του 1934 (και 
είχαν εγγράφει έγκαιρα στο Συνεταιρισμό που ιδρύθηκε πολύ αργότερα) ενώ 
οι πολυάριθμοι διορισθέντες από το 1935 και έπειτα δεν είχαν ελπίδα για 
δάνειο.

Με κάποια αξιόλογη θέση και δραστηριότητα που είχα τότε (Τμηματάρχης 
Τύπου με συνδικαλιστική και γενικότερη ανάμιξη στα κοινά και την υπηρεσία) 
και με συνεταιριστική οντότητα σε διάφορους γενικότερους τομείς αλλά και 
ως άμεσα ενδιαφερόμενος για δάνειο, μελέτησα το πρόβλημα και με την βοή
θεια του μαθηματικού αδελφού μου (που έκανε έλεγχο στους λογαριασμούς 
μου) αποτύπωσα σχετική μελέτη με τα τότε στοιχεία (κόστος κατοικίας, μισθοί, 
δυνατότητες αποταμιεύσεως, άλλοι παράγοντες) την οποία υπέβαλα στο Συνε
ταιρισμό Στεγάσεως στις 8-10-1956 για μελέτη-εφαρμογή. Επειδή το θέμα δεν 
έχει μόνο ιστορική αξία αλλά προβάλλεται και για σκέψη-επιδίωξη εφαρμογής 
για σήμερα και στο μέλλον, παραθέτω τα κυριότερα σημεία.(Δίνεται το κείμενο 
όπως είχε γραφεί τότε με μόνη μεταβολή, για τεχνικούς λόγους τυπογραφεί
ου, στο μονοτονικό).
Το σκεπτικό και τα στοιχεία ήταν τα ακόλουθα:

«1. Κατά τα 14 έτη ζωής του Συνεταιρισμού δεν κατέστη δυνατόν να εκπληρωΟή ο 
σκοπός του, (εκτός της ειδικής περιπτώσεως της χρησιμοποιήσεως των κεφαλαίων 
του Επικουρικού δια των οποίων ικανοποιήΟη μικρός αριθμός συνεταίρων), δεν 
υπάρχει δε ελπίς ικανοποιήσεως περαιτέρω και ταχέως αξιολόγου αριθμού νέων 
συνεταίρων. Οι μετά το 1934 διορισθέντες πρέπει να θεωρούν αδύνατον την αποκα- 
τάστασίν των.

2. Βασική αιτία τυγχάνει το γεγονός ότι ο Συνεταιρισμός δεν επεδίωξε να κινητο
ποίηση δια διαφόρων συνδυασμών τας δυνατότητας αυτοχρηματοδοτήσεως του 
έργου, αλλά ηύξησε εις τους συνεταίρους την νοοτροπίαν της αποκτήσεως των 
πάντων έξωθεν, δια του από μηχανής Θεού. Σφάλμα βασικόν.

3. Μέχρις ότου λοιπόν καταστή δυνατόν να «εισρεύσουν κεφάλαια», εκ δανείων 
τρίτων επιχειρηματιών, εις τα Ταμεία του Συνεταιρισμού, δια να αποκτήσουν όλοι 
οι συνεταίροι κατοικίαν, δηλαδή μέχρι της πραγματοποιήσεως του αδυνάτου — δια 
τας εν Ελλάδι συνΟήκας— καλόν Οα ήτο να μελετηΟή η κάτωθι απλή και ρεαλιστική 
πρότασις η οποία στηρίζεται όχι εις αόριστον αναμονήν του από μηχανής Θεού, 
αλλά εις την συνεταιριστικήν αρχήν της αυτοβοηΟείας δια της συμπράξεως, και εις 
την λογικήν η οποία λέγει ότι δεν είναι νοητόν να αποκτήσουν οι συνεταίροι κατοι
κίας, εάν δεν έχουν δυνατότητα αποταμιεύσεως και απόφασιν στερήσεων επί τι διά
στημα ή άλλους πόρους.
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4. Δια να απόκτηση κάποιος μόνος οικίαν αξίας δραχμών 150.000 πρέπει να απο
ταμίευση επί 150 μήνας (12.’£ έτη) εάν διαθέτη 1000 δραχμάς μηνιαίως ή επί 300 
μήνας (25 έτη) εάν διαθέτη 500 δραχμάς. Συνεπώς καθίσταται αδύνατος η κατ' 
αυτόν τον τρόπον απόκτησις οικίας υφ' εκάστου συνεταίρου μεμονωμένος (και 
μάλιστα με την επίδρασιν μεταβολής των τιμών λόγω πληθωρισμού κλπ.).

5. Εάν πάλιν (ας υποΟέσωμεν!) εύρη τις να δανεισΟή υπό καλούς όρους — όπως 
αυτοί που συζητούνται ότι Οα επιτύχη ο Συνεταιρισμός — Οα πληρώση δια τόκους 
κλπ. το διπλάσιον περίπου του κεφαλαίου μέχρι της εξοφλήσεώς του. Δηλαδή επί 
14— 15 έτη θα πληρώνη 1500 δραχ. μηνιαίως δια δάνειον δραχμών 150.000. Εάν δε 
υπολογισΟούν αι φθοραί, φόροι κλπ., ουσιαστικώς μέχρις ότου εξοφληΟή το δάνει
ον η οικία θα έχη ημικαταστραφή (σημερινή κατασκευή πολυκατοικιών).

6. Εάν όμως γίνη μία ορθή και ρεαλιστική εφαρμογή των αρχών α) του πραγματι
κού Συνεταιρισμού και β) της αποταμιεύσεως, τότε είναι δυνατόν να επιτευχθούν 
αποτελέσματα τα οποία Οα επιλύσουν από της πρώτης του προσεχούς μηνός και 
εντός ολίγων μηνών ή ετών δια τους μεν, ή περισσοτέρων ετών δια τους δε, όχι 
μόνον το πρόβλημα της στεγάσεώς των, αλλά και το πρόβλημα αποκτήσεως κάποι
ου προσθέτου πόρου ζωής όταν σύντομα ή αργά Οα αποχωρήσουν της υπηρεσίας.

7. Η κατωτέρω πρότασις είναι εντελώς ανεξάρτητος από τον σημερινόν μηχανι
σμόν και τας προσπαΟείας του Συνεταιρισμού, τον δανεισμόν εκ του Επικουρικού 
ή τρίτων, τας ισχυούσας σειράς προτεραιότητος κλπ. κλπ., τα οποία ας εξακολου- 
Οήση παραλλήλως ο Συνεταιρισμός να τα επιδιώκη και να ελπίζη.

8. Η πρότασις έχει ως εξής:
Αφού διακανονισΟούν μερικά τυπικά — πράγμα εύκολον — Οα εξηγηΟή εις τους 

συνεταίρους και εις άπαντας τους λοιπούς υπαλλήλους της Τραπέζης το σχέδιον 
και Οα κληθούν να προβούν ούτοι εις ελευΟέρας δηλώσεις κατατάξεώς των εις ομά
δας, αναλόγως της διαθέσεώς των να αποκτήσουν κατοικίαν δια της ενεργού εν 
συνεταιρισμό) δράσεώς των και δι’ ιδίας αποταμιεύσεως.

9. Εκάστη ο μάς Οα αποτελείται από 150 μέλη.
10. Θα υπάρχουν ομάδες δια μηνιαίαν εισφοράν 1000 δραχμών ή 750 δρχ. ή 500 

δρχ. μηνιαίως.
11. Ο μηχανισμός Οα είναι ο εξής: (ως παράδειγμα λαμβάνεται η ομάς των 1000 

δρχ.)·
Έκαστος των 150 μελών της ομάδος Οα καταβάλη μηνιαίως δραχ. 1000. Ή τοι 

έχομεν εισπράξεις μηνός 150.000 δρχ. όσα δηλαδή απαιτούνται δια μίαν οικίαν.
Την Ιην του πρώτου μηνός είς εκ των 150 συνεταίρων, οριζόμενος δια κληρώσε- 

ως μεταξύ των 150 Οα λάβη το δάνειον των 150.000 δρχ. και Οα αποκτήση αμέσως 
κατοικίαν η οποία περαιτέρω Οα εξοφλήται εις μηνιαίας δόσεις δρχ. 1500 (όσον το 
εισόδημα της οικίας) ατόκως.

Την Ιην του δευτέρου μηνός έτερος 1 οριζόμενος δια κλήρου μεταξύ των 149 Οα 
λάβη το ποσόν των 150.000 και Οα αποκτήση κατοικίαν η οποία Οα εξοφληΟή ατό
κως εις μηνιαίας δόσεις δρχ. 1.500.

Την Ιην του τρίτου μηνός έτερος 1 οριζόμενος δια κλήρου μεταξύ των 148 Οα 
λάβη το ποσόν των 150.000 δρχ. και Οα αποκτήση κατοικίαν η οποία Οα εξοφληΟή 
ατόκως με μηνιαίας δόσεις δρχ. 1.500 και ούτω καθεξής.

12. Δια του ανωτέρω τρόπου άπαντες οι 150μετέχοντες εις την ομάδα «Αποτα- 
μίευσις - Στέγασις» Οα αποκτήσουν, μετ' απολύτου βεβαιότητος οικίαν δρχ.
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150.000 άνευ οιασδήποτε επιβαρύνσεως (η οποία συνήθως διπλασιάζει το κεφάλαι- 
ον) εντός προθεσμίας από της πρώτης του προσεχούς μηνός μέχρι το αργότερον 
εντός προθεσμίας εμφαινομένης εις τον ακολουθούντο πίνακα.

Δεδομένου ότι ο κλήρος σειράς Οα εξάγεται μεταξύ ολίγων ατόμων (150, 149, 148 
κ.ο.κ.) άπαντες οι μετέχοντες εις την ομάδα έχουν την μεγίστην πιθανότητα (δύνα- 
ταί τις να είπη βεβαιότητα) ότι Οα αποκτήσουν οικίαν τον προσεχή μήνα και αν δεν 
την αποκτήσουν τον προσεχή αι πιθανότητες αυξάνουν δια τον μεταπροσεχή κ.ο.κ. 
διότι μεΟ' εκάστην κλήρωσιν μειούται ο αριθμός των μ£τεχόντων εις την νέαν κλή- 
ρωσιν.

13. Η εξέλιξις παρουσιάζεται χαρακτηριστικής εις τον κάτωθι πίνακα:

Τέλος
έτους

Ταιαικαί 
εισφοραί 

μελών 
το έτος

Ικανοποι
ούμενοι 

κατ' έτος

Εισπράξεις 
εκ προ
σθέτων 

εισφορών 
ικανοποιπ- 

θέντων

Ικανοποι
ούμενοι
προοθέ-

τως

Σύνολον 
ικανοποι- 
ουμένων 
κατά το 

έτος

Γενικόν
σύνολον
ικανοποι-
πθέντων

Ποσοστόν 
επί συνό
λου των 

μελών της 
ομάδος

1ου 1.800.000 12 33.000 — 12 12 8%
2ου 1.800.000 12 105.000 1 13 25 14%
3ου 1.800.000 12 183.000 1 13 38 17%
4ου 1.800.000 12 261.000 2 14 52 35%
5ου 1.800.000 12 345.000 2 14 66 44%
6ου 1.800.000 12 429.000 3 15 81 54%
7ου 1.800.000 12 519.000 3 15 96 64%
8ου 1.800.000 12 609.000 4 16 112 75%

8 έτη και 
3 μήνες

450.000 3 168.000 1 4 116 77%

Δηλαδή συμφώνως προς τον πίνακα και δια του αλληλοδανεισμού των 150 μελών 
της ομάδος (καταβολή δρχ. 1000 μηνιαίως — ή 1500 μετά την απόκτησιν της οικίας
— εις πίστωσιν του λογαριασμού οφειλής των δρχ. 150.000 δι' αξίαν οικίας) καθί
σταται δυνατόν να αποκτήση οικίαν μέγας αριθμός συνεταίρων και δη:

Εντός του 1ου έτους 12 Σύνολον 12 ήτοι το 8% των κοινοπρακτούντων
» » 2ου 13 » 25 » 14% »
» » 3ου 13 » 38 » 17% »
» » 4ου 14 » 52 » 35% »
» » 5ου 14 » 66 » 44% »
» » 6ου 15 » 81 » 54% »
» » 7ου 15 » 96 » 64% »
» » 8ου 16 » 112 » 75% »

Ο αριθμός των αποκτησάντων οικίαν και η εξέλιξις των ποσοστών είναι χαρα
κτηριστικά της ταχύτητος του συστήματος.
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Μέχρι των 8 ετών και 3 μηνών αι εισπράξεις ηύξανον και η ικανοποίησις των 
υπολοίπων επεταχύνετο.

Από του σημείου όμως τούτου και έπειτα αρχίζουν ο εις μετά τον άλλον να εξο
φλούν ολοσχερώς την εκ δρχ. 150.000 οφειλήν των οι έχοντες λάβει δάνεια.

Εις τα 8 έτη και 4 μήνας εξοφλεί την οφειλήν του ο 1ος λαβών. Μετά 10 ημέρας 
εξοφλεί την οφειλήν του ο 2ος λαβών και ούτω καθεξής εξοφλούν ο 3ος, ο 4ος κλπ. 
ανά δεκαήμερον.

Τοιουτοτρόπως τα έσοδα της ομάδος μειούνται από μηνός εις μήνα και βραδύνε- 
ται ολοέν και περισσότερον η ικανοποίησις των υπολοίπων. Ούτω μέχρι τέλους 
του 9ου έτους ικανοποιούνται 129 συνεταίροι ήτοι το 86% του συνόλου.

Από τα λεπτομερή στοιχεία της μελέτης φαίνεται ότι:
Στο τέλος του 9ου έτους Οα έχουν ικανοποιηΟή 129
Στο τέλος του 10ου έτους Οα έχουν ικανοποιηΟή 140
Στο τέλος του 11ου έτους Οα έχουν ικανοποιηΟή 145
Στο τέλος του 12ου έτους Οα έχουν ικανοποιηΟή 149 

Εντός του 13ου έτους Οα έχουν ικανοποιηΟή άπαντες οι: 150

«Δια να αποφευχΟή ή όχι ευχάριστος παράτασις της αποκτήσεως οικίας υπό των 
υπολοίπων 10 επί 1ΧΗ έτη μετά το ΙΟον έτος, απαιτείται η λήψις εκτάκτων βοηθητι
κών μέτρων. Ούτω ο Συνεταιρισμός πρέπει να χορηγήση επί τη λήξει του 10ου 
έτους τα δάνεια εις τους υπολοίπους 10 «άτυχους» (δρχ. 150.000 X 10 = 1.500.000), 
Οα εισπράξη δε τα ποσά ταύτα κατά μήνα και Οα εξοφληΟή εντός 2'/ζ ετών από τας 
συνεχιζομένας τμηματικός εισπράξεις.

Δεν είναι δυνατόν βεβαίως να υπάρξη και η ελάχιστη αμφιβολία ότι ο Συνεταιρι
σμός έχει υποχρέωσιν να κάμη την πολύ μικράν αυτήν εξυπηρέτησιν εις μέλη του. 
Και ακόμη ότι έχει την δυνατότητα προς τούτο, πολύ περισσότερον διότι Οα έχη 
εμπρός του 10 έτη δια να συγκεντρώση τα ελάχιστα κεφάλαια τα οποία Οα απαιτη
θούν (αι ομάδες Οα δημιουργηΟούν τμηματικώς ώστε και αλληλοδιάδοχος να είναι 
η εξυπηρέτησις των ομάδων).

Εάν δε ο Συνεταιρισμός ακολουΟήση από τώρα ένα πρόγραμμα, είναι δυνατόν να 
επέμβη και να ικανοποιήση άπαντας και ενωρίτερον, π.χ. εις το 9ον ή το δον έτος. 
Αυτό Οα είναι μία αξιόλογος υπηρεσία του, το να επιταχύνη την ικανοποίησιν και 
των υπολοίπων εκάστης ομάδος όσον το δυνατόν ενωρίτερον, να εισπράττη δε 
αυτός πλέον τμηματικώς τα ποσά εκ των κατά μήνα ασφαλών εισπράξεων.

Δηλαδή εάν το 1945 εφηρμόζετο το σύστημα αυτό, το 1948 θα είχον λάβει το 1/4, 
το 1951 τα 2/4, το 1954 τα 3/4 και σήμερον άπαντες σχεδόν. Δηλαδή επί όσα έτη 
συζητονμεν και περιμένομεν τον από μηχανής Θεόν (εις τον οποίον Οα πληρώσω- 
μεν δια τόκους τα 80% του κεφαλαίου) Οα είχαμε αποκτήσει οικίαν δια στέγασιν 
αλλά και οικίας δια περιουσίαν και Οα είχαμε λύσει εξ ιδίων δυνάμεων και με την 
εν συνεργασία αυτοβοήΟειαν βασικό πρόβλημα της ζωής και των παιδιών μας. Δια 
του προτεινομένου συστήματος όσοι μεν δεν έχουν οικίαν Οα αποκτήσουν και Οα 
παύσουν να πληρώνουν ενοίκιον. Ό σ οι έχουν οικίαν Οα αποκτήσουν νέαν — αν 
θέλουν — δια να εξασφαλίσουν και άλλον πόρον ζωής ή προίκισιν τέκνων κ.ο.κ.
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Σ υ μ π έ ρ α σ μ α
Δια να απόκτηση κάποιος μόνος του οικίαν απαιτούνται:

12,5 έτη εάν διαθέτη δρχ. 1000 μηνιαίως
25 έτη » » » 500 »
50 έτη » » » 250 »

και άπειρα έτη εάν αναμένει να εφαρμοσΟή εν Ελλάδι και να του δοΟή οικία κατά 
το σύστημα των Χωρών που έχουν άφθονα κεφάλαια και εξοφλεί κανείς τμηματι- 
κώς την ετοιμοπαράδοτον οικίαν (εξαιρούνται αι περιπτώσεις προνομιακής απο- 
κτήσεως οικίας εκ περιωρισμένων δανείων που πάντοτε είναι ολιγάριθμοι).

Δια του προτεινομένου συστήματος (όπου συνδυάζονται αι αρχαί του πραγματι
κού Συνεταιρισμού και της αποταμιεύσεως) είναι δυνατόν εις άπαντας να αποκτή
σουν οικίαν με μηνιαίαν εισφοράν δρχ. 1500 ή 750 ή 500 (και διάφορα άλλα ποσά) 
εντός προθεσμίας αρχομένης από της 1ης του προσεχούς μηνός και εντός κατά 
πολύ μικροτέρου χρονικού διαστήματος και άνευ τόκων.

Εάν μάλιστα τα ανωτέρω συνδυασΟούν:
α) Με προσθήκην άλλων τυχόν πόρων του Συνεταιρισμού ή Ταμείων Συντάξεων 

κλπ.
β) Με ενεργόν ανάμιξιν του Συνεταιρισμού δια κατασκευήν των κατοικιών δια 

τους εντός του έτους αποκαΟιστωμένους συνεταίρους προς μείωσιν του κόστους, 
κλπ.

γ) Με διαφόρους άλλους βελτιωτικούς και εξασφαλιστικούς συνδυασμούς (π.χ. 
ρήτρα δολλαρίου, μικρά επιβάρυνσις τυχηρών μέχρι π.χ. του 10ου έτους προς όφε
λος των απομενόντων, ώστε όλοι να λάβουν εις το ΙΟον έτος κ.ο.κ.), τότε τα αποτε
λέσματα Οα είναι ακόμη ταχύτερα και αποδοτικά.

Παρακαλώ να μελετηΟή η παρούσα μετά της απαιτουμένης σοβαρότητος και 
ταχύτητος. Θα ήμην ευτυχής δε εάν εγνώριζα τας απόψεις σας. Αι λεπτομέρειαι 
κανονίζονται ευχερώς εάν γίνη αποδεκτόν το σχέδιον.

Χρειάζεται βεβαίως δια την εφαρμογήν διαφώτισις των μελών και επιμονή. Αλλά 
τούτο είναι το βασικόν καθήκον του Συνεταιρισμού και ελπίζω ότι το Λ.Σ. Οα συν- 
δέση το όνομά του με την πλήρη αποκατάστασιν των μελών εάν χειρισΟή καταλλή
λως, ταχέως, με πίστιν το παρόν σχέδιον».

*

Αυτή ήταν η αρχική πρόταση μου. Εκλεκτοί συνάδελφοι έκαναν μερικές αξιό
λογες βελτιωτικές προσθήκες.

Αλλά το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, με την νοοτροπία που επικρατούσε και επι
κρατεί (να τα περιμένουμε όλα από το Κράτος, τον Εργοδότη και με κάποια ιδι
αίτερη μεταχείριση στην ομάδα μας) συζητούσε και ξανασυζητούσε την πρότα
ση αλλά κυρίως επιδίωκε την αύξηση των κεφαλαίων που ο εργοδότης θα διο
χέτευε μέσω του Συνεταιρισμού για δάνεια στους υπαλλήλους του (δουλειά 
διαμεσολάβησης σίγουρη όπως γ ίνετα ι γενικότερα, χωρίς ευθύνες). Επίσης 
συζητούσε μερικές αόριστες ελπιδοφόρες προτάσεις που πάντα κατέληγαν 
στο μηδέν (όπως κάποιου για λ)σμό ελβετικής ασφαλιστικής εταιρείας σε συν
δυασμό δανείων με ασφάλιση ζωής κλπ. πολύ επιβαρυντική καθώς και κάποιου 
νεοσύστατου επιχειρηματικού οικοδομικού οργανισμού που σύντομα χρεοκό-
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πησε, κλπ.).
Κατόπιν πολλών ζυμώσεων (*) και εξελίξεων, ομάδα από μέλη του Συνεταιρι

σμού που επεξεργάστηκε το σύστημα αποφάσισε να υποβάλει υποψηφιότητα 
στις εκλογές για Διοίκηση και Εποπτεία του Συνεταιρισμού, ώστε με κοινές 
αποφάσεις των 2 οργάνων να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου μέσα 
από τον μηχανισμό του Συνεταιρισμού και τις δυνατότητές του να ικανοποιήσει 
τα τελευταία μέλη της κάθε ομάδας το αργότερο στο 8ο έτος. Το σύστημα θα 
εφαρμοζόταν ως ιδιαίτερος κλάδος αυτοστέγασης χωρίς να θίγονται — για 
μείωση της αντίδρασης — οι άλλες εργασίες, προτεραιότητες κλπ.

Πραγματικά το σύστημα παρουσιάστηκε (με ευγενικό τρόπο και αναλυτικά) 
ως πρόγραμμα στις εκλογές του Μαρτίου 1957 με την ακόλουθη ανακοίνωση 
που διατύπωσα και που παρατίθεται διότι έχει όλα τα τελικά στοιχεία και μπο
ρεί να χρησιμοποιηθεί και σήμερα και μελλοντικά για βάση, αφού γίνουν οι 
μεταβολές των συνθηκών (κόστος κατασκευής, ύψος μισθών, δυνατότητα απο
ταμίευσης, επιτόκια, δυνατότητες του Συνεταιρισμού για ικανοποίηση όλων 
των μελών της ομάδας όσο το δυνατό ταχύτερα — στο 7ο ή 8ο έτος — από 
δικά του κεφάλαια κλπ.). Το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί από νομικό πρό
σωπο με νομική μορφή Στεναστικού Συνεταιρισμού αλλά και από άλλους νομι
κούς τύπους που θα υπερπηδούσαν τη σημερινή κρατική νοοτροπία-νομοθεσία.

«ΑΟήναι τη 6η Μαρτίου 1957
Αγαπητοί Συνεταίροι,
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συνεταιρισμού Στεγάσεως είναι αρμόδιον να σας 

εκΟέση τα πεπραγμένα της δράοεώς του κατά τα τελευταία έτη.
Ημείς γνωρίζομεν ότι και καλή διάΟεσις υπήρχε και προσπάΟειαι έγιναν και εκα

τοντάδες ωρών διετέΟησαν δια συνεδριάσεις και άλλας σχετικάς απασχολήσεις και 
μερικά πράγματα επετεύχΟησαν. Λι’ όλους αυτούς τους κόπους των πρέπει να 
ευχαριστήσωμεν θερμώς τα μέλη του Α.Σ.

Ιδιαιτέρως θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι οι ολίγοι εκείνοι εκ των συνεταί- 
ρων(**) οι οποίοι είχαν την τύχην να ικανοποιηθούν μέχρι τούδε ολικώς ή μερικώς 
από τον Συνεταιρισμόν.

Δυστυχώς όμως η μεγάλη πλειονότης των συνεταίρων (2500 μείον οι 120) έχουν 
από πολλού εννοήσει ότι με την ακολουΟουμένην σήμερον τακτικήν και την ανυ
παρξίαν θετικού και υπευθύνου ρεαλιστικού προγράμματος, ο Στεγαστικός Συνε
ταιρισμός είναι οργάνωσις εις την οποίαν δεν δύναται να υπολογίζη τις πλέον 
σοβαρώς δια την απόκτησιν στέγης.

Είναι δε ακόμη Ολιβεροτέρα η κατάστασις όταν αναλογισθή κανείς ότι η εξέλιξις 
των πραγμάτων επιβάλλει όχι μόνον την απόκτησιν στέγης παρά των αστέγων 
συνεταίρων, αλλά και την επέκτασιν και βελτίωσιν της υπαρχούσης στέγης εις 
τινας εξ αυτών δια να χρησιμοποιηΟή το πλεόνασμα του χώρου ως «Ατομικόν 
Ταμείον Συντάξεων», ως προς ζωής δια την περίπτωσιν τυχόν κατά την οποίαν οι 
Ασφαλιστικοί μας Οργανισμοί δεν Οα δύνανται να αντιμετωπίσουν ικανοποιητι-

(*) Βλ. και εφημ. ΤΛ ΝΕΑ 6-7-56 και 7-7-56  δημοσίευμα Κ. Ιατρού με βάση το σύστημα 
αυτό και τίτλο «Ημπορεί και ο μέσος Έλλην να αποκτήσει δικό του σπίτι δια του Συνεταιρισμού 
του».

