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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Δ ΡΑΣΗ  - ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ετος 15° - Τεύχος 6 0  (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2000)

Στο Αγροτοσυνεταιριστικό Κίνημα:

Η ΣΕΛΙΔΑ ΓΥΡΙΣΕ
Οι Συνεταιριστές ... να θυμούνται

Ή ρεμα, αθόρυβα, χωρίς παραταξιακά ψηφοδέλτια και κομματικές αντι
παλότητες, ολοκληρώνονται αυτό το μήνα (Δεκέμβριο του 2000) οι εκλογές 
στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.

Περίεργο, γιατί διαφορετικά είχαμε συνηθίσει αυτές τις εκλογές, εδώ και 
είκοσι περίπου χρόνια. Όμως, είναι μια πραγματικότητα ευχάριστη και καλο
δεχούμενη, βγαλμένη από τα γεγονότα και πρέπει να επισημανθεί. Να τονι- 
σθεί ιδιαίτερα ότι στο Ελληνικό Αγροτοσυνεταιριστικό Κίνημα, γύρισε η 
σελίδα. Ότι οι φωνές διαμαρτυρίας, τότε που απερίσκεπτα και έξω από τη 
συνεταιριστική ιδεολογία και πρακτική, γίνονταν οι θεσμικές και άλλες 
παρεμβάσεις, τώρα δικαιώνονται. Και να γίνει συνείδηση ότι η «παρένθεση» 
έκλεισε και το αγροτοσυνεταιριστικό μας κίνημα συνεχίζει την πορεία του, 
τυπικά τουλάχιστον, αδέσμευτο και ουσιαστικά στο βαθμό που θα το θελή
σει η πολυμελής ηγεσία του.

Πρέπει να θυμηθούμε, να τονίσουμε και να επισημάνουμε αυτό που έγινε, 
για να μην ξαναγίνει ό,τι κακό απ' αυτό προέκυψε. Ιδιαίτερα, όταν αυτό ήταν 
επακόλουθο θεσμικών παρεμβάσεων.

Το σημερινό καλό συνεταιριστικό κλίμα, που απ' αυτή τη σελίδα καλωσορί
ζουμε, έφερε ο Νόμος 2810/2000. Με το 15ο άρθρο του, κατάργησε τα 
παραταξιακά ψηφοδέλτια. Τα ψηφοδέλτια, τα οποία απερίσκεπτα είχαν 
θεσπισθεί σε τέσσερεις αλληλοδιαδόχους νόμους (1257/82. 1541/85, 
2169/93 και 2181/94) για συνεταιριστικό εταιρικό σχήμα αλληλεγγύης και 
αλληλοβοήθειας, που μόνο παραταξιακή δομή δεν θα μπορούσε ποτέ να 
έχει.

Επισημαίνεται άλλωστε -  και είναι αυτό σημαντικό και ενθαρρυντικό -  
στην εισηγητική έκθεση του Νόμου, η φθοροποιός ύπαρξή του στο συνεται
ριστικό εταιρικό σχήμα. «Από την εμπειρία που αποκτήθηκε -  αναφέρεται 
στην έκθεση -  συνάγεται ότι η δυνατότητα διάκρισης ομάδων εντός του
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συνεταιρισμού, ενθαρρύνει τη δημιουργία και την αντιπαλότητα ομάδων 
και όχι τη σύζευξη των απόψεων».

Με το άρθρο 15 του νέου Νόμου (2180/2000) κλείνει η οδυνηρή «παρένθε
ση» ή «κακή σελίδα» στην ιστορία του ελληνικού αγροτοσυνεταιριστικού 
κινήματος, που ποτέ καμιά άλλη χώρα στον κόσμο δε γνώρισε. Και δε θα 
ασχοληθούμε εδώ μ' αυτή την κακή σελίδα και το περιεχόμενό της. Αυτό 
είναι έργο των ιστορικών, που θα το αξιολογήσουν και των νέων ηγετών 
των Συνεταιρισμών, που με τη δική τους πια προσωπική ικανότητα και ευθύ
νη θα αποκαταστήσουν όσα από εκείνα που χάθηκαν, θα μπορέσουν. Τα 
κεφάλαια: Το υλικό κεφάλαιο, στις όποιες μορφές του (αποθήκες, εργοστά
σια κ.ά.) και το ηθικό κεφάλαιο (υπερήφανων αγροτών, συνειδητών μελών, 
δραστήριων συνεταιριστών, συνεργατών, σταθερών πελατών, καλή φήμη 
κ.ά.) μα πάνω απ' όλα την πίστη στα ιδεώδη του Συνεργατισμού.

Να θυμίσουμε ακόμη -  και αυτό έχει την αξία του για το χθες, το σήμερα 
και το αύριο -  ότι η «παρένθεση» άνοιξε και έκλεισε θεσμικά. Ανοιξε το
1982 με το Νόμο 1257/82 κι έκλεισε το 2000 με το Νόμο 2810/2000. Και να 
κάνουμε μια πολύ συνοπτική αναφορά στις ζημιές.

• Στο 1.600.000.000.000 δρχ, φθάσανε μέχρι σήμερα τα χρηματικά ανοίγμα
τα, που κάλυψε το κράτος, για την κοινωνική πολιτική που παραδέχτηκε πως 
άσκησε μέσα από τους συνεταιρισμούς, σε βάρος του δικού τους έργου.

• Περισσότερες από 30 μεγάλες συνεταιριστικές μονάδες, με πλούσια προ
σφορά στον συνεργατισμό για πολλές δεκαετίες, διαλύθηκαν.

• Τεράστια συνεταιριστικά συγκροτήματα (αποθήκες, εργοστάσια κ.α.) που
λήθηκαν. Μερικά απ' αυτά σε αξία, περίπου στο ύψος των τόκων των κεφα
λαίων, που χρησιμοποιούσαν όταν λειτουργούσαν.

• Η δραστηριότητα των Συνεταιρισμών περιορίστηκε, όπου δεν σταμάτησε 
ολότελα, εξαιτίας των χρεών που τους βάραιναν από την άσκηση κοινωνι
κής πολιτικής και απ' αυτό, της αδυναμίας χρηματοδότησής τους.

• Παραδοσιακές αγορές, χάθηκαν. Αξιόλογα αιρετά και υπηρεσιακά στελέ
χη και έμπειροι συνεργάτες, μετά από υποτιμητικό παροπλισμό, εγκατέλει- 
ψαν άκαιρα τους χώρους εργασίας τους.

• Έτσι, καταχρεωμένοι, αποστελεχωμένοι και εγκαταλειμένοι οι Αγροτικοί 
Συνεταιρισμοί, αγωνίζονται επί δύο περίπου δεκαετίες, να επιβιώσουν.

Όλα αυτά και άλλα, σε περίοδο άφθονων κοινοτικών πόρων που παράλλη
λα αξιοποίησαν, στις δικές τους συνεταιριστικές και άλλες παραγωγικές 
μονάδες, άλλες ανταγωνίστριες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήμερα 
μας ανταγωνίζονται μέσα στην ίδια την αγορά μας.

Ζημία τεράστια, υλική και ηθική, για το ελληνικό συνεταιριστικό κίνημα, που 
καλούνται να αποκαταστήσουν, με το κύρος και τη δική τους ατομική (όχι κομ
ματική) εύθύνη και με τη στήριξη των μελών των Συνεταιρισμών τους -  αυτών 
και μόνο -  και την επιχειρηματική δραστηριότητά τους, οι νέες διοικήσεις που 
αναδείχθηκαν από τις κάλπες της τελευταίας ακομμάτιστης -  μετά από 20
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περίπου χρόνια -  εκλογικής αναμέτρησης, στις Αγροτικές Συνεταιριστικές 
Οργανώσεις. Και θα πετύχουν -  τους το ευχόμαστε -  στη μεγάλη αποστολή 
τους και με την επιτυχία τους θα τιμήσουν την ψήφο που τους δόθηκε, αν 
πάντα θα θυμούνται:

1. ΟΤΙ η «παρένθεση» άνοιξε και έκλεισε με διακυβέρνηση της χώρας από 
το ίδιο κόμμα. Και μάλιστα με Υπουργό Γεωργίας, στο άνοιγμα, το 1982 και 
πρωθυπουργό στο κλείσιμό της, το 2000, τον ίδιο πολιτικό: τον Κωνσταντίνο 
Σημίτη. Που σημαίνει αλλαγή πορείας, αν όχι μεταμέλειας ή αναγνώριση 
λάθους. Δεν μπορεί, επομένως, να υπάρξει κομματική στήριξη απ' αυτό το 
θεσμικό λόγο, αλλά και από όσα στη συνέχεια επισημαίνονται.

2. ΟΤΙ από της εκλογής των νέων διοικήσεων, η εξουσία -  η όποια εξουσία 
στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, επομένως και η ευθύνη για τη λειτουρ
γία τους -  περνά στα άτομα, τυπικά και ουσιαστικά. Τυπικά, γιατί οι νέοι 
σύμβουλοι δεν εκλέγονται με παραταξιακά ψηφοδέλτια, δηλαδή με κομματι
κή τους επιλογή και ευθύνη. Και ουσιαστικά, γιατί αυτοί που τους ψήφισαν 
έκαμαν συνειδητή επιλογή στα πρόσωπα. Είχαν την ευχέρεια, τη γνώση και 
την εμπειρία της «παρενθετικής» περιόδου, να επιλέξουν -  και τους επέλε- 
ξαν -  για την ικανότητά τους, να διοικήσουν προσωπικά και όχι κομματικά, 
τους συνεταιρισμούς τους.

Αν και όπου υπήρξε ποτέ προτίμηση από κομματική ή προσωπική συμπά
θεια, κανείς ποτέ δεν μπορεί να το προβάλει και πολύ περισσότερο να το 
επικαλεσθεί, όπως στην «παρενθετική» περίοδο που υπήρξαν προσφυγές 
στον κομματικό εκπρόσωπο και δική του ανοιχτή στήριξη.

3. ΟΤΙ οι ανοιχτές πληγές είναι τεράστιες και τα προβλήματα μεγάλα σε 
όλες τις βαθμίδες των Α.Σ.Ο. Προβλήματα περισυλλογής των συντριμμιών 
της «παρενθετικής» περιόδου, Προβλήματα οικονομιών, όχι με την έννοια 
του περιορισμού μόνο των δαπανών, αλλά κύρια με την έννοια της αποτελε- 
σματικότητας των ενεργειών για τις όποιες γίνονται δαπάνες. Προβλήματα 
προγραμματισμού εργασιών και δραστηριοτήτων, σε καθεστώς οξύτατου 
ανταγωνισμού στον ευρύτερο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σημαντικό 
έργο τη διάγνωση της προοπτικής και την εφαρμογή των κατευθύνσεών 
της, και τέλος,

4. ΟΤΙ η περίοδος χάριτος πέρασε. Δεν είναι πια ευχερής η δανειοδότηση 
για στήριξη συνεταιριστών σε διοικήσεις και πολιτικών στις εκλογικές τους 
περιφέρειες. Πολύ περισσότερο δεν είναι ευχερής η διαγραφή χρεών. Και 
γιατί το κοινωφελές ίδρυμα, όπως θεωρούνταν από πολλούς η ΑΤΕ, -  που 
ανεχόταν επί δύο περίπου δεκαετίες τις ζημιογόνες κομματικές παρεμβά
σεις, -  δεν έχει πια αυτή τη δυνατότητα, αλλά και γιατί τον αυστηρό και 
τόσο χρήσιμο, όπως αποδείχτηκε, έλεγχο της εποπτικής της υπηρεσίας -  
όσο αυτή υπήρχε -  αντικατέστησε ο αυστηρότερος έλεγχος της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης που, πέρα από τη σωστή διαχείριση των επιδοτήσεών της, έργο 
της έχει και τη σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού. Και στην περίπτωση 
αυτή (του ανταγωνισμού) έχει την από κοινού συμφέροντος και ενδιαφέρο
ντος συνεργασία των συνδικαλιστικών οργάνων, των εγχωρίων μονάδων
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παραγωγής και διανομής προϊόντων, όπως και των καταναλωτών, των οποί
ων οι φωνές, όπως όλοι γνωρίζουν, ακούγονται συχνά και πολύ δυνατά.

Η κατανόηση των όσων εδώ, απλά και όπως παραπάνω καταγράφονται, 
είναι χρήσιμη αλλά και αναγκαία από τα νέα μέλη των διοικήσεων των 
Α.Σ.Ο., για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στους χώρους της επιχειρη
σιακής τους ευθύνης. Και πάντα να θυμούνται πως η εξουσία τους πηγάζει 
μόνο από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συνεταιρισμών τους (από αυτές και 
μόνο για τα μέλη τους) και όχι από υπέρτερες εξουσίες, τις οποίες το 
άρθρο 15 του νέου Νόμου εξαφάνισε. Δεν υπάρχει πια καμμιά άλλη εξουσία 
στην οποία θα μπορούσαν να προσφύγουν για τη στήριξή τους, ή να την επι
καλεστούν για την υποστήριξή τους, σε θέματα που δεν καλύπτει ο Νόμος 
και δεν αποδέχεται η διεθνής συνεταιριστική πρακτική.

Οι Συνεταιρισμοί που θα διοικούν -  και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνούν -  
στηρίζονται, εκτός από τους νόμους του Κράτους, και στις αρχές που προσ
διόρισε το Συνέδριο της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ενωσης στο Μάντσε- 
στερ, το 1995. Και οι αρχές αυτές είναι: οι αξίες της αυτοβοήθειας, της 
αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισονομίας και της αλλη
λεγγύης. Και ακόμη, να γνωρίζουν ότι τα μέλη του Συνεταιρισμού τους, πρέ
πει να στηρίζονται: στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας, της 
κοινωνικής υπευθυνότητας και της φροντίδας για τους άλλους. Στο βαθμό 
που αυτές οι παρακαταθήκες των ηγετών του Συνεργατισμού επιδοκιμα- 
σθούν από τις διοικήσεις και τα μέλη των Συνεταιρισμών, θα γνωρίσει και 
πάλι τη δόξα το αγροτοσυνεταιριστικό τους κίνημα. Ας δουλέψουμε όλοι γι' 
αυτό.

Γ.Β.Σ.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ Η ΤΗΣ Ε .Φ .Σ .
Η  Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Φίλων τον Συνεργατισμού (Ε.Φ.Σ.) 

είναι εμπλουτισμένη με σπάνια βιβλία Συνεταιριστών, της Θεωρίας 
και της πρακτικής, που κατά καιρούς με την καθοδήγηση και το 
παράδειγμά τους πρόστρεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Συνεργατισμό.

Βιβλία του θ . Τζωρτζάκη, του Α. Καλιτσουνάκη, του Α. Σίδερη, του 
Αρ. Κλήμη, του Ν. Κολύμβα, του Κ. Παπαγεωργίου και άλλων κατα
ξιωμένων στο Συνεργατισμό, βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη και είναι 
στη διάθεση κάθε ενδιαχρερομένου να ενημερωθεί για την ιστορική 
εξέλιξη, τις αρχές, τις δραστηριότητες, τα κοινωνικά και οικονομικά 
οχρέλη από τη σωστή λειτουργία του Συνεργατισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν ’ απευθύνονται στη Γεν. Γραμματέα 
της Εταιρείας κ. Ολυμπία Καμινάρη-Κλήμη, στα τηλέχρωνα 3226976  
και 3619360.
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ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος 59, σελίδες 133-141)

Η Επιτροπή αναθεώρησης ίου  Συντάγματος, με πρόεδρο τον Βουλευτή 
Λασιθίου κ. Φοί6ο Ιωαννίδη περάτωσε το έργο της, τον περασμένο Οκτώ- 
6ρη και οι προτάσεις της βρίσκονται ήδη στον πρόεδρο της Βουλής κ. 
Απόστολο Κακλαμάνη, που θα τις παρουσιάσει στην Ολομέλεια για ορι
στικές αποφάσεις.

Για το άρθρο 12 η επιτροπή ασχολήθηκε σιη συνεδρίασή της την 
13.9.2000 με την παράγραφο 4 και κανένα δεν έκανε λόγο για την παρά
γραφο 5 που αναφέρεται στους «πάσης φΰσεως γεωργικούς κ α ι αστι
κούς συνεταιρισμούς». Σ ’ αυτούς τους Συνεταιρισμούς, φαίνεται ότι η 
επιτροπή τα βρήκε όλα πολύ καλά και ωραία και δεν υπήρχε λόγος να 
ασχοληθεί.

Καμιά δεν ακούστηκε φωνή ούτε από επαρχιώτη Βουλευτή, που ασφα
λώς γνωρίζει ότι εδώ και 20 χρόνια οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, βρίσκο
νται σε «κομματική ομηρία» και πολύ καλά αντιλαμβάνεται ότι για να επι
βιώσουν και να προσφέρουν, όπως πριν, χρήσιμο έργο, θα πρέπει ορισπ- 
κά και αμετάκλητα με Συνταγματικές διατάξεις να απαλλαγούν από τον 
κομματικό εναγκαλισμό. Και ναι μεν αυτό, τυπικά τουλάχιστον, έγινε με το 
άρθρο 15 του Νόμου 2810/2000 που κατάργησε τα κομματικά ψηφοδέλ
τια, αλλά και το άρθρο αυτό (15) μπορεί να καταργηθεί με Νόμο, όπως με 
Νόμο (τον 921/79) καταργήθηκε και το άρθρο 56 του Νόμου 602/1915 
και έγινε αυτό που έγινε και όλοι γνωρίζουν, στους Αγροτικούς Συνεταιρι
σμούς.

ΓΓ αυτό και από τις στήλες της Σ.Π., θα συνεχίσομε να επιμένομε ότι, με 
την πρόταση της Κίνησης Αγροτοσυνεταιρισπκών Στελεχών (Κ.Α.Σ.), που 
δημοσιεύθηκε στο τεύχος 58 (σελίδα 111), αντιμετωπίζεται οριστικά και 
αμετάκλητα αυτό το θέμα, όπως αντιμετωπίσθηκε και το 1930 με το Νόμο 
4640/30 του Ελευθερίου Βενιζέλου και για 50 ολόκληρα χρόνια οι Συνε
ταιρισμοί πρόσφεραν γόνιμο και παραγωγικό έργο (βλ. εκτενή αναφορά 
μας στο προηγούμενο 59 τεύχος σελίδες 133-141).

Έτσι, καλούμε και πάλι τους Συνεταιριστές να ενώσουν τις προσπάθειές 
τους, ενημερώνοντας Βουλευτές, επίμονα για να πάρουν θέση κατά τη 
συζήτηση και την ψηφοφορία στην ολομέλεια της Βουλής. Υπάρχει ακόμη 
καιρός, προσπάθεια χρειάζεται.

Και είναι πολύ ενθαρυντικό για τη δική μας προσπάθεια ότι δ ιακεκριμέ
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νοι Ν ομ ικο ί και μάλιστα από το χώρο της μάχιμης δικηγορίας, όπως ο 
γνωστός δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω κ. Μιχάλης Δερμιτζάκης, στηρί
ζουν τις θέσεις και απόψεις μας, με νομικά επιχειρήματα αδιάσειστα τεκ
μηριωμένα και κατανοητά.

Ανταποκρινόμενος ο κ. Δερμιτζάκης στην πρόσκληση που απευθύναμε 
από ίο  τεύχος 58 (σελίδα 189), με άρθρο του, που δημοσιεύομε στη συνέ
χεια, μας γράφει σχετικά:

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ. 

ΑΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ «ΣΩΤΗΡΕΣ»

Γράφει ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκλησή σας για κρίση, σχολιασμό και κατάθεση 
γνώμης στην υπό αναθεώρηση παράγραφο 5 του Άρθρου 12 του Συντάγματος περί 
των Αγροτικών Συνεταιρισμών και της αυτοδιοίκησής τους, επιτρέψτε μου να 
παρατηρήσω τα παρακάτω:

1. Το Αγροτοσυνεταιριστικό μας κίνημα που στη μακρά πορεία του, ετίμησαν, 
καταξίωσαν και ανέδειξαν πολιτικοί της εμβέλειας ενός Ελευθ. Βενιζέλου, και 
άλλες προσωπικότητες αναμφισβήτητου κύρους, όπως οι: Ανδρέας Μιχαλακόπου- 
λος, Γεώργιος Καφαντάρης, Αλεξ. Παπαναστασίου, Αλεξ. Μπαλτατζής και άλλοι, 
από μέσο αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και της ανάπτυξης της 
Κοινωνικοπολιτικής ζωής των αγροτών μας, μετετράπη δυστυχώς την τελευταία 
εικοσαετία — ιδίως μετά την κατάργηση το 1979 του Ν. 602/1914—  σε όργανο προ
βολής κομματικών στόχων και εξυπηρέτησης κυβερνητικών επιλογών.

Εξετράπη έτσι της αποστολής που έταξαν γι' αυτό οι πρωτοπόροι της ιδέας του 
συνεργατισμού στη χώρα μας, αλλά και ο Νόμος 4640/1930 του Ελευθ. Βενιζέλου. 
Γι' αυτό και δικαιολογημένα επιζητείται από το σημερινό Συνταγματικό Νομοθέτη, 
η θωράκιση των Αγροτικών Συνεταιρισμών, από κάθε είδους κομματική παρέμβαση 
ή πολιτική εξάρτηση. Και είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία αλλά και πρόκληση συγ
χρόνως, για την ίδια την πολιτεία και για όλα τα κόμματα, να υλοποιήσουν επιτέ
λους, τις βαρύγδουπες κατά καιρούς εξαγγελίες τους για ελεύθερο Αγροτοσυνε- 
ταιριστικό κίνημα, τώρα που ολοκληρώνεται στην Ολομέλεια της Βουλής η ψήφιση 
των τροποποιηθεισών διατάξεων του Συντάγματος. Και επιβάλλεται η αυξημένης 
ισχύος αυτή προστασία των Συνεταιρισμών, τόσο γιατί το Κράτος με τη διάταξη 
της παραγρ. 5 του άρθρου 12 του ισχύοντος Συντάγματος αναλαμβάνει την προ
στασία («...τελούντες υπό την προστασία...») και την υποχρεωτική μέριμνα 
(«...υποχρεουμένου να μεριμνά...») αυτών, όσο και διότι με Νόμους, Διοικητικές 
Πράξεις και αποφάσεις του, το Κράτος δεν κατόρθωσε ατυχώς να τους προστατεύ
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σει απ' τον Κομματισμό, του οποίου την παρέμβαση και τις ζημίες που τους προκά- 
λεσαν, κανείς δεν αμφισβητεί σήμερα.

2. Δε θεωρείται δε υπερβολική η αξίωση για Συνταγματική θωράκιση ενός 
θεσμού τέτοιας σπουδαιότητας — που δικαιολογημένα έτυχε της κρατικής προστα
σίας και μέριμνας—  όταν η ίδια η Πολιτεία με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του 
Συντάγματος, ορθώς πράττουσα, προστατεύει απ’ τα Κόμματα τη Διοικητική λει
τουργία του Κράτους με σαφή και αυστηρή διάταξη «Απαγορεύονται απολύτως αι 
οιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ πολιτικών Κομμάτων, των δικαστικών λει
τουργών, των στρατιωτικών εν γένει και των οργάνων των σωμάτων ασφαλείας 
και των δημοσίων υπαλλήλων, ως και...».