(**) Μόνον 120
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κώς το βάρος της συνταξιοδοτήσεως ομαδικώς εξερχομένων — λόγω της διαρΟρώ- 
σεως του προσωπικού της ATE — συναδέλφων.(***)

Πικρά η αλήθεια, αλλά είναι αλήθεια. Και οι γνωστικοί άνθρωποι πρέπει να προ- 
νοούν και να λαμβάνουν τα μέτρα των.

Εξ άλλου έχουν καταστή πλέον συνείδησις τα κάτωθι: Ό τ ι δηλαδή:
α) Υπό τας παρούσας και προβλεπομένας ελληνικός και διεθνείς συνΟήκας, μάλ

λον αποτελεί χίμαιραν η ελπίς ότι Οα δοΟή χρηματοδότησις εις τον Συνεταιρισμόν 
από κεφαλαιούχους του εξωτερικού ούτως ώστε — έστω και με δυσμενείς όρους — 
να λυθή το στεγαστικόν μας πρόβλημα. Αρκετόν χρόνον εχάσαμεν με την χίμαιραν 
αυτήν, αρκετός χάρτης κατηναλώΟη και είναι καιρός να προσγειωΟώμεν.

β) Με τας υπαρχούσας δυνατότητας και την ακολουΟουμένην τελευταίως τακτι
κήν, εκ των διαθεσίμων του Επικουρικού Ταμείου πολλοί ολίγοι, ελάχιστοι, ακόμη 
συνεταίροι Οα είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν κατά τα προσεχή έτη με τον γνω
στόν τρόπον δανεισμού.

γ) Πάντες οι διορισΟέντες εις την Τράπεζαν από του 1934 και έπειτα — ο όγκος 
των συνεταίρων — έχουν ισοπεδωΟή ουσιαστικώς εισ την σειράν προτεραιότητος. 
Με οιανδήποτε εξέλιξιν των πραγμάτων πάντες ευρίσκονται εκτός σειράς επιτρε- 
πούσης την ελπίδα δανείου. Ο έχων σειράν άνω του 200 έχει σχεδόν την ιδίαν πιθα
νότητα με τον έχοντα σειράν 2.200. Και οι δύο Οα αποκτήσουν κατοικίαν το ενωρί- 
τερον μετά 15 έτη, και έπειτα, ίσως όμως και τον 2 Ιον αιώνα (και εάν αποκτήσουν).

Κύριοι Συνεταίροι,
Δεν είναι δυνατόν να λυθή το πρόβλημά μας, εάν αναμένωμεν μόνον τα κεφάλαια 

του εξωτερικού ή τον εργοδότην ή τα διαθέσιμα των διαφόρων ασφαλιστικών μας 
οργανισμών ή την ελληνικήν χρηματαγοράν.

Το στεγαστικόν μας πρόβλημα θα λυθή μόνον από την δια πραγματικού Συνε
ταιρισμού και δι' αλληλοδανεισμού αυτοστέγασίν μας. Και με θυσίας.

Δεν είναι δυνατόν να αποκτήσωμεν σπίτια με αποφάσεις του Δ)κού Σ)λίου ή με 
συζητήσεις εις τα Γραφεία μας.

Δεν αποκτάται τιμίως περιουσία παρά μόνον δια της στερήσεως, δια της αποτα- 
μιεύσεως. Μόνον εάν υπάρχουν αυτά Οα επιτύχη η προσφυγή εις τρίτους, ως 
συμπλήρωσις.

Έχομεν μελετήσει λεπτομερώς το θέμα και έχομεν καταρτίσει σχέδια τα οποία Οα 
τεθούν εις εφαρμογήν ευθύς από τον επόμενον μήνα μετά την ανάληψιν των καθη
κόντων μας, εφ' όσον μας αναθέσετε την διοίκησιν και εποπτείαν του Συνεταιρι
σμού.

Κύριοι Συνεταίροι,
Ζητούμεν την ψήφον σας δια να εφαρμόσωμεν αμέσως τα ακολούθως περιγραφό- 

μενα σχέδια αυτοστεγάσεως. Εάν συμφωνείτε με την γραμμήν αυτήν, τότε και 
μόνον να μας ψηφίσετε.

Δια την επιτυχίαν των σχεδίων αυτών το Εποπτικόν και Διοικητικόν Συμβούλιον 
του Συνεταιρισμού Οα εργασΟούν εντατικώς, στενώς συνεργαζόμενα και δια κοινών 
αποφάσεων εις τα βασικά θέματα, ούτως ώστε η επιτυχία να είναι μεγαλυτέρα και η 
εξέλιξις ταχυτέρα.

Δηλούμεν δε ότι εάν δι' οιονδήποτε λόγον δεν καταστή δυνατή η έναρξις πραγμα-

(***) Φόβος που πραγματοποιήθηκε αργότερα
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τοποιήσεως του σχεδίου μας εντός τριμήνου, τότε Οα καταΟέσωμεν την εντολήν μη 
επιΟυμουντές να παριστάνωμεν την Λιοίκησιν εις οργανισμόν με εντελώς περιωρι- 
σμένην δράσιν και με έλλειψιν προοπτικής δια το σύνολον των μελών.

Εφ’ όσον επιτευχΟή η κινητοποίησις του Συνεταιρισμού δκχ των ιδίων μας δυνά
μεων, μόνον τότε είναι δυνατόν να ελπίζ<ομεν βάσιμος ότι είναι δυνατόν να εξα- 
σφαλίσωμεν και την μερικήν χρηματοδότη«ιν του Συνεταιρισμού είτε παρά του 
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, είτε παρά του Εργοδότου, είτε παρά των Ασφα
λιστικών μας Οργανισμών κλπ.

Τα καταρτισΟέντα δύο σχέδια τα οποία Οα τεθούν αμέσως και παραλλήλως εις 
εφαρμογήν, έχουν ως εξής εις τας γενικάς των γραμμάς (δυνάμενα να βελτιωθούν 
επί τη βάσει μελέτης τυχόν προτάσεων των συνεταίρων).

ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ (Ταχυτέρας λύσεως του προβλήματος το οποίον Οα έχη 
εφαρμογήν δια τους έχοντας ευχέρειαν ή δυναμένους να στερηθούν επί τινα έτη):

Οι επιΟυμούντες και δυνάμενοι συνεταίροι Οα κληθούν να δηλώσουν συμμετοχήν 
εις καταρτισΟησομένας ομάδας εκάστη των οποίων Οα αποτελείται από 160 συνε
ταίρους. Έκαστος εγγραφόμενος Οα υποχρεούται να καταθέτη μηνιαίως δραχμάς 
800 εις πίστωσιν της ατομικής του παρά τω Συνεταιρισμό μερίδος, εντόκου προς 
10%. Δια των καταβολών Οα συγκεντρούται μηνιαίως εις τα ταμεία του Συνεταιρι
σμού ποσόν δρχ. 128.000.

Την Ιην εκάστου μηνός ο Συνεταιρισμός δια του ποσού τούτου και δια προσθή
κης δρχ. 32.000 εκ των ιδίων του μέσων 0α χορηγή δάνειον δρχ. 160.000 εις ένα εκ 
της ομάδος των 160 οριζόμενον μεταξύ των δια κλήρου. Το δάνειον Οα είναι έντο
κον προς 10% περίπου, εξησφαλισμένον με ρήτραν δολλαρίου υπέρ του Συνεταιρι
σμού και της ομάδος των 160. Η εξόφλησις του δανείου 0α γίνεται δια μηνιαίων 
τοκοχρεωλυτικών δόσεων δρχ. 1.500, δηλαδή δια του ενοικίου της οικίας. (Τα ούτω 
εισπραττόμενα ηυξημένα ποσά της εξοφλήσεως 0α χρησιμοποιούνται δια το σύνο
λον ήτοι δια πρόσθετα δάνεια πέραν των κανονικών του μηνός).

Το αυτό Οα επαναλαμβάνεται καθ' έκαστον μήνα με την μόνην βασικήν διαφοράν 
ότι αι πιθανότητες εκάστου της ομάδος των 160 αυξάνουν συνεχώς διότι αι κληρώ
σεις Οα γίνωνται μεταξύ 159,158,157,100,50,20,5 κ.ο.κ.

Βάσει των ανωτέρω Οα έχωμεν την κάτοίΟι εξέλιξιν:

Τέλος έτους Σύνολον Τέλος έτους Σύνολον

εξυπηρετηθέντων εξυπηρετηθέντων

1ου 12 6ου 85
2ου 25 7ου 102
3ου 39 8ου 120
4ου 54 9ου 139
5ου 69 10ου 159

Δια του ανωτέρω τρόπου ουδείς της ομάδος ζημιούται και ουδείς κερδίζει εις 
βάρος της ομάδος. Οι 160 αλληλοδανείζονται εντόκως, η μόνη δε μεταξύ των δια
φορά είναι το χρονικόν σημείον κατά το οποίον έκαστος 0α λάβη το δάνειον. Δηλα
δή ο καθείς έχει την ελπίδα ότι μετά μικράν ή μεγαλυτέραν αποταμίευσιν είναι 
δυνατόν από της πρώτης του προσεχούς μηνός να λάβη δάνειον δια την αγοράν
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οικίας αξίας 160.000 δρχ. το οποίον Οα καλυφθή μερικώς εκ της μέχρι τούδε αποτα- 
μιεύσεώς του μετά των τόκων της, το υπόλοιπον δε δια δανείου το οποίον Οα εξο- 
φλήση εκ των εισοδημάτων της οικίας. Ενώ μόνος του ο Συνεταίρος είναι αδύνατον 
να επιτυχή τούτο, είναι δε δυσχερής και η επιβολή επί του ιδίου εαυτού μας της 
αποταμιεύσεως.

Δια της ομαδικής ενεργείας και τούτο επιτυγχάνεται και εξασφάλισις υπάρχει δια 
της ρήτρας δολλαρίου και πιΟανότης υπάρχει αμέσου αποκαταστάσεως και σύντμη- 
σις του χρόνου γίνεται.

Αι λεπτομέρειαι του συστήματος έχουν προβλέψει δια την τακτοποίησιν διαφό
ρων αποριών, 0α ληφθή δε πάσα δυνατή πρόνοια δια την καλήν οργάνωσιν.

Κυρίως πρέπει να σημειωΟή ότι Οα καταβληΟή ιδιαιτέρα προσπάθεια ώστε δια 
μερικής χρηματοδοτήσεως να πάρουν όλοι οι υπόλοιποι δάνεια το 8ον έτος.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ. (Δια τους ασΟενεστέρους οικονομικώς). Τούτο Οα 
κινηΟή επί των ιδίων γραμμών του προηγουμένου συστήματος, με την διαφοράν ότι 
η συμμετοχή εκάστου Οα είναι μικρά π.χ. 300 δρχ. το δε ποσοστόν του δανείου 
μικρότερον π.χ. δρχ. 120.000 (90.000 εξ εισφορών και 30.000 του Συνεταιρισμού). Ο 
αριθμός των μετεχόντων δεν Οα είναι καθορισμένος ονομαστικώς αλλά Οα γίνεται 
χορήγησις δανείου μόλις καλυφθούν δια καταβολών των συνεταίρων 300 συμμέτο
χοι των 300 δρχ. εκάστη. Συνεταίρος τις δύναται να αγοράζη περισσότερα δελτία 
συμμετοχής εφ’ όσον εκτάκτως διευκολύνεται, ότε Οα έχη μεγαλυτέρας πιθανότη
τας. Η εξόφλησις του δανείου Οα γίνεται δι' αναλογών μηνιαίων δόσεων π.χ. δρχ. 
1000. Αι καταθέσεις και το δάνειον Οα είναι ομοίως έντοκα με ρήτραν δολλαρίου, 
κλπ.

Αι λεπτομέρειαι των ανωτέρω συστημάτων Οα ανακοινωθούν προς τους κ.κ. 
συνεταίρους υπευΟύνως εφ' όσον καταστώμεν Εποπτεία και Διοίκησις του Συνε
ταιρισμού.

Η συμμετοχή εις τον τρόπον τούτον δανεισμού Οα είναι απολύτως ελειΌέρα άνευ 
οιασδήποτε σειράς διορισμού εις την ATE ή εγγραφής εις τον Συνεταιρισμόν.

Το σύστημα Οα λειτουργήση εντελώς ανεξαρτήτως από την υπάρχουσαν σήμερον 
σειράν προτεραιότητος την οποίαν Οα σεβασΟώμεν δια λόγους ηθικής τάξεως. Θα 
διαρρυΟμίσωμεν μόνον τα ποσοστά διαΟέσεως των εκάστοτε διαθεσίμων του Συνε
ταιρισμού ούτως ώστε ο Συνεταιρισμός να μετέχη κατά ποσοστόν πέριξ του 30% 
εις τα ανωτέρω δάνεια αυτοστεγάσεως και αλληλοδανεισμού. Πάσαι αι αναγκαίαι 
τροποποιήσεις Οα γίνουν βάσει αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

Κύριοι Συνεταίροι,
Σας εξεΟέσαμεν ένα πρόγραμμα ρεαλιστικόν με το οποίον και μόνον είναι δυνα

τόν να γίνη κάτι. Χρεάζεται απόφασις, σύστημα, εργασία, κατανόησις της σοβαρό- 
τητος του προβλήματος.

Βεβαίως δεν Οα παραλείψωμεν και κάθε άλλην ενέργειαν η οποία Οα έδινε και 
άλλας λύσεις, επειγόντως όμως και σοβαράς (ως π.χ. συνεννόησις μετά Στεγαστι
κών Εταιρειών, δημιουργία ομάδων δι’ οικόπεδα κλπ.), αλλά όλα αυτά αφού κινη- 
τοποιήσωμεν το βασικόν πρόγραμμα και παραλλήλως προς αυτό.

Πάντες οι υπογράφοντες την παρούσαν έχουν μείνει απολύτως σύμφωνοι δια την 
άμεσον εφαρμογήν του προταΟέντος προγράμματος ώστε οι κ.κ. συνεταίροι ψηφί- 
ζοντες αυτούς ψηφίζουν πρόγραμμα.

ΑυπούμεΟα δε διότι ελλείψει θέσεων δεν κατέστη δυνατόν να περιληφΟούν ως
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υποψήφιοι και άλλοι εκλεκτοί και ικανοί συνάδελφοι.

Ο Ι Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι
Δια το Εποπτικόν 

Τακτικοί
Δια το Διοικητικόν

Τακτικοί
Π. ΚασσανδρέαςΑριστ. Κλήμης 

Σπ. Βρεττός 
Γ. Δρόσος

Φ. Τρουπάκης 
Κ. Αδαμόπουλος 
Οδ. Ζέρβας 
Α. Κοκότσης 
Αναπληρωματκοί 
Κων. Νικολαΐδης

Αναπληρωματικοί
Αλ. Μανάρας 
Κ. Κωνσταντίνου

* * *

Το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν μικτό, πλειοψηφία στο Ε.Σ., μειοψηφία στο 
Δ.Σ. Παρόλο που προσπάθησα ως Προϊστάμενος του Εποπτικού και με κοινές 
συνεδριάσεις ΕΣ και ΔΣ, δεν προχωρούσε η εφαρμογή. Αντιδρούσε η γνωστή νοο
τροπία, αντιδρούσε η γνωστή στάση σε κάθε νέα και με ευθύνες πρόταση, αντι- 
δρούσαν τα συμφέροντα εκείνων που είχαν σειρά να πάρουν δάνεια με το ισχύον 
σύστημα (αν και δεν το θίγαμε παρά ελάχιστα), αντιδρούσαν ακόμα και συνδικαλι
στικές τάσεις και μάλιστα λαικίστικα με την επωδό «βρε παιδί, αλυσίδα θα το 
κάνουμε τώρα»; (*) και άλλα.

Επειδή και οι υπηρεσιακές ασχολίες των μελών της ομάδας μας ήταν βαρειές και 
υπεύθυνες που δεν επέτρεπαν σπατάλη χρόνου και σύμφωνα άλλωστε με τη 
δήλωση που είχαμε κάνει στην προεκλογική ανακοίνωση , αναγκαστήκαμε να αφή- 
σουμε το θέμα στην κατανόηση με την εξέλιξη του χρόνου. Αποχωρήσαμε, επειδή 
μάλιστα πιστεύαμε ότι δεν είναι σωστό να προσπαθείς να σώσεις με την επιμονή 
σου άνθρωπο που δεν θέλει να κινήσει κα  ̂ο ίδιος τα χέρια του.

Πόσο η πρωτοπορεία αυτή ήταν (και είναι) σημαντική μπορεί να κριθεί και από το 
γεγονός ότι οι προτάσεις έγιναν γνωστές γενικότερα. Εκτός από το παραπάνω 
δημοσίευμα στα ΝΕΑ του συναδέλφου Κ. Ιατρού, με επεσκέφθησαν μέλη και 
άλλων Συνεταιρισμών (ΔΕΗ κλπ.) καθώς και αρμόδιος υπάλληλος της Κτηματικής 
Τραπέζης που πήρε όλα τα στοιχεία. Αναντίρρητα δε το σύστημα «Αποταμίευσις ■ 
Στέγασις» που εισηγήθηκε αργότερα στην Κυβέρνηση και έθεσε σε εφαρμογή η 
Κτηματική με το Στεγαστικό Ταμιευτήριο κλπ. (πρώτα καταθέτεις και έπειτα λαμβά
νεις το ποσό για στέγαση) στηρίζονται στην πρόταση εκείνη. Απόδειξη το δημοσί
ευμα του Υποδιοικητή της Κτηματικής (και μετά Διοικητή) Ηλία Κριμπά πολύ αργό
τερα (Ναυτεμπορική 3.1.63). Εκεί, μετά εισαγωγική ανάπτυξη στοιχείων προγράμ
ματος οικονομικής ανάπτυξης κλπ. — λόγω της γνωστής αρνητικής θέσης στην 
οικοδομή της Τραπέζης Ελλάδος ώστε τα κεφάλαια να πηγαίνουν σε βιομηχανίες, 
γεωργία, κλπ. — ο Ηλίας Κριμπάς καταλήγει στην ακόλουθη διατύπωση που είναι η 
ουσία της προτάσεώς μας του 1956 (ακόμα και φραστικά σε μερικά σημεία) όπως 
το βασικό «Αποταμίευσις - στέγασις». Γράφει:

(*) II μόδα τότε της «αλυσίδας» στην αλληλογραφία
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«... τίθεται τώρα, ως νομίζω, και ζήτημα αλλαγής νοοτροπίας εις την κατανόησιν των 
ατομικών αναγκών στεγάσεως, κρινομένων εις τα πλαίσια της κοινωνικής ανάγκης και 
κοινωνικής σκοπιμότητος. Είναι γνωστόν ότι η διάΟεσις πόρων δια στεγαστικοίις σκο
πούς ήτο μέχρι τούδε περιωρισμένη, ορΟώς δε, καθ' ημάς, λόγω του γενικού συμφέρο
ντος, δια να ευνοηθούν αι επενδύσεις εις άλλους παραγωγικωτέρους ή βασικωτέρους 
τομείς της οικονομίας. Νομίζω λοιπόν, ότι τώρα Οα πρέπει να κρίνωνται με κάπως διά
φορον πνεύμα και αι στεγαστικαί ανάγκαι. Τούτο δε δια πολλούς λόγους: Δια τους 
λόγους που εις την αρχήν του άρθρου μας αναφέρομεν. Δια τον λόγον ότι τα κοινωνικά 
ζητήματα δύνανται να έχουν και αυτά, ασχέτως από τα οικονομικά, την ιδίαν αυτών 
επείγουσαν και πιεστικήν επικαιρότητα. Δια τον λόγον ότι τα έργα στεγάσεως έχουν και 
αυτά μεγάλην σημασίαν από πλευράς απασχολήσεως προσώπων και μέσων παραγωγής. 
Δια τον λόγον ακόμη, ότι Οα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εις την στέγασιν ιδιωτι
κοί πόροι, μικράς μεν σημασίας ανά κάτοχον αυτών, ικανοποιητικοί όμως δια της 
αΟροίσεώς των και της παρόδου χρόνου και οι οποίοι, σημειωτέον, Οα παρέμενον αχρη- 
σιμοποίητοι δι' οιονδήποτε άλλον σκοπόν οικονομικής αναπτύξεως, πλην του της δημι
ουργίας στέγης, δια την οποίαν και μόνον οι κάτοχοι αυτών Οα απεφάσιζον ν' αποχω
ριστούν από τας οικονομίας των.

Δια τους λόγους λοιπόν τούτους, και ασχέτως της δυνατότητος ή μη αυξήσεως των 
διατιΟεμένων δια την στέγασιν συνήθων πόρων, νομίζω, ότι Οα έπρεπε να γίνη αρχή 
εφαρμογής και παρ' ημίν του μέτρου «Αποταμίευσις - Στέγασις», όπερ έχει ήδη τεΟή 
από την Κτηματικήν Τράπεζαν αρμοδίως προς έγκρισιν.

Το μέτρον τούτο συνίσταται εις την κατάΟεσιν παρά τη Τραπέζη, κατά περιόδους και 
επί ωρισμένα έτη, χρηματικών ποσών άτινα Οα αναληφΟούν μετά των τόκων των παρά 
των καταθετών κατά την λήξιν της συμβατικής προθεσμίας, δικαιουμένων τούτων να 
λάβουν συνάμα τότε παρά της Τραπέζης ισόποσον μακροπρόθεσμον δάνειον προς δημι
ουργίαν στέγης.

Ο περιορισμός του ύψους του δανείου π.χ. εις 100.000 ή 150.000 δρχ., Οα περιορίση 
αυτομάτως το ύψος των τοιούτων επενδύσεων εις τρόπον ώστε να μη στερηΟή η οικονο
μία μας από πόρους δυναμένους να διατεθούν εις άλλους παραγωγικούς σκοπούς. 
Σημειωτέον, εξ άλλου, ότι η ελαστικότης του συστήματος, υποκείμενη εις την κρίσιν του 
Κράτους και η συν τω χρόνω κατανόησις και εκτίμησις αυτού από το Κοινόν 0α είναι 
δυνατόν να προσδώσουν εις το μέτρον έκτασιν ανάλογον προς εκείνην την οποίαν έλα
βε προσφάτως τούτο εις την Ευρώπην, π.χ. την Γαλλίαν ή την Γερμανίαν, όπου ειδικοί 
Οργανισμοί Αποταμιεύσεως - Στεγάσεως απέβησαν οικονομικώς ισχυρότατοι και εβοή- 
Οησαν εις την θεραπείαν των στεγαστικών προβλημάτων των αντιστοίχων χωρών».

Και βέβαια ο κ. Κριμπάς δεν έκανε για την πρότασή μας. Αλλά παραπέμπουν σε 
αυτή τόσον η ουσία όσον και αι φράσεις. Αρκούν α) η ρητή βασική φράση «Απο- 
ταμίσευσις - Στέγασις» που αντιγράφεται και β) η χρησιμοποίηση ως ποσών 
δανείου (μετά από τόσα έτη (1956, 1963) των 100.000 ή 150.000. Ίσως και οι υπάλ
ληλοι της Τραπέζης που συνέταξαν το κείμενον να είναι εκείνοι που αποσιώπησαν 
την παραπομπή και παρουσίασαν τις σκέψεις μας ως εισήγησή τους.

Επειδή εδώ δεν είναι Αμερική, δεν κάναμε αγωγή αποζημιώσεως για την υπο
κλοπή της πνευματικής εργασίας. Αποζημίωσή μας θα είναι αν οι νεότεροι άνθρω
ποι μελετήσουν και προσαρμόσουν τα στοιχεία στις νέες συνθήκες. Και κυρίως αν 
δημιουργηθεί στα μέλη της Κοινωνίας και των Συνεταιρισμών το πνεύμα της 
σύμπραξης με υπεύθυνη συμμετοχή, με απομάκρυνση της ιδέας του Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού μόνον ως μεσάζοντα ανάμεσα στο Κράτος ή τον Εργοδότη και τα 
μέλη του Συνεταιρισμού.
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Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η
Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  

Γ Ε Ν Ι Κ Ω Ν  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ω Ν

ΕΔΡΑ: ΑΘ Η ΝΑ - Ακαδημίας & Γ. Γενναδίου 8

ΥΠ ΟΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τσιμισκή 17 Τηλ. 268503 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ σ ’ όλη την Ελλάδα

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι η πρώτη και η μόνη αμι
γής Συνεταιριστική Ασφαλιστική Εταιρεία στην Ελλάδα, με αποκλειστι
κούς μετόχους 60 Συνεταιριστικές Οργανώσεις, με κεφάλαια και αποθεμα- 
τικά πάνω από 500 εκατομμύρια δραχμές.

Προσφέρει τη σιγουριά της ολοκληρωμένης κάλυψης σε όλους τους 
ζωτικούς κλάδους και εξασφαλίζει:

α) Τη γρήγορη και πρόθυμη εξυπηρέτηση

β) Την αντικειμενική και δίκαιη αποζημίωση και

γ) Το σεβασμό και την πλήρη κατανόηση προς τους ασφαλισμένους

ΣΤΟ ΙΧ Ε ΙΑ  ΙΣ Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Υ  της 31.12.1991

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: Δρχ.
Πάγιο ενεργητικό 819.657.450
Διαθέσιμα 50.126.307
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 803.529.821
Σύνολο 1.673.313.578

ΠΑΘΗΤΙΚΟ:
Μετοχικό κεφάλαιο 172.500.000
Ελεύθερα αποθεματικά 458.061.141
Τεχνικά αποθεματικά 651.702.435
Λοιπά στοιχεία παθητικού 391.050.002
Σύνολο 1.673.313.578

Καθαρά κέρδη χρήσεως 152.666.987



Κ . Σ . Ο . Σ .

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Κ Λ Α Δ Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  
Ε Ν Ω Σ Η  Σ Ο Υ Λ Τ Α Ν Ι Ν Α Σ

ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΣΕΩΣ 1940

ΜΕΛΗ: είναι 59  Ενώσεις Συνεταιρισμών Σουλτανοπαραγωγών  

περιοχώ ν π ου  περιλαμβάνουν το σύνολο σχεδόν 

των σουλτανοπαραγωγών της χώρας

ΕΔΡΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΘΗΝΑ - Κανάρη 24 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  - Δ/νση Εργοστασίου : Ηράκλειο Κρήτης

Η ΚΣΟΣ διαθέτει ένα καινούργιο εργοστάσιο εφοδιασμένο με τα 
πιο σύγχρονα αυτόματα μηχανήματα επεξεργασίας, διαλογής και 
συσκευασίας σταφίδας, δυναμικότητας 80 τόννων το 7ωρο.

Επίσης διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο και πεπειραμένο προσωπι
κό, εξειδικευμένο στα θέματα σουλτανίνας. Με τα εφόδια αυτά 
και τη μόνιμη και δημιουργική δραστηριότητα που αναπτύσσει 
σαν κορυφαία Συνεταιριστική Οργάνωση των σουλτανοπαραγω
γών, η ΚΣΟΣ κατατάσσεται μεταξύ των κυριοτέρων φορέων αξιο- 
ποιήσεως της σουλτανίνας και αποτελεί εγγύηση για την άριστη 
ποιότητά της.

Π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ ο ν  Δ. Σ. :  ΠΑΝ.  Τ Σ Α Κ Ι Ρ Η Σ  
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς :  Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Μ Π Ι Τ Ο Σ



Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘ. 2169: 

Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
και άλλες διατάξεις (*)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α'

Α ρ θ ρ ο  1

Ορισμός - Σκοπός - Νομική μορφή - Διαβαθμίσεις
1. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) όλων των βαθμιδών και οι 

Κοινοπραξίες τους είναι εκούσιες ενώσεις προσώπων, οι οποίες επιδιώκουν την 
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη, μέσα από μία κοινή επιχεί
ρηση με ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια των μελών της.

2. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις όλων των βαθμιδών και οι Κοινο
πραξίες τους είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότη
τα.

3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν εφαρμόζονται συμπληρω
ματικά οι κανόνες του αστικού και του εμπορικού δικαίου.

4. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις διαβαθμίζονται ως εξής:
α) Πρωτοβάθμιες: 

αα) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.) 
ββ) Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιρισμών 

β) Δευτεροβάθμιες: 
αα) Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) 
ββ) Κοινοπραξίες Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών 

γ) Τριτοβάθμιες:
αα) Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις
ββ) Κοινοπραξίες Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων.

5. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγεται και η Πανελλήνια Συνομοσπονδία 
Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (Π Α.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), που είναι το ανώτατο ιδεολο
γικό και συντονιστικό όργανο του αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος της 
χώρας.

6. Δεν αποτελούν βαθμούς Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων:
α) η Π ανελλήνια Συνομοσπονδία  Ενώσεων Α γροτικώ ν Συνεταιρισμώ ν 

(ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.).
β) οι κοινές επιχειρήσεις στις οποίες μετέχουν οι Αγροτικές Συνεταιριστικές

(*) Ό πως δημοσιεύΟηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Λ Αρ. φύλλου 149 της 
10 Σεπτεμβρίου 1993
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Οργανώσεις, Κοινοπραξίες και Εταιρείες τους.
γ) οι Συνεταιριστικές Εταιρείες (άρθρο 39).

Ά  ρ θ β ο 2
Δραστηριότητες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

1. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις αναπτύσσουν οποιαδήποτε δραστη
ριότητα για την επίτευξη του σκοπού τους, που μπορεί να καλύπτει την παραγωγή, 
μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων, την παραγωγή και προμήθεια 
γεργικών εφοδίων, καθώς και την κατασκευή και προμήθεια των μέσων αγροτικής 
παραγωγής και βιοτικής ανάγκης.

2. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώ
σεις μπορεί να ιδρύουν υποκαταστήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό, να 
συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς και άλλους συνεταιρι
σμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από την παρ. 6 
του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α') και επανοριοΟετήΟηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), με κοινωφελείς οργανισμούς, με επι
χειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με Συνεταιριστικές Οργα
νώσεις άλλων χωρών, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα πλαίσια της διακρατικής ή 
και διεπαγγελματικής συνεργασίας που αναγνωρίζει και θεσμοθετεί η Κοινότητα 
και να συμμετέχουν σε θεσμικά όργανα της Κοινότητας, όπως ο Ευρωπαϊκός Ό μ ι
λος Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκή Εταιρεία κ.ά.

Ά ρ θ ρ ο  3 
Έδρα - Περιφέρεια - Επωνυμία

1. Έ δρα της Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης είναι ο Δήμος ή η Κοινότη
τα, όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή της.

2. Η περιφέρεια της Α.Σ.Ο. ορίζεται από το καταστατικό της.
3. Η επωνυμία εκφράζει το σκοπό ή τα αντικείμενα δραστηριότητας του συνεται

ρισμού και περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ιδιότητα αυτού ως Αγροτικού και το 
όνομα του Δήμου ή της Κοινότητας όπου βρίσκεται η έδρα του.

4. Η επωνυμία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις συναλλαγές και σε κάθε νομική 
πράξη, την οποία επιχειρούν ή στην οποία μετέχουν οι Αγροτικές Συνεταιριστικές 
Οργανώσεις και οι Κοινοπραξίες τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β'
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ά ρ θ ρ ο  4 
Ό ροι σύστασης

1. Για τη σύσταση Αγροτικού Συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού 
και η υπογραφή του από είκοσι (20) τουλάχιστον πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 7, καθώς και η έγκρισή του από το ειρηνοδικείο της 
έδρας του συνεταιρισμού.

2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της 
Ένωσης Συνεταιρισμών της περιφέρειας του υπό ίδρυση συνεταιρισμού, είναι 
δυνατή η σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού με λιγότερα από είκοσι (20) μέλη σε 
περιοχές όπου ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν.
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3. Οι ήδη λειτουργούντες αγροτικοί συνεταιρισμοί με μέλη λιγότερα από είκοσι 
(20) συνεχίζουν τη λειτουργία τους.

Ά ρ θ ρ ο  5 
Τύπος και περιεχόμενο Καταστατικού

1. Το Καταστατικό καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, που χρονολογείται και 
υπογράφεται από τα ιδρυτικά του μέλη.

2. Το Καταστατικό περιέχει υποχρεωτικά:
α) Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία και κατοικία των ιδρυτικών 

μελών.
β) Την επωνυμία, έδρα και περιφέρεια του συνεταιρισμού, 
γ) Το σκοπό και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού, 
δ) Τους όρους εγγραφής, αποχώρησης και διαγραφής των μελών, καθώς και τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
ε) Την έκταση της συνεταιρικής μερίδας, τον τρόπο προσδιορισμού του αριθμού 

των υποχρεωτικών μερίδων και καταβολής τους, τη διαδικασία απόδοσής τους σε 
περίπτωση αποχώρησης, καθώς και την έκταση της ευθύνης των μελών.

στ) Τις προϋποθέσεις σύγκλησης και λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση 
(Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Λ.Σ.) και το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.). 

ζ) Τις αρμοδιότητες της Γ.Σ., του Δ.Σ. και του Ε.Σ.
η) Τα ποσοστά επί των πλεονασμάτων χρήσης για δημιουργία αποΟεματικών. 
ι) Τον ορισμό Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου για την τήρηση των νομίμων 

διαδικασιών για έγκριση του Καταστατικού και τη σύγκληση της Πρώτης Γενικής 
Συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

3. Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει:
α) Τη σύσταση και λειτουργία Τοπικών Συνελεύσεων (Τ.Σ.) και Ειδικών Συνελεύ

σεων (Ειδ. Σ.), τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους, τη σχέση τους με τις Γενικές 
Συνελεύσεις και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών τους. 

β) Τη χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού η οποία μπορεί να είναι απεριόριστη, 
γ) Την υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων.
δ) Θέματα σχετικά με την κοινή χρήση περιουσιακών στοιχείων των μελών, 
ε) Τους όρους παροχής εργασίας των μελών και παράδοσης της παραγωγής στο 

συνεταιρισμό, επεξεργασίας, διακίνησης και εμπορίας της από αυτόν, καθώς και 
τις δυνατότητες παροχής προσωπικής εργασίας των μελών.

Ά ρ θ ρ ο  6 
Έγκριση - Καταχώρηση Καταστατικού

1. Το Καταστατικό εγκρίνεται από το ειρηνοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει 
ο Αγροτικός Συνεταιρισμός.

2. Για την έγκριση του Καταστατικού υποβάλλεται στο ειρηνοδικείο αίτηση από 
το προσωρινό Δ.Σ., που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδο
σίας.

3. Αν το Καταστατικό δεν είναι σύννομο, το ειρηνοδικείο καλεί το προσωρινό 
Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Στη συνέχεια 
εκδίδεται απόφαση του ειρηνοδικείου και εάν αποδέχεται την αίτηση, καταχωρείται
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το Καταστατικό στο βιβλίο μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τηρείται στο 
ειρηνοδικείο με μνεία του αριθμού της σχετικής απόφασης. Από την καταχώρηση 
αυτήν ο αγροτικός συνεταιρισμός αποκτά νομική προσωπικότητα. Η ίδια διαδικα
σία τηρείται και για την τροποποίηση του Καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση, 
κυρωμένο αντίγραφο της απόφασης και του Καταστατικού αποστέλλεται από το 
ειρηνοδικείο στη Διεύθυνση Αγροτικών Συνεταιρισμών του Υπουργείου Γεωργίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ  

ΜΕΑΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ά ρ θ ρ ο  7 

Μέλη
1. Μέλη Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορεί να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα, 

που είναι κάτοχοι ή μισθωτές εκμεταλλεύσεων σε οποιονδήποτε κλάδο της αγροτι
κής οικονομίας, στις οποίες απασχολούνται κατά κύριο λόγο και ο κλάδος αυτός 
να προβλέπεται από τον καταστατικό σκοπό του συνεταιρισμού. Επίσης, μπορεί να 
γίνουν μέλη εκκλησιαστικά ή κοινωφελή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με 
τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. Για την ίδια αγροτική εκμετάλλευση γίνονται 
δεκτοί στο Συνεταιρισμό, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης και τυχόν ενήλικα τέκνα 
του, με τα οποία την εκμεταλλεύεται από κοινού. Δεν υπάρχει περιορισμός για την 
εισδοχή μελών στους ελεύθερους Δασικούς και Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς Εργα
σίας.

2. Μέλος Αγροτικού Συνεταιρισμού δεν μπορεί να είναι μέλος και σε άλλον 
Αγροτικό Συνεταιρισμό του ίδιου σκοπού και στην ίδια περιφέρεια.

3. Η ιδιότητα του ιδρυτικού μέλους Αγροτικού Συνεταιρισμού αποκτάται από 
την καταχώρηση του Καταστατικού στο βιβλίο μητρώου Αγροτικών Συνεταιρι
σμών, σύμφωνα με το άρθρο 6 και την καταβολή της συνεταιρικής μερίδας σύμφω
να με το άρθρο 13 του παρόντος.

Ά ρ θ ρ ο  8 
Κωλύματα

1. Λεν μπορεί να γίνει μέλος Αγροτικού Συνεταιρισμού όποιος:
α) Ασκεί δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες του συνεταιρισμού.
β) Βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
δ) Έ χει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή εκ δόλου πλημμέλημα, σε 

βάρος της περιουσίας Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή του Δημοσίου. 
Στην περίπτωση αυτήν η απαγόρευση ισχύει μέχρι της διαγραφής της ποινής από το 
ποινικό μητρώο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλες προϋποθέσεις ή κωλύματα για μη 
συμμετοχή στην Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση, αρκεί να μην δυσχεραίνεται η 
ελεύθερη εγγραφή μελών. Οι σχετικές διατάξεις ισχύουν μόνο για τα μετά από 
αυτές έγγραφόμενα μέλη.

Ά ρ θ ρ ο  9 
Διαδικασία εγγραφής μέλους

1. Η εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του

148



«Συνεταιριστική Πορεία» τ. 31/1993

Συνεταιρισμού, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Αν η αίτηση απορριφΟεί, ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει 
οριστικά. Οι λοιποί όροι και η διαδικασία εγγραφής ορίζονται από το Καταστατι
κό. Αν η Γενική Συνέλευση απορρίψει την αίτηση εγγραφής, ο ενδιαφερόμενος 
δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο ειρηνοδικείο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης.

2. Το Δ.Σ. υποχρεούται να ενημερώνει στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους το 
ειρηνοδικείο για κάθε μεταβολή των μελών του.

Ά ρ θ ρ ο  10 
Υποχρεώσεις και δικαιώματα του μέλους

1. Κάθε μέλος του Αγροτικού Συνεταιρισμού υποχρεούται:
α) Να παραμένει μέλος του Συνεταιρισμού για όσο χρόνο προβλέπει το Καταστα

τικό του, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος πρόωρης αποχώρησής του, τον 
οποίο υποχρεούται να δηλώσει έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της διαχειρι
στικής περιόδου.

Η διαδικασία και οι λοιποί όροι αποχώρησης ορίζονται στο Καταστατικό.
β) Να καταβάλλει τη συνεταιρική μερίδα. Μέλος που καθυστερεί έστω και μία 

δόση της συνεταιρικής μερίδας δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και 
δικαίωμα εκλέγεσΟαι.

2. Κάθε μέλος του Αγροτικού Συνεταιρισμού δικαιούται:
α) Να εκλέγει και να εκλέγεται στο Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο, 

καθώς και ως αντιπρόσωπος σε ανώτερου βαθμού Αγροτική Συνεταιριστική Οργά
νωση και Κοινοπραξία.

β) Να ζητεί πληροφορίες σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρι
σμού. Το Διοικητικό Συμβούλιουποχρεούται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες 
στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, Γενική Συνέλευση των μελών.

γ) Να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να παίρνει αντίγραφο των πρακτικών 
αυτής καθώς και αντίγραφο του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα 
Χρήσης.

δ) Να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των ατομικών του λογαριασμών και των 
αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τους όρους 
του Καταστατικού.

ε) Να συμμετέχει στο καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης και στο προϊ
όν της εκκαθάρισης.

Α ρ θ ρ ο  11 
Αποχώρηση - Θάνατος μέλους

1. Ο συνεταίρος δεν μπορεί να αποχωρήσει από το Συνεταιρισμό, πριν περάσει ο 
χρόνος για τον οποίο έχει δεσμευτεί, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

2. Ο συνεταίρος δηλώνει τη θέλησή του να αποχωρήσει από το Συνεταιρισμό, του
λάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Η δήλωση 
αποχώρησης είναι ελεύθερα ανακλητή, κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιό
δου μέσα στην οποία υποβλήθηκε και ισχύει για το τέλος αυτής.

3. Ο συνεταίρος που αποχωρεί αναλαμβάνει την ονομαστική αξία της συνεταιρι
κής του μερίδας ή του τμήματός της, που έχει ήδη καταβάλει, με ανάλογη μείωσή 
της, σε περίπτωση ζημιών του Συνεταιρισμού.
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Το Καταστατικό καθορίζει τη διαδικασία απόδοσης της συνεταιρικής μερίδας.
4. Αν ο συνεταίρος που ζήτησε να αποχωρήσει είναι μέλος του Διοικητικού Συμ

βουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή αντιπρόσωπος του Συνεταιρισμού σε 
Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση ανώτερου βαθμού, εκπίπτει αυτοδίκαια από 
το αξίωμά του από την ημέρα που δήλωσε ότι αποχωρεί. Η ανάκληση της δήλωσης 
αποχώρησης δεν επιφέρει αναβίωση του αξιώματός του.

5. Αν η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού αποφασίσει τη μεταβολή του σκο
πού ή τη συγχώνευσή του με άλλον ή με άλλους Συνεταιρισμούς, τα μέλη που δια
φωνούν μπορεί να αποχωρούν από το Συνεταιρισμό και πριν περάσει ο χρόνος για 
τον οποίο έχουν δεσμευτεί.

Η δήλωση για την αποχώρηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 
δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί δε 
αυτή να ανακληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που υποβλήθηκε.

Η αποχώρηση επέρχεται με τη δημοσίευση της εγκριτικής δικαστικής απόφασης 
της τροποποίησης του Καταστατικού ή με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

6 .0  συνεταίρος υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζημία του Συνεταιρισμού από 
την πρόωρη λύση της συνεταιριστικής σχέσης, χωρίς σπουδαίο λόγο, η συνδρομή 
του οποίου διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το ύψος της ζημίας προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Συνεταιρισμού, ο κληρονόμος ή, όταν υπάρ

χουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που υποδείχθηκε με έγγραφη συμφωνία, εφό
σον έχει τις προϋποθέσεις, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του μέλους που πέΟανε. Ά λλως, η ονομαστική αξία της συνεταιρικής μερίδας του, 
μειωμένη ανάλογα όταν υπάρχει ζημία, αποδίδεται στους κληρονόμους του στο 
τέλος της διαχειριστικής περιόδου, στη διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος του 
μέλους.

Ά ρ θ ρ ο  12 
Διαγραφή μέλους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφασή του, υποχρεούται να δια
γράφει το μέλος του Συνεταιρισμού όταν:

α) δεν έχει πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής του,
β) επήλΟε στο πρόσωπό του ένα από τα κωλύματα εγγραφής,
γ) βλάπτει με πρόθεση τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού ή αδικαιολόγητα δεν 

εκπληροί τις προς αυτόν υποχρεώσεις του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την απόφασή του περί διαγραφής συνεταί

ρου, τάσσει σ’ αυτόν δεκαήμερη προθεσμία για παροχή εξηγήσεων και άρση του 
λόγου διαγραφής, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

3. Στις περιπτώσεις της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέ
πεται προσφυγή του διαγραφέντος στην πρώτη Γενική Συνέλευση.

4. Κατά των παραπάνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής 
Συνέλευσης επιτρέπεται προσφυγή του διαγραφέντος στο ειρηνοδικείο εντός δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Το ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη 
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και η απόφασή του δεν υπόκειται σε ένδικα 
μέσα.

5. Η διαγραφή επέρχεται δέκα (10) ημέρες μετά την κοινοποίηση της απόφασης
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της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τη δημοσίευση της 
δικαστικής απόφασης.

6. Το Δ.Σ. αποφασίζει αν το μέλος που διαγράφεται δικαιούται να αναλάβει την 
αξία της συνεταιρικής του μερίδας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ'
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Ά ρ θ ρ ο  13 
Συνεταιρική μερίδα

1. Συνεταιρική μερίδα είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο κάθε μέλος συμμετέ
χει στα κεφάλαια του Συνεταιρισμού και εκφράζει το σύνολο των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή. Κάθε συνεταίρος υποχρεούται να 
έχει μία τουλάχιστον συνεταιρική μερίδα.

2. Το Καταστατικό προβλέπει το ύψος της συνεταιρικής μερίδας, τις χρονικές 
δόσεις καταβολής της και τον αριθμό των μερίδων των συνεταίρων. Το ύψος της 
συνεταιρικής μερίδας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα χιλιάδων 
(50.000) δραχμών χαι ο χρόνος καταβολής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 
τριών (3) ετών.

3. Η συνεταιρική μερίδα είναι αδιαίρετη, αμεταβίβαστη και ίση για όλους τους 
συνεταίρους.

4. Το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης περισσοτέρων 
της μιάς συνεταιρικών μερίδων εκ μέρους των μελών και τις από αυτές απορρέου- 
σες υποχρεώσεις και δικαιώματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 
παρ. 1 και 16 παρ. 2 του παρόντος νόμου.

Ά ρ θ ρ ο  14
Ευθύνη του συνεταίρου για υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού

1. Για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού προς τρίτους τα μέλη ευΟύνονται 
περιορισμένα στο εξαπλάσιο του ύψους της συνεταιρικής μερίδας. Το Καταστατικό 
μπορεί να προβλέπει και θέσπιση υψηλότερου ορίου ευθύνης των συνεταίρων.

Ό τα ν από τον ισολογισμό της οικονομικής χρήσης προκύπτει ότι οι υποχρεώσεις 
του Συνεταιρισμού δεν καλύπτονται από τη συνολική συνεταιρική ευθύνη των 
μελών τους και την αξία των περιουσιακών στοιχείων του Συνεταιρισμού, το Διοι
κητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μελών για 
την αύξηση του ποσού της ευθύνης μέχρι να καλυφθεί το ποσό των υποχρεώσεων 
του Συνεταιρισμού και για ίσο ποσό για κάθε συνεταιρική μερίδα των μελών.

2. Η προσωπική ευθύνη των συνεταίρων απέναντι στους δανειστές του Συνεται
ρισμού γεννάται όταν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι Κοινοπραξίες τους αδυ
νατούν να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και μόνον όταν κατά τη 
σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι οι υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού 
υπερβαίνουν το ενεργητικό κατά το διπλάσιο του συνολικού ποσού των κεφαλαίων 
του Συνεταιρισμού, που προέρχεται από τις καταβεβλημένες μερίδες και τα δημι- 
ουργούμενα από το άρθρο 30 αποΟεματικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί αμέσως τη Γενική Συνέλευση 
με θέμα τον επιμερισμό των ακάλυπτων χρεών του Συνεταιρισμού στα μέλη του, 
εντός πάντοτε του ορίου ευθύνης τους, προς την οποία υποβάλλει και πίνακα του
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επιμεριζόμενου χρέους του Συνεταιρισμού.
Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την 

έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση, που αποφαίνεται με τη συνήθη απαρτία και 
πλειοψηφία, στο ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού και κηρύσσεται από 
αυτό εκτελεστός.

3. Ο συνεταίρος ευΟύνεται με τον ίδιο τρόπο και μετά την έξοδό του από το Συνε
ταιρισμό για χρέη που δημιουργήΟηκαν όταν ήταν μέλος ή για προηγούμενα χρέη 
που αποδέχθηκε κατά την εγγραφή του. Η αξίωση του Συνεταιρισμού ή τρίτων 
κατά του συνεταίρου παραγράφεται μετά παρέλευση πενταετίας από την έξοδό του.

4. Η ευθύνη του συνεταίρου παύει μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την 
ημερομηνία που περατώΟηκε η εκκαθάριση του Συνεταιρισμού, στην περίπτωση της 
πτώχευσης ή διάλυσής του, εκτός αν μέσα στο έτος ασκηθεί εναντίον του αγωγή.

5. Δεν διατάσσεται προσωπική κράτηση κατά του συνεταίρου για χρέη του Συνε
ταιρισμού προς τρίτους και το Δημόσιο.

Ά ρ θ ρ ο  15 
Υποχρεώσεις των συνεταίρων προς τρίτους

1. Οι δανειστές μέλους Αγροτικού Συνεταιρισμού δεν έχουν δικαίωμα στη συνε
ταιρική μερίδα, στα πλεονάσματα της χρήσης και στα κινητά ή ακίνητα που τυχόν η 
χρήση τους έχει παραχωρηΟεί από το μέλος στο Συνεταιρισμό, προτού γεννηθεί το 
δικαίωμα του δανειστή.

2. Λεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή λήψη ασφαλιστικών μέτρων για χρέη των συνε
ταίρων προς τρίτους:

α) Το αντάλλαγμα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν παραχω
ρηΟεί στο Συνεταιρισμό.

β) Τα προϊόντα της παραγωγής των μελών που παραδόΟηκαν στο Συνεταιρισμό 
για πώληση ή διάθεση στην αγορά, αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία.

γ) Το τίμημα των προϊόντων της περίπτωσης β '.
3. Λεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του Συνεταιρισμού από τρίτους ως τρί

του:
α) Χρημάτων που έχουν ληφΟεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαρια

σμό μέλους του.
β) Απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ά ρ θ ρ ο  16 

Γενική Συνέλευση μελών - Αρμοδιότητες
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και απαρτί

ζεται από όλα τα μέλη του.
2. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Το Καταστατικό μπορεί να 

ορίζει ότι ο συνεταίρος διαθέτει και δεύτερη ψήφο, εφόσον κατέχει τουλάχιστον 
τέσσερις συνεταιρικές μερίδες.

Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.
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3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν προβλέπεται 
άλλο αρμόδιο όργανο.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν: 
α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας και η διάλυση του Συνεταιρισμού, 
γ) Η ψήφιση και η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του 

Συνεταιρισμού και του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού.
δ) Η συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε κοινές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

2 παρ. 2, σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις ανώτερου βαθμού ή σε Συνεταιριστικές 
Εταιρείες του άρθρου 39 και η αποχώρησή του από αυτές.

ε) Η εκλογή, ανάκληση, αντικατάσταση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών 
του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων σε 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

στ) Η έγκριση για την αγορά ή την πώληση ακινήτου ή την ίδρυση βιοτεχνίας ή 
βιομηχανίας, καθώς και η έγκριση για τη σύναψη δανείου για τους σκοπούς αυτούς 
και ο καθορισμός του ανώτατου ορίου και των όρων χορήγησης δανείων προς τα 
μέλη του.