3. Άλλως τε η ρύθμιση με Νόμο της Προστασίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών, 
πέραν του ότι δε θα είναι τόσο αποτελεσματική όσο η δια Συνταγματικής προβλέ- 
ψεως δεν πρόκειται να έλθει ποτέ, αφού μόνο με πρόταση Βουλευτών του Κυβερ- 
νόντος Κόμματος (και — πολύ φοβούμαι—  και μετά από προηγούμενη κομματική 
έγκριση), μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το κάθε Κόμμα όμως θα αφήνει την πρωτο
βουλία αυτή για το άλλο, με αποτέλεσμα η αποκομματικοποίηση των Α.Σ.Ο., να 
γίνει άπιαστο όνειρο.

Είναι δε χαρακτηριστική και συγχρόνως αποκαλυπτική των Κυβερνητικών προθέ- 
σεω, η παρατήρηση βουλευτού — πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης—  που έκανε σε 
ανάλογη περίπτωση άρνησης της Κυβέρνησης να δεχθεί Συνταγματική ρύθμιση, με 
το πρόσχημα πως το θέμα θα ρυθμισθεί με Νόμο. Είπε συγκεκριμένα «Άμα τον δεί
τε γράψτε μου». Και εννοούσε βέβαια πως Νόμος δεν πρόκειται να ακολουθήσει 
ποτέ!

4. Κρίνω λοιπόν πως είναι επιτακτική η Συνταγματική ρύθμιση σε ένα τέτοιας 
σπουδαιότητος θέμα και θέλω να πιστεύω πως αυτό θα γίνει κατανοητό απ' την 
Ολομέλεια της Βουλής, όπως συνέβη με το Ν. 4640 για τον οποίο πολύ ορθά επι- 
καλείσθε πως ομόφωνα εψηφίσθηκε απ' τη Βουλή το 1930.

5. Πιστεύω απόλυτα πως η προτεινόμενη απ' την Κ.Α.Σ. διάταξη, όπως αυτή είναι 
καταχωρημένη και τεκμηριωμένη με την εισηγητική της έκθεση στο τεύχος 58 της 
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΉΣ ΠΟΡΕΙΑΣ», εξασφαλίζει πλήρως τους Γεωργικούς Συνεταιρι
σμούς, γιατί επαναφέρει με αυστηρότερες μάλιστα προϋποθέσεις, σε λειτουργία 
τον άκρως επιτυχημένο Νόμο 4640/1930 της Κυβερνήσεως του Ελευθ. Βενιζέλου, 
ο οποίος όπως ήδη τονίσθηκε ψηφισθείς ομόφωνα απ' τη Βουλή, καταξίωσε επί 
μισό αιώνα το Αγροτοσυνεταιριστικό Κίνημα και κατάφερε να το κρατήσει μακρυά 
απ' τις κομματικές εξαρτήσεις και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις στα δύσκολα χρό
νια που ακολούθησαν.

Η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ»
Δεν κάνει στείρα δημοσιογραφία, 

εκφράζει γνώμες και παίρνει Θέση σ’ όλα τα Θέματα 
που απασχολούν τον Συνεργατισμό.
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κατοικία σας
υπό την σκέπη της 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Εταιρία  Το υ  Ομίλου Τ η ι  Α γρο τική ς Tf w k t z a i

ο σπίτι σας, μικρό ή μεγάλο, είναι η περιουσία σας, η βάση σας, το ορμητή
ριό σας. Όμως διάφοροι κίνδυνοι, όπως φωτιά, σεισμός, κλοπή, θεομηνίες, 
κ.ά. το απειλούν. Σήμερα, ο καλύτερος τρόπος για να το προστατέψετε, εί
ναι το πολυασφαλιστήριο κατοικιών “ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ” της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.

Το πρόγραμμα καλύπτει:
Ζημιές από φωτιά, κεραυνό, έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμαν

σης, βραχυκύκλωμα, θεομηνίες, διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευ

σης, σεισμό.

Επίσης καλύπτεται:

• Η απώλεια περιεχομένου λόγω κλοπής.

•  Η απώλεια ή η καταβολή ενοικίου σε περίπτωση που 

θεωρηθεί ακατοίκητη η κατοικία λόγω ζημιάς και μέχρι την 

αποκατάστασή της.

•  Ο ασφαλισμένος και τα μέλη της οικογένειάς του από κάθε 

ατύχημα που θα συμβεί στην κατοικία του ή στο γύρω χώρο.

• Η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου.

Νέα Κατοικία. Η πιο ολοκληρωμένη προστα
σία για το σπίτι σας.
Προστατέψτε τον εαυτό σας και την περιουσία σας, από κάθε 
πιθανό κίνδυνο, με το πολυασφαλιστήριο ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.
Νιώστε μοναδική προστασία και σιγουριά, υπό την σκέπη της 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
κοντά σας ό,ττ κι αν τύχει

Πολυασφαλιστήριο κατοικιών με τη δύναμη της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Λ. Συγγρού 163 ·  171 21 Ν. Σμύρνη ·  ΤΗΛ.: 01-9379100, 9311777 ·  FAX: 01-9358924 ·  TLX: 223004 AGRO GR 
http://www.agroins.com ·  e-mail: info@agroins.com ·  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 01-9379200-209-219 ·  FAX: 01-9350421
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
[Η μεγάλη οικονομική και πολιτική δύναμη]

Το ιστορικό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσής 
σε μια συνοπτική παρουσίαση για τους 

αναγνώστες της «Συνεταιριστικής Πορείας»
Παρουσίαση από τον Γ. Σ Ε Λ Λ ΙΑ Ν Α Κ Η

Η ιδέα της Ευρώπης είναι αρχαία. Το όνομά της προέρχεται από την 
Ελληνική Μ υθολογία. Η βούληση για την ίδρυση θεσμικώ ν οργάνων 
που να παρέχουν, κατά τη διατύπωση ίω ν  συνθηκών «μια όλο και πιο 
στενή Έ νω σ η  των λαών της Ευρώπης», γεννήθηκε από τις στάχτες 
του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ο σιόχος δεν έχει αλλάξει: Εξα
σφάλιση της ειρήνης, της ευημερίας και ενός ξεκινήματος για την 
ήπειρο, της οποίας τα θεμέλια είχαν ουσιαστικά κλονισθεί, ήταν και 
παραμένει η βασική επιδίωξη.

Στις χρονολογικές καταγραφές που ακολουθούν, φαίνονται συνοπτικά 
και όσο μπορεί να γίνει περιεκτικά, τα στάδια της πορείας προς τη μεγά
λη ιδέα, για την «όλο και πιο στενή ένω ση των λαώ ν της Ευρώπης».

1946 (19/9): 0  Τσώρτσιλ, μιλώντας στη Ζυρίχη, ζητά την ίδρυση των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Ευρώπης.

1949 (5/5): Ιδρύεται στο Λονδίνο το Συμβούλιο της Ευρώπης με έδρα το Στρα
σβούργο.

1950 (9/5): Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικού Robert Schuman, προτείνει τη δημι
ουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ).

1951 (18/4): Το Βέλγιο, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Ιταλία, το
Λουξεμβούργο και η Ολλανδία, υπογράφουν στο Παρίσι τη συνθήκη για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, Κοινο
πραξία Άνθρακα -  Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ.). Η συνθήκη επικυρώνεται από τα 
έξι εθνικά κοινοβούλια την 27.5.1952.

1957 (25/3): Υπογράφονται στη Ρώμη, οι συνθήκες: για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομι
κής Ενέργειας [ΕΥΡΑΤΟΜ] και επικυρώνονται μέσα στον ίδιο χρόνο οι 
συνθήκες αυτές, από τα έξι εθνικά κοινοβούλια της Ε.Κ.Α.Χ. Οι συνθήκες 
αυτές (συνθήκη της Ρώμης) τέθηκαν σε ισχύ την 1.1.1958.

1958 (1/1): Η συνθήκη της Ρώμης, τίθεται σε ισχύ. Ο Walter Hallstain, γίνεται ο
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πρώτος Πρόεδρος της Επιτροπής της Ε.Ο.Κ., και ο Luis Armand ο 
πρώτος Πρόεδρος της Επιτροπής της ΕΥΡΑΤΟΜ.

1959 (1/1): Μειώθηκαν κατά 10% οι δασμοί εντός της Ε.Ο.Κ.

1961 (1/1): Για πρώτη φορά εναρμονίζονται εν μέρει οι εθνικοί δασμοί των κρατών 
της Ε.Ο.Κ., με στόχο το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο.

1961 (10/2): Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, συμφωνούν για στενότερη πολιτική 
συνεργασία. Μια επιτροπή υπαλλήλων, υπό την Προεδρεία του 
Christian Fouchat, επιφορτίζεται με την επεξεργασία ενός σχεδίου.

1961 (9/7): Υπογράφεται στην Αθήνα η συμφωνία σύνδεσης της Ελλάδας με την
Ε.Ο.Κ. Η συμφωνία αυτή ίσχυσε από της 1.11.1962, και αδράνησε από 
της 21.4.1967, λόγω του καθεστώτος των Συνταγματαρχών, μέχρι το 
Σεπτέμβριο του 1974.

1962 (14/1): Το Συμβούλιο εγκρίνει τους πρώτους τέσσερις γεωργικούς Κανονι
σμούς, τον πρώτο δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό για τον 
ανταγωνισμό.

1962 (30/7): Εναρξη ισχύος μιας κοινής γεωργικής πολιτικής (Κ.Γ.Π.).

1963 (22/1): Η Γαλλία και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, υπογρά
φουν στο Παρίσι τη συνθήκη φιλίας και συνεργασίας (Συνθήκη Elysee).

1963 (12/9): Υπογράφεται η Συμφωνία σύνδεσης Ε.Ο.Κ. -  Τουρκίας.

1965 (8/4): Υπογράφεται η Συνθήκη για τη συγχώνευση των Εκτελεστικών οργάνων 
των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚΑΧ -  ΕΟΚ -  ΕΥΡΑΤΟΜ). Η συνθή
κη αυτή τέθηκε σε ισχύ την 6.7.1967.

1968 (1/7): Ολοκληρώνεται η Τελωνειακή Ένωση και η καθιέρωση κοινού εξωτερικού 
δασμολογίου.

1968 (29/7): Εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, εντός της 
κοινότητας, προκειμένου να δημιουργηθεί η κοινή αγορά εργασίας στην 
Ε.Κ.

1968 (18/12): Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο το «Σχέδιο Mansholt» για τη
μεταρρύθμιση της Γεωργίας στην Ε.Κ.

1969 (1+2/12): Οι Αρχηγοί, κρατών και κυβερνήσεων, συναντιώνται στη Χάγη για να
συζητήσουν, σχετικά με την ολοκλήρωση της κοινής αγοράς, την 
εμβάνθυνση, την ολοκλήρωση και την διεύρυνση της Ε.Κ. Συμφωνούν 
να πραγματοποιήσουν, σταδιακά την οικονομική και νομισματική ένωση 
(ΟΝΕ) μέχρι το 1980, να επιτύχουν την ολοκλήρωση και να καθιερώ
σουν την πολιτική συνεργασία.

1970 (1/1): Η αρμοδιότητα για την πολιτική εξωτερικού εμπορίου, μεταβιβάζεται
από τα κράτη μέλη στην Ε.Κ.

1973 (1/1): Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη προσχώρησης της Αγγλίας, Ιρλανδίας και 
Δανίας.

1977 (1/7): Καταργούνται οι δασμοί μεταξύ των εννέα κρατών μελών των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

1979 (13/3): Το Ε.Ν.Σ., τίθεται σε ισχύ, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 1979.
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1979 (28/5): Υπογράφεται στην Αθήνα, η συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην 
Ε.Ο.Κ.

1979 (7-10/6): Εκλέγεται για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με άμεση 
και καθολική ψηφοφορία στα εννέα κράτη - μέλη.

1979 (17-20/7): Πρώτη σύνοδος του άμεσα εκλεγμένου κοινοβουλίου στο Στρα
σβούργο. Η Simone Veil, εκλέγεται πρώτη Πρόεδρος του Κοινοβουλί
ου.

1981 (1/1): Η Ελλάδα γίνεται το 10° μέλος της Ε.Ο.Κ.

1981 (6/1): Ο Gaston Thorn, γίνεται πρόεδρος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων.

1982 (19/2): Ο Pieter Dankert, γίνεται ο δεύτερος Πρόεδρος, του άμεσα εκλεγμέ
νου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

1983 (25/1): Μετά από διαπραγμάτευση έξι ετών, τα κράτη - μέλη, συμφωνούν για
την καθιέρωση κοινής αλιευτικής πολιτικής.

1984 (14-17/6): Δεύτερες άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

1984 (24/7): Ο Pierre Ptimlin, εκλέγεται τρίτος Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, από
τότε που καθιερώθηκαν οι ευρωπαϊκές εκλογές.

1985 (12/6): Υπογράφεται στη Λισσαβώνα και τη Μανδρίτη, η Συνθήκη προσχώρη
σης της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.

1986 (1/1): Η Πορτογαλία και η Ισπανία, γίνονται αντίστοιχα, το 11° και 12° μέλος
της Ε.Ο.Κ.

1986 (17+28/2): Τα δώδεκα κράτη - μέλη, υπογράφουν την ενιαία ευρωπαϊκή πρά
ξη·

1987 (14/4): Η Τουρκία υποβάλλει αίτηση προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινοτή-
τες.

1987 (1/7): Τίθεται σε ισχύ η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.
1988 (11 + 12/2): το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εγκρίνει το «Πακέτο Ντελόρ» για την

Τροποποίηση του συστήματος χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για το διπλασιασμό των πόρων των διαρθρωτικών Ταμείων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1989 (15+18/6): Τρίτη άμεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

1989 (29/6): Η Ισπανία προσχωρεί στο Ε.Ν.Σ.

1989 (9/12): Πτώση του τείχους του Βερολίνου.

1989 (19/12): Έναρξη διαπραγματεύσεων, μεταξύ Ε.Κ. και των χωρών της Ε.Ζ.Ε.Σ.,
για την ενίσχυση της συνεργασίας και τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.).

1990 (19/6): Υπογράφεται η Συμφωνία του Schengen.

1990 (1/7): Αρχίζει η πρώτη φάση της Ο.Ν.Ε.
1990 (4/7): Η Κύπρος υποβάλλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

1990 (21/8): Η Επιτροπή εγκρίνει δέσμη μέτρων για την ενσωμάτωση της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
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1990 (3/10): Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την
Ένωση των δύο Γερμανικών κρατών. Τα πέντε νέα κρατίδια ανήκουν 
πλεόν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

1990 (8/10): Το Ηνωμένο Βασίλειο, γίνεται το δωδέκατο μέλος του Ε.Ν.Σ.

1991 (25/6): Η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν στη συμφωνία του Schengen.

1991 (21/10): Συμφωνία για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.).

1992 (7/2): Υπογράφεται στο Μάαστριχτ η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

1992 (5/4): Το Πορτογαλικό Νόμισμα, εντάσσεται στο Ε.Ν.Σ.

1992 (2/5): Υπογραφεται στο Πόρτο η συμφωνία για τον Ε.Ο.Χ.

1992 (20/5): Η Ελβετία, υποβάλλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

1992 (2/6): Το 50,7% των Δανών, τάσσεται (μετά από δημοψήφισμα) κατά της Συν
θήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

1992 (20/9): Το 51,05% των Γάλλων, τάσσεται (μετά από δημοψήφισμα) υπέρ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1992 (8/12): Σε δημοψήφισμα που έγινε στην Ελβετία, ο λαός τάσσεται κατά πλειο-
ψηφία εναντίον του Ε.Ο.Χ.

1993 (1/1): Ολοκληρώνεται η Εσωτερική αγορά της Ε.Κ.

1993 (18/5): Μετά τη ρύθμιση για τις εξαιρέσεις της Δανίας, το 56,8% των Δανών 
ψηφίζει σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα υπέρ της Συνθήκης για την Ε.Ε.

1993 (29/10): Καθιερώνεται: το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα, να έχει έδρα τη 
Φραγκφούρτη, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (EUROPOL) τις 
Κάτω Χώρες, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, τη Δανία.

1993 (1/11): Έναρξη ισχύος της συνθήκης του Μάαστριχτ.

1994 (1/1): Αρχίζει η δεύτερη φάση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

1994 (9-12/6): Τετάρτη άμεση εκλογή, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1994 (12/6): Σε δημοψήφισμα που έγινε στην Αυστρία, το 66,4% των Αυστριακών 

ψηφίζει υπέρ της προσχώρησης στην Ε.Ε.

1994 (19/7): Ο Klaus Hansch (Ε.Σ.Κ.) εκλέγεται ο έβδομος πρόεδρος του Κοινοβου
λίου, από τότε που καθιερώθηκαν οι Ευρωπαϊκές εκλογές.

1994 (16/10): Σε δημοψήφισμα στην Φινλανδία, το 57% των Φινλανδών ψήφισε υπέρ 
της προσχώρησης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

1994 (13/11): Το 52,2% των Σουηδών, ψηφίζει υπέρ της προσχώρησης στην Ε.Ε.

1995 (1/1): Η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία, προσχωρούν στην Ε.Ε.

1995 (9/1): Η Αυστρία προσχωρεί στο Ε.Ν.Σ.

1995 (23/1): Η Επιτροπή αρχίζει την πενταετή θητεία της υπό την προεδρία τα 
Jacques Santer.

1995 (26/3): Τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία του Schengen. Καταργείται ο έλεγχος δια
βατηρίων μεταξύ των χωρών της ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ, της Γαλλίας, της Γερμα
νίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.
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1995 (17/9): Στη Σουηδία γίνονται για πρώτη φορά εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο.

1995 (20/11): Η Ε.Ε. και το Ισραήλ, υπογράφουν Συμφωνία Σύνδεσης.

1995 (15+16/12): Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη Συνόδο στην Μαδρίτη, αποφα
σίζει να αποκαλείται «ΕΥΡΩ» το μελλοντικό Ευρωπαϊκό νόμισμα. Το προ- 
βλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, για την καθιέρωση της ΟΝΕ, παραμένει 
αναλλοίωτο. Από το 2002, το «ΕΥΡΩ» θα είναι το μοναδικό μέσο πληρω
μής των μελών της ΟΝΕ. Υπογράφεται Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου 
με τα κράτη Mer Cosur (Κοινή Αγορά του Νότου).

1996 (1/1): Τίθεται σε ισχύ η τελωνειακή ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης -  Τουρκίας.

1996 (29/6): Η Ρωσία γίνεται το 39° μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.
1996 (3/6): Οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης των Ε.Ε., εγκρίνουν 

την οδηγία για την απόσπαση των εργαζόμενων. Οι εργαζόμενοι που 
αποσπώνται από τους εργοδότες τους, σε άλλα κράτη - μέλη, υπόκεινται 
στους όρους εργασίας των κρατών αυτών.

1996 (13/10): Γίνονται για πρώτη φορά στην Αυστρία εκλογές, για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

1996 (14/10): Η Φιλανδία προσχωρεί στο Ε.Ν.Σ.

1996 (20/10): Στη Φινλανδία γίνονται για πρώτη φορά εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

1996 (6/11): Η Κροατία, γίνεται το 40° μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής.
1996 (24/11): Επιστροφή της Ιταλικής λιρέτας στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό σύστημα 

(Ε.Ν.Σ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ
Το τιεριοδικό μας, ηον είνα ι όργανο ελεύθερης διακίνησης 

ιδεών, απόψεων και προτάσεων, έχει τις στήλες τον ανοιχτές 
σε όποιον από τους αναγνώστες τον θέλει να δημοσιεύσει τις 
απόψεις, θέσεις και προτάσεις του για  τα αγροτο συνεταιρι
στικά μας πράγματα, αρκεί να τηρεί τονς κανόνες ευπρέπει
ας, της ποιότητας, της εγκνρότητας και της δημοσιογραφικής 
δεοντολογίας.

Τα κείμενα, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, μηορεί να  
είνα ι μέχρ ι και 4-5 σελίδες και να στέλνονται στη διεύθυνση 
της Εταιρείας των Φίλων τον Σννεργατισμού (οδός Ευπόλιδος 
14 Αθήνα ΤΚ 10552) με την ένδειξη στο χράκελλο «Ύ λη για  
το περιοδικό».
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Η εγγύηση της επιτυχημένης 
Συνεταιριστικής Ασφάλισης

προσφέρει ιη  σιγουριά της ολοκληρωμένης κάλυψης
σε όλους τους κλάδους και εξασφαλίζει:
•  τη γρήγορη και πρόθυμη εξυπηρέτηση
• την αντικειμενική και δίκαιη αποζημίωση
• τον σεβασμό και την πλήρη κατανόηση προς τους 

ασφαλισμένους

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
•  Από το 1978, η πρώτη και η μόνη αμιγής Συνεταιριστική 

Ασφαλιστική Εταιρία στην Ελλάδα, με αποκλειστικούς 
μετόχους Ελληνικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και τις 
κορυφαίες Συνεταιριστικές Ασφαλιστικές Οργανώσεις της 
Ευρώπης - UNIPOL, MACIF, P&V, EURESA.

• Η φερεγγυότητα και αξιοπιστία της εταιρίας μαζί με τον 
κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα εγγυώνται 
την διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων της.

•  Η οικονομική της ευρωστία με κεφάλαια και αποθεματικά 
1.8 δις δρχ.

•  Αντασφαλιστική κάλυψη από τα μεγαλύτερα διεθνή 
συνεταιριστικά και ιδιωτικά αντασφαλιστικά συγκροτήματα.

Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η
Α Ι Φ Α Λ Ι Ι Τ Ι Κ Η

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ [ΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Α  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α  

Σ Υ Γ Γ Ρ Ο Υ  3 6 7,  1 7 5  6 4  Π .  Φ Α Λ Η Ρ Ο  
ΤΗ Λ .: (01) 9 4 .9 1 .2 8 0 -9 9  - FAX: (01) 9 4 .0 3 .1 4 8  

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  Θ Ε Σ / Ν Ι Κ Η Σ  
Τ Ι Ι Μ Ι Σ Κ Η  1 7 ,  5 4 6 2 4 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η  
ΤΗΛ.: (031) 268.553, 268.503 - FAX: (031) 268.958

Π ρακτορεία  κα ι γ ρ α φ ε ία  σ ’ όλη  την Ε λλάδα κα ι στις Ε νώσεις τω ν  
Γεωργικών Συνεταιρισμών.



ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Πριν καταρρεύοει η οικογένεια 

(to κύτταρο της Κοινωνίας)
Άρθρο του Γ. ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ

Γνωρίζω ότι θα προκαλέσω θύελλα. Όμως το αποτολμώ. Γιατί εκεί που έχομε 
φθάσει, χρειάζεται τόλμη για να πεις το αυτονόητο. Ότι, δηλαδή, η Αρχόντισσα 
του σπιτιού, η Μάνα, που μεγαλώνει παιδιά, η Σύζυγος που θα φτιάξει παιδιά, θα 
τα μεγαλώσει και θα τους δώσει την αγωγή που χρειάζεται, για να γίνουν χρήσι
μοι άνθρωποι, θα πρέπει να γυρίσει στο σπίτι. Στο σπίτι με τις τόσες χάρες και 
χαρές, που εγκατέλειψε για το Γ ραφείο, αναζητώντας, σε αρκετές περιπτώσεις, 
την κοινωνική απελευθέρωση και την οικονομική άνεση, για περισσότερες δαπά
νες, στην ξέφρενη κούρσα της σπατάλης.

ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΑΝΕΣ

Σκέφτομαι τις Μάνες, που μας έφεραν στον κόσμο. Θυμούμαι τη Μάνα μου, στη 
δική μου διαδρομή. Αναπολώ στις οικογένειες με τις προηγούμενες Μητέρες και 
αναλογίζομαι πόσο καλύτερος θα ήταν ο κόσμος, αν η Μάνα θα έμενε στο σπίτι, 
για το δικό της, αποκλειστικό και αναντικατάστατο ρόλο. Χωρίς να νιώθει σκλάβα 
σ’ αυτό το χώρο. Χωρίς να νιώθει εξαναγκασμό τη φροντίδα για τους ανθρώπους 
της οικογένειάς της, την ανατροφή και τα προβλήματα των παιδιών της. Και να 
θεωρεί απελευθέρωση τη συμβατική ζωή της «στα ξένα χέρια». Του προϊστάμενου 
«αφεντικού» μιας κάποιας δουλειάς. Να μη συμμετέχει ενεργά στα τόσα ενδιαφέ
ροντα, της μικροκοινωνίας της. Να μη γνωρίζει τη γειτόνισσα του διπλανού διαμε
ρίσματος, που τους χωρίζει ένα τούβλο, γιατί και οι δυό τους, δεν έχουν άλλο δια
θέσιμο χρόνο, από αυτόν του ύπνου σ’ αυτά τα κλουβιά. Και να μιλεί, μόνο με τη 
γυναίκα που φροντίζει τα παιδιά της, για το φαί και τις αταξίες τους. Ο πολύτιμος 
χρόνος πρέπει να διαφυλαχθεί για τις ανάγκες της ξένης δουλειάς -  που σε 
αρκετές περιπτώσεις από το αντίτιμό της, δεν πληρώνεται η γυναίκα που την αντι
καθιστά στο σπίτι —  και για την παρουσία της σε χώρους, που δεν πρέπει να 
ακουσθεί, πως δεν επισκέπτεται. Τους χώρους τέρψης και ψυχαγωγίας.

ΦΥΣΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Μια μεγάλη μερίδα Μητέρων, ζει αυτό το δράμα, στην υπηρεσία του Μοντερνι
σμού και της Κοινωνικής απελευθέρωσης, για να το καταλάβει προς το τέλος. 
Στην απομόνωση ή στο Γηροκομείο που, ίσως να είναι η κατάληξη και, που, θα 
είναι πολύ αργά. Φυσικά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Είναι, οι Μητέρες που η ανά
γκη τις βγάζει από το σπίτι. Από ανέχεια, από αρρώστεια μέλους της οικογένειάς 
τους και άλλα γεγονότα. Αυτές οι Μητέρες δε νιώθουν σκλάβες στο σπίτι τους, 
αλλά στη δουλειά τους. Δεν πάσχουν από το σύνδρομο της κοινωνικής απελευθέ
ρωσης. Και στο τέλος δικαιώνονται και ανταμείβονται. Περνούν τα γηρατειά τους
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στο περιβάλλον που οι ίδιες, φυσικά με στερήσεις, έφτιαξαν. Στα παιδιά, τα εγγό- 
νια και τις οικογένειες τους.

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Δεν χρειάζονται, νομίζω περισσότερα, για να μπει στη σκέψη μου, κάθε καλο
προαίρετος άνθρωπος, έστω και αν διαφωνεί μαζί μου. Καθένας, άλλωστε, έχει 
παραδείγματα, γνώση, ίσως και διαμορφωμένη γνώμη, πάνω σ’ αυτό το θέμα. Θα 
απολαμβάνει τους καρπούς από μια παραδοσιακή οικογένεια, που η Μάνα είναι 
νοικοκυρά στο σπίτι, ή θα έχει τις συνέπειες από την απουσία αυτής της νοικοκυ
ράς, από το σπίτι. Όπως φυσικά και κάθε Μάνα, ανεξάρτητα αν αυτό που προτί
μησε, είναι με τη θέλησή της ή χωρίς αυτή, μπορεί να εκτιμήσει, σε μια διαδρομή 
χρόνου, που θα φθάνει στα δικά της γηρατειά, τα κέρδη και τις ζημιές της επιλο-
γής της.

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Απ’ αυτά τα λίγα και από τα πολλά που, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, θα μπορού
σαν να πουν και να γράψουν, αβίαστα νομίζω, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, Η 
Γυναίκα -  Μητέρα, πρέπει να γυρίσει στο σπίτι με όλα τα καλά -κα τά  τη δική 
μου άποψη— που αυτό συνεπάγεται. Αυτό θα είναι επωφελέστερο, για την ίδια, 
για την οικογένεια και φυσικά για την κοινωνία.

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ
Και βέβαια αυτό δε μπορεί να γίνει με εξαναγκαστικά μέτρα. Θα πρέπει να γίνει, 

κύρια με οικονομικά κίνητρα. Με επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου, που είναι, 
χωρίς αμφιβολία και ο τελικός οφελούμενος.

Αν λ.χ., υπολογίσουμε σε 200.000 τις εργαζόμενες Μητέρες και ένα μηνιαίο επί
δομα στην κάθε μια, έστω από 200.000 δρχ., θα έχομε μια ετήσια επιβάρυνση 
480.000.000.000 δρχ., που αντιστοιχεί στο 1% του Α.Ε.Π. Μ’ αυτό το ποσό -  
δαπάνη, ουσιαστικά δημιουργούμε ισάριθμες (200.000) νέες θέσεις εργασίας. 
Ποσό που θα φέρει μεγαλύτερο αποτέλεσμα από τα ποικιλώνυμα και ίσως δαπα
νηρότερα, επιδόματα μητρότητας και ανεργίας, που πληρώνονται σήμερα. Αλλά 
το ποσό αυτό, εκτός από την αντιμετώπιση της ανεργίας, σε ένα υπολογίσιμο 
ποσοστό, κύρια και αποτελεσματικά, θα ενισχύσει το κύτταρο της κοινωνίας, την 
οικογένεια που λίγο ακόμη, θα διαλυθεί και θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος του 
τεράστιου δημογραφικού μας προβλήματος, για το οποίο θα γράψω σε άλλο 
άρθρο μου. Φυσικά υπάρχουν πολλά ακόμη για να συζητηθούν, όπως:

1. Ποιές θα είναι οι δικαιούχοι [προδιαγραφές, όροι, προϋποθέσεις].

2. Το ποσό, η διάρκεια του επιδόματος κ.ά.
Εννοείται ότι εδώ απλώς ανοίγεται το θέμα, σε μια, πρώτη προσέγγιση για να 

δοθεί η αφορμή να συζητηθεί και να εκτιμηθεί, ως προς την σκοπιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα, με περισσότερα στοιχεία από αρμοδιότερους και εμπειρότε
ρους από εμένα. Αν αυτό θα γίνει, τούτο το άρθρο μου εκπληρώνει τον προορι
σμό του και αυτό μόνο θα ήθελα, να μείνει, σαν ικανοποίησή μου.

Γ. ΣΕΛΑ ΙΑ ΝΑ ΚΗΣ
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ΓΙΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΨΗΛΑ, 
ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ. ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ.

Του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΙΤΟΥ, Οικονομολόγου - Συνεταιριστή

Ένας Αμερικανός συγγραφέας στο βιβλίο του, που έχει σχέση με την καρδιά και 
την ψυχή του αποτελεσματικού management και στο οποίο επιχειρείται μία προσέγ
γιση χριστιανική στη διοίκηση και παρακίνηση των ανθρώπων, διατυπώνει την άπο
ψη, ότι η αποτελεσματικότητα του Ιησού ήταν μοναδική και από πλευράς λειτουργι
κότητας είχε καθαρά ανθρώπινα και όχι θεϊκά χαρακτηρισικά γιατί:

1. Καθόρισε μια αποστολή και μέσα σε τρία χρόνια την περάτωσε.

2. Στρατολόγησε και κινητοποίησε δώδεκα κοινότατους ανθρώπους τους οποίους 
μετέτρεψε σε μη κοινούς.

3. Συνταίριασε τις διαφορετικές προσωπικότητες με τις διαφορετικές επιθυμίες και 
φιλοδοξίες και εξομάλυνε τις εσωτερικές μεταξύ τους αντιθέσεις.

4. Δημιούργησε έναν ένδοξο οργανισμό ο οποίος σήμερα έχει παραρτήματα σε 
όλες τις χώρες του κόσμου.

5. Η οργανισμική του (εταιρική) κουλτούρα χτίσθηκε γύρω από το ενδιαφέρον και 
την φροντίδα για τους άλλους.

6. Έσβησε την περηφάνεια και προώθησε την ταπεινότητα της καρδιάς.

7. Δε χρησιμοποίησε σκληρούς τρόπους για να φέρει τους ανθρώπους με τα νερά 
του, ούτε και πλάγιους, ελπίζοντας να τους επηρεάσει κρυφά.

8. Γ θήτευε τους ακροατές επειδή δεν ξεχνούσε τις ανάγκες τους.

9. Πρόβαλε και εξάσκησε με πίστη την πιο σπουδαία αρχή της υποκίνησης (οι 
άνθρωποι θέλουν να ξέρουν πόσο νοιάζεσαι γι’ αυτούς προτού νοιαστούν πόσα 
ξέρεις).

10. Έφερε ό,τι καλύτερο είχαν οι άνθρωποι στο φως, επειδή τους τραβούσε προς 
τα εμπρός χωρίς να τους πιέζει.

11. Ανακάτεψε έντονα καλωσορίζοντας τις γυναίκες στην αποστολή του, σε μια 
εποχή που οι γυναίκες θεωρούνταν ανάξιες να συμμετέχουν σε κάποιο οργανισμό.

12. Σε καμμιά περίπτωση δε χρησιμοποίησε τις μεγάλες και θαυμάσιες δυνάμεις 
του για να αποκτήσει πλούτο, δύναμη, τιμές και δόξα, όπως συμβαίνει με τους 
σημερινούς τοπ-μάνατζερς.

13. Κέρδισε τελικά και δόξα και τιμές γιατί κράτησε την ισχυρότερη στάση που 
υπάρχει στο θέμα της ηγεσίας. Την στάση της εξυπηρέτησης που σημαίνει ότι έβα
λε στην άκρη τα ιδιοτελή του συμφέροντα και το εγώ του. (Το να ασκείς μια τέτοια 
ηγεσία δε σημαίνει, ότι αγνοείς τις προσωπικές σου φιλοδοξίες και τους στόχους 
της καριέρας σου. Όμως η φιλοδοξία είναι υγιής, όταν πετυχαίνονται στόχοι που 
αξίζουν όχι σε βάρος των άλλων, αλλά με την βοήθειά τους). Έτσι έφθασε στο 
σημείο να πλύνει τα πόδια των μαθητών του, κερδίζοντας με τον τρόπο αυτό ακόμη
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περισσότερο το σεβασμό και την νομιμοφροσύνη των πιστών του. Μέσω αυτού του 
ενδιαφέροντος για τους άλλους και της ταπεινότητας, το management πετυχαίνει 
την μεγαλύτερη συνεισφορά του στην ανάπτυξη των ανθρώπων και στην επιτυχία 
των επιχειρήσεων.

14. Σκεφτόταν και δρούσε με θετικό τρόπο. Οι σκέψεις και τα λόγια του ήταν προ
σανατολισμένα στο να λύνουν παρά να δημιουργούν προβλήματα.

15. Άλλαξε το χρυσό κανόνα που ίσχυε μέχρι τότε από «μη κάνεις στους άλλους 
αυτό που μισείς» σε «κάνε στους άλλους αυτό που θα ήθελες να σου κάνουν».

16. Δεν έβλεπε τους μαθητές του σαν αντικείμενα που μπορούσε να χρησιμοποιή
σει για την δική του επιτυχία, αλλά σαν ανθρώπινα όντα που έπρεπε να εμπνεύσει 
και αναπτύξει. Από την άλλη όμως δεν έχασε την ευκαιρία να καταδικάσει την ανήθι
κη συμπεριφορά ή την ανικανότητα.

17. Έδωσε έμφαση στην ομαδική δουλειά, προωθώντας το πνεύμα της συνεργα
σίας. Δεν επέτρεψε φράγματα του τύπου «εμείς -  αυτοί». Ενώ ταυτόχρονα παρακί
νησε ένα εμπνευσμένο ανταγωνισμό ανάμεσα στους μαθητές, όχι όμως του είδους 
όπου ο ένας κάνει τον παν για να ανέβει και ο άλλος του βάζει εμπόδια στο δρόμο 
του. Ο ανταγωνισμός είχε το νόημα να φθάσουν σε ένα στάδιο τελειότητας, ώστε ν 
πετύχουν την πλήρωση στη ζωή τους.

Ο Αμερικανός συγγραφέας υπογραμμίζει ότι αν σήμερα στον κόσμο των επιχειρή
σεων και του management ακολουθήσουμε κατά γράμμα το παράδειγμα του Ιησού, 
είναι πιο πιθανό να έχουμε προβλήματα παρά επιτυχίες, γιατί λειτουργούμε όπως 
και τότε σε κόσμο ατελή. Και έχουμε το παράδειγμα του ίδιου του Ιησού που αντι
μετώπισε την προδοσία και την απάρνηση δύο εκ των πιο πιστών μαθητών του, σε 
κρίσιμες στιγμές της ζωής του.

Εμείς αφού συμφωνήσουμε απόλυτα και ως προς την μεθοδολογία, αλλά και ως 
προς την αποτελεσματικότητα του Ιησού, θα προσθέσουμε, διαφωνούντες ως προς 
τα χαρακτηριστικά, λέγοντες ότι αυτά ήσαν καθαρά θεϊκά διότι μόνο ο Θεάνθρωπος 
μπόρεσε να πετύχει τέτοια αποτελεσματικότητα, παρακινώντας απλούς ανθρώπους 
και μετατρέποντας αγράμματους αλιείς, σε αλιείς (ανθρώπων κατά χάριν θεού με 
πρόνοια θεϊκή). Ακόμη να προσθέσουμε ότι αν είχαν τότε ανακαλυφθεί οι ταυτότη
τες, ο Ιησούς μπορεί να αντιμετώπιζε την προδοσία, όχι όμως και την απάρνηση. 
Αλλά το ότι δεν είχαν ανακαλυφθεί οι ταυτότητες, μήπως δεν ήταν και αυτό, πρό
νοια θεϊκή ώστε να επαληθευθεί ή περί τον αλέκτορα ρήση;

Εμείς όμως που δεν είμαστε θεοί και που ο κόσμος που ζούμε είναι πράγματι ατε
λής, θα πρέπει να είμαστε ευτυχείς που έχουμε τέλεια παραδείγματα -  θεϊκή μεθο
δολογία και αποτελεσματικότητα- για να προσπαθούμε να φθάσουμε την τελειότη
τα μιμούμενοι όσο μας είναι δυνατόν, τον τρόπον λειτουργίας του Ιησού.

Αυτό επιβάλλει η ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ σύνθεση της προσωπικότητάς 
μας. Και βέβαια μπορούμε να συμβάλλουμε, στην επιβίωση και ανάπτυξη των οργα- 
νώσεών μας, μέσα από εφαρμογή ολοκληρωμένου marketing και αποτελεσματικού 
management, αναδιοργανώνοντάς τις (reengineering), για να έχουν αειφορία αντα
γωνιστικών πλεονεκτημάτων, που είναι απαραίτητα για την κερδοφόρο λειτουργία 
τους στην παγκοσμιοποιημένη αγορά.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

Του Μ ΙΧΑΛΗ  ΓΡ. ΒΟ ΣΚΟ ΓΛΟ Υ  

Καθηγιή Τμ. Σ .Σ.Ο .Ε. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

1. Εισαγωγή

Αποθέματα (stock ή inventory) ονομάζονται οι ποσότητες αγαθών, οι οποίες παραμένουν 

προσωρινά αχρησιμοποίητες στις αποθήκες ενός εργοστασίου ή μιας επιχείρησης, 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον σε περιόδους όπου η ζήτηση υπερβαίνει την 

προσφορά για τα αγαθά αυτά.

Διακρίνουμε τρείς κύριες κατηγορίες αποθεμάτων:

α) Αυτά που διατηρούνται για το πριν την παραγωγική διαδικασία στάδιο, για να εξασφα

λίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία των διαφόρων κλάδων παραγωγής (π.χ. πρώτες ύλες, 

καύσιμα κλπ).

β) Αυτά που διατηρούνται για να χρησιμοποιηθούν μεταξύ των διαφόρων σταδίων της 

παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. υποστήριξη της παραγωγής με ημιέτοιμα προϊόντα, 

μηχανικά εξαρτήματα για τις επιδιορθώσεις των μηχανών κλπ).

γ) Αυτά που διατηρούνται ως έτοιμα πλέον προϊόντα, για να καλύψουμε την ζήτηση μέχρι να 

ετοιμασθεί η επόμενη παραγωγή.

Όταν μια επιχείρηση διατηρεί μεγάλες ποσότητες αποθεμάτων, αυτό απαιτεί επένδυση 

μεγάλου κεφαλαίου, αλλά εξασφαλίζει λιγότερες ελλείψεις του προϊόντος κατά τις 

παραγγελίες. Αντίθετα, όταν η επιχείρηση διατηρεί μικρές ποσότητες αποθεμάτων απαιτεί

ται μεν μικρή επένδυση κεφαλαίου, αλλά από την άλλη αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος 

έλλειψης του προϊόντος κατά τις παραγγελίες.

Κατά συνέπεια για μια επιχείρηση και κατ’ επέκταση για μια συνεταιριστική οργάνωση 

μπαίνει το πρόβλημα του ελέγχου της διαχείρισης των αποθεμάτων με ορθολογικό τρόπο, 

ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η καλή εξυπηρέτηση των πελατών, όσο και η οικονομικότερη 

δυνατή λειτουργία του συστήματος της αποθήκης.

Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με τη χρήση του κατάλληλου μαθη

ματικού προτύπου (model). Πιο συγκεκριμένα έχει κατασκευασθεί ένα βασικό πρότυπο, το 

οποίο όμως λειτουργεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, που σπάνια ισχύουν όλες μαζί 

στην πράξη. Έτσι για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση απαιτούνται οι κατάλληλες 

τροποποιήσεις του προτύπου αυτού, ώστε να αποδίδεται πιστά η πραγματικότητα.
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Στο άρθρο αυτό θα παρουσιάσουμε συνοπτικά την εφαρμογή σε συνεταιρισμούς του 

βασικού προτύπου της θεωρίας αποθεμάτων, τις δύο χαρακτηριστικότερες τροποποιήσεις 

που επιδέχεται στην πράξη, καθώς και την καθοριστική για την σωστή λειτουργία της 

αποθήκης έννοια των αποθεμάτων ασφαλείας (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. το Κεφ. 

16 του [1], καθώς και την πτυχιακή εργασία [2]).

2. Εφαρμογή του βασικού προτύπου της θεωρίας αποθεμάτων σε συνεταιρισμούς.

Το βασικό πρότυπο της θεωρίας αποθεμάτων λειτουργεί κάτω από τις ακόλουθες προϋπο

θέσεις:

α) Η ζήτηση D του αποθέματος στη μονάδα του χρόνου είναι γνωστή, σταθερή και συνεχής, 

β) Η τιμή της αγοράς του αποθέματος παραμένει σταθερή .

γ) Το κόστος διατήρησης Ci ανά μονάδα του αποθέματος, όπως επίσης και το κόστος C2 

της κάθε παραγγελίας (ανεξάρτητα από την ποσότητα της) παραμένουν σταθερά στη 

μονάδα του χρόνου.

δ) Η ποσότητα Q του αποθέματος της κάθε παραγγελίας φθάνει στις αποθήκες μόλις 

εξαντληθεί η ποσότητα του προηγούμενου αποθέματος και πριν να υπάρξει νέα ζήτηση. 

Αυτό έχει ως συνέπεια η μέση ποσότητα του αποθέματος, που βρίσκεται στην αποθήκη να

είναι ίση με y  .

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας ας λάβουμε ως χρονική μονάδα το ένα έτος. Τότε , κάτω 

από τις παραπάνω προϋποθέσεις, το ετήσιο συνολικό κόστος της διατήρησης των αποθε

μάτων θα είναι ίσο με f(Q) = C i j , ενώ το συνολικό κόστος των παραγγελιών θα είναι ίσο

με g(Q) = , όπου είναι προφανώς ο συνολικός αριθμός των απαιτουμένων

παραγγελιών για την κάλυψη της ετήσιας ζήτησης D

Κατά συνέπεια το ετήσιο συνολικό κόστος αποθεμάτων υπολογίζεται από τη συνάρτηση

C(Q) = f(Q)+g(Q) = C1 j  + ̂  C2 (1) , στην οποία ανεξάρτητη μεταβλητή είναι η Q.

Σύμφωνα με γνωστό θεώρημα του διαφορικού λογισμού η τιμή της Q, που ελαχιστοποιεί την 

τιμή της συνάρτησης C(Q), είναι η ρίζα Q0 της πρώτης παραγώγου C'(Q), που καθιστά την 

τιμή C” (Q0) της δευτέρας παραγώγου θετική.

Η ποσότητα όμως Q του αποθέματος δεν μπορεί να είναι αρνητική και κατά συνέπεια βρί

σκουμε
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2DC
Τέλος, επειδή C” (Q) ~ , είναι C,’(Qo)>0 και κατά συνέπεια το ελάχιστο κόστος αποθε

μάτων προκύπτει για την τιμή Q0 του αποθέματος , που δίδεται από τη σχέση (2).

Είναι άξιο παρατήρησης ότι η εξίσωση f(Q) = g(Q) ο  C i—  = ^ C 2 έχει ως θετική ρίζα (ως

προς Q) την Q0 της σχέσης (2). Αυτό σημαίνει ότι το κόστος του αποθέματος γίνεται 

ελάχιστο για την ποσότητα εκείνη Q0 για την οποία το συνολικό κόστος διατήρησης γίνεται 

ίσο με το συνολικό κόστος των παραγγελιών του αποθέματος.

Κλείνοντας την παράγραφο αυτή θα εφαρμόσουμε το βασικό πρότυπο στο παρακάτω 

παράδειγμα από των χώρο των συνεταιρισμών :

Ένας συνεταιρισμός ελαιοπαραγωγών προβλέπεται ότι θα πωλήσει σε ένα έτος 3600 

δοχεία λάδι. Αν το ετήσιο κόστος αποθήκευσης κάθε δοχείου λαδιού είναι 200 δρχ. και το 

κόστος για τη συγκέντρωση και συσκευασία του λαδιού σε κάθε παραγγελία είναι 10000 

δρχ., να ευρεθεί πόσα δοχεία λάδι πρέπει να διατηρούνται στις αποθήκες του συνεταιρισμού 

για να έχουμε το ελάχιστο κόστος αποθεμάτων και να υπολογισθεί το κόστος αυτό.

Λύση: Από τη σχέση (2) προκύπτει ότι ο ζητούμενος αριθμός δοχείων στις αποθήκες του

συνεταιρισμού πρέπει να είναι Q0= y 2 . 3 6 0 0 . = 600, οπότε από τη σχέση (1) προκύ

πτει ότι το ελάχιστο κόστος αποθεμάτων θα είναι C = -ψ  .200 + .10000 =

= 60000+60000 = 120000 δρχ.

2. Χαρακτηριστικές τροποποιήσεις  του βασικού προτύπου.

I) Η τιμή της αγοράς των αποθεμάτων δεν είναι σταθερή.

Στο χονδρικό εμπόριο είναι συνηθισμένο το φαινόμενο οι τιμές ανά μονάδα του προϊόντος 

που αγοράζουμε να διαφοροποιούνται ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζουμε, αφού 

για μεγάλες ποσότητες γίνεται συνήθως κάποια έκπτωση.

Για να αντιμετωπίσουμε σε ένα πρόβλημα αποθεμάτων μια τέτοια περίπτωση πρέπει να 

λάβουμε υπόψη μας και το κόστος της αγοράς του αποθέματος, οπότε η σχέση (1) της προ

ηγούμενης παραγράφου παίρνει τη μορφή :

C(Q) = C i“  + ^ C 2+DPi (3) , όπου Pj είναι η τιμή ανά μονάδα του αποθέματος ανάλογα

με την ποσότητα της παραγγελίας σε κάθε περίπτωση ΐ, ί = 1,2.....