ζ) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης και ο 
καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης ή της επιβάρυνσης 
των μελών από τυχόν ζημίες.

η) Η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη του Συνεταιρισμού για την εκπλήρωση 
συγκεκριμένων σκοπών, που πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται στο Καταστατικό.

0) Η έγκριση του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης του Συνεταιρισμού για 
τα επόμενα έτη και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.

ι) Κάθε άλλο θέμα το οποίο προβλέπεται στο Καταστατικό καθώς και ο ετήσιος 
προϋπολογισμός δαπανών.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο την άσκηση των αρμοδιοτήτων της για αγορά ή πώληση ακινήτου και τη 
σύναψη δανείου για το σκοπό αυτό, καθώς και να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμ
βούλιο, μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού που εγκρίΟηκε, για μεταφορά κον- 
δυλίων από ένα λογαριασμό σε άλλον.

Ά ρ θ ρ ο  17 
Σύγκληση - Ημερήσια διάταξη

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική 
σύνοδο μια φορά το έτος. Η συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα του Συνεταιρι
σμού μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της χρήσης.

Η διαδικασία της σύγκλησης καθορίζεται από το Καταστατικό.
2. Το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλούν έκτακτη Γενική 

Συνέλευση για λόγους οι οποίοι προβλέπονται από το νόμο ή το Καταστατικό ή, 
όταν τούτο επιβάλλεται, από το συμφέρον του Συνεταιρισμού.

3. Το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του Συνεταιρισμού μπορεί να ζητήσει από το 
Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη έχουν δικαίωμα 
σύγκλησής της.
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4. Το ίδιο ποσοστό μελών της παρ. 3 μπορεί να ζητήσει, κατά τους όρους του 
Καταστατικού, την εγγραφή θεμάτων στην ημερησία διάταξή της. Η εγγραφή των 
θεμάτων αυτών είναι υποχρεωτική.

5. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται 
στην πρόσκληση. Θέματα αναβολής ή διακοπής της Συνέλευσης, σύγκλησης νέας ή 
εγγραφής νέων μελών, δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην πρόσκληση.

6. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Δ.Σ., για τη 
διαπίστωση της απαρτίας και μέχρι της εκλογής του οριστικού προέδρου αυτής, ο 
οποίος εκλέγεται με ψηφοφορία, όπως ορίζει το Καταστατικό.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει δύο πρακτικογράφους και δύο 
ψηφολέκτες, οι οποίοι εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο  18 
Απαρτ ί α

1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον στην αρχή της συνεδρίασης 
είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη (απαρτία).

2. Αν στην πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δε διαπιστωθεί απαρτία, η 
Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο την ίδια ημέρα 
και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα μερήσιας διάταξης.

Τη φορά αυτή υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παριστάμενων 
μελών.

3. Για θέματα που απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 19 η 
Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) τουλά
χιστον των μελών. Ά λλω ς, αναβάλλεται η συνέλευση και συνέρχεται χωρίς νέα 
πρόσκληση στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με 
τα ίδια ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τη φορά αυτή υπάρχει απαρτία αν 
είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη.
4. Τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου περιλαμβάνονται σε πίνακα που αναρτά το 

Δ.Σ. στο χώρο συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετά από σχετική διαπίστωση.

Ά ρ θ ρ ο  19 
Απόφαση

1. Για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση στα θέματα της ημερήσιας διά
ταξης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετι
κά από τον παρόντα νόμο.

Για τα παρακάτω θέματα απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών 
που συγκροτούν την απαρτία στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυσης του Συνεταιρισμού.
β) Μεταβολή του σκοπού ή συγχώνευση του Συνεταιρισμού.
γ) Τροποποίηση του Καταστατικού του Συνεταιρισμού.
δ) Εκποίηση ή δωρεά ακινήτων του Συνεταιρισμού.
ε) Ανάκληση μελών Διοικητικού, Εποπτικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων σε 

ανώτερου βαθμού Οργανώσεις.
2. Η ψηφοφορία γίνεται όπως ορίζει το Καταστατικό.
Η ψηφοφορία είναι μυστική για τα παρακάτω θέματα:
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α) Αρχαιρεσίες, 
β) Παροχή εμπιστοσύνης, 
γ) Απαλλαγή από ευθύνη, 
δ) Προσωπικά θέματα.

3. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα 
ψήφουσε θέματα απαλλαγής από ευθύνη τους στο Συνεταιρισμό.

Ά  β θ ρ ο 20 
Ακύρωση απόφασης

1. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έχει ληφΟεί κατά παράβαση των διατά
ξεων του παρόντος νόμου ή του Καταστατικού υπόκειται σε ακύρωση.

2. Η ακύρωση κηρύσσεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Συνεται
ριστικής Οργάνωσης μετά από αίτηση του ενός έκτου (1/6) των μελών του Συνεται
ρισμού ή των αντιπροσώπων ή μέλους που ειδικά θίγεται από την απόφαση.

Η αίτηση για την ακύρωση πρέπει να ασκηθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 
λήψη της απόφασης.

Αν πρόκειται για ακύρωση εκλογής ή ανάκλησης μελών του Διοικητικού ή του 
Εποπτικού Συμβουλίου ή αντιπροσώπων, η αίτηση πρέπει να ασκηθεί μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης.

Το δικαστήριο δικάζει την αίτηση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων 
και η απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

3. Αν η ακυρωτική απόφαση αφορά την εκλογή ενός ή περισσοτέρων μελών του 
Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου, για τα οποία δεν υπάρχουν αναπληρω
ματικοί, τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι περισσότερα από τα μισά του όλου αριθ
μού τους, συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση με μόνο θέμα την εκλογή ισαρίθμων 
μελών που ακυρώθηκε η εκλογή τους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση με την ακυρωτική απόφαση διορίζεται συγχρόνως προ
σωρινό Διοικητικό ή Εποπτικό Συμβούλιο από μέλη του Συνεταιρισμού και δια
τάσσεται η διενέργεια εκλογών για ανάδειξη Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου 
ή μελών αυτών μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης.

Ά ρ θ ρ ο  21 
Τοπικές Συνελεύσεις - Ειδικές Συνελεύσεις

1. Το Καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορεί να προβλέπει τη λει
τουργία Τοπικών ή Ειδικών Συνελεύσεων των μελών του.

2. Το Καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού καθορίζει τον τρόπο λειτουρ
γίας της Τοπικής ή της Ειδικής Συνέλευσης και τη σχέση τους με το Διοικητικό 
Συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο  22
Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση - Αρμοδιότητες - Λειτουργία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αποτελείται από πέντε (5) τουλά
χιστον μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Ο αριθμός των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ορίζεται από το Καταστα
τικό και είναι περιττός. Στο Δ.Σ. μετέχει επιπλέον και εκπρόσωπος του προσωπι
κού, αν τρεις (3) μήνες πριν από τις εκλογές ο αριθμός των μελών του μόνιμου
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πρόσωπο«)!) του Συνεταιρισμού είναι μεγαλύτερος από είκοσι (20). Ο εκπρόσωπος 
του προσωπικού συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού.

2. Το Δ.Σ. εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό δικαστικά και εξώδικα και αποφασίζει 
για όλα τα θέματα, που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του μέσα στα πλαίσια 
του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. 
μπορεί να ορίζει ότι ο πρόεδρός του εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό δικαστικά και 

-εξώδικα και να μεταβιβάζει την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων του ή αναθέτει τη 
διεξαγωγή ορισμένων εργασιών και την υπογραφή των σχετικών πράξεων και 
εγγράφων σε ένα από τα μέλη του ή σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το μήνα. Οι 
συνεδριάσεις του δεν είναι δημόσιες..

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη του 
είναι περισσότερα από τα απόντα και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις 
του όταν συζητούνται θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, ή σύζυγο ή τέκνα του.

6. Αν ο πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αντίδικοι του Συνε
ταιρισμού, το Συνεταιρισμό εκπροσωπεί το Εποπτικό Συμβούλιο ή το από αυτό 
εξουσιοδοτημένο μέλος του.

Ά ρ θ ρ ο  23 
Αρχαιρεσίες

1. Τις εκλογές στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις για την ανάδειξη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων διρνεργ°.ί 
Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και 
αποτελείται από τρία (3) μέλη. Στις εκλογές των Δευτεροβάθμιων, Τριτοβάθμιων, 
Κοινοπραξιών και της ΓΙΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος διορι
ζόμενος από το αρμόδιο δικαστήριο.

2. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη που είναι εγγεγραμμέ
να στο Συνεταιρισμό έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία σύγκλη
σης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι εκλογές ενεργούνται με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με όσα ορίζει το Κατα
στατικό.

3. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο πίνακα υποψηφίων, στον οποίο εγγράφονται 
χωριστά και με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, το 
Εποπτικό Συμβούλιο και ως αντιπρόσωποι, οι επιΟυμούντες να εκλεγούν ύστερα 
από αίτησή τους ή όσοι προτείνονται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη.

Η αίτηση εγγραφής ή η πρόταση κατατίθεται στα γραφεία του Συνεταιρισμού 
τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών. Σε περίπτωση αναβολής της 
Συνέλευσης μπορεί να προστεθούν και νέοι υποψήφιοι με την ίδια διαδικασία. Ο 
πίνακας υποψηφίων διανέμεται στα μέλη κατά το χρόνο των εκλογών από τον πρό
εδρο της Γενικής Συνέλευσης και τοιχοκολλάται σε δύο τουλάχιστον εμφανή σημεία 
στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος ψηφίζει μυστικά με την τοποθέ
τηση σταυρού προτίμησης. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης, που μπορεί να 
τεθούν, είναι ίσος με το ήμισυ συν ένα του αριθμού των μελών του Διοικητικού και 
Εποπτικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων.

4. Θεωρούνται εκλεγέντες οι συγκεντρώσαντες τις περισσότερες ψήφους και σε 
περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι μη εκλεγέντες θεωρούνται αναπληρωμα-
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τικοί κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Τα αναπληρωματικά μέλη καταλαμβά
νουν κενούμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι λήξεως της θητείας τους.

5. Στον ενιαίο πίνακα δεν υπάρχει περιορισμός για τον αριθμό των υποψηφίων. 
Ό μω ς σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος του αριθμού των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων.

6. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικού Συμβουλίου 
και των αντιπροσώπων είναι τριετής.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως μετά την εκλογή του και εκλέγει 
μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον ταμία, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Καταστατικού και του παρόντος νόμου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει ανά
κληση και ανακατανομή αξιωμάτων, εφόσον ζητηθεί από τα δύο τρίτα (2/3) τουλά
χιστον του συνόλου των μελών του. Δεν ανακαλείται, κατά τα ανωτέρω, μόνο ο 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, παρά μόνο από τη Γενική Συνέλευση, με 
την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 18 και 19 του παρόντος νόμου 
και για τους συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται στο Καταστατικό.

8. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, κενούμενης για οποι
ονδήποτε λόγο θέσης ή θέσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προ της 
λήξης της θητείας τους, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρούται από μέλη του 
Συνεταιρισμού που ορίζοντα με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, εφόσον ο 
αριθμός των ελλειπόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερος του 
μισού του συνολικού αριθμού των μελών του.

Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκληση 
της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία υποχρεούται να εκλέξει νέα μέλη προς 
συμπλήρωση των υπαρχουσών κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη 
που εκλέγονται συνεχίζουν τη θητεία των παλαιών μελών. Αν ο αριθμός των κενού- 
μενων θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μεγαλύτερος του μισού των 
μελών του, το Εποπτικό Συμβούλιο συμπληρώνει με απόφασή του τις κενούμενες 
θέσεις και ταυτόχρονα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση με θέμα εκλογή νέου Διοικη
τικού Συμβουλίου.

9. Λεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ως μέλος Διοικητικού και Εποπτικού Συμ
βουλίου:

α) Ό ποιος έχει παραπεμφΟεί στο ακροατήριο για να δικαστεί ως υπαίτιος για 
κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδο
κία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, 
λαθρεμπορία ή για παράβαση του νόμου για ναρκωτικά, μέχρι την έκδοση οριστι
κής και αμετάκλητης απόφασης. Εξαιρούνται τα αδικήματα αρμοδιότητας του 
μονομελούς πλημμελειοδικείου.

β) Ό ποιος έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αδικήματα της προηγούμε
νης περίπτωσης μέχρι τη διαγραφή της ποινής του από το ποινικό μητρώο κατά την 
κείμενη νομοθεσία.

10. α) Για όποιον είναι μέλος Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου και έχει 
παραπεμφΟεί στο ακροατήριο για να δικαστεί ως υπαίτιος για οποιοδήποτε από τα 
αδικήματα της περίπτωσης α' της παραγράφου 9, η ιδιότητά του αναστέλλεται για 
όσο διάστημα απαιτείται έως την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης.

β) Σε περίπτωση που μέλος Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου έχει καταδι
καστεί με αμετάκλητη απόφαση για οποιοδήποτε από τα αδικήματα της περίπτωσης 
α' της παρ. 9 εκπίπτει αυτοδίκαια του αξιώματος του.
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11. Επίσης δεν μπορεί να εκλεγεί ή να παρα μείνει μέλος Διοικητικού ή Εποπτικού 
Συμβουλίου όποιος:

α) Στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
β) Ασκεί ή μετέχει μέσω του ή της συζύγου ή των τέκνων του ή εργάζεται με σύμ

βαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχείρηση με σκοπούς όμοιους με εκείνους που επι
διώκει ο Συνεταιρισμός.

γ) Κατέχειτο αξίωμα του Βουλευτή, του Δημάρχου και του Προέδρου Κοινότητας 
με πληθυσμό άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.

δ) Δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
ε) Είναι υπάλληλος του Συνεταιρισμού ή είναι υπάλληλος νομικού προσώπου στο 

οποίο μετέχει ο Συνεταιρισμός ή δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα ή υπάλληλος κρατικών τραπεζών.

στ) Καθυστερεί την εξόφληση της συνεταιρικής του μερίδας ή ληξιπρόθεσμων 
χρεών του στο Συνεταιρισμό.

12. Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη κωλύματος μετά την εκλογή του ή κατά τη διάρ
κεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δημιουργείται σε μέλος κώλυμα από 
τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδίκαια 
από το αξίωμά του.

Στη διαπίστωση προβαίνει το Εποπτικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 
τη γνώση του κωλύματος. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας, προβαίνει 
στη διαπίστωση το αρμόδιο για την εποπτεία του Συνεταιρισμού όργανο, με ειδική 
και αιτιολογημένη απόφασή του.

Εάν το Εποπτικό Συμβούλιο αδράνησε, τα μέλη του τιμωρούνται με φυλάκιση 
μέχρι ένα (1) έτος.

Εάν το κώλυμα αφορά μέλος του Ε.Σ., η διαπίστωση γίνεται από το αρμόδιο για 
την Εποπτεία των Συνεταιρισμών όργανο κατά τον ίδιο τρόπο.

Το Εποπτικό Συμβούλιο υποχρεούται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να απο
πέμπει αμέσως το μέλος στο οποίο διαπιστώθηκε ή δημιουργήΟηκε το κώλυμα.

Σε περίπτωση αδράνειας του Εποπτικού Συμβουλίου να αποπέμψει τα μέλη του, 
υπόκειται στις πιο πάνω ποινικές κυρώσεις. Στην ανάκληση του κωλυόμενου 
μέλους του Συμβουλίου προβαίνει το αρμόδιο όργανο που ασκεί την Εποπτεία των 
Συνεταιρισμών, με ειδική προς τούτο αιτιολογημένη πράξη του.

Ά  β θ ρ ο 24
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Αποζημίωση

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευΟύνονται σύμμετρα για κάθε ζημία που 
υπαίτια προκάλεσαν στο Συνεταιρισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το ένα δέκατο (1/10) του
λάχιστον του αριθμού των μελών του Συνεταιρισμού ή των αντιπροσώπων μπορεί 
να ασκήσουν αγωγή αποζημίωσης του Συνεταιρισμού εναντίον μέλους ή μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου με αίτημα την αποκατάσταση της ζημιάς.

3. Το Καταστατικό της Συνεταιριστικής Οργάνωσης δύναται να προβλέπει την 
παροχή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την απασχόλησή 
τους με τις υποθέσεις του Συνεταιρισμού. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται 
από τη Γενική Συνέλευση και είναι ανεξάρτητο από τα έξοδα κίνησης και παράστα
σης και από άλλες δαπάνες που γίνονται για το Συνεταιρισμό και αποδίδονται στα
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μέλη, κατά τους όρους του Καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Σ Τ'
ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ 

'Α ο θ ρ ο 25 
Εποπτικό Συμβούλιο

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης και της διαχείρισης των υποθέσεων 
των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κοινοπραξιών τους ασκείται 
από το Εποπτικό Συμβούλιο.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, ένα από 
τα οποία εκλέγεται ως πρόεδρος. Για την εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία του 
Εποπτικού Συμβουλίου εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 13 του παρόντος. Λεν μπο
ρεί να εκλεγεί μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου συνεταίρος που κατά την προη
γούμενη θητεία ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας Αγροτικής Συνε
ταιριστικής Οργάνωσης ή Κοινοπραξίας, καθώς και Οργανώσεων ανώτερου βαθ
μού στις οποίες μετέχει η Οργάνωση.

Ο συνεταίρος δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλος Διοικητικού και Εποπτικού 
Συμβουλίου των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κοινοπραξιών 
τους.

3. Έργο του Εποπτικού Συμβουλίου είναι να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων 
του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Λαμβάνει γνώση των βιβλίων, εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου αναγκαίου για 
το λογιστικό - διαχειριστικό έλεγχο και ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υπο
θέσεων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κοινοπραξιών τους.

4. Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει για κάθε διαχειριστική περίοδο αναλυτική 
και για κάθε δραστηριότητα κατατοπιστική έκθεση, την οποία υποχρεούται να 
δημοσιοποιήσει δέκα (10) ημέρες προ της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

5. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά στους δύο μήνες.

Ά  β θ β ο 26 
Εποπτεία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 

και Συνεταιριστικών Εταιρειών
1. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κάθε βαθμού, οι Κοινοπραξίες και οι Εταιρείες 

τους τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους.
2. Η εποπτεία έχει σκοπό:
α) Τη νομική λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, των Κοι

νοπραξιών και των Συνεταιριστικών Εταιρειών και ιδίως την τήρηση από τα όργα
νά τους του νόμου, του Καταστατικού και των κανονισμών.

β) Το διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργα
νώσεων, των Κοινοπραξιών και των Συνεταιριστικών Εταιρειών και γενικά την 
παρακολούθηση της οικονομικής τους κατάστασης.

γ) Την υποβοήθηση του έργου των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, των 
Κοινοπραξιών και των Εταιρειών τους για την ορθολογική οργάνωση, τη σωστή 
επιχειρηματική δράση, την αποδοτική λειτουργία και την πληρέστερη άσκηση των 
δραστηριοτήτων τους.
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δ) Την υποβοήθηση των Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστι
κών Οργανώσεων, των Κοινοπραξιών και των Εταιρειών τους στην άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους.

3. Η εποπτεία του Κράτους στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Κοινο
πραξίες και Εταιρείες τους ασκείται από Σώμα Ειδικών Ελεγκτών, η σύνθεση και η 
λειτουργία του οποίου καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρό
ταση του Υπουργού Γεωργίας εντός τετραμήνου από της ισχύος του παρόντος. Το 
Σώμα Ειδικών Ελεγκτών Οα τεθεί σε λειτουργία το αργότερο εντός έτους από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι δαπάνες λειτουργίας του Σώματος Ειδικών Ελεγκτών καλύπτονται:
α) από τέλος 0,50% επιβαλλόμενο στα κάθε φύσεως χορηγούμενα δάνεια από τις 

Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Κοινοπραξίες και Εταιρείες στα μέλη 
τους,

β) από το 1% ετησίως από τα έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. που πραγματοποιούνται σύμφω
να με τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α'), όπως αυτή ισχύει 
κάθε φορά. Το ανωτέρω ποσοστό από τα έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. δεν υπολογίζεται επί 
των επιχορηγήσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

γ) από άλλους πόρους που Οα προβλεφΟούν από το προεδρικό διάταγμα.
Τα έσοδα που προέρχονται από τον ΕΛ.Γ.Α. Οα καταβάλλονται σύμφωνα με το 

δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43.
4. Ο έλεγχος είναι είτε αυτεπάγγελτος, είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου 

και διακρίνεται σε γενικό και ειδικό.
Ο γενικός έλεγχος διενεργείται μία φορά τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια.
Στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 

και Συνεταιριστικές Εταιρείες ο γενικός έλεγχος διενεργείται κατ' έτος.
Ο ειδικός έλεγχος διενεργείται κατά την κρίση του Ειδικού Σώματος Ελεγκτών ή 

όταν υπάρχουν καταγγελίες ή ενδείξεις για πιθανές ανωμαλίες στη διαχείριση.
5. Οι ελεγκτές υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο Εποπτικό Συμβούλιο της 

Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή στο Διοικητικό Συμβούλιο των Συνεταιριστικών 
Εταιρειών για να το ανακοινώσει στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών της 
Οργάνωσης που ελέγχθηκε. Στη Συνέλευση αυτή δικαιούται και καλείται να παρί- 
σταται και ο ελεγκτής που διενήργησε τον έλεγχο.

Στην περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της Οργάνωσης που ελέγχθηκε δεν ανα
κοινώσουν το πόρισμα στην πρώτη Γενική Συνέλευση, τα εποπτικά όργανα του 
Ειδικού Σώματος Ελεγκτών υποχρεούνται εντός μηνός να απευθύνονται στη Γενι
κή Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά από το Εποπτικό Συμβούλιο των Αγροτικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων για την ανακοίνωση του πορίσματος ελέγχου.

Αν από το πόρισμα του ελέγχου προκύπτει ότι έχουν συντελεστεί πράξεις τιμω
ρούμενες από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, το Ελεγκτικό Όργανο υποχρε- 
ούται εντός δέκα (10) ημερών να υποβάλει το πόρισμά του ή τη σχετική έκθεσή του 
στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

6. Το Ειδικό Σώμα Ελεγκτών υποχρεούται να συντάσσει και να αποστέλλει στην 
ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενι
κής Συνέλευσης, με σκοπό την ανακοίνωση σ’ αυτήν, την ετήσια περιληπτική έκθε
ση για τους ελέγχους που ενήργησαν τα Ελεγκτικά Όργανα κατά το διάστημα που 
μεσολάβησε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και τα αντί
στοιχα συμπεράσματά τους.
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7. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Υπουργείου Εμπορίου στις Ανώνυμες Συνεται
ριστικές Εταιρείες δεν θίγονται από τις διατάξειςτου νόμου αυτού. Οι διατάξεις 
που αφορούν το διαχειριστικό, λογιστικό και οικονομικό έλεγχο των Ανωνύμων 
Συνεταιριστικών Εταιρειών, που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, 
δεν υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτός 
καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

8 .0  τελικός έλεγχος των Ισολογισμών των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώ
σεων διενεργείται από μέλη των Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, για όσες από αυτές συντρέχουν οι προϋποθέ
σεις ελέγχου με βάση τα προς εκτέλεση του ν. 2190/1920 εκδοΟέντα ή εκδοΟησόμενα 
προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής αφορούν αποκλειστικώς και μόνο το διαχει
ριστικό και λογιστικό έλεγχο των Ισολογισμών των Αγροτικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων και δεν δημιουργούν γι’ αυτές άλλες υποχρεώσεις που τυχόν απορρέ
ουν από την εφαρμογή άλλων διατάξεων του ν. 2190/1920.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλουν το πόρισμα του ελέγχου στο 
Εποπτικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή στ*Διοικητικό Συμβούλιο 
της Συνεταιριστικής Εταιρείας, για να το ανακοινώσει στην πρώτη Γενική Συνέ
λευση των μελών της Οργάνωσης που ελέγχθηκε. Στη Συνέλευση αυτή παρίσταται 
υποχρεωτικά και ο Ορκωτός Ελεγκτής που διενήργησε τον έλεγχο.

Στις Οργανώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ειδικά 
για τη διαχειριστική χρήση του έτους 1993, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών διε- 
νεργείται από τα διοικητικά τους συμβούλια.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ζ'
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

" Α ρ θ ρ ο  27 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Η Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των μελών 
των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κοινοπραξιών τους και την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκδίδει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 
τους, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται από το Καταστατικό και τον Κανονι
σμό Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού.

Αν δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου χωρίς πρόσκληση στον 
ίδιο τόπο, ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια ειδικά θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.

Στην περίπτωση αυτήν υπάρχει απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των 
μελών.

Ά ρ θ ρ ο  28 
Υποχρεωτικά βιβλία των Αγροτικών Συνεταιρισμών,

Κοινοπραξιών και Εταιρειών τους
Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί υποχρεούνται να τηρούν τα παρακάτω βιβλία, θεω

ρημένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους.
α) Βιβλίο μητρώου των μελών.
β) Βιβλίο μητρώου μελών κλαδικών οργανώσεων παραγωγής, εφόσον υπάρχουν.
γ) Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
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δ) Βιβλίο πρακτικών Τοπικών και Ειδικών Συνελεύσεων εφόσον λειτουργούν.
ε) Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
στ) Βιβλίο περιουσίας της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης.
ζ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το Καταστατικό, τον Κώδικα Φορολο

γικών Στοιχείων και από τις κείμενες περί ομάδων παραγωγών διατάξεις, εφόσον η 
οργάνωση έχει αναγνωρισΟεί ως ομάδα παραγωγών.

η) Η τήρηση Βιβλίων Απογραφής και Ισολογισμού είναι υποχρεωτική και για τις 
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις που ο Κ.Φ.Σ. δεν τις υποχρεώνει προς τού
το.

' Α ρ θ ρ ο  29 
Οικονομική χρήση - Προγραμματισμός

1. Η οικονομική χρήση της Συνεταιριστικής Οργάνωσης λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
κάθε έτους.

Η πρώτη μετά τη σύσταση της Συνεταιριστικής Οργάνωσης οικονομική χρήση 
λήγει την 31η Δεκεμίβρίου του επόμενου από τη σύσταση έτους.

2. Κατά τη λήξη της χρήσης γίνεται απογραφή και συντάσσετάι ο Ισολογισμός και 
ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης, τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του Εποπτικού Συμβουλίου ένα μήνα πριν από 
την τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Με τη λήξη της χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει Έκθεση Πεπραγμέ
νων για τη δραστηριότητα της Οργάνωσης κατά την υπόψη χρήση και Πρόγραμμα 
Δράσης και Ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Οργάνωσης για την επόμενη χρήση.
Το Πρόγραμμα Δράσης και Ανάπτυξης συνοδεύεται απαραίτητα από προϋπολογι

σμό δαπανών και από αιτιολογική έκθεση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Οργάνωσης υποβάλλει τα στοι

χεία των παρ. 2 και 3 στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά το τέλος της χρήσης, για 
έγκριση. Κάθε πρόταση για έγκριση ή μη του Ισολογισμού και του Λογαριασμού 
Αποτελέσματα Χρήσης πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

5. Η μη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Ισολογισμού στην περίπτωση που 
στηρίζεται σε στοιχεία που προκύπτουν από τις υποβληΟείσες στη Γενική Συνέλευ
ση εκθέσεις του Σώματος Ειδικών Ελεγκτών και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπου προ- 
βλέπεται ο υπ' αυτού έλεγχος, ισοδυναμεί με υποβολή και υπερψήφιση πρότασης 
μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφέρει την παραίτησή του και την 
προκήρυξη και διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
εντός τριμήνου από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Για το διάστημα που μεσο
λαβεί, η Γενική Συνέλευση προτείνει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
διορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η πρόταση μομφής συζητείται σε έκτακτη Γενική Συνέ
λευση η οποία συγκαλείται μέσα σε ένα (1) μήνα προκειμένου να αποφασίσει για 
την αποδοχή της ή μη.
6. Ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης, μετά την έγκρισή 

τους από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο 
Ειρηνοδικείο και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της οποίας είναι μέλος 
και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο.

Ο Ισολογισμός της Έ νωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών υποβάλλεται κατά τα 
παραπάνω στην ΙΊΑΣΕΓΕΣ και φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο που τηρείται σ' 
αυτήν.
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7. Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι Κοινοπραξίες των Ενώσεων Αγρο
τικών Συνεταιρισμών, οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις και η ΠΑΣΕΓΕΣ 
υποχρεούνται να συντάσσουν τον Ισολογισμό τους εντός των υπό του Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων καθοριζόμενων προθεσμιών και να δημοσιεύσουν τον Ισο
λογισμό μέσα σε ένα (1) μήνα από τη σύνταξή του.

Η δημοσίευση γίνεται σε μιά εφημερίδα που εκδίδεται στο νομό που εδρεύουν 
(κατά προτίμηση ημερήσια).

8. Σε περίπτωση που, από τις κείμενες διατάξεις, προβλέπεται η χορήγηση ή η χρή
ση από τους Υπουργούς Γεωργίας ή Οικονομικών στοιχείων ισολογισμών συνεται
ριστικών οργανώσεων ή άλλης μορφής επιχειρήσεων ή οργανισμών, ημερομηνίας 
διαφορετικής εκείνης της κανονικής ημερομηνίας κλεισίματος ισολογισμού, τα 
στοιχεία αυτά μπορεί με απόφαση του οικείου Υπουργού να ληφΟούν από τον 
τελευταίο ισολογισμό τέλους χρήσεως.

Ά ρ θ ρ ο  30
Διάθεση καθαρού πλεονάσματος διαχείρισης - Αποθεματικά

1. Το καθαρό πλεόνασμα της οικονομικής χρήσης προκύπτει, αφού αφαιρεΟούν 
από τα ακαθάριστα έσοδα, τα κάθε φύσης έξοδα της Συνεταιριστικής Οργάνωσης, 
οι κάθε φύσης αποσβέσεις και καλυφθούν τυχόν ζημίες προηγούμενων χρήσεων.

2. Ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) από το καθαρό πλεόνασμα της 
διαχειριστικής χρήσης περιέρχεται σε λογαριασμό τακτικού αποΟεματικού, μέχρις 
ότου το συνολικό ποσό φΟάσει στο ύψος της συνολικής αξίας των συνεταιρικών 
μερίδων. Το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερο ύψος. Στο τακτικό 
αποΟεματικό περιέρχονται:

α) Τα ποσά των προστίμων που προβλέπονται από τα καταστατικά και τα ποσά 
που προέρχονται από ποινικές ρήτρες.

β) Τα έσοδα που περιέρχονται στη Συνεταιριστική Οργάνωση από χαριστική αιτία 
ή από επιχορηγήσεις αναπτυξιακών νόμων, εκτός αν υπάρχει ειδικός όρος.
γ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται από το Καταστατικό ο ειδικός προ

ορισμός του.
Το τακτικό αποΟεματικό χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση και συντήρηση 

του πάγιου κεφαλαίου και για επενδύσεις.
3. Μετά την αφαίρεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποΟεματικού, 

η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψη- 
φία των άρθρων 18 παρ. 3 και 19 παρ. 1 αντίστοιχα, την κράτηση ποσοστού από το 
καθαρό πλεόνασμα της οικονομικής χρήσης, για τη δημιουργία έκτακτου και ειδι
κού αποΟεματικού.

4. Το έκτακτο αποΟεματικό χρησιμοποιείται για την κάλυψη ζημιών της Συνεται
ριστικής Οργάνωσης γενικά και των ζημιών στην παραγωγή στα περιουσιακά στοι
χεία της Συνεταιριστικής Οργάνωσης και των μελών της.

Οι ζημιές στα περιουσιακά στοιχεία των συνεταίρων καλύπτονται μόνο όταν η 
χρήση τους έχει παραχωρηΟεί στο Συνεταιρισμό.

5. Το απομένον υπόλοιπο του καθαρού πλεονάσματος της οικονομικής χρήσης 
διανέμεται στα μέλη ως εξής:

α) Μέχρι το ένα δεύτερο ('/ζ) διανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μερίδων, το 
δε υπόλοιπο ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών κάθε μέλους με το Συνεταιρι
σμό.
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β) Ειδικά για τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών το καθαρό πλεόνασμα της 
διαχειριστικής χρήσης μετά την κράτηση για τη δημιουργία αποΟεματικών, σύμφω
να με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, διανέμεται στους Σι/νεται- 
ρισμούς μέλη, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο οικονομικό αποτέλεσμα της'Ενω- 
σης.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με την αυξημένη απαρτία και πλειο- 
ψηφία των άρθρων 18 παρ. 3 και 19 παρ. 1 αντίστοιχα, να μη διανεμηθεί μέρος ή 
και όλο το απομένον υπόλοιπο του καθαρού πλεονάσματος της οικονομικής χρή
σης στα μέλη του Συνεταιρισμού, αλλά να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη συγκε
κριμένων αναγκών.

Δικαίωμα στο καθαρό πλεόνασμα έχουν και τα μέλη που αποχώρησαν στο τέλος 
της οικονομικής χρήσης και καταβάλλεται σ’ αυτούς μαζί με τη συνεταιρική τους 
μερίδα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Η'
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Ά ρ θ ρ ο  31
Κλαδικές Οργανώσεις Παραγωγής Αγροτικού Συνεταιρισμού (Κ.Ο.Π.Α.Σ.)

Ομάδες Κοινής Εκμετάλλευσης (Ο.Κ.Ε.)
1. Το Καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορεί να προβλέπει τη 

συγκρότηση και λειτουργία από τα μέλη του Κλαδικών Οργανώσεων Παραγωγής 
Αγροτικού Συνεταιρισμού (Κ.Ο.Π.Α.Σ.) που αντιστοιχούν στους κλάδους παραγω
γής και στα βασικά προϊόντα ή δραστηριότητες του Συνεταιρισμού.

Για τη συγκρότηση της Κ.Ο.Π.Α.Σ. απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον δέκα (10) 
μελών, τα οποία ασχολούνται με το σχετικό προϊόν. Με απόφαση του υπουργού 
Γεωργίας και γνώμη της οικείας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και ύστερα 
από αιτιολογημένη πρόταση της οικείας Διεύθυνσης Γεωργίας, μπορεί να συσταθεί 
και δεύτερη Κ.Ο.Π.Α.Σ. για το ίδιο βασικό προϊόν όταν ειδικές συνθήκες το απαι
τούν.

2. Η Κ.Ο.Π.Α.Σ. αποτελεί ένωση φυσικών προσώπων χωρίς νομική προσωπικότη
τα.

Η διοίκηση και εκπροσώπηση της Κ.Ο.Π.Α.Σ., τα ειδικότερα δικαιώματα και υπο
χρεώσεις των μελών της, το ύψος της μερίδας τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχε
τικό με τη συγκρότηση και λειτουργία της, ρυθμίζονται από ειδικό κανονισμό λει
τουργίας της Κ.Ο.Π.Α.Σ., ο οποίος καταρτίζεται από τα μέλη της στα πλαίσια του 
Καταστατικού του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν 
τις εταιρείες και οι διατάξεις του Καταστατικού του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
στον οποίο ανήκει η Κ.Ο.Π.Α.Σ.

3. Σε κάθε Κ.Ο.Π.Α.Σ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη του Συνεταιρι
σμού, τα οποία ασχολούνται με την παραγωγή του σχετικού προϊόντος.

4. Οι δραστηριότητες τις οποίες κάθε Κ.Ο.Π.Α.Σ. αναπτύσσει, καθορίζονται από 
την Ειδική Συνέλευση των μελών της και το Καταστατικό του Αγροτικού Συνεται
ρισμού.
5. Οι Ειδικές Συνελεύσεις αφορούν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώ
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σεις των ενδιαφερόμενων συνεταίρων, ως προς τον κλάδο ή δραστηριότητα του 
Συνεταιρισμού. Για τα θέματα αυτά των Κ.Ο.Π.Α.Σ. απαιτείται απόφαση της Ειδι
κής Συνέλευσης.

6. Στα πλαίσια του Αγροτικού Συνεταιρισμού και μεταξύ των μελών του ή και 
μελών δύο ή περισσότερων γειτονικών Συνεταιρισμών, μπορεί να συσταΟεί Ομάδα 
Κοινής Εκμετάλλευσης (Ο.Κ.Ε.) με σκοπό την κοινή καλλιέργεια, την κοινή εκτρο
φή ζώων, καθώς και την εκτέλεση των απαραίτητων έργων υποδομής. Η Ο.Κ.Ε. 
αποτελεί ένωση φυσικών προσώπων, χωρίς νομική προσωπικότητα.

7. Θέματα σχετικά με τη Διοίκηση και λειτουργία της Ο.Κ.Ε. ρυθμίζονται από τη 
συστατική της πράξη και τον ιδιαίτερο Κανονισμό Εκμετάλλευσης που καταρτίζε
ται υποχρεωτικώς μεταξύ των μελών της. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι δια
τάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  θ'
ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ

Ά  ρ θ β ο 32 
Πτώχευση - Διαδικασία

1. Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση κηρύσσεται σε πτώχευση αν παύσει τις 
πληρωμές των χρεών της.
2. Η πτώχευση κηρύσσεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της Συνεται

ριστικής Οργάνωσης μετά από αίτηση:
α) Οποιουδήποτε πιστωτή που έχει έννομο συμφέρον.
β) Του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης ή των εκκαΟαριστών.
3. Η υπό εκκαθάριση Συνεταιριστική Οργάνωση κηρύσσεται σε πτώχευση, μόνο αν 

δεν έχει συντελεστεί η διανομή.
4. Αν υποβληθεί δήλωση - αίτηση πτώχευσης της Συνεταιριστικής Οργάνωσης από 

το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξή της σε πτώχευση 
από οποιονδήποτε τρίτο, το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι εκκαΟαριστές συγκαλούν 
εντός δέκα (10) ημερών τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφο
ράς, για την πρόληψη της πτώχευσης.

Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται Ισολογισμός και Έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση της Συνεταιριστικής Οργάνωσης και 
την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.
Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και 

πλειοψηφία επιβάλλει στα μέλη έκτακτη εισφορά, ανάλογα με τον αριθμό των μερί
δων του και μέσα στα όρια της από το καταστατικό προβλεπόμενης ευθύνης. Η 
εισφορά αυτή βαρύνει κα τα μέλη που αποχώρησαν για οποιονδήποτε λόγο και τρό
πο μέσα στο τελευταίο πριν από την υποβολή της αίτησης για την κήρυξη της πτώ
χευσης έτος.

Η εισφορά καταβάλλεται μέσα σε διάστημα τριάκοντα (30) ημερών από τη λήψη 
της απόφασης στη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλΟει άπρακτη, το Διοικητικό Συμβού
λιο ή οι εκκαΟαριστές υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα, για την έκτακτη εισφο
ρά στο Ειρηνοδικείο που κηρύσσεται εκτελεστός από αυτό.

5. Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της δήλωσης της προηγούμενης
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παραγράφου του παρόντος άρθρου ή από την κοινοποίηση στη Συνεταιριστική 
Οργάνωση της αίτησης για την κήρυξή της σε πτώχευση, το Διοικητικό Συμβούλιο 
είναι υποχρεωμένο να δηλώσει στο Πρωτοδικείο αν συνεχίζει ή όχι τις πληρωμές ή 
αν η διαφορά μεταξύ παθητικού κα ενεργητικού μειώθηκε κάτω από το όριο της 
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

6. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο, εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν οι λόγοι της 
παρ. 1 του άρθρου αυτού και μετά την πάροδο της κατά την προηγούμενη παράγρα
φο προθεσμίας, κηρύσσει τη Συνεταιριστική Οργάνωση σε πτώχευση.

7. Από την κήρυξή της σε πτώχευση η Συνεταιριστική Οργάνωση διαλύεται. Η 
πτώχευση της Οργάνωσης δεν συνεπάγεται την πτώχευση των μελών.

8. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο διορίζει προσωρινό σύνδικο, ως και τριμελή επι
τροπή, που τα δύο μέλη της εκλέγονται από τα μέλη των πιστωτών και το τρίτο από 
τα μέλη της πτωχευσάσης Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης. Αν οι πιστωτές 
είναι λιγότεροι από τέσσερις ορίζεται διμερής επιτροπή η οποία προέρχεται ανά 
ένα μέλος από τους πιστωτές και τη Συνεταιριστική Οργάνωση.

9. Με αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή του 
συνδίκου ή της επιτροπής των πιστωτών ή του εκπροσώπου της, ο εισηγητής πτώ
χευσης, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου, συγκαλεί τους πιστωτές για 
συμβιβασμό και προεδρεύει της συνέλευσης των πιστωτών.

10. Ο συμβιβασμός, εφόσον επιτευχθεί, επικυρώνεται από το Πολυμελές Πρωτοδι
κείο. Από την επικύρωση αυτή η Συνεταιριστική Οργάνωση αναβιώνει και συνεχί
ζει τις εργασίες της.

Μετά την κατάρτιση του συμβιβασμού οι πιστωτές δεν μπορούν να στραφούν 
κατά των μελών.
Η απόφαση με την οποία επικυρώνεται ο συμβιβασμός κοινοποιείται με φροντίδα 

της Οργάνωσης στον Ειρηνοδίκη και στην εποπτεύουσα αρχή.
11. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί πτωχεύσεως του 

εμπορικού νόμου
12. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες της επιτροπής των πιστωτών και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια.

Ά ρ θ ρ ο  33 
Συγχώνευση - Διαδικασία

1. Δύο ή περισσότερες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις του αυτού βαθμού 
μπορεί να συγχωνευτούν σε μία.

Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με την ίδρυση μιας νέας Συνεταιριστικής 
Οργάνωσης, στην οποία ενσωματώνονται οι συγχωνευόμενες, είτε με την ενσωμά
τωση μιας ή περισσότερων Συνεταιριστικών Οργανώσεων σε άλλη, η οποία λει
τουργεί.

2. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των υπό 
συγχώνευση Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται 
περιληπτικά σε μία εφημερίδα του νομού της έδρας των υπό συγχώνευση Συνεται
ριστικών Οργανώσεων μετά την οποία ενεργείται υποχρεωτικά απογραφή και απο
τίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων Οργανώσεων.

Η αποτίμηση γίνεται στην τρέχουσα αξία των εκτιμώμενων στοιχείων, από επι
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τροπή η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της εποπτεύουσας αρχής και τους 
προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων των υπό συγχώνευση Οργανώσεων.

3. Τα Διοικητικά Συμβούλια των υπό συγχώνευση Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
συγκαλούν με πρόσκλησή τους σε κοινή Γενική Συνέλευση τα μέλη αυτών. Η συνέ
λευση αυτή εκλέγει προσωρινό Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο της νέας Οργά
νωσης και ψηφίζει το Καταστατικό της Οργάνωσης, που προκύπτει από τη συγχώ
νευση.

Το Καταστατικό πρέπει να προβλέπει συνεταιρική μερίδα τουλάχιστον ίση προς 
τη μεγαλύτερη από τις προβλεπόμενες στα Καταστατικά των συγχωνευόμενων 
Οργανώσεων, καθώς και ευθύνη τουλάχιστον ίση προς το μεγαλύτερο όριο της 
ευθύνης που προβλέπεται στα ίδια Καταστατικά.

4. Το νέο Καταστατικό εγκρίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος 
νόμου. Η συγχώνευση συντελείται από την καταχώριση στο ειδικό μητρώο του 
εγκεκριμένου Καταστατικού με μνεία του αριθμού της εγκριτικής απόφασης του 
Ειρηνοδικείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Από την ημε
ρομηνία αυτήν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων Οργανώσεων 
αποτελούν περιουσία της νέας Συνεταιριστικής Οργάνωσης.

5. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης 
στο ειδικό μητρώο του Ειρηνοδικείου, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο συγκα- 
λεί τα μέλη της νέας Συνεταιριστικής Οργάνωσης σε Γενική Συνέλευση για την 
εκλογή των Συμβουλίων της Συνεταιριστικής Οργάνωσης.

6. Η συγχώνευση συνεπάγεται την καθολική διαδοχή της νέας Συνεταιριστικής 
Οργάνωσης σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Οργανώσεων που συγ- 
χωνεύΟηκαν. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τη νέα Οργάνωση.

7. Τα μέλη των Οργανώσεων που συγχωνεύΟηκαν καθίστανται μέλη της νέας 
Οργάνωσης με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει το νέο Καταστα
τικό, επιφυλασσομένης της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του παρό
ντος νόμου.

Η προσωπική ευθύνη των μελών της νέας Συνεταιριστικής Οργάνωσης για χρέη 
μιάς των Οργανώσεων που συγχωνεύΟηκαν, εφόσον τα χρέη αυτά είχαν καταστεί 
ληξιπρόθεσμα πριν από τη συγχώνευση, περιορίζεται στα μέλη της τελευταίας 
αυτής Συνεταιριστικής Οργάνωσης.

8. Οι συνεταιρικές μερίδες των Οργανώσεων που συγχωνεύΟηκαν θεωρούνται 
κεφάλαιο της νέας Οργάνωσης. Αν οι συνεταιρικές μερίδες αυτές ήταν άνισες σε 
αξία, η κοινή Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο καταβολής της διαφοράς από τα 
μέλη που είχαν μερίδες κατώτερης αξίας.

9. Το Λιοικητικό Συμβούλιο της νέας Συνεταιριστικής Οργάνωσης μέσα σε ένα 
εξάμηνο από την ανάληψη των καθηκόντων του αποφασίζει για τους διατηρητέους 
ή μή υπαλλήλους των Οργανώσεων που συγχωνεύΟηκαν. Στους απολυόμενους 
■/αποβάλλεται από τη νέα Οργάνωση η νόμιμη αποζημίση. Η ανωτέρω απόλυση δεν 
εμποδίζεται από την τυχόν ιδιότητα των απολυομένων υπαλλήλων ως μονίμων.

10. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις που συγχωνεύονται με τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής παντός φόρου, 
τέλους, χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, εφόσον η συγχώνευση ολοκληρωθεί εντός 
δύο ετών, από της ισχύος του παρόντος νόμου.
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Ά ρ θ ρ ο  34 
Διάλυση - Εκκαθάριση

1. Οι Αγροτικές - Συνεταιριστικές Οργανώσεις διαλύονται:
α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειας τους που ορίζει το Καταστατικό και δεν αποφασί- 

στηκε η παράτασή τους από τη Γενική Συνέλευση.
β) Αν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την πλειοψηφία του άρθρου 19 παρ. 1 
γ) Αν κηρυχθούν σε πτώχευση.
2. Αίτηση για διάλυση της Α.Σ.Ο. μπορεί να υποβληθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο 

από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο, το 1/20 των μελών της και 
από την Εποπτεύουσα Αρχή αν:

α) Η λειτουργία της έχει αποβεί παράνομη.
β) Αδρανεί για δύο διαχειριστικές περιόδους ή, αν από τη μείωση της δραστηριό- 

τητάς της για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού της.
γ) Ο αριθμός των μελών της έχει μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέ- 

πεται από τον παρόντα νόμο.
Η αίτηση υποβάλλεται στο Πρωτοδικείο της έδρας της Α.Σ.Ο., που δικάζει κατά 

τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και η απόφασή του δεν υπόκειται σε ένδι
κα μέσα.

3. Η διάλυση της Α.Σ.Ο. επέρχεται:
α) Από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της.
β) Από την ημερομηνία που η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διάλυσή της, ή σε 

περίπτωση ακύρωσής της, σύμφωνα με το άρθρο 20, από την ηιιερομηνία που δημο- 
σιεύΟηκε η απόφαση του Πρωτοδικείου.

γ) Από τη δημοσίευση της απόφασης του Πρωτοδικείου για τη διάλυσή της. 
δ) Από την τελεσιδικία της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου για πτώχευ

ση.
4. Η διάλυση της Α.Σ.Ο. γνωστοποιείται από τον Προϊστάμενο του Εποπτικού 

Συμβουλίου στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών του νομού που έχει την έδρα 
της, στην Πανελλήνια Συνομοσπονδία, στην Εποπτεύουσα Αρχή της Α.Σ.Ο. και στο 
Υπουργείο Γεωργίας.

5. Τη διάλυση της Α.Σ.Ο. ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η Α.Σ.Ο. κηρυχθεί σε πτώ
χευση, εφαρμόζεται το άρθρο 32 του παρόντος νόμου.

6. Η εκκαθάριση διενεργείται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση 
της Α.Σ.Ο. ή το Πρωτοδικείο ανάλογα με το λόγο διάλυσης μπορεί με την απόφασή 
τους να ορίσουν άλλους εκκαΟαριστές.

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαΟαριστών, μετά από 
αίτηση του Εποπτικού Συμβουλίου ή δανειστή της Α.Σ.Ο., το Πρωτοδικείο της 
έδρας της Α.Σ.Ο. διορίζει άλλους εκκαΟαριστές κατά τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας.

7. Η Α.Σ.Ο. λογίζεται ότι υφίσταται μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και για τις 
ανάγκες αυτής.

Το Εποπτικό Συμβούλιο παραμένει το ίδιο, έστω και αν στο μεταξύ λήξει η θητεία 
του.
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8. Οι εκκαΟαριστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διοικητι
κού Συμβουλίου.

9. Με την έναρξη της εκκαθάρισης συντάσσεται Ισολογισμός, ο οποίος γνωστοποι
είται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο. Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο Ισολογισμός 
συντάσσεται στο τέλος κάθε έτους.
Ο τελικός Ισολογισμός καταρτίζεται στο τέλος της εκκαθάρισης.
10. Οι εκκαΟαριστές φροντίζουν για τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων 

και τη ρύθμιση των εκκρεμών λογαριασμών της Α.Σ.Ο. Γνωστοποιούν τη διάλυση 
με δημοσίευση σε μία ημερήσια ή περιοδική εφημερίδα του νομού της έδρας της 
Α.Σ.Ο. και καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους.

11. Απαιτήσεις πιστωτών κατά της Α.Σ.Ο. παραγράφονται πέντε έτη μετά τη διά
λυσή της.

12. Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται κατά πρώτο λόγο τα ληξιπρόθε
σμα χρέη της Α.Σ.Ο. προς τρίτους με πρόταξη των χρεών προς τους εργαζομένους. 
Τα ποσά των επίδικων και μή ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατατίθενται στην 
Α.Τ.Ε. Αν το ποσό που απομένει δεν επαρκεί για την απόδοση των συνεταιρικών 
μερίδων, τούτο διανέμεται μεταξύ των μελών, ανάλογα με τον αριθμό των μερίδων 
κάθε μέλους.

13. Το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει μετά την κάλυψη των απαιτήσεων 
των τρίτων και την απόδοση των συνεταιρικών μερίδων διανέμεται στα μέλη, εκτός 
αν άλλως ορίζει το Καταστατικό.

14. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός Ισολογισμός εγκρίνονται από 
τη Γενική Συνέλευση. Αν η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι αδύνατη, οι 
λογαριασμοί κατατίθενται από τους εκκαΟαριστές στο Πρωτοδικείο. Η εκκαθάριση 
τελειώνει την ημέρα της εγκριτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή της κατά
θεσης του τελικού Ισολογισμού στο Πρωτοδικείο.

15. Τα βιβλία και τα αρχεία της Α.Σ.Ο. που διαλύθηκε παραδίδονται στην Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών, φυλάσσονται για δέκα (10) έτη και είναι προσιτά στους 
ενδιαφερόμενους, με εξαίρεση τα βιβλία και τα στοιχεία τα οποία τηρούνται με 
βάση τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και φυλάσσονται για δέκα έως δεκαπέ
ντε και έντεκα έτη, αντίστοιχα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  I'
ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Ά ρ θ ρ ο  35 
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

1. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) είναι ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτι
κού δικαίου που συνιστάται από Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς με 
αντικείμενο και σκοπό την ενίσχυση, διεύρυνση και συντονισμό των δραστηριοτή
των των Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών που είναι μέλη της. Η Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών μπορεί να αναλαμβάνει και η ίδια δραστηριότητες από αυτές που 
προβλέπονται για τα μέλη της από τον παρόντα νόμο, είτε για λογαριασμό της, είτε 
για λογαριασμό των μελών της
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2. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών για την εκπλήρωση του σκοπού της μπο
ρεί να συνεργάζεται με τις Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις, τις Κοινοπραξίες 
και την Π ΑΣΕΓΕΣ καθώς και με αντίστοιχες Συνεταιριστικές Οργανώσεις της Κοι
νότητας.

3. Για τη σύσταση Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών απαιτείται να συνταχΟεί 
και υπογραφεί Καταστατικό από τους εκπροσώπους των Συνεταιρισμών που επι
θυμούν τη σύσταση της Ένωσης. Η εξουσιοδότηση για τη σύσταση της Ένωσης και 
η υπογραφή του Καταστατικού στηρίζεται σε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
κάθε Συνεταιρισμού που Οα συμμετέχει στην Ένωση.

Για τη σύσταση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών απαιτείται η συμμετοχή 
τριάντα (30) τουλάχιστον Αγροτικών Συνεταιρισμών. Σε περίπτωση δε, που οι λει- 
τουργούντες στο νομό Συνεταιρισμοί είναι λιγότεροι του αριθμού τούτου, συνιστά- 
ται Ένωση κατ' εξαίρεση. Οι ήδη λειτουργούσες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρι
σμών με μέλη - συνεταιρισμούς λιγότερους των τριάντα (30) συνεχίζουν τη λει
τουργία τους.

Η Ένωση έχει έδρα μία κοινότητα ή δήμο του νομού που ορίζεται από το Κατα
στατικό της. Η περιφέρεια της Ένωσης επεκτείνεται στο σύνολο των περιφερειών 
των Συνεταιρισμών που είναι μέλη της.

4. Το Καταστατικό της Ένωσης μπορεί να προβλέπει τη λειτουργία αντίστοιχων 
Ειδικών ή και Τοπικών Συνελεύσεων των αντιπροσώπων των Συνεταιρισμών της 
περιοχής σε περίπτωση που υπάρχει παράρτημα της Ένωσης Αγροτικών Συνεται
ρισμών. Ως προς τις  Ειδικές Συνελεύσεις ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του 
άρθρου 21.

5. Κάθε Αγροτικός Συνεταιρισμός συμμετέχει στα κεφάλαια της Ένωσης με ποσό 
που ορίζει το Καταστατικό της. Η μεταβολή του ποσού επέρχεται με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης.

6. Το Καταστατικό της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών εγκρίνεται από το 
αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατά
ξεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος νόμου.

7. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών υποχρεούται να τηρεί ειδικούς φακέλους 
για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της δύναμής της, όπου φυλάσσονται το 
Καταστατικό και όλα τα σχετικά με το Συνεταιρισμό Έγγραφα.

8. Αγροτικός Συνεταιρισμός δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης Ένωσης του 
αυτού σκοπού στην ίδια περιφέρεια.

9. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις μπορούν να πρακτορεύουν στην περιφέρειά 
τους ασφαλιστικές εταιρείες των οποίων η πλειονότητα των μετοχών ανήκει σε 
αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις ή και στην Α.Τ.Ε.

Ά ρ θ ρ ο  36 
Γενική Συνέλευση Ε.Α.Σ. - Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Η Γενική Συνέλευση της Ε.Α.Σ. απαρτίζεται από τους αντιπρόσωπους των 
Αγροτικών Συνεταιρισμών που μετέχουν σ' αυτήν.

Οι αντιπρόσωποι των Συνεταιρισμών, που δεν έχουν καταβάλει το ποσό με το 
οποίο συμμετέχει ο Συνεταιρισμός στα κεφάλαια της Ένωσης, όπως ορίζει το 
καταστατικό της, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν υπολογίζονται στην απαρτία 
της Γενικής Συνέλευσης.

Οι αντιπρόσωποι των Συνεταιρισμών αυτών δεν εκλέγονται μέλη των Συμβου
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λίων της Ένωσης, ούτε αντιπρόσωποί τους σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή στην 
ΠΑΣΕΓΕΣ.

2. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης έχουν οι αντιπρόσωποι 
των Αγροτικών Συνεταιρισμών, ανεξαρτήτως του χρόνου εγγραφής τους στην 
Ένωση. Οι Αντιπρόσωποι των Αγροτικών Συνεταιρισμών στη Γενική Συνέλευση 
τη ς ' Ενωσης καθορίζονται με βάση την εξής αναλογία:
Τα πρώτα 50 μέλη (1-50) : 1 Αντιπρόσωπος
Τα 50 επόμενα μέλη (51-100) : 1 »
Για κάθε 100 επόμενα μέλη : 1 »

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν, άνευ ψήφου οι πρόεδροι των 
Συνεταιρισμών.

3. Κάθε αντιπρόσωπος έχει μία ψήφο Το Καταστατικό της Ένωσης δύναται να 
προβλέπει και επιπλέον ψήφους ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών των Συνε
ταιρισμών - μελών με την Ένωση κατά την τελευταία προ της Γενικής Συνέλευσης 
διετία.

Οι επιπλέον ψήφοι κάθε Συνεταιρισμού δεν μπορεί να είναι περισσότεροι των 
επτά (7) και διαμοιράζονται μεταξύ των αντιπροσώπων. Εφόσον από τη διαίρεση 
παραμένει υπόλοιπον ψήφων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης με απόφασή 
του εξουσιοδοτεί τους αντιπροσώπους που Οα έχουν τις ψήφους αυτές. Το Διοικη
τικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης ως ανωτέρω και στην περίπτωση που οι επιπλέ
ον ψήφοι είναι λιγότεροι των αντιπροσώπων.
4. Οι αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στη Γενική 

Συνέλευση της Ένωσης για λογαριασμό των τακτικών, πλην όμως δεν έχουν το 
δικαίωμα να εκλέγονται στα Συμβούλια αυτής, οι αντιπρόσωποί της στις Τριτοβάθ
μιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις και την ΠΑΣΕΓΕΣ.

5. Ο αντιπρόσωπος του Συνεταιρισμού, ο οποίος ανακαλείται με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσής του, ασκεί τα καΟήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας του, αν 
έχει εκλεγεί μέλος Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου Αγροτικής Συνεταιριστι
κής Οργάνωσης ανωτέρου βαθμού της ΠΑΣΕΓΕΣ.

6. Ο αντιπρόσωπος παύει αυτοδίκαια να ασκεί τα καΟήκοντά του, όταν έχει δια
γραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 ή επήλΟε κώλυμα από τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 23 παρ. 9, ή δήλωσε ότι Οα αποχωρήσει σύμφωνα με τους όρους του Κατα
στατικού και του νόμου.

Η θητεία των αντιπροσώπων σε κάθε περίπτωση λήγει πάντοτε με τη λήξη της 
θητείας των Δ.Σ. του Συνεταιρισμού του.

7. Η Γενική Συνέλευση της Έ νωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών συγκαλείται 
τακτικά μία φορά το έτος, μέσα στο πρώτο τετράμηνο από τη λήξη της χρήσησης 
και έκτακτα, όταν το ζητήσει τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθ
μού των αντιπροσώπων. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που κατά την προηγούμενη 
χρήαη δεν είχαν καμία δοσοληψία εκτός αν αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία, αρμο- 
δίως πιστοποιημένη με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών τους, δεν έχουν 
δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

8. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης, εκλέγο
νται από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων. Ο αριθμός των μελών του Διοι
κητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης ορίζεται από το Καταστατικό και 
είναι περιττός.

Ό ταν ο αριθμός των μελών του μόνιμου προσωπικού υπερβαίνει τα είκοσι (20),
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εκπρόσωπός τους συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ένωσης κατά τις 
οποίες πρόκειται να συζητηθούν θέματα προσωπικού.

9. Ό λα  τα θέματα που αναφέρονται σε εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου αντιπρο
σώπων και Εποπτικού Συμβουλίου ρυθμίζονται κατ' ανάλογη εφαρμογή του 
άρθρου 23 του παρόντος νόμου.

Ά  ρ θ ρ ο 37 
Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις

1. Οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.) συνιστώνται από Ενώσεις 
Αγροτικών Συνεταιρισμών. Αποτελούν ίδια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με 
αντικείμενο και σκοπό το συντονισμό και την ενίσχυση της συνεταιριστικής δράσης 
των μελών τους και την ανάληψη συνεταιριστικών εργασιών σε πανελλαδική κλί
μακα σε κλάδους παραγωγής ή ομοειδή προϊόντα ή παροχής υπηρεσιών όπως ανα
λυτικότερα προβλέπεται από το Καταστατικό τους.

2. Μέλη της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης μπορεί να είναι και Αγροτικοί 
Συνεταιρισμοί ή Κοινοπραξίες τους, που ασχολούνται με ειδικό κλάδο παραγωγής 
ή το βασικό προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της Κεντρικής Συνεταιριστικής 
Ένωσης, εφόσον δεν μετέχουν σε Ένωση - μέλος της Κεντρικής Συνεταιριστικής 
Ένωσης.
3. Για κάθε κλάδο παραγωγής ή βασικό προϊόν ή ομοειδή προϊόντα μπορεί να 

συνιστάται Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση με περιφέρεια ολόκληρη την επικρά
τεια και με έδρα που ορίζεται στο Καταστατικό της. Για τη σύσταση δεύτερης 
ΚΕ.Σ.Ε. για το ίδιο βασικό ή ομοειδές προϊόν, απαιτείται η συμμετοχή είκοσι (20) 
τουλάχιστον Ε.Α.Σ.

4. Οι δραστηριότητες της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης προβλέπονται και 
καθορίζονται αναλυτικότερα στο Καταστατικό της.

5. Για τη σύσταση Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης απαιτείται να συνταχΟεί 
και υπογραφεί Καταστατικό από τους εκπροσώπους των Ενώσεων Αγροτικών 
Συνεταιρισμών, ή Κοινοπραξιών τους, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται για το σκοπό 
αυτόν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδρυτικών μελών της.

Το Καταστατικό της Κεντρικής Συνεταιριστικής Έ νωσης εγκρίνεται από το 
Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της, κατά τις διατάξεις των άρθρων 6 και7 του 
παρόντος νόμου.

6. Το ποσό της συνεταιρικής μερίδας καθορίζεται από το Καταστατικό της.
Ο αριθμός των συνεταιρικών μερίδων κάθε μέλους είναι ανάλογος με το ύψος 

των συναλλαγών του με την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση.
Ο υπολογισμός γίνεται κάθε τριετία με βάση τις  συναλλαγές της προηγούμενης 

διετίας από την εποπτεύουσα των Αγροτικών Συνεταιρισμών αρχή.
Για τον καθορισμό του αριθμού των μερίδων και μετά από έλεγχο των στοιχείων 

που υποβάλλει σ' αυτήν το Δ.Σ. και Ε.Σ., με κοινή απόφασή τους κατά την πρώτη 
λειτουργία της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης ή την εγγραφή νέου μέλους, 
λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ύψους της παραγωγής του προϊόντος κατά τη 
τελευταία τριετία. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις που δεν έχουν καμιά 
συναλλαγή εκπροσωπούνται με έναν (1) αντιπρόσωπο άνευ ψήφου.

7. Η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης απαρτίζεται από 
τους αντιπροσώπους τ ω ν  μελών της.
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Κάθε μέλος εκπροσωπείται στην Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση με έναν τακτι
κό αντιπρόσωπο για καθεμιά μερίδα που έχει σ' αυτήν.

Ένωση με περισσότερες συνεταιρικές μερίδες, εκπροσωπείται στην Κεντρική 
Συνεταιριστική Ένωση και από δεύτερο αντιπρόσωπο.

8. Η Ένωση έχει μια ψήφο στην Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση για καΟεμία (1) 
συνεταιρική μερίδα που έχει σ' αυτήν.

9. Ό λα  τα άλλα θέματα που αναφέρονται στη σύσταση των Κεντρικών Συνεταιρι
στικών Ενώσεων, στην εκλογή Διοικητικού και Εποπτικοί/Συμβουλίου και γενικά 
στη διοίκηση και λειτουργία τους, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του παρόντος νόμου που εφαρμόζονται ανάλογα.

Ά  ρ θ ο ο 38
Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

1. Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.) είναι ίδιο 
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που συνιστάται μεταξύ των Αγροτικών Συνε
ταιριστικών Οργανώσεων του αυτού ή διάφορου βαθμού, με αντικείμενο και σκοπό 
τη δια της ευρύτερης συνεργασίας ορθολογιστικότερη και οικονομικότερη οργάνω
ση της συγκέντρωσης, τυποποίησης, βιοτεχνικής ή βιομηχανικής επεξεργασίας και 
διάθεσης των γεωργικών τους προϊόντων.

2. Για τη σύσταση Κοινοπραξίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων απαι
τείται να συνταχΟεί και υπογραφεί Καταστατικό από τους εκπροσώπους των Συνε
ταιριστικών Οργανώσεων, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται για το σκοπό αυτόν, με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Συνεταιριστικών Οργανώσεων που συμμετέ
χουν στην Κοινοπραξία. Για τη σύσταση Κοινοπραξίας απαιτούνται δύο (2) τουλά
χιστον Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις με το αυτό αντικείμενο της Κοινο
πραξίας.

3. Το Καταστατικό της Κοινοπραξίας εγκρίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 6 και 7 του παρόντος νόμου.

4. Η έδρα της Κοινοπραξίας ορίζεται στο Καταστατικό της και η περιφέρειά της 
εκτείνεται στην περιφέρεια των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων που 
μετέχουν σ' αυτήν.

5. Η Κοινοπραξία είναι Συνεταιριστική Οργάνωση πρώτου βαθμού, αν έχει 
συσταΟεί μεταξύ Αγροτικών Συνεταιρισμών, δεύτερου βαθμού, αν έχει συσταΟεί 
μεταξύ Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών και τρίτου βαθμού, αν έχει συσταΟεί 
από Κεντρικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Αν στην Κοινοπραξία συμμετέχουν 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις διαφόρου βαθμού, η κοινοπραξία έχει το βαθμό της 
υπέρτερης Συνεταιριστικής Οργάνωσης που συμμετέχει.

6. Η Γενική Συνέλευση της Κοινοπραξίας απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους 
των Συνεταιριστικών Οργανώσεων που συμμετέχουν σ’ αυτήν. Ο αριθμός των 
αντιπροσώπων κάθε μέλους της Κοινοπραξίας καθορίζεται από το Καταστατικό 
της.

7. Ό λα  τα θέματα που αναφέρονται στη σύσταση, στην εκλογή Διοικητικού και 
Εποπτικού Συμβουλίου και γενικά στη διοίκηση και λειτουργία της Κοινοπραξίας, 
ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, που εφαρμό
ζονται ανάλογα.
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Ά ρ θ ρ ο  39 
Συνεταιριστικές Εταιρείες

1. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις μπορεί να συνιστούν μεταξύ τους ή 
με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του Ελληνικού ή Κοινοτικού Δικαίου, Εται
ρείες του Εμπορικού Νόμου ή του Αστικού Κώδικα.

Οι Εταιρείες αυτές θεωρούνται Αγροτικές Συνεταιριστικές Εταιρείες, εφόσον το 
πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων και γενικά 
του εταιρικού κεφαλαίου ανήκει σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή Συνε
ταιριστικές Εταιρείες τους.

2. Οι ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες Εταιρείες, εφόσον πληρούν τις προϋπο
θέσεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται Αγροτι
κές Συνεταιριστικές Εταιρείες (Α.Σ.Ε.).

3. Οι μετοχές ανώνυμης Συνεταιριστικής Εταιρείας που κατέχουν οι Αγροτικές 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται ελεύθερα, ύστε
ρα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτήν απαιτείται αυξη
μένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών της.

Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις έχουν δικαίωμα προτίμησης σε περί
πτωση μεταβίβασης μετοχών.

Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων που κατέ
χουν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες και Εταιρείες τους σε συνεταιρι
στικές Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Ά ρ θ ρ ο  40 
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών 

Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) - Διάρθρωση
1. Η Π ανελλήνια Συνομοσπονδία  Ενώσεων Α γροτικών Συνεταιρισμώ ν 

(ΠΑΣΕΓΕΣ) είναι το ανώτατο ιδεολογικό και συντονιστικό όργανο του αγροτικού 
συνεταιριστικού κινήματος της χώρας. Εκπροσωπεί τις Αγροτικές Συνεταιριστικές 
Οργανώσεις όλων των βαθμών στο εσωτερικό και εξωτερικό και επιμελείται για 
την τήρηση των συνεταιριστικών αρχών και την ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδέ
ας. Διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν 
το προσωπικό των Α.Σ.Ο. Έ χει περιφέρεια ολόκληρη την επικράτεια και αποτελεί
ται από Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών. Το Καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ μπο
ρεί να προβλέπει ότι μέλη της μπορεί να γίνουν Κεντρικές Ενώσεις, Κοινοπραξίες 
δεύτερου βαθμού και Συνεταιριστικές Εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων μετέ
χουν με ποσοστό 51% τουλάχιστον Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Συνεταιριστι
κές Εταιρείες. Τα μέλη αυτά διαθέτουν στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ από 
μία ψήφο και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών πλην της 
συμμετοχής τους στις αρχαιρεσίες. Η έδρα της ΠΑΣΕΓΕΣ ορίζεται από το Κατα
στατικό της.

2. Η ΠΑΣΕΓΕΣ υποχρεούται να τηρεί ειδικούς φακέλους των μελών της, όπου 
φυλάσσονται τα Καταστατικά και κάθε σχετικό με τα μέλη έγγραφο.

Ά ρ θ ρ ο  41 
Γενική Συνέλευση - Διοίκηση ΠΑΣΕΓΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των
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Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών που μετέχουν σ' αυτήν.
Σε κάθε 50 αντιπροσώπους Ενώσεων αναλογεί ένας (1) αντιπρόσωπος στη Γενική 

Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Θέματα σχετικά με τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, τη λειτουργία της και 

τις αρμοδιότητές της ρυθμίζονται από το Καταστατικό της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη 

και οι αρμοδιότητές του ορίζονται από το Καταστατικό της.
Οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 εφαρμόζονται ανάλογα και για το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Στο Λ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ συμμετέχει επιπλέον αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας 

Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.), που έχει όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του Λ.Σ. μόνον όταν συζητούνται 
θέματα εργατικά. Στα υπόλοιπα θέματα συμμετέχει άνευ ψήφου.

3. Επίσης, στο Δ.Σ. συμμετέχει εκπρόσωπος του μόνιμου προσωπικού της μόνο σε 
θέματα εργασίας που το αφορούν. Σ’ αυτά έχει δικαίωμα ψήφου μόνον ο εκπρόσω
πος προσωπικού της ΠΑΣΕΓΕΣ και όχι ο εκπρόσωπος της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.

4. Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ συγκροτείται, λειτουργεί και αποφασί
ζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23.

5. Η ετήσια εισφορά των μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ προς αυτήν καθορίζεται με απόφα
ση της τακτικής Γενικής Συνέλευσής της, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και 
πλειοψηφία των άρθρων 18 και 19 αντίστοιχα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ΙΑ'
ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Ά ρ θ ρ ο  42 
Κίνητρα

1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας και γνώμη της ΠΑΣΕΓΕΣ, μπορεί να 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση κινήτρων και οικονομικών ενισχύ
σεων προς τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και τις Συνεταιριστικές 
Εταιρείες με σκοπό την προώθηση των δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με τις κεί
μενες διατάξεις.
2. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση κινήτρων και οικονομικών ενι

σχύσεων ή άλλων φορολογικών απαλλαγών των Αγροτικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων διατηρούνται σε ισχύ εκτός αν ρητά καταργούνται με τον παρόντα 
νόμο.

Ά ρ θ ρ ο  43 
Οικονομικές ενισχύσεις - Φορολογικές απαλλαγές

1. Η ΠΑΣΕΓΕΣ ενισχύεται οικονομικά από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργι
κών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) με την καταβολή σ’ αυτήν κάθε χρόνο ένα τοις εκατό 
(1%) από τα έσοδά του, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 5 του ν. 1790/1988, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Ομοίως ενισχύουνται 
οικονομικά η Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.) 
και η Συνομοσπονδία Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥ.Δ.Α.Σ.Ε.) 
από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), με την καταβολή 
κάθε χρόνο σ' αυτές εξ ημισείας ποσοστού 0,50% από τα έσοδά του που πραγματο
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ποιούνται ως ανωτέρω. Τα ανωτέρω ποσοστά από τα έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. δεν υπο
λογίζονται επί των επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η οικονομική 
ενίσχυση καταβάλλεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους με βάση τα έσοδα που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο από τον ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με 
την παραπάνω διάταξη, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

2. Τα Καταστατικά των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και οι τροπο
ποιήσεις τους δεν υπόκεινται στο τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του 
Δημοσίου ή υπέρ τρίτου.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως και κάθε άλλη διάταξη που 
παρέχει διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του 
Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για τη συγχώνευ
ση επιχειρήσεων, εφαρμόζονται ανάλογα και στις συγχωνεύσεις των Αγροτικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

4. Αγορές ακινήτων από Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις για τη δημιουρ
γία επιχειρήσεων μέσα στην περιφέρειά τους ή μεταχειρισμένων κινητών μέσων 
αγροτικής παραγωγής έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση όπως το Δημόσιο.

5. Οι εισφορές των μελών προς τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις δεν 
υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ 
τρίτου.

6. Οι καταθέσεις των μελών του Συνεταιρισμού σε αυτόν, οι αναλήψεις καταθέσε
ων και οι χορηγήσεις δανείων από το Συνεταιρισμό στα μέλη του απαλλάσσονται 
από κάθε τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και από κάθε εισφορά 
ή δικαίωμα υπέρ τρίτου, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 26 
του παρόντος νόμου.

7. Δεν υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ή τέλος ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσί
ου ή τρίτων οι πράξεις με τις οποίες ακίνητα μεταβιβάζονται μεταξύ Αγροτικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων καθώς και μεταξύ Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοι
νοπραξιών και Εταιρειών τους.

8. Απαλλάσσεται του φόρου μεταβίβασης ακινήτων η αξία του ακινήτου που μετα
βιβάζεται στα μέλη των Αγροτικών Συνεταιρισμών πρώτου βαθμού κατά το ποσο
στό που υποβλήθηκε αυτή σε φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά από το Συνεταιρι
σμό του ακινήτου που μεταβιβάζεται.

9. Ειδικά για απαλλαγές από τον Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 
1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α'), όπως ισχύουν κάθε φορά.

10. Συμβάσεις μεταξύ Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και του Δημοσί
ου ή Ν.Π .Δ.Δ. που αφορούν αγροτικά προϊόντα ή γεωργικά εφόδια και υπηρεσίες, 
δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.

11. Η νόμιμη προμήθεια, για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που καταρτίζονται ή 
ανανεώνονται με τη μεσολάβηση Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, κατα
βάλλεται σ' αυτές αντί στον ειδικό λογαριασμό που προβλέπεται από το άρθρο 13 
παρ. 4 του ν. 1256/1982, ανεξάρτητα από το αν προηγήΟηκε ή όχι η υπόδειξη, που 
προβλέπεται από την ίδια πιο πάνω διάταξη.

12. Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να εγγράφεται 
κάθε χρόνο πίστωση ελεγχόμενη απολογιστικά για την οικονομική ενίσχυση της 
ΠΑΣΕΓΕΣ που διατίθεται από αυτήν αποκλειστικά για δαπάνες συνεταιριστικής 
εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης αιρετών στελεχών ή υπαλλήλων 
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό 
τους.
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13. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 26 παράγραφος 3β και από τις παραγράφους 
1 και 12 του παρόντος άρθρου οικονομικές ενισχύσεις απαλλάσσονται από κάθε 
τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από κάθε 
εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.

14. Οι πρωτοβάθμιες Α.Σ.Ο. δεν υποχρεούνται να εγγράφονται στα Εμπορικά 
Επιμελητήρια της περιφέρειάς τους.

Ά ρ θ ρ ο  44
Παραχώρηση εκμετάλλευσης και βελτίωση δασών σε Δασικούς Συνεταιρισμούς - 

Συνεταιρισμοί εκμετάλλευσης δημόσιων εκτάσεων
1. Η επιλογή και ο τρόπος εκμετάλλευσης των συστάδων των κάθε μορφής 

δασών, που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα του 
άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, γίνεται από τη Διεύθυνση Δασών του νομού, η δε 
παραχώρηση της εκμετάλλευσης αυτών πραγματοποιείται με απόφαση του νομάρχη 
προς τους Δασικούς Συνεταιρισμούς του νομού, ύστερα από αίτησή τους.