Για να γίνει αντιληπτή η διαδικασία που ακολουθούμε στις περιπτώσεις αυτές, ας θεωρή

σουμε το παρακάτω παράδειγμα:

Ένας γεωργικός συνεταιρισμός αναμένεται ότι θα πωλήσει 2200 σακιά ενός λιπάσματος σε 

ένα χρόνο.
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Η χονδρική τιμή της αγοράς του λιπάσματος είναι 2000 δρχ. ανά σακί για λιγότερα από 

1000

σακιά, 1900 δρχ. για 1000 σακιά και 1850 δρχ. για 4000 σακιά και πάνω, η δε τιμή της 

αποθήκευσης είναι το 10% επί της τιμής της αγοράς του κάθε σακιού. Τέλος το κόστος του 

εφοδιασμού είναι 20000 δρχ. για κάθε παραγγελία. Σε ποιά ποσότητα πρέπει να κάνει τις 

παραγγελίες του ο συνεταιρισμός, για να πετύχει το ελάχιστο συνολικό κόστος;

Λύση: Χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τις εκπτώσεις, που παρέχονται για παραγγελίες πάνω  

από 1000 σακιά, από τη σχέση (2) της προηγούμενης παραγράφου (βασικό πρότυπο) βρί

σκουμε ότι η ποσότητα της παραγγελίας πρέπει να είναι Q0 = ^2.2200 « 664 σακιά

(για την ακρίβεια το Q0 προκύπτει ότι είναι δεκαδικός αριθμός μεταξύ του 663 και 664, όμως 

η παραγγελία πρέπει να γίνει σε ακέραιο αριθμό σακιών).

Στην περίπτωση αυτή η σχέση (3 ), για Ρι = 2000 και Ci = 200, δίδει C{664)» 4532665 δρχ. 

Αν προτιμηθεί η παραγγελία των 1000 σακιών για να υπάρξει η σχετική έκπτωση, η σχέση 

(3), γιά Ρ2= 1900 και C i=  190, δίδει C(1000) = 4139000 δρχ.

Τέλος αν προτιμηθεί η παραγγελία των 4000 σακιών, για να υπάρξει μεγαλύτερη έκπτωση, 

η (3), για Ρ3= 1850 και Ci = 185, δίδει C(4000) = 4381000 δρχ..

Κατά συνέπεια ο συνεταιρισμός, για να πετύχει το ελάχιστο κόστος αποθεμάτων, πρέπει 

να κάμει παραγγελίες 1000 σακιών λιπάσματος, επιλέγοντας την πρώτη και αγνοώντας 

τη δεύτερη και μεγαλύτερη έκπτωση της τιμής του κάθε σακιού.

II) Η δημιουργία του αποθέματος δεν γίνεται την ίδια χρονική στιγμή.

Πολλές φορές στην πράξη η ποσότητα Q της κάθε παραγγελίας αποθεμάτων δεν φθάνει 

στις αποθήκες την ίδια χρονική στιγμή , αλλά βαθμιαία κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης 

χρονικής περιόδου t. Αυτό π.χ. συμβαίνει στην περίπτωση που τα αποθέματα αφορούν το 

τελικό προϊόν, που παράγει μια βιομηχανία και που από το τμήμα παραγωγής μεταφέρεται 

σταδιακά στις αποθήκες.

Τότε ο ρυθμός της άφιξης των αποθεμάτων ορίζεται από τη σχέση γ =  γ .

Ωστόσο κατά τη διάρκεια τού χρόνου t μέρος των αποθεμάτων ίσο προς Dt, όπου D είναι η 

ετήσια ζήτηση, αποσύρεται από τις αποθήκες για την κάλυψη της ζήτησης (π.χ. αν D = 2400

μονάδες και t = 1 μήνας = ^  έτους, είναι Dt = 200 μονάδες).

Έτσι το σύνολο των αποθεμάτων, που βρίσκεται στις αποθήκες στο τέλος της χρονικής 

περιόδου t είναι Q-Dt. Όμως t= γ  και κατά συνέπεια Q - Dt = Q - —  = (r -  D )y  ,
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Υποθέτουμε ότι τα νέα αποθέματα αρχίζουν να φθάνουν στις αποθήκες όταν εξαντληθούν 

τα προηγούμενα και κατά συνέπεια η μέση ποσότητα αποθεμάτων που θα υπάρχει στις

αποθήκες θα είναι ίση με — ·

Έτσι η σχέση (1) της προηγούμενης παραγράφου παίρνει στην περίπτωση αυτή τη μορφή 

C(Q)= f ^ C , +  § C ,  (4).

Εργαζόμενοι όπως και στην προηγούμενη παράγραφο βρίσκουμε ότι η ρίζα Qa της C’(Q)=0,

για την οποία είναι C’*(Q0) > 0, δίδεται από τη σχέση Q0 = ^2D I 2- (5).

Αυτή είναι η τιμή του Q , για την οποία έχουμε το ελάχιστο κόστος αποθεμάτων και για την 

οποία διαπιστώνεται, όμοια με την προηγούμενη παράγραφο, ότι το συνολικό κόστος δια

τήρησης γίνεται ίσο με το συνολικό κόστος των παραγγελιών των αποθεμάτων.

Παράδειγμα: Μια ένωση γεωργικών συνεταιρισμών έχει ετήσια ζήτηση από τους πελάτες 

της 250 γεωργικών μηχανημάτων, τα οποία φθάνουν στις αποθήκες της ένωσης με ρυθμό 

30 μηχανήματα το μήνα. Το κόστος διατήρησης είναι 15000 δρχ. για κάθε μηχάνημα και το 

κόστος της κάθε παραγγελίας 50000 δρχ. Πόσες παραγγελίες πρέπει να κάμει συνολικά η 

ένωση το χρόνο για να πετύχει το ελάχιστο κόστος αποθεμάτων και ποιό θα είναι το κόστος 

αυτό;

Λύση: Ο ετήσιος ρυθμός άφιξης στις αποθήκες της ένωσης είναι r = 12.30=360 μηχανήματα 

και αντικαθιστώντας τα αριθμητικά δεδομένα στη σχέση (5) προκύπτει ότι Q0 «  73,85 , άρα 

το ύψος κάθε παραγγελίας πρέπει να είναι 74 μηχανήματα.

Κατά συνέπεια §  = ^  ^  3 .38, δηλαδή η ένωση πρέπει να κάμει 4 παραγγελίες μηχανη

μάτων τον χρόνο για να πετύχει το ελάχιστο κόστος αποθεμάτων.

Τέλος, αντικαθιστώντας στη σχέση (4), προκύπτει ότι το ελάχιστο κόστος αποθεμάτων θα 

είναι C(74) = 338502 δρχ. .

4. Αποθέματα ασφαλείας - Σημείο νέας παραγγελίας.

Στην πραγματικότητα η ζήτηση D ενός αγαθού δεν μπορεί να υπολογισθεί με ακρίβεια, 

αφού αποτελεί απλά μια πρόβλεψη, με βάση την έρευνα της αγοράς αλλά και στατιστικά 

στοιχεία του παρελθόντος.

Ακόμη, αν π.χ. υπάρχει πρόβλεψη για ετήσια ζήτηση 12000 μονάδων και οι εργάσιμες 

ημέρες του χρόνου είναι 300, η μέση ημερήσια ζήτηση θα είναι 40 μονάδες. Ωστόσο μπορεί 

να υπάρξουν ημέρες, που η ζήτηση θα φθάσει ή θα ξεπεράσει τις 100 μονάδες και άλλες, 

που θα πέσει στις 10 μονάδες ή ακόμη χαμηλότερα.
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Για τους λόγους αυτούς κάθε επιχείρηση πρέπει να μεριμνά για την ύπαρξη κάποιων 

αποθεμάτων ασφαλείας (safety stock = SS) για την αντιμετώπιση των αναγκών σε 

περιόδους ξαφνικής αύξησης της ζήτησης.

Για τον καθορισμό του επιθυμητού επιπέδου αποθεμάτων ασφαλείας χρησιμοποιούνται 

πίνακες στατιστικών κατανομών (π.χ. βλ. [3]), κάνοντας την υπόθεση ότι η ζήτηση 

ακολουθεί κάττοια από τις κατανομές αυτές. Σε περιπτώσεις π.χ. ζήτησης που αφορούν 

επίπεδο εργοστασίου μπορεί να εφαρμοσθεί η κανονική κατανομή, σε περιπτώσεις λιανικού 

εμπορίου η κατανομή του Poisson κλπ.

Από τα παραπάνω γίνεται ακόμη αντιληπτό ότι και ο χρόνος διάθεσης των αποθεμάτων 

μεταβάλλεται και κατά συνέπεια δημιουργείται πρόβλημα προσδιορισμού του σημείου 

εκείνου , που θα γίνει η παραγγελία της επόμενης ποσότητας αποθεμάτων..

Το σημείο αυτό ονομάζεται σημείο νέας παραγγελίας (reorder point = ROP) και 

υπολογίζεται από τη σχέση ROP = UL+SS, , όπου U η μέση ημερήσια ζήτηση του αγαθού, 

L ο μέσος χρόνος αναμονής σε ημέρες για την άφιξη της νέας παραγγελίας και SS τα 

αποθέματα ασφαλείας.

Τονίζεται ότι, όπως φαίνεται καλύτερα και στην εφαρμογή, που ακολουθεί, το ROP 

αναφέρεται στο ύψος των διαθεσίμων αποθεμάτων, είναι δηλαδή ποσοτικό και όχι χρονικό 

σημείο.

Εφαρμογή: Ένας καταναλωτικός συνεταιρισμός έχει μέση ημερήσια ζήτηση 500 φιαλών 

παστεριωμένου γάλακτος και επιθυμεί να έχει και ένα απόθεμα ασφαλείας 300 φιαλών.

Αν για την άφιξη της παραγγελίας από το εργοστάσιο, που προμηθεύεται ο συνεταιρισμός 

το γάλα και την τακτοποίηση των φιαλών στα ράφια του συνεταιριστικού καταστήματος, 

απαιτούνται συνολικά 3 ημέρες, να υπολογισθεί ποιό πρέπει να είναι το σημείο νέας 

παραγγελίας, καθώς και η μέση ποσότητα φιαλών γάλακτος στα ράφια του συνεταιρισμού. 

Λύση: Είναι ROP = 500.3 + 300 = 1800 φιάλες. Αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα αυτή των 

φιαλών θα έχει απορροφηθεί από τη ζήτηση μέχρι την τακτοποίηση της επόμενης παραγγε

λίας στα ράφια, δηλαδή μέσα σε 3 ημέρες και κατά συνέπεια η μέση ποσότητα στα ράφια

του συνεταιρισμού θα είναι = 600 φιάλες-
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ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Παρουσίαση από το Γ. Α. ΚΑΦΕΤΖΑΚΗ

Η ΑΤΕ  δικα ιούται τα όπο ια  εύσημα για τη συμβολή της στην ανάπτυξη κα ι άνδρω - 
ση του Συνεταιριστικού Κινήματος της χώρας μας κα ι γενικότερα για  την ανάπτυξη 

της Αγροτικής μας ο ικονομ ίας .

Α πό  την ίδρυσή της (1929) στα εβδομήντα χρόνια  της πορείας της έδω σε το 
μεγάλο «παρών» κα ι συνέβαλε αποτελεσματικά στην άνδρω ση των Συνετα ιρ ισμώ ν  
κα ι στην ο ικο νο μ ική  ανάπτυξη της υπαίθρου χώρας.

Η  ανάπτυξη του Συνεταιριστικού Κινήματος αποτελούσε καταστατική υποχρέωση  
κα ι επ ιδ ίω ξή  της κα ι με την Ε ιδ ική  Υ πηρεσ ία , την Εποπτική, πράγματι επέτυχε σ ’ 
αυτό το στόχο της.

Χ ω ρίς  κανένα δισταγμό μπορούμε να πούμε ότι η ΑΤΕ  υπήρξε ο μεγαλύτερος 

αναπτυξιακός Ο ργανισμός της Αγροτικής ο ικονομ ία ς  της υπα ίθρου μας.

Η  Δ ιυπουργική  Επιτροπή Α ποκρατικοπο ιήσεω ς αποφ ά σ ισ ε  την εισαγωγή της 
«Α ΓΡ Ο ΤΙΚΗ Σ ΤΡΑ Π ΕΖΑ Σ Τ Η Σ  ΕΛΛ Α Δ Ο Σ Α.Ε.» στο Χρηματιστήριο Α ξ ιώ ν  Α θη
νώ ν, η οπο ία  θα πραγματοπο ιηθεί με την πώ ληση των μετοχών που θα προκύψ ουν  

από την αύξηση του μετοχικού κεφ αλα ίου  της Τράπεζας.

Για το μέχρι σήμερα έργο της, η Αγροτική Τράπεζα, η Τράπεζα των Αγροτών  
όπως λέγονταν, κρ ίθηκε  πολύ θετικά κα ι ευχόμαστε να είνα ι θετικό το έργο της κα ι 

μετά τη μετοχοποίησή της.

Σχετικά με τη μετοχοποίηση κα ι τις προοπτικές της ΑΤΕ  καταχωρούμε στη συνέ
χεια ο ικο νο μ ικά  στοιχεία όπω ς αυτά αναγράφονται σε ε ιδ ικά  σημειώ ματα που  

εκδόθηκαν  από τις Υπηρεσίες της:

1. Σημασία της μετοχοποίησης
1.1 Με τη μετοχοποίηση της Α.Τ.Ε., που αποτελεί επιστέγασμα του προγράμματος 

οικονομικής εξυγίανσης και ανασυγκρότησής της, αναμένονται πολλαπλά οφέλη.
• Εξασφαλίζονται κεφάλαια σε σχετικά χαμηλό κόστος.
• Η άντληση των κεφαλαίων αυτών επιβάλλει ορθολογική αξιοποίηση και διαχείρισή 

τους, δεδομένου ότι στα πλαίσια της πολυμετοχικής μορφής, η Τράπεζα θα υφίσταται 
τον έλεγχο των μετόχων και των θεσμικών οργάνων.

• Στα ίδια πλαίσια και με τα νέα δεδομένα θα υποχρεωθεί η Τράπεζα να λειτουργή
σει αποτελεσματικά με στόχο την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της και τη διατή
ρηση της θετικής πορείας της τιμής της μετοχής στο Χρηματιστήριο.

• Εντάσσονται οι προσπάθειες της Τράπεζας στα πλαίσια αναδιάρθρωσης και εκσυγ
χρονισμού του Τραπεζικού Συστήματος.

• Το επενδυτικό της πρόγραμμα (έργα ανασυγκρότησης, επενδυτικές δραστηριότη
τες) απαιτεί κεφάλαια τα οποία μπορούν να αντληθούν από την κεφαλαιαγορά με 
χαμηλό κόστος.

1.2 Για τους πελάτες της Τράπεζας η μετοχοποίηση θα σημάνει πολλά θετικά, δεδο
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μένου ότι στα πλαίσια των. στόχων μεγιστοποίησης της κερδοφορίας και της τιμής της 
μετοχής, θα υιοθετηθεί και θα εφαρμοσθεί στρατηγική διεύρυνσης του μεριδίου της 
στην ανταγωνιστική τραπεζική αγορά. Για να επιτευχθεί αυτό θα απαιτηθεί να βελτιω
θεί ο βαθμός ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της προ- 
σφέροντας ένα πλήρες και ευρύ φάσμα χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών σε πολύ 
ανταγωνιστικό κόστος. Το τελευταίο θα είναι ευεργετικό για τους ίδιους τους πελά
τες της οι οποίοι κατ' αυτόν τον τρόπο θα απολαμβάνουν καλύτερη εξυπηρέτηση και 
από άποψη προϊόντων / υπηρεσιών αλλά και όρων συναλλαγής.

Πέραν αυτού, η μετοχοποίηση μπορεί να σημάνει για αυτούς τη δυνατότητα συνδυα
σμού της ιδιότητας του πελάτη και του μετόχου μιας Τράπεζας και ταύτισής τους στο 
ίδιο πρόσωπο.

1.3 Για τον εργαζόμενο, η μετοχοποίηση θα σημάνει.
• Βελτίωση του κλίματος εργασίας.
• Αποτελεσματικότερη λειτουργία της Τράπεζας σαν συνέπεια εφαρμογής των νέων 

συστημάτων διαχείρισης προσωπικού που θα εφαρμοστούν άμεσα.
• Βελτίωση των όρων και των συνθηκών απασχόλησης.
• Διεύρυνση των δυνατοτήτων συμμετοχής στα κέρδη της Τράπεζας, στο βαθμό που 

θα είναι μέτοχος της επιχείρησης στην οποία προσφέρει υπηρεσίες.
• Σύνδεση της αμοιβής με τους πραγματοποιούμενους στόχους στα πλαίσια μιας 

σύγχρονης διοίκησης και διαχείρισης (Μ.Β.Ο.).

2. Πληροφορίες για την Α.Τ.Ε.
Η Αγροτική Τράπεζα και μετά την ανωνυμοποίησή της (το 1991) εξακολούθησε να 

λειτουργεί αποτελεσματικά και να αντιμετωπίζει όλους τους αρνητικούς εκείνους, 
εξωγενείς κυρίως, παράγοντες που επηρέαζαν αισθητά τον τρόπο διαχείρισης των 
κεφαλαίων της. Στους παράγοντες αυτούς θα μπορούσε κανείς ενδεικτικά να περιλά- 
βει:

• Την έλλειψη συστημάτων διαχείρισης προσωπικού (τοποθετήσεων, προσλήψεων 
κ.ά.).
• Την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού πιστοδοτήσεων.
• Την αναπαραγωγή του συστήματος και των σχέσεων λειτουργίας της τράπεζας 

κατά τα πρότυπα που λειτουργούσε προ της ανωνυμοποίησης.
• Διασύνδεσή της με το Δημόσιο.
Εξ αιτίας των παραπάνω, έφθασε η Τράπεζα, το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 

'90 σε μια κατάσταση όπου τα οικονομικά της μεγέθη και οι χρηματο-οικονομικοί δεί
κτες να βρίσκονται σε απαγορευτικά επίπεδα και σε πλήρη αδυναμία συμμόρφωσής 
της στους κανόνες εποπτείας και ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος. Κύρια χαρα
κτηριστικά της κατάστασης που δημιουργήθηκαν ήταν:
• Το προβληματικό χαρτοφυλάκιο δανείων με μεγάλο ύψος επισφαλειών.
• Η ανεπάρκεια κεφαλαίων.
• Η αναποτελεσματικότητα της διαχειριστικής της πολιτικής και του μοντέλου οργά

νωσης και λειτουργίας της.
• Η ανυπαρξία κερδοφορίας.
Καθυστερημένα (1998) η Τράπεζα με τα προγράμματα ανασυγκρότησης (λειτουργι

κής και οργανωτικής) και οικονομικής εξυγίανσης που υιοθέτησε, την τελευταία διε
τία, κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αναστρέψει την αρνητική 
πορεία και να ανακτήσει όλες τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας και σταθερής και δυνα
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μικής ανάπτυξής της. Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, η Τράπεζα σήμερα είναι κεφα
λαιακά ισχυρή (τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 660 δισ. δρχ.) έχει εξασφαλίσει επαρ
κείς προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, υλοποιεί την οργανωτική ανασυγκρότηση 
και την αναδιάρθρωση, της προσφέρει νέα χρηματο-οικονομικά προϊόντα και επεκτεί- 
νεται σε νέους επενδυτικούς τομείς.

Τα στοιχεία της αλλαγής φαίνονται από την εξέλιξη των χρηματο-οικονομικών δει
κτών της 1998-2000.

Μετά τις ρυθμίσεις αλλά και την οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση της 
κυρίως στον πιστοδοτικό χώρο τα στοιχεία των επιδόσεών της θα είναι ακόμη καλύτε
ρα. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι ήδη φορείς, οι οποίοι έχουν 
ενταχθεί μετά την εξέτασή της βιωσιμότητάς τους στο πρόγραμμα ρυθμίσεων, παρα- 
κολουθούνται συστηματικά. Επίσης, η Τράπεζα μετά τη μετοχοποίησή της δεν θα 
μπορεί να προβαίνει σε παρόμοιες ρυθμίσεις. Η Α.Τ.Ε., δεν θα ασκεί αγροτική κοινω
νική πολιτική.

Η Α.Τ.Ε., λόγω της υποδομής που διαθέτει και της συσσωρευμένης εμπειρίας και της 
διασύνδεσης με τον χώρο θα αξακολουθήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε 
πελατειακή βάση κατά τον πλέον ασφαλέστερο τρόπο.

Με την μετοχοποίησή της, η Τράπεζα, θα υποχρεωθεί να λειτουργήσει κατά τα πρό
τυπα μιάς σύγχρονης και ανταγωνιστικής τράπεζας. Ήδη η Τράπεζα άρχισε να λει
τουργεί ανταγωνιστικά πολύ περισσότερο αφού θα έχει ολοκληρωθεί σύντομα το 
βασικότερο τμήμα εκσυγχρονισμού των λειτουργιών της.

3. Η πορεία ίω ν οικονομικών μεγεθών της Τράπεζας 
και η θέση της Τράπεζας στον κλάδο

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 1999 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 113,1 δις 
δρχ., έναντι μηδενικού αποτελέσματος το 1998 και το α' εξάμηνο του 2000 ανήλθαν 
σε 5,97 δις δρχ.

Τα οργανικά αποτελέσματα της Τράπεζας εμφανίζονται σημαντικά βελτιωμένα ένα
ντι της προηγούμενης χρήσης (17,8 δισ. δρχ. έναντι ζημιάς 6,7 δισ. δρχ. το 1998) 
λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων από προμήθειες και των εσόδων από χρη- 
ματο-οικονομικές πράξεις.

Αντίστοιχες προς την ίδια κατεύθυνση εξελίξεις διαπιστώνονται και κατά το α' εξά
μηνο του 2000, όπου τα οργανικά αποτελέσματα εμφανίζουν σημαντική αύξηση (16,3 
δισ. δρχ. έναντι ζημιάς το αντίστοιχο εξάμηνο του 1999) κυρίως λόγω της αντίστοι
χης αύξησης του καθαρού εσόδου από τόκους.

Ως προς τα βασικά μεγέθη του Ισολογισμού παρατηρείται ότι, το Ενεργητικό διαμορ
φώνεται με 30.6.2000 στο επίπεδο των 5,2 τρις δρχ., παρουσιάζοντας αύξηση 24,5% 
έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 1999 (αντίστοιχη μεταβολή 31.12.1999 έναντι 
31.12.98: 10,15%), οι καταθέσεις διαμορφώνονται στο επίπεδο των 3,6 τρις δρχ. (με 
30.6.2000) και οι χορηγήσεις σε 2,6 τρις δρχ., με παράλληλη αύξηση των προβλέψε
ων για επισφαλείς απαιτήσεις σε 157,5 δις δρχ. Μεταξύ των μεγεθών που παρουσιά
ζουν αξιόλογη μεταβολή κατά τό ίδιο χρονικό διάστημα, αξίζει να αναφερθούν τα ίδια 
κεφάλαια της Τράπεζας τα οποία διαμορφώνονται στο επίπεδο των 660 δισ. δρχ., 
περίπου υποδηλώνοντας την ενίσχυση της φερεγγυότητας και της κεφαλαιακής 
επάρκειας της Τράπεζας.
Η A. Τ.Ε. κατέχει:
Την τρίτη θέση από πλευράς συνολικού ενεργητικού στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστη

μα,
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Τη δεύτερη θέση στον κλάδο ως προς το ύψος των χορηγήσεων και την τρίτη ως 
προς τις καταθέσεις (περιλαμβανομένων των repos).

Αξιοσημείωτη τέλος είναι η θέση της Τράπεζας μεταξύ των μεγάλων τραπεζών ως 
προς τις σχέσεις βασικών οικονομικών μεγεθών ανά εργαζόμενο. Συγκεκριμένα, ως 
προς τις σχέσεις αυτές η Α.Τ.Ε., καταλαμβάνει την 3η θέση από πλευράς κερδών ανά 
εργαζόμενο, την 2η θέση από πλευράς Ενεργητικού ανά εργαζόμενο και την 1η θέση 
από πλευράς χορηγήσεων ανά εργαζόμενο.

Οι πιο πάνω μεταβολές (των οικονομικών μεγεθών — συνολικά και ανά εργαζόμε
νο—  και των χρηματο-οικονομικών δεικτών) υποδηλώνουν μια έντονη βελτιωτική 
τάση στην πορεία και την αναπτυξιακή της διαδικασία της Τράπεζας.

Στην πιο πάνω βασική διαπίστωση οδηγούμεθα με την εξέταση των μεγεθών του 
Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως στις χρήσεις 2000 (εκτιμήσεις) και 
2001 (προβλέψεις).

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται μια μέση αύξηση του Ενεργητικού της Τράπεζας της 
τάξεως του 10%, ενώ τα οργανικά αποτελέσματά της θα παρουσιάσουν αντίστοιχες 
αυξήσεις για τα έτη 2000 και 2001 100% και 48% φθάνοντας στα επίπεδα των 35 δισ. 
δρχ. και 48 δισ. δρχ., έναντι 17 δισ. δρχ. το 1999.

Οι αντίστοιχοι χρηματο-οικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση υπο
δηλώνοντας μια αισθητή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας 
της λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Μελλοντικοί στόχοι -  Επενδυτική πολιτική -
Περιορισμός κεφαλαίων μετοχοποίησης

Στρατηγικοί Στόχοι
Το όραμα της Αγροτικής Τράπεζας είναι να καταστεί μια ισχυρή, σύγχρονη, κερδο

φόρα και ανταγωνιστική Τράπεζα πολλαπλών δραστηριοτήτων η οποία θα εξυπηρετεί 
την πελατειακή της βάση αποτελεσματικά προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα χρημα- 
το-οικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα.

Η στρατηγική της ΑΤΕ είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής της 
θέσης, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η αύξηση της κερδοφορίας της, η 
βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών της, η διεύρυνση του μεριδίου της 
σε επιλεγμένα τμήματα της αγοράς και η αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Τράπεζα εστιάζει τις προσπάθειές της στην ολοκληρωμένη και ποιοτικά αναβαθμι
σμένη εξυπηρέτηση της υπάρχουσας βάσης πελατείας, ειδικότερα των τμημάτων 
αγροτών και ιδιωτών της περιφέρειας και των επιχειρήσεων του ευρύτερου αγροτικού 
τομέα, στα οποία και έχει κυρίαρχη θέση.

Παράλληλα, η ΑΤΕ θα διατηρήσει και θα βελτιώσει την ικανότητά της να διεξάγει 
εργασίες στις οποίες ήδη δραστηριοποιείται, όπως η επενδυτική τραπεζική και η διαχεί
ριση του χαρτοφυλακίου αξιογράφων και η εξυπηρέτηση των μεγάλων επιχειρήσεων.

Επίσης, θα επιδιώξει να αξιοποιήσει διαφαινόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες για 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων στις τραπεζικές αγοράς των Βαλκανικών χωρών. 
Επενδυτική Πολιτική

Η επενδυτική πολιτική της ΑΤΕ στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης 
της υπάρχουσας και νέας πελατειακής της βάσης και την παράλληλη διεύρυνση των 
δραστηριοτήτων της και στηρίζεται σε ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα.

Οι κυριότερες κατηγορίες των επενδύσεων αυτών αφορούν το κτιριακό πρόγραμμα,
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τα συστήματα πληροφορικής, την εκπαίδευση του προσωπικού, επενδύσεις σε συμμε
τοχές εταιρειών ενδιαφέροντος της ΑΤΕ και αμοιβές εξωτερικών συμβούλων.

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Τράπεζας τα προγραμματιζόμενα επενδυτικά κον
δύλια ανέρχονται για την τριετία 2001-2003 σε περίπου 120 δισ. δρχ. περίπου και 
αναλύονται ως εξής:

Προορισμός των Νέων Κεφαλαίων
Τα έσοδα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την εισαγωγή της ΑΤΕ στο 

ΧΑΑ θα διατεθούν για την υλοποίηση του τριετούς επενδυτικού προγράμματος της 
Τράπεζας. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι τα κεφάλαια θα διατεθούν ως ακολούθως:
1. Ποσοστό 27% περίπου του καθαρού προϊόντος της αύξησης θα διατεθεί για την 

συμμετοχή της ΑΤΕ στην ίδρυση νέας τράπεζας.
Συγκεκριμένα η Τράπεζα προτίθεται να διαθέσει το ανωτέρω ποσό για την συμμετο

χή της στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο τραπεζικού ιδρύματος, το οποίο θα ιδρυθεί μετά 
από συμφωνία που έχει συνάψει η ΑΤΕ με την Bank of Nova Scotia και όμιλο Ελλήνων 
επιχειρηματιών. Η νέα τράπεζα θα δραστηριοποιηθεί στο χώρο της επενδυτικής τρα
πεζικής (investment banking) και αρχικά θα αναλάβει όλες τις δραστηριότητες του 
δικτύου της Bank of Nova Scotia στην Ελλάδα, ενώ θα παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής 
τραπεζικής στην πελατεία της.

2. Ποσοστό 40% περίπου του καθαρού προϊόντος της αύξησης θα διατεθεί για την 
ίδρυση εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και εταιρείας Κεφαλαίου Επιχειρηματι
κών Συμμετοχών, καθώς και για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνδεδεμένων 
εταιρειών.

3. Ποσοστό 17% περίπου του καθαρού προϊόντος της αύξησης θα διατεθεί για την 
υλοποίηση μέρους του κτιριακού προγράμματος της Τράπεζας, το οποίο περιλαμβάνει 
την ίδρυση νέων καταστημάτων, ανακαινίσεις και διαρρυθμίσεις στο υφιστάμενο 
δίκτυο, καθώς και την κατάσκευή νέου μηχανογραφικού κέντρου.
4. Ποσοστό 13% περίπου του καθαρού προϊόντος της αύξησης θα δαπανηθεί για την 

αγορά εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού που απαιτούνται για την αναβάθμιση 
των λειτουργιών της Τράπεζας.

5. Ποσοστό 2% περίπου του καθαρού προϊόντος της αύξησης θα διατεθεί για εκπαί
δευση του προσωπικού της Τράπεζας στα νέα συστήματα διοίκησης και πληροφορικής.

Το παραπάνω επενδυτικό πρόγραμμα της Τράπεζας παρουσιάζεται ανά κατηγορία 
επένδυσης στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Προορισμού των Κεφαλαίων

Προορισμός 
Ίδρυση νέας τράπεζας
Ίδρυση εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και
Venture Capital και αύξηση μετοχικού έταιρειών του ομίλου 40%

2001

27%

Κτιριακό Πρόγραμμα
Δαπάνες εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού 
Εκπαίδευση Προσωπικού

18%
13%
2%

Σύνολο 100%
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5. Έργο ανασυγκρότησής -  Υλοποίηση
Τα τρία τελευταία έτη η Τράπεζα προχώρησε στο σχεδίασμά και την υλοποίηση ενός 

εκτεταμένου προγράμματος οικονομικής εξυγίανσης και ανασυγκρότησης.
Όσον αφορά τη λειτουργική ανασυγκρότηση, κεντρικός στόχος της ήταν η οριοθέτη- 

ση των στόχων της Τράπεζας και η βελτίωση των εσωτερικών ικανοτήτων. Ετσι, 
μέχρι σήμερα, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση των έργων της Ανασυ
γκρότησης συνδέεται με:
• την αποσαφήνιση της νέας στρατηγικής της Τράπεζας,
• την οργανωτική αναδιάρθρωση των κεντρικών υπηρεσιών με άξονα την πελατοκε

ντρική φιλοσοφία που θα ακολουθηθεί με την αντίστοιχη των Μονάδων του Δικτύου,
• την αναβάθμιση των συστημάτων της πληροφορικής και τον εκσυγχρονισμό της 

μηχανογραφικής πλατφόρμας των κεντρικών υπηρεσιών,
• τον επανασχεδιασμό και αντικατάσταση της υποδομής του τηλεπικοινωνιακού δικτύ

ου της Α.Τ.Ε.,
• την αντικατάσταση των σταθμών on-line με νέους σταθμούς σύγχρονης τεχνολο

γίας,
• την αυτοματοποίηση και εισαγωγή στο on-line των χορηγήσεων,
• τη δημιουργία υποδομής για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων (χορηγήσεων, 

επιτοκίων κ.τ.λ.),
• την υιοθέτηση και εφαρμογή του νέου συστήματος πιστοδοτήσεων,
• την ενεργοποίηση του συστήματος κεντρικής διαχείρισης κινδύνων, που καθιστά 

την ΑΤΕ πρωτοπόρο αφού είναι η πρώτη Τράπεζα που ακολουθεί τις νέες οδηγίες 
της Τράπεζας της Ελλάδος,

• την υιοθέτηση των νέων συστημάτων εσωτερικού ελέγχου,
• την εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος έγκρισης, παρακολούθησης και επαναεί- 

σπραξης των δανείων καθώς και αναδιάρθρωσης του προβληματικού χαρτοφυλακίου 
δανέιων με την λειτουργία της ειδικής Μονάδας αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου,

• το λειτουργικό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της Δ/νσης Διαθεσίμων μέσω της 
εγκατάστασης και λειτουργίας ενός συστήματος για το Dealing Room,

• την άμεση εφαρμογή των νέων συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
• τη βελτίωση των διαδκασιών που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών,
• την ενίσχυση της έμφασης στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα των νέων υπαλλήλων, με 

σκοπό τη γρήγορη και αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στο μηχανισμό της Τρά
πεζας, αλλά και την ενίσχυση των ικανοτήτων του υπόλοιπου προσωπικού σε όλα 
τα επίπεδα της ιεραχίας,

• την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων για την Τράπεζα, όπως τα κοινο- 
πρακτικά δάνεια, οι επενδυτικές δραστηριότητες και εξειδικευμένα προϊόντα, όπως 
η ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ, που βελτιώνουν τη συνολική μας προσφορά προς τους πελάτες.

6. Επενδυτικό ενδιαφέρον (στοιχεία για τη μετοχή)
Η τιμή της μετοχής, αναμένεται να είναι ελκυστική σε σχέση:
1. με τα οικονομικά μεγέθη της Τράπεζας (Ίδια κεφάλαια, προβλεπόμενα κέρδη),
2. τις προοπτικές της Τράπεζας, όπως αυτές διαμορφώνονται από την ολοκλήρωση 

του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης και οργανωτικής ανασυγκρότησης, καθώς

222



Μετοχοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος

και την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος 2001-2003 ύψους 120 δις δρχ.
3. τις τιμές των υπολοίπων ήδη εισηγμένων μετοχών τραπεζών στο ΧΑΑ.
Η Τράπεζα έχει σχηματίσει σημαντικές προβλέψεις για ζημιές από επισφαλείς απαι

τήσεις, οι οποίες — σύμφωνα και με τους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές, που διε
νέργησαν οικονομικό έλεγχο στα πλαίσια της εισαγωγής της ΑΤΕ στο ΧΑΑ—  με την 
ολοκλήρωση του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης θα καλύπτουν το σύνολο 
των υφιστάμενων κατά την 30.6.2000 επισφαλειών.

Κατά συνέπεια, θα είναι σε θέση να διαθέσει τα μελλοντικά της κέρδη τόσο σε αύξη
ση των Ιδίων κεφαλαίων της και συνεπώς της αξίας της, όσο και σε παροχή ικανοιητι- 
κής μερισματικής πολιτικής για τους μετόχους της.

Η απόκτηση μετοχών της ΑΤΕ, δίνει στον μέτοχο το δικαίωμα να συμμετέχει, επω
φελώς για αυτόν, στην αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας.

Ειδικότερα, η απόκτηση μετοχών στα πλαίσια της Δημόσιας Εγραφής, δίνει στον 
μέτοχο το δικαίωμα να επωφεληθεί από το κίνητρο διακράτησης, που προβλέπει την 
διανομή 2 δωρεάν μετοχών για κάθε 10, που θα αποκτήσει από την Δημόσια Εγγραφή 
και θα διακρατήσει για 12 μήνες, με μέγιστο αριθμό δωρεάν τις 200 μετοχές.

Αυτό σημαίνει ότι ο κάτοχος 1.000 μετοχών από την Δημόσια Εγραφή και με την 
υπόθεση ότι η τιμή της μετοχής δεν έχει μεταβληθεί καθόλου από την τιμή εισαγω
γής, θα έχει στο δωδεκάμηνο απόδοση 20% επί των κεφαλαίων, που θα έχει επενδύ
σει. Είναι προφανές ότι η όποια μεταβολή της τιμής της μετοχής στην περίοδο του 
δωδεκαμήνου, θα επηρεάσει ανάλογα την απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων.

Η τιμή της μετοχής της Τράπεζας και οι όροι εγγραφής είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί. 
Επιπλέον, οι προοπτικές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου για το 2001, μετά την ένταξή 
του στις ώριμες αγορές, θα είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι είναι σήμερα. Οι επενδυ
τές αξιολογώντας τις καλές επενδυτικές ευκαιρίες μέσα σε αρνητικό κλίμα τοποθε
τούνται ανάλογα.

Γενικά, η επένδυση σε εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως η ΑΤΕ, είναι περισ
σότερο μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, καθώς οι τιμές των μετοχών των εταιρειών 
αυτών, παρά τις όποιες παροδικές διακυμάνσεις της κεφαλαιαγοράς, εξασφαλίζουν 
θετικές αποδόσεις μακροπρόθεσμα για τον μέτοχο.

Η τιμή της μετοχής μετά την εισαγωγή της ΑΤΕ, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις 
γενικότερες τάσεις της κεφαλαιαγοράς, αλλά κυρίως σύμφωνα με τις προσδοκίες 
των μετόχων για την πορεία των μεγεθών της τράπεζας (κέρδη, προοπτικές ανάπτυ
ξης), όπως αυτές προσδιορίζουν τις τάσεις αγοράς ή πώλησης των μετοχών, τόσο σε 
βραχυπρόθεσμο, όσο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σημειώνεται ότι η έκδοση θα είναι μικρή σε σχέση με τα μεγέθη της Τράπεζας (οι 
νέες και υφιστάμενες μετοχές, που θα διατεθούν, θα ανέλθουν σε μόλις 12,46% των 
μετοχών της Τράπεζας, μετά τη Δημόσια Εγγραφή).
Οι επενδυτές μπορούν να διευκολυνθούν με προσωπικά δάνεια, μέχρι ένα εκατομμύ

ριο (1.000.000) δραχμές. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εκτιμούμε ότι δεν υπάρχει 
επενδυτής που να μην μπορεί να εγγράφει έστω και για 10 μετοχές.

Επιπλέον, καθώς ο κύριος μέτοχος — το Ελληνικό Δημόσιο—  θα διακρατήσει το 
ποσοστό συμμετοχής του στην Τράπεζα, δεν αναμένεται να ασκηθεί πίεση στην τιμή 
της μετοχής.
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΠΝΑ.
Η Σ.Ε.Κ.Ε. αποτελεί τη συνεταιριστική επιχείρηση των Ελλήνων καπνοπαραγωγών στην επεξεργασία 

και στις εξαγωγές του καπνού.

Οικονομικά ισχυρή και επιχειρηματικά δραστήρια, η Σ.Ε.Κ.Ε. δια9έτει σύγχρονες εγκαταστάσεις για 22 .000  

τόνους καπνού, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα και στην Ξάν8η.

Αξιοποιώντας τη γνώση και τη δύναμη της συνεργασίας, λειτουργεί ανταγωνιστικά και με επιτυχία 

στις συνθήκες του ισχυρού παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αγορά του καπνού.

Μ ε την απασχόληση 1 5 0 0  ατόμων στην περίοδο επεξεργασίας του καπνού, η Σ.Ε.Κ.Ε. 
αποτελεί σημαντικό στήριγμα για τα εισοδήματα των καπνοπαραγωγικών περιοχών.

Επί μισό αιώνα και σε δύσκολους καιρούς, η Σ.Ε.Κ.Ε. στήριξε και στηρίζει 
την ελληνική καπνοπαραγωγή.

Σ . Ε . Κ . Ε .  Σ υ ν ε τ α ιρ ισ τ ικ ή  Ε ν ω σ η  Κ απ νοπ αραγω γώ ν  Ε λ λ ά δ ο ς

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1, ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ :ΤΗΛ.: (031) 60.93.00 

Κεντρικές Υπηρεσίες: Λ. Συγγρού 163, 171 21 Ν. Σμύρνη
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(Νόμοι - Διατάγματα και Υπουργικές αποφάσεις για τις ΑΣΟ)

Ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Γεωργίας 
(αριθμός 53555/10.8.2000) για την εφαρμογή 

του Νόμου 2810/2000

Η διεύθυνση Αγροτικού Συνεργατισμού και ομαδικών δραστη
ριοτήτων τον Υπουργείου Γεωργίας εξέδωκε την Εγκύκλιο 
53555/10.8.2000 για τ ψ  εχραρμογή των διατάξεων του Νόμου 
2810/2000 (ΦΕΚ 61Α/9.3.2000.

«ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ»

Για διευκόλυνση κατανόησης εφαρμογής ίου Ν. 2810/2000 για τις Αγροτικές 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) παραθέτουμε κατωτέρω ανάλυση των κυριοτέ- 
ρων ρυθμίσεων που διαλαμβάνονται στο νόμο αυτό και που αποτελούν καινοτομίες 
στη συνεταιριστική νομοθεσία της Χώρας μας.

Η σύνταξη του παρόντος βασίστηκε και σε στοιχεία από την εισηγητική έκθεση του 
νέου Νόμου. Όσες διατάξεις δεν αναφέρονται στο παρόν θεωρήθηκαν ως σαφείς 
και πλήρως κατανοητές και ως εκ τούτου δε χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης και ερμη
νείας αυτής της Εγκυκλίου.

I. ΓΕΝΙΚΑ
Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους συνεταιρισμούς 

έχει σήμερα διαπιστωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διακρίνει 
τους θεσμούς κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρισμοί, ταμεία αλληλασφάλισης, ενώ
σεις και ιδρύματα) έναν αξιόπιστο εταίρο στη μάχη κατά της ανεργίας, της κοινωνι
κής αποδιάρθρωσης και της ερήμωσης της υπαίθρου.

Σε πολλές χώρες δοκιμάζονται νέα σχήματα για την επιχειρηματική συγκρότηση 
των συνεταιρισμών, ώστε ν’ αποτελέσουν αντίβαρο στο γιγαντισμό των επιχειρήσε
ων, που επιτυγχάνεται μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Με το νέο νόμο για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, επιδιώκεται η επα
νατοποθέτηση σε νέες και προσαρμοσμένες στη σημερινή αναγκαιότητα βάσεις λει
τουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών, καθόσον ο ελληνικός γεωργικός τομέας 
έχει δυνατότητες να καταστεί ανταγωνιστικός μέσω της συλλογικής δράσης, η οποία 
παράλληλα συμβάλλει στη διατήρηση των αγροτικών κοινωνιών και στην αποφυγή 
ερήμωσης της υπαίθρου.
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Η πρώτη θεσμοθέτηση των συνεταιρισμών έγινε με το Ν. 602/1915, επί Κυβερνή- 
σεως Ελευθερίου Βενιζέλου και με εισηγητή τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας 
Ανδρέα Μιχαλακόπουλο. Έφερε στην Ελλάδα το πρότυπο του ευρωπαϊκού συνεται
ρισμού, που είχε ήδη δοκιμαστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη με εκπληκτικές επιδό
σεις. Ο νόμος αυτός ίσχυσε μέχρι το 1979, οπότε και αντικαταστάθηκε με το Ν. 
921/79. Από τότε και μέχρι σήμερα θεσπίστηκαν οι νόμοι: α) 1257/82 για την απο
κατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας των Συν/κών Οργανώσεων, 6) Ν. 1541/85 
με τον οποίο καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 921/79, γ) 2169/93 με τον οποίο 
καταργήθηκε ο Ν. 1541/85, δ) 2181/94 και 2538/97, οι οποίοι τροποποίησαν και 
συμπλήρωσαν το Ν. 2169/93 και ε) ο Ν. 2810/2000, με τον οποίο καταργείται κάθε 
διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του, ή που αναφέρεται και διέπει θέματα ρυθμι- 
ζόμενα ειδικά από αυτόν.

Ο συνεταιριστικός θεσμός αποτελεί μια συγκεκριμένη και σε παγκόσμιο επίπεδο 
διαμορφωμένη μορφή οικονομικής δραστηριότητας. Υπόκειται σε συγκεκριμένους 
κανόνες που διαφέρουν από τις άλλες μορφές οικονομικής δράσης και οι οποίοι 
συνδυάζουν την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική ευαισθησία. 
Όπως χαρακτηριστικά έχει λεχθεί, οι συνεταιρισμοί αποτελούν ένα «οικονομικό 
σύστημα με κοινωνικό περιεχόμενο».

Η ευρεία ανάπτυξη των συνεταιρισμών ερμηνεύεται από το γεγονός ότι προσφέ
ρουν υπηρεσίες που είναι αναγκαίες, χρήσιμες και επιθυμητές, οικονομικά και κοι
νωνικά. Από την οικονομική σκοπιά οι συνεταιρισμοί αξιοποιουν τη διαπραγματευτι
κή δύναμη και τις οικονομίες κλίμακος, που είναι αποτέλεσμα του μεγέθους που 
αποκτούν με τη συσπείρωση των επιμέρους μικρών μονάδων, που θα είχαν αδρανο- 
ποιηθεί από την ανταγωνιστική δύναμη των μεγάλων επιχειρήσεων κεφαλαίου. Με 
την παρουσία τους αυτή διασφαλίζουν την απασχόληση και το εισόδημα των μελών 
τους, αλλά και την ουσιαστική λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά προς όφε
λος του κοινωνικού συνόλου.

Από την κοινωνική σκοπιά, ο ρόλος των συνεταιρισμών είναι εξίσου σημαντικός. 
Το γεγονός ότι ο συνεταιριστικός θεσμός εισάγει δημοκρατικές διαδικασίες στην 
οικονομική ζωή, ο τρόπος με τον οποίο διανέμει οφέλη σ’ εκείνους που τα δημιουρ
γούν, η καθιέρωση της υπεροχής του ανθρώπου έναντι του κεφαλαίου, η μέριμνα 
για τον κοινωνικό περίγυρο και για το περιβάλλον, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία 
της διαφορετικότητας του θεσμού και της συνεισφοράς του προς μια βιώσιμη αειφο- 
ρική ανάπτυξη.