Στους αυτούς Συνεταιρισμούς ανατίθενται και εργασίες συντήρησης και βελτίω
σης των δασών αυτών.

2. Η παραχώρηση, εφόσον αφορά δάση του Δημοσίου, γίνεται με απόφαση του 
νομάρχη χωρίς μίσθωμα. Στις άλλες περιπτώσεις η παραχώρηση γίνεται με μίσθω
μα και συντελείται με συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη του δάσους και του Συνεται
ρισμού.

Στην απόφαση του νομάρχη και στη συμφωνία περιλαμβάνονται οι όροι εκτέλεσης 
των απαραίτητων, για την εκμετάλλευση, συντήρηση και βελτίωση του δάσους δασι
κών εργασιών

3. Διαφωνία ως προς τους όρους της συμφωνίας μεταξύ του ιδιοκτήτη και του 
Συνεταιρισμού επιλύεται από το νομαρχιακό συμβούλιο του νομού της περιφέρειας 
του δάσους, με την επιφύλαξη της προσφυγής στο διοικητικό πρωτοδικείο.

4. Αν ο Δασικός Συνεταιρισμός δεν πραγματοποιεί την εκμετάλλευση των δασών, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας δασικής υπηρεσίας, εκτός των προστίμων που 
επιβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του π.δ. 126/1986 (ΦΕΚ 44 Α'), ο 
Συνεταιρισμός κηρύσσεται έκπτωτος και αποκλείεται η παραχώρηση σε αυτόν της 
εκμετάλλευσης δασών για τον επόμενο χρόνο.

5. Ό σα  δάση δεν παραχωρήΟηκαν στους Δασικούς Συνεταιρισμούς σύμφωνα με 
τις παραπάνω παραγράφους, τα εκμεταλλεύονται οι ιδιοκτήτες τους με αυτεπιστα
σία ή μίσθωση του λήμματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 
Α').

6. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Γεωρ
γίας, ύστερα από γνώμη της ΠΑΣΕΓΕΣ, καθορίζονται η διαδικασία, τα υποδείγμα
τα συμφωνίας, οι εγγυήσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες για την παραχώρηση της 
εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης δασών στους Δασικούς Συνεταιρισμούς. 
Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και τα ποσοστά στα ακαθάριστα έσο
δα, που προέρχονται από την εκμετάλλευση δασών του Δημοσίου, τα οποία αποδί
δονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο Κεντρικό Ταμείο 
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

7. Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι διατάξεις που αφορούν 
εθνικούς δρυμούς, τα αισθητικά δάση και τα διατηρητέα μνημεία της φύσης, καθώς 
και οι διατάξεις που αφορούν την καταβολή φόρου από τους ιδιοκτήτες των μη
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δημόσιων δασών.
8. Τα Καταστατικά Αγροτικών Συνεταιρισμών Εργασίας ή Συνεταιρισμών που 

είναι μισθωτές δημόσιων εκμεταλλεύσεων (Δασικών, Αλιευτικών), λόγω εξειδικευ
μένου αντικειμένου, μπορεί να θέτουν περιοριστικούς όρους για την εγγραφή 
μελών στους Συνεταιρισμούς.

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τα δάση που ανήκουν 
στους δήμους και τις κοινότητες και ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 
του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α').

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ΙΒ'
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ά ρ θ ρ ο  45
1. Τιμωρούνται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος, εφόσον από 

άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβου
λίου και οι υπάλληλοι Συνεταιριστικών Οργανώσεων αν:

α) Εν γνώσει τους παρέχουν στη Γενική Συνέλευση ή σε εκείνον που διενεργεί το 
διαχειριστικό έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνούνται ή αποκρύπτουν αληθή στοιχεία, 
γεγονότα ή περιστατικά που αφορούν την οικονομική κατάσταση του Συνεταιρι
σμού.

β) Εν γνώσει τους προβαίνουν σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία του 
Συνεταιρισμού ή συντάσσουν ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς του Συνεταιρι
σμού.

γ) Αρνούνται να παραδώσουν ή αποκρύπτουν από εκείνον που διενεργεί διαχειρι
στικό έλεγχο, τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε 
τρόπο τη διενέργειά του.

2. Με φυλάκιση από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις 
δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιμωρούνται τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου 
ή εκείνοι που διενεργούν διαχειριστικό έλεγχο, αν κατά την άσκηση των καθηκό
ντων τους παρέχουν εν γνώσει τους ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτουν ή αρνούνται 
αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν τη διαχείριση ή την οικονομική κατά
σταση του Συνεταιρισμού και περιήλΟαν σε γνώση τους από την εποπτεία ή τον 
έλεγχο που διενεργήΟηκαν.

3. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή 
ή και με τις δύο ποινές, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη 
ποινή, όποιος παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 
Εποπτικού Συμβουλίου, ή της Γενικής Συνέλευσης των μελών των Αγροτικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων, χρησιμοποιώντας σωματική βία ή απειλή σωματι
κής βίας ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη.

4. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος εφόσον από άλλες 
διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος:

α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή εποπτείας ή ελέγχου μετά τη λήξη 
της θητείας του.

β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή ψηφίζει πολλές φορές ή δίνει πολλαπλή ψήφο ή με 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή μη γνήσιου αποτε
λέσματος εκλογής ή νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσμα εκλογής για την ανάδειξη Διοι
κητικών Συμβουλίων, Εποπτικών Συμβουλίων και αντιπροσώπων των Αγροτικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων.
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5. Με τις ίδιες ποινές της προηγούμενης παραγράφου 4 τιμωρούνται τα μέλη του 
Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου ή τα μέλη των επιτροπών που ορίζονται από 
τη Γενική Συνέλευση, ή οι εκκαθαριστές ή οι υπάλληλοι του Συνεταιρισμού στους 
οποίους παραχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτή
των τους, για παράβαση των διατάξεως του νόμου ή του καταστατικού ή για ενέρ
γειες που αντίκεινται στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή για μή εκτέλεση, 
σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, των καθηκόντων τους, καθώς και για την 
παράλειψη σύνταξης και δημοσίευσης του ισολογισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 6 του άρθρου 31 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ΙΓ'
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ά  ρ θ ρ ο 46
Προσωπικό Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

1. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργα
νώσεις είναι:

α) Τακτικό, που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Οργάνωσης και κατα
λαμβάνει θέσεις οι οποίες προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 
της.

β) Με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που καλύπτει ειδικές, έκτακτες, επο
χιακές και πρόσκαιρες ανάγκες της Οργάνωσης.

2. Η υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργα
νώσεων, ρυθμίζεται με την αριΟ. 27346/1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωρ
γίας και Εργασίας Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού Αγροτικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΦΕΚ 700 β'/7.11.1990), όπως τροποποιήθηκε μετα
γενέστερα, για όσα θέματα δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Γεωργίας και Εργασίας, μπορεί να προσαρμοστεί ο Κανονισμός Υπηρε
σιακής Κατάστασης προς τον παρόντα νόμο.

Ά ρ θ ρ ο  47 
Αναγκαστικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

1. Οι αναφερόμενες στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου Αναγκαστικές Συνεταιρι
στικές Οργανώσεις διατηρούνται και διέπονται από τους ειδικούς νόμους που προ
βλέπουν τη λειτουργία τους. Ό που  στους ειδικούς αυτούς νόμους γίνεται παραπο
μπή στην ισχύουσα νομοθεσία εφαρμόζεται ο παρών νόμος.
2. Οι Αναγκαστικές αυτές Συνεταιριστικές Οργανώσεις είναι: 
α) Οι Συνεταιρισμοί Δασοκτημόνων του α.ν. 1627/1939 (ΦΕΚ 64 Α'). 
β) Οι Οινοποιητικοί Σάμου του α.ν. 6085/1934 (ΦΕΚ 85 Α'). 
γ) Οι συνεταιρισμοί Μαστιχοπαραγωγών Χίου του α.ν. 1390/1938 (ΦΕΚ 364 Α'). 
δ) Οι Συνεταιρισμοί Κιτροπαραγωγών του ν. 4878/1931 (ΦΕΚ 54 Α'). 
ε) Ο Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών του ν.δ. 818/1971 (ΦΕΚ 9 Α'). 
στ) Οι Συνεταιρισμοί διαχειρίσεως ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοινής χορτονο

μής του ν.δ. 11.7.1923 (ΦΕΚ 196 Α'). 
ζ) Οι Συνεταιρισμοί Θηραϊκών Προϊόντων Θήρας και Θηρασίας του ν. 359/1947
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(ΦΕΚ 144 Α').
3. Το ποσό της συνεταιρικής μερίδας των μελών των Αναγκαστικών Συνεταιριστι

κών Οργανώσεων, καθορίζεται από το Καταστατικό τους και κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος.

4. Μέλη των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών διαχείρισης ακινήτου συνιδιοκτησίας 
και κοινής χορτονομής, καθώς και των Συνεταιρισμών Δασοκτημόνων καθίστα
νται υποχρεωτικά όλοι οι ιδιοκτήτες ολοκλήρου ιδανικού μεριδίου ή κλάσματος 
αυτού.

Οι κάτοχοι ολοκλήρου ιδανικού μεριδίου διαθέτουν τρεις ψήφους στη Γενική 
Συνέλευση.

5. Στους συνεταιρισμούς ακινήτου συνιδιοκτησίας ή κοινής χορτονομής, αν δεν 
επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία για θέματα που απαιτείται η αυξημένη απαρ
τία και πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 3 και 19 παρ. 1 του παρόντος και κατά την 
επαναληπτική Γενική Συνέλευση, τότε συνέρχεται χωρίς πρόσκληση τρίτη επαναλη
πτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδο
μάδας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Η Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε 
απαρτία με την παρουσία του ενός έκτου (1/6) των μελών.

6. Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί διαχειρίσεως ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοινής 
χορτονομής μπορεί, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, να μεταβιβάζουν, λόγω 
δωρεάς, την κυριότητα ακινήτου συνιδιοκτησίας με τα εμπράγματα και ενοχικά 
δικαιώματα σ' αυτήν, ή τη διαχείριση της κοινής χορτονομής σε ιδιόκτητες εκτά
σεις, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν την ελεύθερη διαχείριση, στο δήμο ή στην κοι
νότητα της καταγωγής των μελών, ή των δικαιοπαρόχων τους, ή το Δημόσιο, ή σε 
οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα.

7. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται, με πρόταση του Υπουργού Γεωρ
γίας, είναι δυνατή η μετατροπή των Αναγκαστικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, 
της παρ. 2 του παρόντος, σε ελεύθερους, καθώς επίσης και η τροποποίηση του 
καταστατικού τους, ύστερα από εισήγηση των ιδίων των οργανώσεων.

Ά ρ θ ρ ο  48 
Μητρώο - Φάκελοι Αγροτικού Συνεταιρισμού

Το Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3, είναι δημόσιο έγγραφο.

Καθένας μπορεί να εξετάσει τις εγγραφές του Μητρώου και να παίρνει επικυρω
μένα αντίγραφα ή αποσπάσματα από αυτό.

Η γραμματεία του Ειρηνοδικείου χορηγεί πιστοποιητικά για τηυ ύπαρξη ή μη ορι
σμένης εγγραφής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  ΙΔ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ά ρ θ ρ ο  49 
Διαγραφή μελών - Προσαρμογή Καταστατικών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Αγροτικών Συνεταιρισμών εντός τριών (3) 
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποχρεούται στη διαγραφή όλων 
των μελών που δεν έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος. Η μη εφαρμογή της παρούσας διάταξης θεωρεί
ται παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται ως ο νόμος ορίζει.
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2. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις παντός βαθμού υποχρεούνται να 
προσαρμόσουν τα Καταστατικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 
εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Οι Κεντρικές Κλαδικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις που λειτουργούν σύμφω
να με το ν. 1541/1985, μετατρέπονται σε Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις ή Κοι
νοπραξίες, με ανάλογη τροποποίηση του Καταστατικού τους.

4. Οι ήδη υπάρχουσες Κοινοπραξίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους, με ανάλογη 
προσαρμογή του Καταστατικού τους στον παρόντα νόμο.

5. Ο παρών νόμος, από την έναρξη ισχύος του, υπερισχύει του Καταστατικού, 
ανεξάρτητα αν προσαρμόστηκε ή όχι το Καταστατικό.

Ά ρ θ ρ ο  50
Λήξη θητείας Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων

1. Η θητεία των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων και των αντιπροσώπων 
των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων όλων των βαθμιδών (Πρωτοβάθ
μιων, Δευτεροβάθμιων, Τριτοβάθμιων, Κοινοπραξιών) και της ΙΙΑΣΕΓΕΣ λήγει 
αυτοδίκαια κατά το χρονικό διάστημα από 5 Νοεμβρίου 1993 έως 28 Ιανουαρίου 
1994 εντός του οποίου υποχρεούνται να διεξάγουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
νέων Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων και αντιπροσώπων Η θητεία των 
οργάνων διοίκησης και των αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων αγροτικών συνε
ταιρισμών που λήγει χρονικά πριν από την 5η Νοεμβρίου 1993, παρατείνεται μέχρι 
την ημερομηνία αυτή.

2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας παρατείνεται η θητεία των Διοικήσεων 
και αντιπροσώπων των ανωτέρω Οργανώσεων επί ένα εξάμηνο από τις ημερομη
νίες της προηγούμενης παραγράφου.

Ά ρ θ ρ ο  51
Έλεγχος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων από Α.Τ.Ε.

Ο έλεγχος των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, έως ότου οργανωθεί το 
Σώμα των Ειδικών Ελεγκτών, ασκείται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, 
με τα εξουσιοδοτούμενα από τη διοίκησή της όργανα, που μπορεί να είναι, εκτός 
των υπαλλήλων της, υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ειδικοί Ελεγκτές, Επι
θεωρητές καθώς και Ορκωτοί Ελεγκτές.
Το τέλος 0,25% που εισπράττεται επί των χορηγούμενων δανείων από τους Αγρο

τικούς Συνεταιρισμούς στα μέλη τους, όπως προβλέπεται με το διάταγμα της 
13.11.1926 και αυξάνεται σε 0,50%, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μέχρι 
την ημερομηνία σύστασης και λειτουργίας του Σώματος Ειδικών Ελεγκτών, 
εισπράττεται από την Α.Τ.Ε.

Ά ρ θ ρ ο  52
Εξυγίανση Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις των οποίων τα χρέη ρυθμίστηκαν ή Οα 
ρυθμιστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α'), δεν επιτρέπε
ται επί μία διετία από τη ρύθμιση των χρεών τους να προσλαμβάνουν πάσης φύσε- 
ως προσωπικό, εξαιρουμένου του εξειδικευμένου επιστημονικού.
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* * ·
(Παρεμβάλλονται άρθρα που αφορούν άλλα θέματα)

Ά ρ θ ρ ο  55 
Καταργούμενες - Διατηρούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται:
α) Ο ν. 1541/1985 (ΦΕΚ 68 Α') εκτός από τα άρθρα 69 παρ. 4 και 78. 
β) Το άρθρο 32 του ν. 1644/1986 (ΦΕΚ 131 Α').
γ) Οι παράγραφοι 3 έως 27 του άρθρου 9 του ν. 1697/1987 (ΦΕΚ 57 Α'). 
δ) Οι παράγραφοι 1 έως 17 του άρθρου 34 του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α'). 
ε) Ο ν. 1891/1990 (ΦΕΚ 93 Α') 

στ) Το άρθρο 28 του ν. 19141/990 (ΦΕΚ 178 Α') 
ζ) Το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 1859/1944 (ΦΕΚ 215 Α'). 
η) Το άρθρο 3 του από 23/30.7.1946 β. δ/τος (ΦΕΚ 226 Α'). 
θ) Η 100614/17.1.1989 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 58 Α').
2. Τα π.δ. 616/1979 (ΦΕΚ 183 Α') και 126/1986 (ΦΕΚ 44 Α'), εξακολουθούν να 

ισχύουν.
Ά ρ θ ρ ο  56 

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα 10 Σεπτεμ3ρίου 1993 
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ. Μ ΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΡ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝ. Ψ ΑΡΟΥΔΑ - Μ ΠΕΝΑΚΗ  Β. Κ0Ν Τ0Γ ΙΑ Ν Ν 0Π 0ΥΛ0Σ

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του κράτους 

Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 1993

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

Α Ν Ν Α  Ψ ΑΡΟΥΔΑ - Μ ΠΕΝΑΚΗ
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Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  

«ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ» 

(Α.Σ.Ο.)

Των Η. Bñáxou, Φ. Κουμουκέβη, Α. ΠοΒύμερσυ

Στο πλαίσιο των πτυχιακών μελετών μας, στο τμήμα Γεωργικής Οικονομίας του 
Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναπτύξαμε το πληροφοριακό σύστημα ΑΣΟ, 
το οποίο διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται μία ποικιλία στοιχείων, τα οποία αναφέ- 
ρονται στις δραστηριότητες των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων της 
Ελλάδας.
Το πληροφοριακό σύστημα ΑΣΟ ανήκει στην κατηγορία των συστημάτων διαχείρι

σης βάσεων δεδομένων, η οποία περιέχει στοιχεία συνεταιρισμών αλλά και διάφο
ρα άλλα στοιχεία π.χ. στοιχεία παραγωγής γεωργικών προϊόντων της Εθνικής Στα
τιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ).

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο χρήστη από το πληροφοριακό σύστημα ΑΣΟ 
βασίζονται στα στοιχεία με τα οποία τροφοδοτείται και τα οποία μπορούν να ταξι
νομηθούν σε τρεις κατηγορίες:

— Στοιχεία γεωργικών προϊόντων. Αναφέρονται στη διαχείρισή τους από τους 
συνεταιρισμούς. Περιλαμβάνουν κοινή και μή κοινή διαχείριση και διαχείριση για 
λογαριασμό τρίτων (π.χ. ποσότητα που συγκεντρώθηκε, υποβλήθηκε σε βιομηχανι
κή επεξεργασία, αξία ποσότητας που συγκεντρώθηκε κλπ.). Συμπεριλαμβάνονται 
εδώ και τα στοιχεία της ΕΣΥΕ που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

— Οικονομικά στοιχεία. Αναφέρονται στη λογιστική και οικονομική κατάσταση 
των συνεταιρισμών. Περιλαμβάνονται τα στοιχεία του ισολογισμού καθώς και οικο
νομικά στοιχεία που μπορούν να προκύψουν από διάφορες πηγές π.χ. ΙΣΕΜ, μελέ
τες φοιτητών κλπ.

— Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία. Αναφέρονται στην περιγραφή και κατάσταση 
των συνεταιρισμών. Περιλαμβάνουν γενικά στοιχεία (έδρα, έτος ίδρυσης κ.α.), τον 
αριθμό μελών, τη λειτουργική διασύνδεσή τους με άλλους συνεταιρισμούς π.χ. σε 
ποιά Ένωση ανήκει κάποιος πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός, σε ποιό υποκατάστημα 
της Αγροτικής Τράπεζας υπάγεται κλπ.

Ό λες οι πληροφορίες παρουσιάζονται υπό μορφή πινάκων στη οθόνη ή τον εκτυ
πωτή και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Το πληροφοριακό σύστημα συσχετίζει τα στοιχεία με τα οποία τροφοδοτείται και 
εμφανίζει κάθε τέτοια συσχέτιση. Έτσι, παρέχονται στο χρήστη - ερευνητή χρονο
σειρές, πληροφορίες κατά νομό η γεωγραφικό διαμέρισμα ή στο σύνολο της Ελλά
δας, κατά συνεταιριστική οργάνωση, κατά βαθμίδα (πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες 
και τριτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις), κατά δραστηριότητα, κατά υποκα
τάστημα της ATE, καθώς και διάφορα στατιστικά, όπως μέσους όρους, τυπικές 
αποκλίσεις, ποσοστά επί τοις εκατό κλπ.
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Με το πλήθος των στατιστικών στοιχείων και των ποικίλων πληροφοριών που 
παρέχονται, ο χρήστης είναι σε θέση να κάνει, σε βάθος, πολύπλευρη μελέτη και 
έρευνα δραστηριοτήτων των συνεταιρισμών στην Ελλάδα. Ο χρήστης, επίσης εξοι
κονομεί χρόνο επειδή ανακτά τις πληροφορίες που θέλει με ευκολία και ταχύτητα. 
Αν η ίδια εργασία γίνει χωρίς τη χρήση υπολογιστή ή και ακόμη με τη χρήση κάποι
ου στατιστικού ή λογιστικού πακέτου το οποίο όμως δεν είναι εξειδικευμένο αλλά 
γενικής χρήσης, τότε είναι σαφές πως τελικά, το ζητούμενο αποτέλεσμα θα αντλη
θεί με περισσότερο κόπο και χρόνο.

Το πληροφοριακό σύστημα ΑΣΟ είναι εξειδικευμένο στους αγροτικούς συνεταιρι
σμούς και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων τους. Μή συμπερι
λαμβανόμενα στοιχεία (π.χ. στοιχεία για τις Γεωργικές Βιομηχανίες) μπορούν να 
προστεθούν αργότερα με αναπροσαρμογή και βελτίωσή του. Αυτό συνεπάγεται 
μικρό κόστος, διότι έχει προβλεφθεί από την αρχή η προσθήκη και η κάλυψη περισ
σότερων στοιχείων.

Κύρια πηγή τέτοιων στοιχείων, έως τώρα, αποτελεί η ATE. Έτσι, το πληροφορια
κό σύστημα ΑΣΟ βασίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος σε στοιχεία της ATE. Είναι 
όμως δυνατό να εφοδιαστεί με στοιχεία τα οποία να προέρχονται από κάποια άλλη 
πηγή π.χ. την ΠΑΣΕΓΕΣ ή απευθείας από τους συνεταιρισμούς (ισολογισμοί κ.α.). 
Οικονομικά στοιχεία μπορούν να έχουν ως πηγή προέλευσής τους ακόμα και φοι
τητές, όπου με μελέτες τους συγκεντρώνουν τέτοια στοιχεία. Γενικά, το πληροφο
ριακό σύστημα μπορεί να εκμεταλλευτεί στοιχεία ανεξάρτητα από την πηγή προέ
λευσής τους. Είναι όμως σκόπιμο η τροφοδότησή του με στοιχεία να είναι όσο το 
δυνατό πλήρης και σταθερή σε χρονική βάση, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ενη
μέρωσή του κάθε έτος.

Η χρησιμοποίησή του μπορεί να γίνει σχεδόν από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, 
με στοιχειώδεις γνώσεις Η/Υ. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουν φοιτητές, ερευνητές 
και γενικά οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για τους συνεταιρισμούς και τη δράση τους. 
Το πληροφοριακό σύστημα ΑΣΟ εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Ι.Σ.Ε.Μ.(Ινστιτούτο 
Συνεταιριστικών Μελετών) το οποίο πρόκειται να το εκμεταλλευτεί, αξιοποιώντας 
τις δυνατότητές του και τα στοιχεία με τα οποία είναι εφοδιασμένο έως τώρα. Η 
αξιοποίησή του με περισσότερα, υπάρχοντα και μελλοντικά, στοιχεία είναι πολύ 
πιθανό να αναδείξει πολλά ευρήματα και πολύτιμες πληροφορίες, που παλιότερα 
έμεναν αναξιοποίητες ή και άγνωστες.

Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι, το πληροφοριακό σύστημα ΑΣΟ αποτελεί 
ένα σημαντικό εργαλείο για οποιονδήποτε θέλει να ερευνήσει και να μελετήσει σε 
βάθος τα συνεταιριστικά θέματα, χρησιμοποιώντας ένα πλήθος διαφορετικών και 
αξιοποιήσιμων πληροφοριών Το Ι.Σ.Ε.Μ. μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να το 
αξιοποιήσει προς όφελος, πάντοτε, των συνεταιρισμών. Προϋπόθεση βέβαια είναι 
η εισαγωγή των απαραίτητων πληροφοριών στο σύστημα, η οποία θα απαιτήσει 
κάποιο χρόνο.
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Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α  
Ε Ν Ω Σ Η

Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Ι Κ Ω Ν  Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ Ι Σ Μ Ω Ν
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1985 

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - Κέκροπος 102 Καλλιθέα  
Τ.Τ. 17674 - Τηλ. 9427.762 - 9426.425 

FAX: 9426426

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ είναι 
το κεντρικό όργανο των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών με την επωνυμία 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - KONSUM και τους οποίους εκπροσωπεί τόσο στη 
χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.

Στη δύναμη της ΕΝΩΣΗΣ ανήκουν 13 πρωτοβάθμιοι Καταναλωτικοί 
Συνεταιρισμοί, που λειτουργούν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας, 
όπως Αθήνα, Κομοτηνή, Κατερίνη, Δράμα, Πάτρα, Λαύριο, Λάρισα, Χαλκί
δα, Σέρρες, κλπ. και διαθέτουν 41 σύγχρονα καταστήματα SUPER 
MARKET, από τα οποία εξυπηρετούνται όχι μόνο τα 40.000 μέλη των 
Συνεταιρισμών, αλλά και το καταναλωτικό κοινό των περιοχών δραστηριό
τητας των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών.

Οι παραπάνω Συνεταιρισμοί, με την πετυχημένη δράση τους, παρεμβαί
νουν ανταγωνιστικά στην ελεύθερη αγορά της δικαιοδοσίας τους και συμ
βάλλουν αποτελεσματικά στην εξυγίανσή της προς όφελος των καταναλω
τών. Στην προσπάθειά τους έχουν αμέριστη τη συμπαράσταση και βοήθεια 
της Ένωσης.