Ως θεσμός έχει παγκόσμια εξάπλωση. Ο συνεταιριστικός θεσμός στηρίζεται σε κοι
νούς κανόνες, που αποτελούν το καταστάλαγμα της παγκόσμιας εμπειρίας. Αφετηρία 
των κανόνων αυτών, που παραδοσιακά έχουν ονομαστεί «συνεταιριστικές αρχές», 
αποτέλεσαν οι κανόνες που καθιέρωσε ο καταναλωτικός συνεταιρισμός της πόλης 
Ροτσντέιλ (Rochdale) της Αγγλίας, το 1844.

Η ευρεία διάδοση των συνεταιρισμών κατέστησε αναγκαία τη συστηματοποίηση 
αρχικά των κανόνων αυτών, το 1937, στο συνέδριο της Διεθνούς Συνεταιριστικής
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Ένωσης (I.C.A. - International Cooperative Alliance), σιο Παρίσι. Στη συνέχεια, και 
καθώς οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες δημιουργούσαν νέες ανάγκες και προ
βληματισμούς, οι συνεταιριστικές αρχές επαναδιατυπώθηκαν το 1966 στο συνέδριο 
της Βιέννης και το 1995 στο συνέδριο της ICA του Μάντσεστερ. Με τις νεότερες δια
τυπώσεις ο πυρήνας των λειτουργικών κανόνων παρέμεινε αυτούσιος, ενώ έγιναν 

διευκρινίσεις.

ιν ευκαιρία της αναδιατύπωσης των αρχών στο συνέδριο του Μάντσεστερ, 
δόθηκε για πρώτη φορά και ένας κοινά αποδεκτός ορισμός του συνεταιρισμού, που 
έχει ως εξής: «Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτεί
ται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολι
τιστικών αναγκών και επιδιώξεων, δια μέσου μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά 
διοικοϋμενης επιχείρησης».

Στο ίδιο συνέδριο προσδιορίστηκαν οι αξίες στις οποίες στηρίζεται ο συνεταιριστι
κός θεσμός, ως εξής: «Οι συνεταιρισμοί στηρίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της 
αυτευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης. Ακο
λουθώντας την παράδοση των πρωτεργατών, τα μέλη των συνεταιρισμών στηρίζονται 
στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και 
της φροντίδας για τους άλλους».

Οι συνεταιριστικές αρχές, που αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες 
οι συνεταιρισμοί θέτουν σε εφαρμογή τις αξίες τους, διατυπώθηκαν ως εξής:

1η Αρχή: Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή.

2η Αρχή: Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών.

3η Αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών.

4η Αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία.

5η Αρχή: Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση.

6η Αρχή: Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών

7η Αρχή: Ενδιαφέρον για την κοινότητα.

Το οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο καλούνται σήμερα να δραστηριοποιηθούν οι 
αγροτικοί συνεταιρισμοί, έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τον οξύ ανταγωνισμό. Η 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας καθιστά αναγκαία την επιχειρηματική αποτελεσμα
τικότητα ως όπλο για την επιβίωση και την ανάπτυξη. Η συντήρηση με τεχνητά μέσα, 
με επιδοτήσεις και προνόμια, μπορεί να ανακουφίζει προσωρινά, αλλά δεν μπορεί 
να αποτελεί αναπτυξιακή στρατηγική. Οι συνεταιρισμοί, ως ιδέα και ως εφαρμογή, 
αποτελούν ακριβώς φορείς που δημιουργούνται για την αύξηση της επιχειρηματικής 
αποτελεσματικότητας των μικρών και διάσπαρτων ατομικών εκμεταλλεύσεων. Επι
διώκουν να αποκτήσουν διαπραγματευτική δύναμη στην αγορά και να αξιοποιήσουν 
τις οικονομίες κλίμακας, που απολαμβάνει το μεγάλο επιχειρηματικό μέγεθος. Η 
διαφορά στη σημερινή εποχή είναι ότι αυτό που αποτελούσε μεγάλο μέγεθος στο 
παρελθόν, στα πλαίσια της εθνικής οικονομίας, είναι πλέον ανεπαρκές με τα κριτή-
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ρια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Οι συσπειρώσεις συνεταιριστικού χαρα
κτήρα, για να είναι αποτελεσματικές, απαιτούν μεγέθη και μηχανισμούς που χαρα
κτηρίζονται από μεγάλη οικονομική επιφάνεια και επιχειρηματική ευελιξία.

Ενόψει αυτών των απαιτήσεων, το πρόβλημα του ελληνικού γεωργικού τομέα είναι 
αρκετά σοβαρό. Παρά τις σοβαρές εκσυγχρονιστικές προσπάθειες, από απόψεως 
παραγωγικής τεχνικής και εξοπλισμού, το μέγεθος των παραγωγικών γεωργικών 
μονάδων παραμένει, από απόψεως γεωργικής έκτασης, το μικρότερο στην Ε.Ε. Ενώ 
για τις περιπτώσεις όπως της Ελλάδας, ο συνεταιριστικός θεσμός είναι εκείνος μέσω 
του οποίου αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των μικρών μονάδων στην αγορά. Οι 
αγροτικοί συνεταιρισμοί της χώρας μας, βρίσκονται οικονομικά αποδυναμωμένοι 
και κοινωνικά αμφισβητούμενοι.

Ανεξάρτητα από τα αίτια που δημιούργησαν τη σημερινή κατάσταση, το συμφέρον 
της Χώρας επιβάλλει την αξιοποίηση των ισχυρών πλεονεκτημάτων του συνεταιριστι
κού θεσμού, για τη στήριξη του γεωργικού τομέα και της αγροτικής ανάπτυξης.

Παρενθετικά και προς άρση κάθε παρανόησης, χρειάζεται να λεχθεί ότι οι Ομάδες 
Παραγωγών δεν αποτελούν ξεχωριστό θεσμό. Ως Ομάδα Παραγωγών μπορεί ν’ 
αναγνωριστεί κάθε νομικό πρόσωπο με εμπορική ιδιότητα (συνεταιρισμός ή εται
ρεία), που έχει στο καταστατικό του τις καθοριζόμενες από τους σχετικούς κανονι
σμούς ιδιότητες και τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες. Οι οριζόντιες κοινοτικές 
ενισχύσεις ενθάρρυνσης της συλλογικής δράσης, που καθιερώθηκαν για ορισμένες 
χώρες ή περιοχές που παρουσίαζαν αδύναμες συλλογικές δραστηριότητες, ίσχυσαν 
και για ολόκληρη την Ελλάδα από την πλήρη ένταξή της στην ΕΟΚ.

Ο υπόψει νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς δεν επιδιώκει να αποτελέσει 
έναν ακόμη νόμο που να διέπει τις δρασρτηριότητές τους. Φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει 
τομή στα συνεταιριστικά πράγματα της Χώρας και ν’ ανοίξει νέους ορίζοντες για το 
συνεταιριστικό θεσμό. Εγκαταλείποντας την παλιά λογική της λεπτομερειακής και 
δεσμευτικής ρύθμισης των συνεταιριστικών διαδικασιών, που στην ουσία πρόσθεταν 
δυσκολίες στη συνεταιριστική δραστηριότητα, εισάγει την επιχειρηματική λογική, 
ώστε οι συνεταιρισμοί να εμφανίζονται ως ανταγωνιστές ομοειδών επιχειρήσεων επί 
«ίσοις όροις» στην αγορά.

Για την κατάρτιση του Νόμου ελήφθησαν υπόψη:

•  Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του Συντάγματος, που ορίζει ότι οι συνεταιρι
σμοί αυτοδιοικούνται κατά τους όρους ίου νόμου και του καταστατικού τους και 
τελούν υπό την προστασία και εποπτεία του Κράτους, υποχρεωμένου να μεριμνά για 
την ανάπτυξή τους.

•  Μια σειρά από εκθέσεις, θέσεις, δηλώσεις αρμοδίων διεθνών οργάνων στον 
τομέα των συνεταιρισμών.

Η σοβαρότητα του συνεταιριστικού θεσμού, η σημασία του για την εθνική οικονο
μία και την ελληνική κοινωνία, ιδίως της υπαίθρου, και οι προσδοκίες που στηρίζο
νται στο θεσμό αυτό από σημαντικό μέρος του πληθυσμού, δεν επέτρεψαν να υπει-
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σέλθουν σ’ αυτό το νόμο αυτοσχεδιασμοί και διατάξεις σκοπιμότητας. Η ευθύνη ένα
ντι των αδυνάτων σιμωμάτων της κοινωνίας που κατά τεκμήριο χρησιμοποιούν το 
συνεταιριστικό θεσμό, οφείλε να βρει έκφραση σε διατάξεις φιλελεύθερες και προ
σαρμοσμένες στην ιδιαιτερότητα του θεσμού.

Οι άξονες που διέπουν τον παρόντα νόμο είναι οι ακόλου^ες^
•  Είναι νόμος - πλαίσιο, ο οποίος περιλαμβάνει τις ελάχιστες αναγκαίες ρυθμίσεις 

και αφήνει στα καταστατικά τις επιμέρους ρυθμίσεις, ώστε αυτές να προσιδιάζουν 
κάθε φορά στις ανάγκες των διαφόρων μορφών συνεταιρισμών και στις βλέψεις και 
επιλογές των μελών τους.

•  Δίνει προτεραιότητα στον επιχειρηματικό χαρακτήρα των συνεταιρισμών και στην 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών τους. Οι συνεταιρισμοί δεν παύουν να 
έχουν μια σοβαρή κοινωνική διάσταση, που συνίσταται στις αρχές και στους κανό
νες που ακολουθούν, αλλά δεν αποτελούν σε καμμιά περίπτωση φορείς κοινωνικής 
πρόνοιας. Για τη δικαίωση της κοινωνικής τους διάστασης και για να μπορούν οι 
συνεταιρισμοί να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των μελών τους, οφείλουν να 
έχουν επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.

•  Προς τούτοις, θεσπίζεται για πρώτη φορά και η δυνατότητα ανάθεσης της ευθύ
νης της Διοίκησης της Α.Σ.Ο. σε εξειδικευμένους μάνατζερ. Παρέχει στους συνεται
ρισμούς τη δυνατότητα ανταγωνισμού σε ισότιμη βάση, σε σύγκριση με άλλες νομι
κές μορφές επιχειρήσεων. Γενικά, υπάρχει η εντύπωση ότι οι συνεταιρισμοί απολαμ
βάνουν προνομιακή μεταχείριση από το κράτος. Σε αντίθεση με την εντύπωση αυτή, 
το προϋφιστάμενο νομικό πλαίσιο εμπεριείχε πολλούς περιορισμούς, τους οποίους ο 
νέος νόμος επιδιώκει να άρει.

•  Δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για άντληση κεφαλαίων, δεδομένου ότι 
οι μέχρι τώρα χειρισμοί οδηγούσαν, σχεδόν αποκλειστικά, στον τραπεζικό δανεισμό.

•  Απλοποιεί και καθιστά λειτουργικές τις διαδικασίες συγχωνεύσεων, όπου αυτό 
είναι χρήσιμο και επιθυμητό απο τα μέλη, με σκοπό τη δημιουργία μεγαλύτερων και 
ορθολογικά οργανωμένων επιχειρήσεων, παρέχοντες τη δυνατότητα χορήγησης 
σημαντικών κινήτρων.

•  Λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα του συνεταιριστικού θεσμού και ιδιαίτερα το 
γεγονός ότι, στις οικονομικές δοσοληψίες του συνεταιρισμού με τα μέλη του, επιχει
ρηματίες και πελάτες είναι τα ίδια πρόσωπα.

• Ερμηνεύει με ευρύτητα το συνταγματικά καθιερωμένο δικαίωμα των συνεταιρι
σμών να αυτοδιοικούνται, παρέχοντας την ευχέρεια επιλογής του τρόπου διοίκησης 
και διαχείρισης των υποθέσεων τους, καθώς και θεσπίζοντας το ενιαίο ψηφοδέλτιο 
εκλογής των οργάνων διοίκησης.

•  Θεσμοθετεί για τους συνεταιρισμούς, διαδικασίες ελέγχου ανάλογες με εκείνες 
που εφαρμόζονται στις εμπορικές εταιρείες, καταργώντας τα περιορισμένης αποτε
λεσματικότητας εποπτικά όργανα.

• Καθιστά τις Γενικές Συνελεύσεις περισσότερο λειτουργικές, εφόσον αυτή είναι η
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επιδίωξη των ιδίων ίων μελών.

Τελικά, βασική κατεύθυνση του Νόμου είναι να δώσει στα μέλη των συνεταιρισμών 
ένα ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις επιλογές τους εργαλείο, το οποίο να μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν για το δικό τους συνεταιρισμό, τον οποίο να αντιλαμβάνονται 
ως τη δική τους επιχείρηση, την οποία διαχειρίζονται από κοινού και με δημοκρατι
κές διαδικασίες, για να απολαυσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την επιτυχή και 
αποτελεσματική διαχείρισή της. Σε περίπτωση άστοχων επιλογών ή λανθασμένων 
ενεργειών, το βάρος της ευθύνης και τα όποια αρνητικά αποτελέσματα, θα το 
φέρουν επίσης τα μέλη.

Π . Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Α  Κ Α Τ ’ Α Ρ Θ Ρ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Γενικές διατάξεις 

Αρθρο 1

Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή ■ Διαβάθμιση - Δραστηριότητες

Στο άρθρο αυτό δίδεται ο ορισμός, ο σκοπός, η νομική μορφή, η διαβάθμιση και οι δραστηριό
τητες των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.). Ο ορισμός στο νόμο για την αγρο
τική συνεταιριστική οργάνωση είναι απολύτως εναρμονισμένος με τον ορισμό που ισχύει σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, η αγροτική συνεταιριστική οργάνωση είναι 
αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοι
βαία βοήθεια των μελών της, την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προα
γωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικουμενης επιχείρησης.

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 απαριθμούνται ενδεικτικά και άλλοι συνεταιρισμοί, οι οποίοι, 
σύμφωνα με το νόμο, θεωρούνται ως αγροτικοί (αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, 
μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, δασικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι 
συνεταιρισμοί, οποιοσδήποτε κλάδου της αγροτικής οικονομίας).

Ο Νόμος αποφεύγει σκοπίμως να απαριθμήσει, ε'στω και ενδεικτικά, το είδος των δραστηριο
τήτων που θα αναπτύξει ο συνεταιρισμός για την επίτευξη του σκοπού του. Αυτό συμβαίνει, 
διότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερο το πεδίο, ώστε ο συνεταιρισμός να αναπτύξει τη δραστηριό- 
τητά του προς όλες τις κατευθύνσεις που θεωρεί αναγκαίες για να ολοκληρώσει το σκοπό του, 
αρκεί η δραστηριότητα αυτή να είναι επιτρεπτή από την κείμενη νομοθεσία.

Οι Α.Σ.Ο. όλων των βαθμίδων (δηλαδή πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες, 
καθώς και οι κοινοπραξίες τους (Κ.Α.Σ.Ο.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 
έχουν την εμπορική ιδιότητα.

Αρθρο 2 

Περιφέρεια - Έδρα - Επωνυμία

Η Α.Σ.Ο. έχει περιφέρεια οριζόμενη από το καταστατικό της και έδρα τον Δήμο ή την Κοινότη
τα, όπου είναι εγκεστημένη η Διοίκησή της.

Ο Νόμος καταργεί πλέον κάθε περιορισμό που υπήρχε σε προηγούμενους νόμους, δίνοντας τη 
δυνατότητα σε κάθε Α.Σ.Ο. να καθορίσει την περιφέρεια της ελεύθερα, ανεξάρτητα από διοικη
τικές ενότητες.

Στοιχείο υποχρεωτικό της επωνυμίας της Α.Σ.Ο. είναι η ιδιότητά της ως αγροτικής, η έδρα 
της, καθώς και η διάκρισή της από την επωνυμία άλλης Α.Σ.Ο. με την ίδια περιφέρεια και τον 
ίδιο σκοπό. Η επωνυμία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις συναλλαγές και τις νομικές πράξεις 
της Α.Σ.Ο. Τα έντυπα της Α.Σ.Ο. αναφέρουν υποχρεωτικά την επωνυμία, την έδρα και τον 
αριθμό του φορολογικού της μητρώου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ  
Σύσταση Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Αρθρο 3

Όροι σύστασης - Έγκριση - Καταχώρηση καταστατικού

Το άρθρο 3 αναφέρεται στον ελάχιστο αριθμό μελών που απαιτούνται για τη σύσταση αγροτι
κού συνεταιρισμού.

Σε αντιδιαστολή με προηγούμενους νόμους, που όριζαν υψηλότερο αριθμό, ο νόμος επαναφέ
ρει τον ελάχιστο αριθμό μελών του νόμου 602/1915 και ορίζει ως ελάχιστο αριθμό τα 7 ιδρυτικά 
μέλη.

Προηγούμενα νομοθετήματα χρησιμοποίησαν μεγαλύτερο αριθμό μελών στη διάταξη αυτή, για 
να επιτύχουν τη δημιουργία μεγαλυτέρων συνεταιρισμών.

Οι μεγαλύτεροι και επιχειρηματικά βιώσιμοι συνεταιρισμοί είναι πάντα το ζητούμενο. Πρωτεύ
ει όμως η βούληση των μελών να συνεργαστούν και αυτό δεν επιτυγχάνεται με την πίεση του 
νομοθέτη προς αριθμητική διόγκωση. Η εθελοντική συσπείρωση μεγάλου αριθμού μελών μπορεί 
να προέλθει μόνο από κατανόηση των πλεονεκτημάτων που συνδέονται με το μεγάλο επιχειρη
ματικό μέγεθος και όχι με την υποχρεωτική θέσπιση μεγάλου αριθμού μελών. Τέλος, στις περι
πτώσεις που μια Α.Σ.Ο προτίθεται να λειτουργήσει π.χ. και ως ομάδα παραγωγών (Ο.Π.), μπο
ρεί να ορίσει στο καταστατικό της ως ελάχιστο αριθμό μελών, εκείνον που προβλέπεται από 
τον οικείο Κανονισμό της Ε.Ε.

Τα μέλη συντάσσουν και υπογράφουν το καταστατικό, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στο 
αρμόδιο Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού από το εκλεγέν, από τη Γενική Συνέλευση 
των ιδρυτικών μελών, προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο.

Το καταστατικό που εγκρίνεται από το Ειρηνοδικείο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της 
εκούσιας δικαιοδοσίας, καταχωρείται στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, που 
τηρείται σ' αυτό (το Ειρηνοδικείο).

Αντίγραφο της εγκριτικής αποφάσεως και του καταστατικού αποστέλλεται με επιμέλεια της 
Γραμματείας του Δικαστηρίου στην Εποπτεύουσα Αρχή (Υπουργείο Γεωργίας - Διεύθυνση Αγρο
τικού Συνεργατισμού και Ομάδων Δραστηριοτήτων).

Από της άνω καταχωρήσεως ο συνεταιρισμός θεωρείται ότι συστάθηκε και αποκτά νομική 
προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα.

Εάν το Ειρηνοδικείο απορρίψει την αίτηση εγκρίσεως του καταστατικού, χωρεί κατά της 
απορριπτικής απόφασης έφεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται κατά τρόπο ανάλογο 
προς την έγκριση του αρχικού καταστατικού.

Αρθρο 4

Τύπος - Περιεχόμενο Καταστατικού

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στον τύπο και στο περιεχόμενο του καταστατικού, η σύνταξη του 
οποίου γίνεται όπως μέχρι σήμερα, με ιδιωτικό έγγραφο. Απαριθμούνται τα στοιχεία τα οποία 
πρέπει υποχρεωτικά να γραφούν ή ρυθμιστούν στο καταστατικό και τα οποία τουλάχιστον 
είναι:
•  Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία και κατοικία ή έδρα των ιδρυτικών μελών.

•  Η επωνυμία, η έδρα και η περιφέρεια του συνεταιρισμού.

•  Ο σκοπός και οι δραστηριότητες του συνεταιρισμού.

•  Οι προϋποθέσεις εισόδου, εξόδου και διαγραφής μελών καθώς και τα δικαιώματα και οι υπο
χρεώσεις αυτών.

•  Το ύψος της συνεταιρικής μερίδας, ο αριθμός των πρόσθετων υποχρεωτικών και των προαι
ρετικών μερίδων, που μπορεί να αποκτήσει το μέλος, ο τρόπος καταβολής της αξίας τους 
και η διαδικασία απόδοσης των μερίδων.
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•  Η έκταση ευθύνης των μελών.

•  Οι όροι σύγκλησης, λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης (Γενική Συνέλευ
ση, Διοικητικό Συμβούλιο).

•  Ο καθορισμός των ελάχιστων ποσοστών και των πλεονασμάτων χρήσεως για το σχηματισμό 
αποθεματικών.

•  Η χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού.

•  Ο ορισμός προσωρινής διοίκησης για την έγκριση του καταστατικού και ο χρόνος σύγκλησης 
της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.

•  Ο τρόπος ορισμού των ελεγκτών.

•  Η λύση και η εκκαθάριση του συνεταιρισμού.

•  Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει και να ρυθμίζει θέματα που δεν ρυθμίζονται με 
το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  

Μέλη - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις 

Αρθρο 5 

Μέλη

Το άρθρο 5 ορίζει ότι μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού μπορεί να γίνουν τα φυσικά πρόσω
πα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (ενήλικοι) και είναι ικανοί για κάθε 
δικαιοπραξία. Δεν μπορεί να γίνουν μέλη όσοι τελούν υπό δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή 
δικαστική αντίληψη.

Τα μέλη πρέπει να ασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας, που εξυ
πηρετείται από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, πληρούν τους όρους του καταστατικού 
του και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.

Η διατύπωση αυτή οδηγεί στη συσπείρωση όλων των ενδιαφερομένων για τον ίδιο σκοπό, με 
τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει ο συνεταιρισμός. Ο συνεταιρισμός δεν απο
κλείει κανέναν από εκείνους που μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες που προσφέ
ρει, ούτε προβάλλει τεχνητά εμπόδια, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να το πράξει, 
όπως π.χ, χωρητικότητα των εγκαταστάσεών του κλπ.

Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να γίνει μέλος συνεταιρισμού κάποιος που ενδέχεται να 
ασχολείται με κάποιο κλάδο της αγροτικής οικονομίας, αλλά η δραστηριότητά του δεν σχετίζε
ται με τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού. Π.χ. σε ένα συνεταιρισμό πωλήσεως ροδακίνων 
δεν μπορεί να γίνει δεκτός ένας κτηνοτρόφος, που η δραστηριότητά του περιορίζεται στην 
εκτροφή ζώων. Δεν εμποδίζεται όμως αν, εκτός από την εκτροφή ζώων, παράγει και ροδάκινα. 
Εκτός από την προσαρμογή προς τις συνεταιριστικές αρχές, η διάταξη που ορίζει ποιοί μπο
ρούν να γίνουν μέλη έχει λάβει, υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί. Οι περιοριστικές διατά
ξεις των προγενέστερων νόμων έδειξαν ότι, όσο περισσότερο εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις 
εγγραφής του μέλους, τόσο αυξάνονται οι δυσκολίες στην εφαρμογή, εξαιτίας αδυναμίας αντι
κειμενικού ελέγχου, αλλά και λόγω διαχρονικής αστάθειας των κριτηρίων.

Η συμμετοχή ή όχι στο συνεταιρισμό νομικών προσώπων, που ασκούν αγροτική επιχείρηση 
που μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού, αφήνεται να ρυθμίζεται 
κάθε φορά από το καταστατικό του συνεταιρισμού. Αυτό που προέχει κάθε φορά είναι η βού
ληση των μερών προς συνεργασία και όχι η επιβολή.