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ συμ
μετέχει στην EURO-COOP, που είναι Οργάνωση των Καταναλωτικών Συνε
ταιρισμών των χωρών - μελών της ΕΟΚ και τώρα προωθούναι οι σχετικές 
διαδικασίες, ώστε σύντομα να καταστεί μέλος της Διεθνούς Συνεταιριστι
κής Ένωσης (I.CA.) και της INTERCOOP.

Η συνεργαονα με τις παραπάνω Διεθνείς Οργανώσεις θα συμβάλει σημα
ντικά στην παραπέρα ανάπτυξη και πρόοδο του ανοικτού καταναλωτικού 
συνεταιριστικού κινήματος της χώρας μας.

Πρόεδρος Δ.Σ.: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΪΠΟΥΤΛΙΑΗΣ
Γενικός Διευθυντής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
Πρόεδρος Συμβουλίου Διευθυντών: ΙΩΣΗΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ



Ε Ε Β Α Θ  αβε
ΣΥΝ ΕΤΑΙΡ ΙΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ξάνθη: Καραολή 79 — Αθήνα Λ. Ριανκούρ 64)

— ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ το εισόδημα των αγροτών.

— ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ποιότητα στον καταναλωτή.

— ΔΙΝΕΙ εργασία στους ανθρώπους της ακριτικής περιοχής.

— ΒΟΗΘΑ την εθνική οικονομία.

— ΣΤΗΡΙΖΕΙ τη  συνεταιριστική ανάπτυξη.



Θ Ε Σ Ε ΙΣ  - Α Π Ο Ψ Ε ΙΣ

ΣΥΡΡΟΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Βιάστηκε η προηγούμενη Κυβέρνηση 
στην ψήφιση νέου νόμου για τους συνε
ταιρισμούς από θερινό τμήμα της Βου
λής. Βιάζεται και η σημερινή να τον 
τροποποιήσει. Γιατί άραγε; Είναι τόσο 
μεγάλο το ενδιαφέρον για την προκοπή 
του θεσμού, ώστε μία Κυβέρνηση να 
φροντίζει να μην τον αφήσει σε εκκρε
μότητα, η δε άλλη να αγωνιά μήπως δει- 
νοπαΟήσει ο συνεταιριστικός θεσμός, 
αν καθυστερήσει για λίγο τις σχεδιαζό
μενες ρυθμίσεις;

Ό χ ι βέβαια. Η μέχρι τώρα μεταχείρι
ση των συνεταιρισμών από διαδοχικές 
κυβερνήσεις δεν μαρτυρεί ευαισθησίες 
και σεβασμό προς τους παγκόσμια  
καθιερωμένους συνεταιριστικούς κανό
νες. Αντίθετα, οι «καινοτομίες» που 
εισάγονται προέρχονται από τους κομ
ματικούς μηχανισμούς, οι οποίοι είτε 
αγνοούν τους πάγιους συνεταιριστι
κούς κανόνες, είτε α δ ιαφ ορούν γ ι’ 
αυτούς όταν δεν εξυπηρετούν τα κομ
ματικά συμφέροντα.

Το ενδιαφέρον των κομματικών μηχα
νισμών εστιάζεται στο εκλογικό σύστη
μα των συνεταιρ ισμώ ν Π αγκόσμια 
πρωτοτυπία μπορεί να διεκδικήσει η 
Ελλάδα για τη φιλολογία που ανέπτυξε 
γύρω από τα εκλογικά συστήματα των 
συνεταιρισμών και την αποτίμηση της 
δημοκρατικότητάς τους. Ό τα ν οι συνε
ταιρισμοί σε όλον τον κόσμο και για 
όλη την ιστορία τους των 150 χρόνων 
εφαρμόζουν ένα εκλογικό σύστημα — 
με ένα ψηφοδέλτιο και αριθμό σταυρών 
ίσο με τον αριθμό των μελών που πρό
κειται να εκλεγούν — στη χώρα μας 
ανακαλύπτουμε άλλα «δημοκρατικά» 
συστήματα καταποντίζοντας και αχρη
στεύοντας τον πυρήνα της δύναμης των 
συνεταιρισμών: την ενότητα.

Θα ανέμενε κανείς ότι εμπόδιο στις 
βλέψεις των κομμάτων Οα αποτελούσαν 
τα ίδια τα μέλη των συνεταιρισμών, 
των οποίων τα συμφέροντα διακυβεύο- 
νται από την αποδυνάμωση των μηχα
νισμών προστασίας των συμφερόντων 
τους. Ό μως, ένας σημαντικός αριθμός 
στελεχών που βρίσκονται στις διοική
σεις των συνεταιριστικών οργανώσεων 
και της Ι1ΑΣΕΓΕΣ αναδείχΟηκαν στα 
αξιώματα αυτά με υποστήριξη των κομ
ματικών μηχανισμών, οπότε η δύναμη 
αντίστασής τους είναι περιορισμένη.

Οι διασυνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις 
που είχαν εδραιωθεί είναι ό,τι χειρότε
ρο Οα μπορούσε να υπάρξει σε μιά επο
χή οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής 'Ενω
σης, που συνεπάγεται οξυμένο ανταγω
νισμό και προϋποθέτει την ύπαρξη 
υγιών φορέων αυτοπροστασίας των 
μ ικρών ο ικονομ ικώ ν μονάδων και 
κυρίως των μικρών γεωργικών εκμε
ταλλεύσεων που αποτελούν το σχεδόν 
αποκλειστικό χαρακτηριστικό της ελλη
νικής γεωργίας. Η μόνη ελπίδα που 
απομένει είναι να γίνει αντιληπτή η 
κρισιμότητα των καιρών και η χρησιμό
τητα του αυτόνομου συνεταιριστικού 
θεσμού για την επιβίωση των μικρών 
ελληνικών παραγωγικώ ν μονάδων, 
ώστε οι υπεύθυνοι της Πολιτείας, των 
κομμάτων και ων συνεταιρισμών να 
αρθούν υπεράνω των μικρό - σκοπιμο
τήτων και να ενδιαφερΟούν για  την 
προστασ ία  των συμφερόντω ν της 
χώρας. Οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης όχι μόνον δεν Οα περιμέ
νουν τη λήξη των δικών μας παλινω
διών αλλά Οα επωφεληΟούν. Ό τα ν οι 
ενδιαφερόμενοι δεν διακρίνουν και δεν 
προστατεύουν τα συμφέροντά τους για
τί Οα ανησυχήσουν οι τρίτοι;
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6 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

Οι πρόσφατες εκλογές ανέδειξαν 6 
βουλευτές προερχόμενους από τους 
συνεταιρισμούς. Είναι οι:

— Βαγγέλης Αργύρης, μέχρι τώρα 
Πρόεδρος της ΓΙΑΣΕΓΕΣ.

— Γεώργιος Δρυς, μέλος του Α.Σ. της 
ΓΙΑΣΕΓΕΣ που ήταν βουλευτής και 
στην προηγούμενη Βουλή.

— Δημήτρης Γαϊτανίδης, αντιπρόε
δρος του Δ .Σ .. της Π ΑΣΕΓΕΣ.

— Κώστας Διαμαντής, μέλος του Δ.Σ. 
της ΠΑΣΕΓΕΣ και πρώην Πρόεδρος 
της ΚΥΔΕΠ, ο οποίος ήταν βουλευτής 
και στην προηγούμενη Βουλή.

— Θωμάς Σερέτης, Π ρόεδρος της 
Έ νω σης Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Σερρών, βουλευτής και στην προηγού
μενη Βουλή.
— Βαγγέλης Κουρτίδης, Πρόεδρος της 

ΣΕΚΑΠ και της Έ νω σης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Ξάνθης, οποίος είχε 
εκλεγεί Βουλευτής και σε προηγούμενες 
εκλογές.

Η επιλογή τ η ς .......  σειράς μεγάλων
σ υνεταιρ ιστικώ ν Ο ργανώσεω ν στο 
καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης δια
δικασία που διάλεξε η Αγροτική Τράπε
ζα της Ελλάδος για την εξυγίανση του 
χαρτοφυλακίου της δεν είναι ίσως η 
πλέον κατάλληλη μεΟόδευση για την 
εξυγίανση των ίδιων των Συνεταιριστι
κών Οργανώσεων, που έπαιξαν και που 
Οα κληθούν και πάλι να παίξουν ένα 
πολύ σημαντικό ρόλο στην αγροτική 
οικονομία της χώρας.

Ιδιαίτερα όσον αφορά τριτοβάθμιες 
συνεταιριστικές οργανώσεις, το κενό 
της απουσίας των οποίων δεν μπορεί να 
καλυφθεί αποτελεσματικά και προς το 
συμφέρον του αγροτικού κόσμου από

Ο αριθμός αυτός ίσως αποτελεί ρεκόρ 
για τους συνεταιρισμούς και Οα μπο
ρούσε να χαιρετισΟεί ως επιτυχία, αν οι 
βουλευτές αυτοί, προερχόμενοι από τα 
δύο μεγαλύτερα κόμματα, ένωναν τις 
δυνάμεις τους και μαζί με άλλους που 
γνωρίζουν και εκτιμούν το συνεταιρι
στικό θεσμό αποτελούσαν συμπαγή 
δύναμη στο Κοινοβούλιο για τη στήριξη 
της ανάπτυξης των συνεταιρισμώ ν 
όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Αν αυτό αποδειχΟεί ακατόρθω το, 
όπως επανειλημμένως στο παρελθόν 
στα πλαίσια της ΓΙΑΣΕΓΕΣ και άλλων 
συνεταιριστικών οργανώσεων, η ευθύνη 
που Οα βαραίνει τους εκλεγέντες βου
λευτές Οα είναι τεράστια. Είναι η στιγ
μή να δείξουν οι βουλευτές αυτοί, αν 
μεταφέρουν το μήνυμα των συνεταιρι
σμών στα κόμματά τους και στη Βουλή 
ή τα μηνύματα των κομμάτων στους 
συνεταιρισμούς.

άλλους ιδιωτικούς φορείς ή και από τις 
υπάρχουσες Πρωτοβάθμιες και δευτερο
βάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

Προτεραιότητα της νέας πολιτικής 
ηγεσίας και της νέας Διοίκησης της Α'ΓΕ 
Οα πρέπει να αποτελέσει η αναζήτηση σε 
στενή συνεργασία με την ηγεσία ων 
Συνεταιριστικώ ν Οργανώσεων μιάς 
ορθολογικής κοινά αποδεκτής διαδικα
σίας εξυγίανσης των οικονομικών μελε
τών των υπερχρεωμένων συνεταιριστι
κών οργανώσεων σε κλίμα αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και στήριξης.

Οι υπερχρεωμένες συνεταιριστικές Οργανώσεις 
σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
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•  Η νέα ηγεσία του Υπουργείου 

Γεωργίας
Μετά τις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου από 

τη νέα Κυβέρνηση τοποθετήθηκε Υπουργός 
Γεωργίας ο κ. Γεώργιος Μωραΐτης και 
Υφυπουργός ο κ. Φλώρος Κωνσταντίνου.

Ο κ. Γ. Μωραΐτης γεννήθηκε στο Βασιλό
πουλο Ιωαννίνων το 1942. Σπούδασε στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία (ιεροδιδασκαλείο 
Βελλάς) και Νομικά, Πολιτικές και Οικονο
μικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Έχει εκλεγεί Βουλευτής Ιωαννίνων το 1977, 
το 1981, το 1985, Ιουν. 1989, Νοεμ. 1989 με 
το ΓΙΑΣΟΚ. Έχει χρηματίσει Υφυπουργός 
Γεωργίας (Οκτ. 1981), Υπουργός Εμπορίου 
(Ιουλ. 1982), Αν. Υπουργός Γεωργίας (Ιαν. 
1984), Αν. Υπουργός Εθνικής Αμύνης 
(Νοέμ. 1988).

Ο κ. Φ. Κωνσταντίνου γεννήθηκε στο 
Καλαμπόκι Λράμας το 1952. Σπούδασε 
Οικονομικά (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και 
Αγροτική Οικονομία (Ακαδημία Οικονομι
κών Επιστημών Βουκουρεστίου). Έ χει 
εκλεγεί Βουλευτής Δράμας το Νοέμ. 1981, 
το 1985, τον Ιαν. 1989, το Νοέμ. 1989 και 
τον Απρ. 1990 με το ΙΙΑΣΟΚ.
• Νέοι Γενικοί Γραμματείς 

στο Υπουργείο Γεωργίας
Με κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού 

και των αρμοδίων Υπουργών διορίστηκαν 
ως Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου 
Γεωργίας οι εξής: 
α) Σταύρος Μερινίδης 
β) Γιάννης Χμπώκος (Γενικός Γραμματέας 

Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος) και 
γ) Λημήτρης Δαμιανός (Γενικός Γραμματέ

ας Αγροτικής Πολιτικής ΕΟΚ και Διεθνών 
Σχέσεων).

Ο κ. Μερινίδης είναι π. Βουλευτής στο Ν. 
Κιλκίς, ο κ. Δαμιανός Καθηγητής της Αγρο
τικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών και ο κ. Σμπώκος π. Βουλευτής στο 
Ν. ΡεΟύμνης.

• Η ·Συνεταιριστική Ζωής» μια καινούργια 
συνεταιριστική εταιρεία.

Με κεφάλαια ύψους ενός δισεκατομμυρίου

δραχμών αρχίζει τις εργασίες της η νέα 
ασφαλιστική εταιρεία Ζωής με την επωνυ
μία Συνεταιριστική Ζωής ΑΕΕ στην οποία 
μετέχουν με ποσοστό 70% οι ευρωπαϊκές 
συνεταιριστικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
UNIPOL MACIF και EURESA με 20% η 
Συνεταιριστική Ασφαλιστική και 10% η 
Ένωση Καταναλωτικών Συνεταιρισμών.

Πρόεδρος της νέας εταιρείας Οα είναι ο κ. 
Λ. Πεταλωτής που είναι και πρόεδρος της 
Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, αντιπρόε
δρος ο κ. E. Mazzoli, που είναι πρόεδρος 
της UNIPOL και εντεταλμένος σύμβουλος ο 
κ. Κ. Παϊπουτλίδης, που είναι πρόεδρος του 
Πιστωτικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού
II.Ε. Καταναλωτής - CONSUM.

Ήδη έχουν προετοιμασΟεί τα νέα ασφαλι
στικά προγράμματα της εταιρείας η οποία 
και 0α δραστηριοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση του 
αγροτικού κόσμου.

• Συνεταιριστική Τράπεζα Ηρακϋείου
ΕγκρίΟηκε από την πρώτη ιδρυτική Γενική 

Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στο Επι
μελητήριο Ηρακλείου το καταστατικό του 
Πιστωτικού Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού 
που ιδρύθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης με στό
χο τη μετεξέλιξή του σε Συνεταιριστική τρά
πεζα.

Ο ρυθμός εγγραφών στο συνεταιρισμό 
είναι ιδιαίτερα μεγάλος και η εκτίμηση της 
διοίκησης του συνεταιρισμού είναι ότι πολύ 
σύντομα Οα επιτευχθεί ο αριθμός των 3.000 
συνεταιριστικών μερίδων που αντιστοιχεί 
σε 600 εκατ. δρχ. που είναι το αναγκαίο 
κεφάλαιο προκειμένου ο συνεταιρισμός να 
αποκτήσει την άδεια να λειτουργήσει ως 
Συνεταιριστική Τράπεζα.
• Μειώθηκε 10% το γεωργικό εισόδημα 

στην εααάδα το 1992

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσι- 
εύΟηκαν από την EUROSTAT, τη Στατιστι
κή Υπηρεσία της ΕΟΚ, κατά το 1992 υπήρξε 
σοβαρή μείωση του γεωργικού εισοδήματος 
στο σύνολο σχεδόν των χωρών - μελών της 
Κοινότητας. Από τις 12 χώρες - ιιέλη μόνον 
4 είχαν θετικό αποτέλεσμα — Ιρλανδία,
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Λουξεμβούργο, Γερμανία, Αγγλία — οι δε 
υπόλοιπες 8, μεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα, παρουσίασαν μείωση. Ο κυριότε- 
ρος παράγοντας της γενικής μείωσης του 
εισοδήματος ήταν η ισχυρή πτώση των 
τιμών παραγωγού στο φυτικό τομέα σε όλα 
σχεδόν τα προϊόντα.

Στη χώρα μας ειδικότερα, το γεωργικό 
εισόδημα μειώθηκε κατά 10,1%. Η μείωση 
αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική πτώ
ση των πραγματικών τιμών παραγωγού, ιδι
αίτερα σε νωπά φρούτα, ελαιούχους σπό
ρους, ελαιόλαδο, ελιές, παρά τη σχετική 
αύξηση του όγκου παραγωγής. Επίσης οφεί
λεται και στη μεγάλη μείωση της αξίας της 
τελικής παραγωγής, η οποία σε συνδυασμό 
με μιά ελαφρά αύξηση της αξίας της ενδιά
μεσης κατανάλωσης οδήγησε σε μιά σημα
ντική επιδείνωση της καθαρής προστιΟεμέ- 
νης αξίας του κόστους των συντελεστών 
παραγωγής.
• Το πρώτο ΠανεϊΜήνκ) Συνέδριο ΑΛιείας

Πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, την 
1.8.1993, το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Αλιείας, ύστερα από σχετική πρωτοβουλία 
που πήραν οι αλιευτικοί σύλλογοι της 
χώρας, με σκοπό την παραπέρα προώθηση 
των θεμάτων που αφορούν τη μελλοντική 
εξέλιξη και αναβάθμιση του κλάδου μέσα 
στα πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγο
ράς.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν 
την ενοποίηση επαγγελματικών κλάδων 
ελληνικής αλιείας, την οριοΟέτηση κλαδικών 
συμφερόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
παράκτιας και μέσης αλιείας, την ενιαία 
εκπροσώπηση του κλάδου της ελληνικής 
αλιείας σε εθνικούς και κοινοτικούς φορείς 
και τη χάραξη κοινής εθνικής αλιευτικής 
πολιτικής επαγγελματικών αλιευτικών κλα
δικών οργανώσεων.
• Ημερίδα για την ΕΛΗηνίδα Αγρότισσα 

Ημερίδα προς τιμήν της Ελληνίδας αγρό
τισσας πραγματοποίησε η Ένωση Αγροτι
κών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων στις 
31.7.1993 στο Καλοχώρι Ιωαννίνων με πρω
τοβουλία της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΓΕΣΑΣΕ 
και τη συμπαράσταση συνεταιριστικών και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν 
την προσφορά της Ελληνίδας αγρότισσας

στην ελληνική κοινωνία, την Ευρωπαία 
αγρότισσα και την προοπτική και ανάπτυξη 
της περιοχής.

• ΟΛοκΗηρώθηκε η εισαγωγή στο Χρηματι
στήριο της ΕΛΛηνικής Βιομηχανίας Ζαχάρεωζ.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των δημοσίων 

εγγραφών για τη συμμετοχή του επενδυτι
κού κοινού στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ζαχάρεως και την εισαγωγή των μετοχών 
της στο Χρηματιστήριο. Η αύξηση του μετο
χικού κεφαλαίου έχει καλυφθεί κατά 5 
φορές περίπου, υπερβαίνοντας τα 24 δισ. 
δρχ. έναντι των 5,5 δισ. δρχ. που στόχευε να 
αντλήσει η εταιρεία. Επίσης, η διασπορά 
των μετοχών είναι πολύ καλή, εφόσον στην 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η αναλο
γία συμμετοχής ιδιωτών και θεσμικών επεν
δυτών είναι 50% - 50%.
• Συνέδριο για το παρόν και το μέΒΛον του 
εήαιοαάδου

Το παρόν και το μέλλον του ελληνικού 
ελαιολάδου ήταν το θέμα δ ι' μερου συνεδρί
ου που έγινε στις 2 και 3 Ιουλίου στην Αθή
να και διοργανώΟηκε από το Ελληνικό Σύν
δεσμο Βιοτεχνών τυποποίησης Ελαιολάδου. 
Στο συνέδριο συζητήθηκαν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει το ελαιόλαδο στην κοινο
τική αγορά αλλά και σε τρίτες χώρες.
• Παγκόσμιο Συμπόσιο ΓΛυκών Οίνων και 
Οίνων ΛΙΚΕΡ

Στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Γεωργι
κών Συνεταιρισμών Πατρών διεξήχΟη το 
24ο Παγκόσμιο Συμπόσιο για τους γλυκείς 
οίνους και οίνους λικέρ που διοργάνωσε το 
Διεθνές Γραφείο οίνου και Αμπέλου. Το 
Συμπόσιο παρακολούθησαν 160 σύνεδροι 
από πολλές χώρες του κόσμου και θεωρεί
ται ιδιαίτερα σημαντικό αφού από τα 
συμπεράσματά του Οα καθοριστούν οι νέοι 
δρόμοι για τους γλυκείς οίνους.

Στη χώρα μας το Συμπόσιο έγινε υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας που 
κατάρτισε και το σχετικό πρόγραμμα εργα
σιών. Τα οριστικά συμπεράσματα του 
Συμποσίου Οα αξιολογηθούν από το Διεθνές 
Γραφείο Οίνου και Αμπέλου, τις επιμέρους 
κρατικές αρχές και τα αρμόδια όργανα της 
ΕΟΚ.
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Κ Α Π Ν Ο Π Α ΡΑ ΓΩ ΓΩ Ν  ΕΛ Λ Α ΔΟ Σ  Α .Ε .
Ετος ιδρύσεως 1947 

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - Πανεπιστημίου 6 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ με πλήρεις εγκαταστάσεις και εξοπλισμό 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Μ. Ασίας 1 
ΚΑΒΑΛΑ  - Δαγκλή 22 · ΞΑΝΘΗ - Περιοχή Πετεινού

Η ΣΕΚΕ ιδρύθηκε το 1947 με την έμπνευση, πρωτοβουλία και προσπά
θειες του αγροτικού ηγέτη αείμνηστου Αλεξάνδρου Μπαλτατζή, που υπήρ
ξε και ο πρώτος Πρόεδρός της.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: 13 Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, 2 
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Α.Ε. ΝΕΣΤΟΣ - Ξάνθης.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΣΕΚΕ ήταν 
2.000.000 δρχ. και τα σημερινά κεφάλαια, αποθεματικά και λοιπά περιου
σιακά της στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 2.700.000.000 δρχ.

Η ΣΕΚΕ διαθέτει ιδιόκτητες καπναποθήκες με πλήρως τεχνικές εγκατα
στάσεις άνω των 15.000 τόννων και δυναμικό υπηρεσιακό μηχανισμό ικα
νό να διακινήσει με επιτυχία άνω των 20.000 τ. καπνών.

Το προσωπικό της ΣΕΚΕ αποτελείται από 120 μόνιμους υπαλλήλους 
και 2.500 καπνεργάτες εποχιακής απασχόλησης.

Οι εξαγωγές της ΣΕΚΕ καλύπτουν το 15% περίπου των συνολικών εξα
γωγών και εισάγει κάθε χρόνο πάνω από 25 εκατ. δολλάρια.

Στα 40 χρόνια της γόνιμης σταδιοδρομίας της η ΣΕΚΕ προσέφερε ανυ
πολόγιστες ωφέλειες και υπηρεσίες στον καπνοπαραγωγικό κόσμο και 
γενικότερα στην εθνική οικονομία και επιπλεόν διένειμε στις Οργανώσεις - 
Μετόχους της μερίσματα ύψους άνω του 1.100.000.000 δρχ.

Με το θεσμό των υποτροφιών που καθιέρωσε η ΣΕΚΕ στην περίοδο 
1949 - 1965 σπούδασαν σε Πανεπιστημιακές Σχολές 400 παιδιά φτωχών 
καπνοπαραγωγών που κατέχουν τώρα εξέχουσες θέσεις στις Οργανώσεις 
και το Δημόσιο και διακρίνονται για το ήθος και την επίδοσή τους.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή της ΣΕΚΕ στην ίδρυση και οργάνωση σει
ράς Συνεταιριστικών Εταιρειών και Γεωργικών Βιομηχανιών, μεταξύ των 
οποίων διακρίνεται η Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ, που δια
θέτει ένα από τα πιο μεγάλα και συγχρονισμένα καπνοβιομηχανικά 
συγκροτήματα της Ευρώπης.

Πρόεδρος Δ.Σ.: ΔΗΜ. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ 
Διευθύνων Σύμβουλος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΖΟΝΙΔΗΣ 
Γενικός Διευθυντής: ΚΩΣΤΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
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V

Α φήστε 
Σ ε Μ ας Τ ο,
Μ παλακι»

Σ Υ Ν Ε Δ Ι Α  Α .Ε

Σήμερα δείιε ιο παιχνίδι της αγοράς με κι 
μάτια ενός παίκιη χου γκολφ.
Από ιη μια μεριά εοείς, από την άλλη οι ανιαγωνισχές 
οας και σιη μέση ιο σημείο πωλήσεων που είναι έιοιμο 
να δεχτεί ιο μπαλάκι ιου νικητή.
Ακόμα, φανιασιείιε όιι -μπαλάκι- είναι ιο προϊόν σας, 
ιο κύρος οας και γιαιί όχι όλη η διαφημιστική εργασία 
που απαιιείιαι.
Λοιπόν;
Πώς σκέπιεσιε να αξιοποιήσειε ιο μπαλάκι;
0α παίί,ειε μόνοι σας;
0α ιο εμπισιευθείιε οπουδήποτε; 
ή θα συνεργασιείιε μαζί μας;

Εμείς, αναλαμβάνουμε να το σιείλουμε 
εκεί ακριβώς που χρειάζεται.
Σχην επιτυχία!
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