Αρθρο 6

Εγγραφή - Αποχώρηση - Διαγραφή

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού αποφασίζει αιτιολογημένα για την απο
δοχή ή όχι της αίτησης εγγραφής προσώπου, ως μέλους του συνεταιρισμού, εντός προθεσμίας 
που ορίζεται από το καταστατικό.

Αν η αίτηση απορριφθεί, ή αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός της παραπάνω
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προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική Γενική 
Συνέλευση, η οποία επιλαμβάνεται του αιτήματος και αποφασίζει οριστικά.

Το καταστατικό ορίζει τα κωλύματα για την εγγραφή μέλους, καθώς και τους όρους και τις 
προϋποθέσεις αποχώρησης και διαγραφής του, την ελάχιστη χρονική διάρκεια της παραμονής 
του και τους όρους και το χρόνο απόδοσης των συνεταιρικών μερίδων.

Τα ίδια τα μέλη είναι σε θέση, καλύτερα από κάθε άλλον, να ρυθμίσουν τα θέματα αυτά με 
τρόπο που εξυπηρετεί τους σκοπούς του συνεταιρισμού τους. Αν π.χ. ο συνεταιρισμός ενδια- 
φέρεται να αναγνωριστεί ως Ομάδα Παραγωγών (Ο.Π.) και για το σκοπό αυτό απαιτείται ορι
σμένη χρονική δέσμευση των μελών, αυτή η δέσμευση, η μεγαλύτερη, μπορεί να προβλεφθεί 
στο καταστατικό. Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους απαιτείται, εκτός της υποβολής 
αίτησης εγγραφής, και η καταβολή της συνεταιρικής μερίδας, κατά τους όρους του καταστατι
κού.

Αρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών προς τον αγροτικό συνεταιρισμό, ορίζονται από 
το καταστατικό, στο οποίο όμως πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται ορισμένες ρυθμίσεις 
οι οποίες απαριθμούνται στο νόμο και αφορούν τη συμμετοχή των μελών στις Γενικές Συνελεύ
σεις του συνεταιρισμού, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τη συμμετοχή στη διανομή 
των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσεως, τη συμμετοχή του μέλους στις δραστηριότητες 
και στις συναλλαγές του συνεταιρισμού και τη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις των συλλογι
κών οργάνων του συνεταιρισμού, τους όρους του καταστατικού και του εσωτερικού κανονι
σμού της λειτουργίας του.

Με την παράγραφο 2 δίνεται η δυνατότητα επιλογής κυρώσεων, οι οποίες θα προβλεφθούν 
στο καταστατικό για την περίπτωση που το μέλος δεν εκπληρώσει τις προς το συνεταιρισμό 
υποχρεώσεις του. Οι κυρώσεις αυτές μπορεί να είναι προφανώς πέραν εκείνης της διαγραφής 
του μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Σχέσεις μελών - συνεταιρισμού 

Αρθρο 8 

Συνεταιρική μερίδα

Το άρθρο 8 καθορίζειτην έννοια της συνεταιρικής μερίδας, σαν όρο που εκφράζει τη συμμετο
χή του μέλους στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Αποτελεί την αφετηρία για το σχηματισμό του 
κεφαλαίου της συνεταιριστικής οργάνωσης. Το ύψος της συνεταιρικής μερίδας αφήνεται να το 
ορίζει το καταστατικό. Οι συνεταιρισμοί, που φιλοδοξούν να αναπτύξουν σημαντικές δραστη
ριότητες, θα χρειαστεί να διαθέτουν και αξιόλογα ίδια κεφάλαια. Διαφορετικά, οι αναπτυξιακές 
τους δραστηριότητες θα είναι περιορισμένες και οι οικονομικές σχέσεις με τους πιστωτές τους, 
θα δυσχεραίνονται.

Επειδή η ανάγκη για κεφάλαια είναι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ πιεστική, το καταστατι
κό του συνεταιρισμού μπορεί να προβλέπει την απόκτηση από τα μέλη πρόσθετων υποχρεωτι
κών μερίδων, ο αριθμός των οποίων να συναρτάται με το ύψος των συναλλαγών με την οργά
νωσή τους. Στην περίπτωση που το καταστατικό καθιερώσει τις πρόσθετες συνεταιρικές μερί
δες με βάση το ύψος των συναλλαγών αλλά, όπως θα διαπιστωθεί στη συνέχεια, και για τη δια
νομή των πλεονασμάτων, είναι ανάγκη να προσδιορισθεί η έννοια της συναλλαγής των μελών 
με το συνεταιρισμό.

Στην έννοια της συναλλαγής περιλαμβάνεται το άθροισμα της αξίας των προϊόντων των 
εφοδίων και των υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη από το συνεταιρισμό, καθώς και τα 
προϊόντα που διαθέτουν σ' αυτόν ή μέσω αυτού σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή το κατα
στατικό ορίζει τις ψήφους που αντιστοιχούν στις πρόσθετες μερίδες. Ο συνολικός αριθμός των 
ψήφων στις πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να
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υπερβεί τις τρεις (3).

Εκτός από τις πρόσθετες μερίδες, πρέπει να προβλέπεται από το καταστατικό, με σκοπό την 
περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του συνεταιρισμού, και η απόκτηση από τα μέλη, 
τους εργαζόμενους στο συνεταιρισμό και τρίτους προαιρετικών μερίδων. Οι όροι και οι προϋ
ποθέσεις για την απόκτηση των προαιρετικών αυτών μερίδων, καθώς και τα τυχόν υπέρ 
αυτών προνόμια ορίζονται στο καταστατικό. Οι προαιρετικές μερίδες δεν παρέχουν στον κάτο
χό τους δικαίωμα ψήφου.

Καινοτομία επίσης του νόμου αποτελεί η δυνατότητα που παρέχει στο καταστατικό να ορίζει 
ότι οι υποχρεωτικές μερίδες είναι έντοκες. Εάν τα μέλη υιοθετήσουν αυτή την επιλογή,, θα 
ενθαρρυνθούν να καταθέτουν μερίδες μεγαλυτέρου ύψους, εφόσον το κεφάλαιο που θα κατα
θέτουν δεν θα εξανεμίζεται με τη μείωση της αγοραστικής αξίας του στην πορεία του χρόνου. 
Το καταστατικό επίσης θα ορίζει το χρόνο και τον τρόπο απόδοσης των τόκων.

Η μεταβολή (αύξηση ή μείωση) της συνεταιρικής μερίδας γίνεται με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης. Η μεταβίβαση της συνεταιρικής μερίδας, εάν αυτό δεν απαγορεύεται από το κατα
στατικό, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού, σε πρόσωπο που 
έχει τις προϋποθέσεις να γίνει μέλος (του συνεταιρισμού).

Σε περίπτωση θανάτου του μέλους, η μερίδα μεταβιβάζεται σε κληρονόμο που έχει τις προϋ
ποθέσεις να γίνει μέλος, ή αποδίδεται στους κληρονόμους, στο τέλος της χρήσης, στην ονομα
στική της αξία, όπως τυχόν έχει προσαυξηθεί ή μειωθεί, ανάλογα, όταν υπάρχει ζημία.

Αρθρο 9

Ευθυνη και υποχρεώσεις των μελών προς τρίτους

Η ευθύνη των μελών του αγροτικού συνεταιρισμού για τις υποχρεώσεις αυτού προς τρίτους 
περιορίζεται στο όριο το οποίο θα ορισθεί από το καταστατικό. Η ευθύνη είναι επικουρική, διό
τι ανακύπτει μόνο όταν ο ίδιος ο συνεταιρισμός αδυνατεί αντικειμενικά να ανταποκριθεί προς 
τις υποχρεώσεις του. Η έννοια της ευθύνης συνδέεται μόνο με τις υποχρεωτικές και τις πρό
σθετες μερίδες και όχι με τις προαιρετικές.

Αποκλείεται, ως μέσον εκτέλεσης, η προσωπική κράτηση των συνεταίρων για τα χρέη του 
συνεταιρισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοίκηση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 

Αρθρο 10

Γενική Συνέλευση ■ Αρμοδιότητες - Σύγκληση

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα μέλη του συνεταιρισμού, τα οποία έχουν εκπληρώ
σει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το συνεταιρισμό.

Με τη διάταξη αυτή αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στις εργασίες και στη λήψη απο
φάσεων από τη Γενική Συνέλευση τα ασυνεπή προς τις υποχρεώσεις τους μέλη, για να μην 
επηρεάζουν με την ψήφο τους αποφάσεις που αφορούν στα συνεπή μέλη.

Στην παρ. 2 του άρθρου αναφέρονται οι αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. 
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για κάθε θέμα για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο 
όργανο.

Η διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και διεύθυνσης των εργασιών της ρυθμίζεται 
από το καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε Τακτική και 'Εκτακτη.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο μία φορά το 
χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα του συνεταιρισμού μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη 
της χρήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, για λόγους που προ-
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βλέπονται από το νόμο ή το καταστατικό, ή όταν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του 
συνεταιρισμού.

Επίσης, το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του συνεταιρισμού μπορεί να ζητήσει από το Διοικητι
κό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναφέροντας υποχρεωτικά στην 
αίτησή του τα προς συζήτηση θέματα.

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη έχουν το δικαίωμα σύγκλησής της.

Αρθρο 11

Απαρτία

Απαρτία υπάρχει όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης τα παρόντα μέλη, που έχουν δικαίω
μα ψήφου εκπροσωπούν πλέον του 1/2 του συνόλου των ψήφων. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η 
Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά μία εβδομάδα και έχει απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο 
αριθμός των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Για τα πλέον σημαντικά για το συνεταιρισμό θέματα, όπως η μεταβολή του σκοπού, η συγχώ
νευση με άλλο συνεταιρισμό ή η μετατροπή και η διάλυση του συνεταιρισμού, προβλέπεται η 
ύπαρξη αυξημένης απαρτίας, τόσο κατά την πρώτη (2/3), όσο και κατά την επαναληππτική 
(1/2). Το κατασταικό μπορεί να ορίζει και άλλα συγκεκριμένα θέματα, στα οποία για τη λήψη 
αποφάσεων απαιτείται η παραπάνω αυξημένη απαρτία.

Αρθρο 12

Απόφαση

Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που 
εκπροσωπούνται σ' αυτή και, όπως είναι επόμενο, δεσμεύουν όλα τα μέλη ανεξαιρέτως, έστω 
και αν διαφωνούν ή ήταν απόντα κατά τη λήψη της απόφασης. Αυξημένη πλειοψηφία δύο τρί
των (2/3) των ψήφων απαιτείται για τα θέματα για τα οποία απαιτείται και αυξημένη απαρτία, 
δηλαδή για τη μεταβολή του σκοπού του συνεταιρισμού, τη συγχώνευση με άλλο συνεταιρισμό, 
τη μετατροπή και τη διάλυση του συνεταιρισμού. Πέραν αυτών, αφήνεται στο καταστατικό να 
ορίσει και άλλα θέματα για τα οποία απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.

Η παράγραφος 3 του άρθρου ορίζει τα θέματα, για τα οποία απαιτείται μυστική ψηφοφορία. 
Αυτά είναι οι αρχαιρεσίες, η απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
η έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού και του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και 
η ψηφοφορία επί προσωπικών θεμάτων. Η ίδια παράγραφος ρυθμίζει και το θέμα της μη 
απαλλαγής από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η μη έγκριση του ισολογι
σμού, του απολογισμού και του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, η Γενι
κή Συνέλευση, μετά από ακρόαση της έκθεσης των ελεγκτών αποφασίζει, στην ίδια συνεδρία
ση, για την ανάκληση ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον αποφασιστεί ανά
κληση, η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση εκλέγει προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, το 
οποίο υποχρεούται εντός 20 ημερών να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μελών, με θέμα 
την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την παρ. 4, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν στην 
ψηφοφορία στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους μόνο με τις ψήφους που διαθέτουν. 
Δηλαδή δεν μπορούν στην περίπτωση αυτή να εκπροσωπούν και άλλους συνεταίρους.

Αρθρο 13

Προσβολή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που αντιβαίνουν στο νόμο και στο καταστατικό, είναι 
άκυρες. Η ακυρότητα κηρύσσεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, μετά από αίτηση κάθε 
μέλους ή τρίτου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίς είκοσι (20) ημερών από τη λήψη 
της απόφασης. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έφεση.
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Αρθρο 14 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία που ορίζεται από το 
καταστατικό, μεταξύ δύο και τεσσάρων ετών. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλί
ου ορίζεται επίσης από το καταστατικό, είναι περιττός και όχι μικρότερος από 3 μέλη.

Αν τρεις (3) μήνες πριν από την εκλογή τών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός του 
τακτικού προσωπικού του συνεταιρισμού είναι μεγαλύτερος από είκοσι (20), στο Διοικητικό 
Συμβούλιο μετέχει, ως επιπλέον μέλος του, εκπρόσωπος του παραπάνω προσωπικού. Ο 
εκπρόσωπος αυτός συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το συνεταιρισμό δικαστικώς και εξωδίκως. Την εκπροσώ
πησή του αυτή μπορεί να την αναθέτει στον Πρόεδρο, σε άλλο μέλος του, ή στο Γενικό Διευθυ
ντή (Μάνατζερ). Επίσης μπορεί να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλος του, σε 
στέλεχος ή σε υπάλληλο του συνεταιρισμού.

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα ορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
Γενικού Διευθυντή (Μάνατζερ), στον οποίο να αναθέτει, με σύμβαση διαχείρισης, την μερική ή 
ολική άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων που, 
κατά το νόμο ή το καταστατικό, απαιτούν συλλογική ενέργεια. Τα σχετικά με τη σύμβαση δια
χείρισης υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Η δυνατότητα που παρέχει ο νόμος στο καταστατικό για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων σε 
Γενικό Διευθυντή (Μάνατζερ),αποβλέπει στη διευκόλυνση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
να χρησιμοποιούν έμπειρα επαγγελματικά στελέχη, τα οποία θα διαχειρίζονται τις υποθέσεις 
της συνεταιριστικής επιχείρησης με ταχύτητα, ευελιξία και ειδική κατάρτιση, ώστε να ισχυρο
ποιείται η ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά. Στην περίπτωση που οι διοικήσεις θα αξιοποι- 
ήσουν αυτή τη δυνατότητα, η διαχείριση θα γίνεται υπό την επίβλεψη του Διοικητικού Συμβου
λίου, το οποίο θα τηρείται ενήμερο, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης διαχείρισης.

Οι συνεταιρισμοί σήμερα, ως επιχειρηματικές - οικονομικές μονάδες, έχουν την ανάγκη να προ
σφεύγουν όλο και περισσότερο στη στήριξη των επιχειρηματικών τους πρωτοβουλιών από 
ειδικευμένα στελέχη, στα οποία παρέχουν εκτεταμένες αρμοδιότητες και από τα οποία ζητούν 
αντίστοιχες ευθύνες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας δεν προβλέπεται να υπερισχύει η ψήφος του προέδρου, όπως σε προη
γούμενους νόμους, διότι μια τέτοια διάταξη, παρά το ότι ίσως θα διευκόλυνε τη λήψη αποφά
σεων, έχει κριθεί ως μη σωστή, διότι παραβιάζει την ισοδυναμία των ψήφων.

Αρθρο 15 

Αρχαιρεσίες

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται από Εφορευτική Επιτροπή με 
μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται οι υποψήφιοι με αλφα
βητική σειρά.

Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης καθορίζεται υποχρεωτικά από το καταστατικό και δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το μισό του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Εκλέγονται εκείνοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους και οι υπόλοιποι θεωρούνται 
επιλαχόντες, κατά τη σειρά του αριθμού ψήφων που έλαβαν.

Είναι χαρακτηριστικό του νόμου ότι δεν περιέχει διάταξη σχετική με την εκλογή Εποπτικού 
Συμβουλίου, όπως συνέβαινε με όλους τους προηγούμενους νόμους. Αυτό δεν αποτελεί παρά
λειψη, αλλά αναγνώριση μιας πραγματικότητας.

Με την πολυπλοκότητα που απέκτησαν σήμερα οι οικονομικές δοσοληψίες και οι νομοθετικές 
ρυθμίσεις, είναι πρακτικά δυσχερές και εξειδικευμένο το έργο ενός Εποπτικού Συμβουλίου, 
αφού απαιτεί τη σύμπραξη ειδικών. Ο ελεγκτικός μηχανισμός που προβλέπεται από το νόμο,
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κρίνεται κατάλληλος και επαρκής για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μελών.

Εξάλλου, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και για όλες τις κατηγορίες των συνεταιρισμών
-  όχι μόνο των αγροτικών -  ο έλεγχος νομιμότητας και διαχειριστικής τάξεως διενεργείται από 
εξειδικευμένα όργανα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Εποπτεία ■ Έλεγχος 

Αρθρο 16 

Κρατική Εποπτεία

Η εποπτεία αναφέρεται στη σύννομη λειτουργία και στην υποβοήθηση του έργου των Αγροτι
κών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Στην εποπτεία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η τήρηση 
των διατάξεων των νόμων και του καταστατικού, η εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής 
Συνέλευσης, η εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή των άλλων 
οικονομικών υποχρεώσεων των μελών, καθώς και η εξακρίβωση της αληθείας του ισολογισμού, 
των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των τηρούμενων βιβλίων.

Η εποπτεία των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ασκείται από τον Υπουργό Γεωρ
γίας, ή από εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα του Υπουργείου Γεωργίας. Μπορεί επίσης να 
ανατίθεται, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, και σε Ορκωτούς Ελεγκτές ή σε ελεγκτές 
πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, από το 
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ, 475/1991.

Εξειδίκευση του εύρους, του περιχομένου, του κόστους άσκησης, των οργάνων, των υποχρεώ
σεων των εποπτευομένων οργανώσεων και των ευθυνών των εποπτικών οργάνων, θα γίνει με 
Προεδρικό Διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας. Συναφή θέματα και 
λεπτομέρειες θα ρυθμισθούν με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας. Καταργείται η εκλογή 
μελών Εποπτικού Συμβουλίου.

Αρθρο 17 

Έλεγχος

Οι διατάξεις για τον έλεγχο των Α.Σ.Ο. που θεσπίζονται με το νέο νόμο, είναι τελείως διαφορε
τικές από τις διατάξεις προηγούμενων νόμων, που θέσπιζαν ιδιαίτερο όργανο ελέγχου, το 
Σώμα Ειδικών Ελεγκτών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Ο έλεγχος, με βάση τις δια
τάξεις του νέου νόμου, είναι διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός και ασκείται:

α) Στις Α.Σ.Ο., για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις ελέγχου των Ανωνύμων Εταιρειών, 
με βάση τα προς εκτέλεση του κ.ν. 2190/1920 εκδοθέντα ή εκδοθησόμενα προεδρικά διατάγμα
τα ή υπουργικές αποφάσεις, από μέλη των Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ίδιου νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει.

β) Στις λοιπές Α.Σ.Ο., από Ορκωτούς Ελεγκτές ή από Ελεγκτές πτυχιούχους Ανωτάτων Σχο
λών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το ΟικονομικόΕπιμελητήριο 
Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 475/1991.

Ο τρόπος ελέγχου που επιλέγεται από το νόμο, οι σχετικές διατάξεις του οποίου είναι σαφείς 
και κατανοητές, αποσκοπεί αφενός στην κατοχύρωση των μελών που κατά κανόνα δεν είναι σε 
θέση να σχηματίζουν ιδία αντίληψη για τη διαχειριστική και λογιστική τάξη της συνεταιριστικής 
οργάνωσης και αφετέρου για την τοποθέτηση σε ενιαία ελεγκτική βάση των Αγροτικών Συνε
ταιριστικών Οργανώσεων και. των άλλων ειδών επιχειρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Οικονομική Διαχείριση 

Αρθρο 18 

Διαχειριστική χρήση

Η διαχειριστική χρήση είναι δωδεκάμηνη, με εξαίρεση την πρώτη, που μπορεί να διαρκεί μέχρι 
24 μήνες. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της συνεταιριστικής
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οργάνωσης, ενεργείται απογραφή της περιουσίας και καταρτίζονται ο ισολογισμός και ο λογα
ριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης», με σκοπό την παρουσίασή τους στην ετήσια τακτική Γενική 
Συνέλευση. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης για 
την επόμενη χρήση, καθώς και τον σχετικό προϋπολογισμό.

Αρθρο 19

Διαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονάσματα - Κέρδη

Ως διαχειριστικό υπόλοιπο τη χρήσης ορίζεται η διαφορά μεταξύ ακαθάριστων εσόδων αφε
νός και παντός είδους δαπανών, ζημιών, αποσβέσεων και τόκων των υποχρεωτικών και προαι
ρετικών μερίδων (αν προβλέπονται) αφετέρου. Το διαχειριστικό αυτό υπόλοιπο συντίθεται από 
δύο μέρη: τα πλεονάσματα και τα κέρδη. Ως πλεονάσματα ορίζονται τα προερχόμενα από τις 
συναλλαγές της συνεταιριστικής οργάνωσης με τα μέλη της. Το υπόλοιπο συνιστά τα κέρδη. Το 
περιεχόμενο της έννοιας συναλλαγές (άρθρο 8 του νόμου) περιλαμβάνει το άθροισμα της αξίας 
των προϊόντων που διαθέτουν (τα μέλη) σε αυτόν, ή μέσω αυτού σε τρίτους.

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει συμμετοχή των προαιρετικών μερίδων στα πλεονάσμα
τα ή στα κέρδη, ή και στα δύο. Στην περίπτωση αυτή, τα ποσά που αναλογούν αφαιρούνται 
πριν από οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποίηση των πλεονασμάτων και των κερδών.

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του άρθρου είναι σαφείς και δεν χρήζουν περαιτέρω ερμηνείας.

Αρθρο 20 

Τηρούμνα βιβλία

Το άρθρο 20 αναφέρεται στα τηρούμενα από τους συνεταιρισμούς βιβλία, μεταξύ των οποίων 
και όσα προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και τα οποία θεωρούνται από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Συγχώνευση - Μετατροπή ■ Πτώχευση - Διάλυση Εκκαθάριση

Αρθρο 21

Συγχώνευση - Διαδικασία - Μετατροπή

Το άρθρο αυτό ορίζει τη διαδικασία συγχώνευσης Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
του αυτού βαθμού, με σύσταση νέας συνεταιριστικής οργάνωσης, ή με απορρόφηση μιας ή 
περισσότερων, από άλλη υφιστάμενη. Η διαδικασία που καθορίζεται προβλέπει αποφάσεις 
των Γενικών Συνελεύσεων, αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων από επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων, τρόπο προσαρμογής των μερίδων που υπολείπονται του ύψους της συνε
ταιρικής μερίδας της νέας οργάνωσης, έγκριση του νέου καταστατικού και εκλογή του νέου Διοι
κητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την παρ. 9, οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις που 
συγχωνεύονται, απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής φόρου, τελών χαρτοσήμου και 
φόρων υπέρ τρίτων, ως προς τη συγχώνευση. Οι απαλλαγές και τα κίνητρα συγχωνεύσεων 
που περιλαμβάνονται στο νόμο 2169/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 
2538/1997 (ΦΕΚ 242Α/1997) εξακολουθούν να ισχύουν.

Το άρθρο παρέχει τη δυνατότητα μετατροπής μιας δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας συνεταιρι
στικής οργάνωσης σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
Ό πως και στην περίπτωση της συγχώνευσης για τη μετατροπή απαιτείται απόφαση της Γενι
κής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται στα άρθρα 11 
και 12 αντίστοιχα.

Κατά τα λοιπά, για τη μετατροπή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των κ.ν. 2190/1920 και 
3190/1955. Στις προερχόμενες από τη μετατροπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., μπορούν να εισέλθουν και νέοι 
μέτοχοι ή εταίροι.

Αρθρο 22 

Πτώχευση · Διαδικασία

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις συνθήκες υπό τις οποίες μια συνεταιριστική οργάνωση κηρύσ
σεται σε πτώχευση και τη διαδικασία που ακολουθείται. Σε πτώχευση κηρύσσεται μια συνεται
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ριστική οργάνωση ocv παυσει τις πληρωμές των χρεών της και εφόσον ζητηθεί από οποιονδή- 
ποτε πιστωτή που έχει έννομο συμφέρον, ή από το Διοικητικό Συμβούλιό της ή από τους εκκα
θαριστείς και αποφασίσει το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της. Στο ίδιο άρθρο προβλέπο- 
νται και ενέργειες αποφυγής της πτώχευσης, με επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη.

Αρθρο 23 

Διάλυση

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού είναι σαφείς και πλήρως κατανοητές.

Αρθρο 24 

Εκκαθάριση

Ομοίως καθώς και στο προηγούμενο άρθρο.

Αρθρο 25 

Ενέργειες εκκαθαριστών

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αναφέρονται στις ενέργειες των εκκαθαριστών και είναι 
σαφείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών - Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις - Κοινοπραξίες 
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων - Συνεταιριστικές Εταιρείες - Πανελλήνια Συνομο

σπονδία.

Αρθρο 26

Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.)

Δύο τουλάχιστον πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συνιστούν μεταξύ τους 
Ένωση, με αντικείμενο την ενίσχυση, τη διεύρυνση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων 
τους.

Η απαρτία και πλειοψηφία, για τη λήψη απόφασης από πρωτοβάθμιες Α.Σ.Ο. για τη σύστα
ση Ε.Α.Σ., είναι η προβλεπόμενη στο καταστατικό του κάθε πρωτοβάθμιου συνεταιρισμού.

Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών μπορούν να αναλαμβάνουν και δραστηριότητες από 
αυτές που προβλέπονται για τα μέλη τους, είτε για λογαριασμό τους, είτε για λογαριασμό των 
μελών τους.

Είναι προφανές ότι με τη διάταξη αυτή, για τις δραστηριότητες των Ενώσεων, δεν επιδιώκεται 
η κάλυψη αλλά η επικουρικότητα, δηλαδή η ανάληψη δραστηριοτήτων από το επίπεδο εκείνο 
το οποίο προσφέρεται περισσότερο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αυτό αποτελεί μέρι
μνα των ιδίων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων, διότι δια
φορετικά μπορεί να ανταγωνίζεται ο πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός την Ένωση στην οποία 
μετέχει ως μέλος. Σε μια τέτοια περίπτωση θα υπήρχε σύγκρουση με την πρώτη συνεταιριστι
κή αρχή, στην οποία ορίζεται ότι «μέλη μπορούν να γίνουν πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της συνεταιριστικής οργάνωσης» και συνεπώς όχι 
ανταγωνιστές της.

Για τη σύσταση Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών απαιτείται η απόφαση των Γενικών Συνε
λεύσεων των αγροτικών συνεταιρισμών που επιθυμούν τη σύσταση της Ένωσης και η σύνταξη, 
η υπογραφή και η έγκριση του καταστατικού από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της. 
Η περιφέρεια της Ε.Α.Σ. ορίζεται επίσης από το καταστατικό της.

Αρθρο 27 

Γενικές Συνελεύσεις

Το άρθρο καθορίζει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης. Η 
Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των συνεταιρισμών-μελών. Ο αντι-
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πρόσωττος του συνεταιρισμού ασκεί στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης όλα τα δικαιώματα του 
συνεταιρισμού, ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοι
κητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού του.

Στην ένωση κάθε μέλος διαθέτει τουλάχιστον υποχρεωτική μερίδα και μία ψήφο. Το καταστα
τικό ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση από τα μέλη πρόσθετων υπο
χρεωτικών μερίδων, ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών κάθε συνεταιρισμού με την Ένωση, 
για καθορισμένη περίοδο συναλλαγών. Ορίζει επίσης τις αντιστοιχούσες στις μερίδες ψήφους, 
οι οποίες δεν μπορεί να υπερβούν τις πέντε (5).

Αρθρο 28

Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της Ε.Α.Σ., με 
το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 15 του νόμου.

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό και δεν μπο
ρεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

Τα άρθρα 14 και 15 του νόμου εφαρμόζονται ανάλογα.

Αρθρο 29

Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.)

Το άρθρο αναφέρεται στις Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.), οι οποίες συνιστώνται 
από Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, για δραστηριότητες σε ευρεία κλίμακα, σε ορισμένο 
κλάδο αγροτικής παραγωγής, ή σε ορισμένο προϊόν ή σε ομοειδή προϊόντα ή σε υπηρεσίες. Οι 
κανόνες που ισχύουν για τις Ενώσεις ισχύουν και για τις Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις. Το 
καταστατικό των ΚΕ.Σ.Ε. μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή σ' αυτές και πρωτοβάθμιων συνε
ταιρισμών, οι οποίοι δεν μετέχουν σε Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Αρθρο 30

Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.)

Δύο ή περισσότερες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις οποιουδήποτε βαθμού, μπορούν 
να συνιστούν Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ) για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Οι Κ.Α.Σ.Ο. λογίζονται για την οργάνωση και λειτουργία τους 
ως δευτεροβάθμιες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και ισχύουν γι' αυτές οι ίδιες διατά
ξεις που ισχύουν για τις δευτεροβάθμιες Α.Σ.Ο.

Αρθρο 31 

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Για τις Ε.Α.Σ., ΚΕ.Σ.Ε. και Κ.Α.Σ.Ο. εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου που θεσπίζουν οικονο
μικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα, ή αφορούν και ρυθμίζουν θέματα των 
πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον δεν προβλέπεται ρητή εξαίρεση ή απόκλιση 
από τις διατάξεις αυτές.

Αρθρο 32 

Συνεταιριστικές Εταιρείες (Σ.Ε.)

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού, οι 
Κοινοπραξίες τους και οι Συνεταιριστικές Εταιρείες, μπορούν να συνιστούν μεταξύ τους και με 
τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ανώνυμες Εταιρείες ή Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Οι 
εταιρείες αυτές θεωρούνται Συνεταιριστικές Εταιρείες, όταν η πλειοψηφία των μετοχών τους, ή 
των εταιρικών μονάδων τους, ανήκει σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή σε Συνεταιρι
στικές Εταιρείες τους. Οι μετοχές Ανωνύμων Συνεταιριστικών Εταιρειών είναι πάντοτε ονομα
στικές και σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών ή μεριδίων, δικαίωμα προτίμησης έχουν οι συμ- 
μετέχουσες οργανώσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα συγχώνευσης δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων Αγροτικών
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Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κοινοπραξιών με Συνεταιριστικές Εταιρείες. Τα προβλεπόμε- 
να κίνητρα συγχώνευσης ισχύουν και στις περιπτώσεις αυτές.

Αρθρο 33
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών ΠΑΣΕΓΕΣ)

Το άρθρο 33 αναφέρεται στην Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών 
(ΠΑΣΕΓΕΣ), η οποία αποτελεί ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση των Αγροτικών Συνεταιρι
στικών Οργανώσεων. Μέλη της είναι οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, αλλά το καταστατι
κό της μπορεί να προβλέπει ότι μέλη της μπορούν να γίνουν Κεντρικές Ενώσεις, Κοινοπραξίες, 
Συνεταιριστικές Εταιρείες και άλλες κοινές επιχειρήσεις με άλλους φορείς. Η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει περι
φέρεια ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό και στο εξω
τερικό, μεριμνά για την τήρηση των συνεταιριστικών αρχών και την ανάπτυξη της συνεταιριστι
κής ιδέας, έχει γνωμοδοτικό ρόλο για θέματα πολιτικής που αφορούν στα μέλη της και αναλαμ
βάνει άλλες μη εμπορικές δραστηριότητες, που εξυπηρετούν τα μέλη της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Ποινικές διατάξεις

Αρθρο 34

Οι ποινικές διατάξεις που διαλαμβάνονται στο άρθρο αναφέρονται σε αθέμιτες ενέργειες του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των υπαλλήλων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, 
των Ελεγκτών, όσων παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 
Γενικής Συνέλευσης, όσων ενεργούν πράξεις διοίκησης, διαχείρισης ή ελέγχου μετά τη λήξη της 
θητείας τους, όσων συντελούν στη νόθευση των αποτελεσμάτων εκλογών, καθώς και όσων 
χρησιμοποιούν καταχρηστικά τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί, ή παρέλειψαν τη 
σύνταξη και δημοσίευση του ισολογισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

Σχέσεις Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Συνεταιριστικών Εταιρειών Κράτους

Α) Αρθρο 35

Οικονομικές ενισχύσεις - Φορολογικές απαλλαγές

Β) Αρθρο 36 

Κίνητρα

Τα άρθρα αυτά αναφέρονται σε οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα 
για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Μεταξύ των οικονομικών ενισχύσεων περιλαμ
βάνεται και η πίστωση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας προς την ΠΑΣΕΓΕΣ 
για δαπάνες συνεταιριστικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης αιρετών στελε
χών και υπαλλήλων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Οι λεπτομέρειες για τα κίνητρα θα καθορισθούν με Π.Δ. που θα εκδοθούν από τα Υπουργεία 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB'

Ειδικές και τελικές διατάξεις

Αρθρο 37

Μητρώο - Φάκελοι Αγροτικών Συνεταιρισμών

Με το άρθρο 37 ορίζεται ότι το Ειρηνοδικείο τηρεί βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, 
στο οποίο έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος

241



«Συνεταιριστική Πυρεία» τ. 60/2000

Αρθρο 38

Προσωπικό Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στο καθεστώς του προσωπικού των αγροτικών συνεταιριστικών 
οργανώσεων, το οποίο δεν διαφοροποιείται από τα διαλαμβανόμενα στον προϊσχύσαντα νόμο 
2169/93.

Αρθρο 39

Ισχύς των άρθρων 31, 44 και 47 του ν. 2169/1993

Οι διατάξεις των άρθρων 31, 44 και 47 του ν. 2169/1993 (ΦΕΚ 149Α), όπως ισχύερι σήμερα, 
εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου, στους αναφερόμενους στα άρθρα αυτά ειδικούς νόμους, γίνε
ται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζεται ο παρών νόμος.

Αρθρο 40 

Μεταβατικές διατάξεις

Το άρθρο περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις. Με την παράγραφο 1 παρέχεται χρονικό περι
θώριο δύο ετών για την προσαρμογή των καταστατικών. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωρ
γίας μπορεί το χρονικό αυτό περιθώριο να παραταθεί αλλά μόνο για ένα έτος ακόμη. Αν η προ
θεσμία που παρέχεται παρέλθει άπρακτη, οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθ
μού και οι Κοινοπραξίες τους διαλύονται με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, μετά από 
αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ή της Εποπτεύουσας Αρχής.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου έχουν λιγότερα από τον 
προβλεπόμενο στο νόμο αυτό μέλη, συνεχίζουν τη λειτουργία τους (παρ. 3).

Η παράγραφος 4 ορίζει ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου θα εκλέγονται τα προβλεπόμε- 
να από αυτόν όργανα διοίκησης με το σύστημα αρχαιρεσιών που προβλέπεται από το άρθρο
15 και ότι θα υπερισχύουν οι διατάξεις του, έναντι των διατάξεων του καταστατικού και κατά 
την περίοδο μέχρι την προσαρμογή του καταστατικού.

Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του όλου αριθμού 
των μελών του εκλεγόμενου οργάνου ή των αντιπροσώπων.

Η θητεία των μελών των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού Διοικητικών και 
Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμίδας των κοι
νοπραξιών αυτών και της ΠΑΣΕΓΕΣ, καθώς και των αντιπροσώπων, λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 
2000. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- 
ως, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι έξι (6) ακόμη μήνες.

Διευκρινίζεται ότι με το νέο νόμο 2810/2000 δεν προβλέπεται στις Α.Σ.Ο. η ύπαρξη Εποπτικού 
Συμβουλίου και για το λόγο τούτο δεν θα εκλεγεί στις προσεχείς αρχαιρεσίες των Α.Σ.Ο. τέτοιο 
όργανο.

Αρθρο 41 

Καταργοιίμενες διατάξεις

Με το άρθρο 41 καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου, ή που 
αναφέρεται και διέπει θέματα που ρυθμίζονται ειδικά από αυτόν.

Αρθρο 42 

Έναρξη ισχύος
Το ακροτελεύτιο άρθρο 42 ορίζει ότι η ισχύς των διατάξεων του νόμου αρχίζει από τη δημοσί

ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους δια
τάξεις του.

Η δημοσίευση του νόμου έγινε στο ΦΕΚ 61Α της 9-3-2000, οπότε από την ημερομηνία αυτή 
αρχίζει η ισχύς του.

Ο Υφυπουργός 
Ευόγγ. Αργυρής

242



ν _

Λπ' at/777 77/ στήλη θα δημοσιεύουμε σε κάθε έκδοση του περιοδικού μας, ειδήσεις αγροτοσυνεταιριστι- 
κού ενδιαφέροντος χωρίς δικά μας σχόλια. Οι ειδήσεις αυτές θα έχουν συνεχή αρίθμηση

12. Πάνω από το 90% ίων αιτήσεων 
για ρύθμιση χρεών από τα πανωτόκια που 
έχουν υποβληθεί έως σήμερα απευθύνο
νται στην Αγροτική Τράπεζα, ενώ έπεται 
η Εθνική, αλλά με συντριπτική διαφορά.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη 
Βουλή ο αρμόδιος υφυπουργός Εθνικής 
Οικονομίας Χρ. Πάχτας, απαντώντας σε 
επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ. 
Ν. Κατσαρού στην Αγροτική έχουν υπο
βληθεί 12 .368  αιτήσεις, ενώ σιην Εθνι
κή, την Alpha Bank, την Πειραιώς και την 
ΕΤΒΑ έχουν υποβληθεί συνολικά 1.333.

Από αυτές 626 
Οι Τράπεζες στην Εθνική, 98
δυστροπούν 2 ™  22 σιην

Εμπορική, 38 στην
σε ρυθμίσεις για Πειραιώς και 86
τα πανωτόκια σΐην ΕΤΒΑ. Κατά 

τον υφυπουργό, 
σιις άλλες τράπεζες 

δεν έχει υποβληθεί καμμιά αίτηση έως 
σήμερα.

Πάντως, στην πρωτολογία του ο υφυ
πουργός είχε αναφερθεί μόνο στις 1.333 
αιτήσεις, εξαιρώντας την Αγροτική Τράπε
ζα. Ο ερωτών βουλευτής της Ν.Δ. ήταν 
που μίλησε αρχικά για 11.843 αιτήσεις 
που έχουν υποβληθεί στην Αγροτική Τρά
πεζα. Είπε επίσης ότι οι τράπεζες αρνού- 
νται να ρυθμίσουν δάνειο αν δεν υπερβαί
νει τα 19 εκατομμύρια δραχμές, παρερμη- 
νεύοντας το νόμο, κι ότι ζητούν ένα είδος 
προμήθειας που κυμαίνεται από 100.000 
έως 200.000 προκειμένου να χορηγή
σουν στους δανειολήπτες αντίγραφα των 
φακέλων. Πρόσθεσε ακόμη ότι η κυβέρ
νηση είναι δέσμια των τραπεζών.

Ανταπαντώντας, ο κ. Πάχτας είπε ότι «δεν 
μπορεί να γνωρίζει τι γίνεται στα 5.000 
υποκαταστήματα τραπεζών που υπάρχουν 
σε όλη την χώρα. Εάν υπάρχουν μεμονω
μένες περιπτώσεις, κατέληξε, οφείλουμε 
να τις καταγγείλουμε και να τις καυτηριά

σουμε».
13. Τέθηκε από της 16 Οκτωβρίου σε 

ισχύ το νέο καθεστώς καταβολής επιδοτή
σεων στους δικαιούχους αγρότες, από την 
ΑΤΕ.

Από την ημερομη
νία αυτή η ΑΤΕ με 

Νέο καθεστώς το νέο καθεστώς
0 , που εγκαινιάζει

επιδοτήσεων δίνει m δυναιόιηια

από την A.T.E. OT0US αγρότες να
πραγματοποιήσουν 
όλες τις συναλλα

γές της μέσω πιστωτικής κάρτας που θα 
εκδώσει η Τράπεζα.

Από τις αρχές του 2001 οι επιδοτήσεις 
θα καταβάλλονται απευθείας στους παρα
γωγής μέσω του νέου οργανισμού πληρω- 
νών που έχει συσταθεί στο Υπουργείο 
Γ εωργίας.

Ο υπουργός Γεωργίας κ. Γ. Ανωμερίτης 
αναφερόμενος στο νέο καθεστώς καταβο
λής της επιδοτήσεως, επισήμανε ότι οι 
φετεινές επιδοτήσεις θα καταβληθούν 
μέσω των οργανώσεων αφού ισχύει μέχρι 
το τέλος του έτους η σύμβαση διαχείρισης 
των πληρωμών με την ΠΑΣΕΓΕΣ.

Από την ίδια ημερομηνία (16 Οκτωβρίου 
2000) τέθηκε σε λειτουργία ο νέος ελε
γκτικός φορέας του υπουργείου Γ εωργίας, 
του οποίου την αρμοδιότητα είχε η 
Δ1ΔΑΓΕΠΟ.

Ο νέος αυτός φορέας θα έχει διευρυμέ- 
νες αρμοδιότητες ως προς τους ελέγχους 
σε επίπεδο Νομαρχιών στις οποίες προ- 
βλέπεται να δημιουργηθεί εσωτερικό τμή
μα ελέγχου της πιστής εφαρμογής των 
ελεγκτικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Σημειώνεται ότι από 15 Οκτωβρίου 
καταργήθηκαν οι Οργανισμοί Καπνού και 
Ελαιολάδου και στο τέλος της εμπορικής 
περιόδου θα καταργηθεί και ο Οργανι
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σμός Βάμβακος.
Το απασχολούμενο προσωπικό στους 

προαναφερθέντες καιαργούμενους Οργα
νισμούς (καπνού -  ελαιολάδου -  βάμβα
κος), κατά ένα ποσοστό θα απορροφηθεί 
από τον νέο φορέα ελέγχου και πληρω
μών, ενώ ένα άλλο ποσοστό από την 
Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Γεωρ
γίας. Σ' ό,τι αφορά το επιστημονικό προ
σωπικό αυτό θα απορροφηθεί από το 
ινστιτούτο του ΕΘΙΑΓΕ.

14 . Στο συνολικό ποσό των 899.059. 
000.000 δραχμών έφθασε η μέχρι της 
16.10.99 από της 15.10.2000 χορήγηση 

επιδοτήσεων προς 
τους αγρότες της 

Στα 90 0 δισ. χώρας, από το
Υπουργείο Γεωρ- 

οι αγροτικές γίας σύμφωνα με
επιδοτήσεις ΐα στοιχεία της

Δ/σης Πληροφορι
κής και της

ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού 

Γεωργίας κ. Γ. Ανωμερίτη, τα ποσά τα 
οποία κατεβλήθησαν κατά προϊόν είναι τα 
ακόλουθα:
•  Βαμβάκι 211.963.000.000 δρχ.
•  Καπνός 124.668.000.000 »
•  Λάδι 166.444.000.000 »
•  0ΣΔΕ (Αροτραία) 244.002.000.000 »
•  Αποσύρσεις 17.710.000.000 »
•  Λοιπά 126.245.000.000 »
•  Νησιά Αιγαίου 8.047.000.000 »

15. Ο νέος κύκλος συνεδριάσεων του 
Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής (ΣΑΠ) θα 
πραγματοποιηθεί τον προσεχή Ιανουάριο 
σε επίπεδο Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 

τον Απρίλιο σε επί- 
Τον Ιανουάριο πεδο περιφερειών 

και τον Ιούνιο 2001 
οι συνεδριάσεις σε εθνικό επίπεδο.

του ΣΑΠ Ο υπουργός
Γεωργίας και πρόε

δρος του ΣΑΠ, Γ. Ανωμερίτης, καθόρισε 
για τις συνεδριάσεις αυτές το κοινό και για

τα τρία επίπεδα θέμα, «Ποιότητα: Από το 
πολλαπλασιαστικό υλικό στο τελικό προϊ
όν».
Θεματολογία 

Τα θέματα ποιότητας, για ολόκληρο το 
φάσμα της παραγωγής γεωργικών προϊό
ντων και τροφίμων, αποκτούν ιδιαίτερη 
σημασία, δεδομένου ότι είναι αλληλένδε- 
τα με την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την 
ασφάλειά τους σε όλα τα στάδια κατανά
λωσης. Σημειώνεται ότι, μετά από ένα 
χρόνο λειτουργίας του αποκεντρωμένου 
πλέον ΣΑΠ, κρίθηκαν αναγκαίες κάποιες 
περιορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις. 
Εκπρόσωποι

Η κυριότερη προσαρμογή αναφέρεται 
στη διεύρυνση της συμμετοχής εκπροσώ
πων των παραγωγών σε νομαρχιακό και 
περιφερειακό επίπεδο.

Στο εξής δε θα πραγματοποιείται ένας 
τακτικός κύκλος συνεδριάσεων κατ' έτος, 
για να δίνεται η δυνατότητα εμπεριστατω
μένης εξέτασης των θεμάτων, εκτάκτως δε 
και κατά περιφέρεια ή νομό θα μπορούν 
να διοργανώνονται ΣΑΠ για ειδικά θέμα
τα. Για τα τακτικά ΣΑΠ θα ορίζονται επι
τροπές μελέτης και έρευνας από στελέχη 
του υπουργείου και πανεπιστημιακούς, οι 
οποίοι θα προετοιμάζουν τις εισηγήσεις 
των θεμάτων.

16. Στο ρόλο που έχουν να παίξουν οι 
νέοι αγρότες στις νέες προκλήσεις για μια 
σύγχρονη αγροτική ανάπτυξη αναφέρθηκε 
ο υφυπουργός Γεωργίας κ. Ευάγγελος 
Αργύρης μιλώντας στο Συνέδριο που διορ- 
γάνωσε η Ένωση Νέων Αγροτών στο 
Αγρίνιο.

Ο υφυπουργός υπενθύμισε την απόφαση 
που πήρε το Υπουργικό Συμβούλιο σχετι
κά με τους οικονομικούς πόρους του 3ου 

ΚΠΣ το ύψος των 
οποίων ανέρχεται στα 
17,5 τρισ. δραχμές.

Το 80% των πόρων 
του ΚΠΣ τόνισε, οδη
γείται στην ελληνική 
περιφέρεια, ενώ το

Ο ρόλος 

των νέων 

αγροτών
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υψος των πόρων για την γεωργία ανερχε- 
ται στο 1,7 ιρισ. δραχμές.

Ο υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στην ανάγκη να υπάρξει εθνική συνεννόη
ση καθόσον τα προβλήματα που αντιμετω
πίζει σήμερα ο τομέας της γεωργίας είναι 
ιδιαιτέρως σοβαρά.

Η πολιτεία είπε, συμμετέχει στην ενθά- 
ρυνση των Νέων Αγροτών με κίνητρα, 
όπως εταιρεία Αγροτικής Γης, χαμηλότοκα 
δάνεια, φοροαπαλλαγές κ.λπ., όμως απαι
τείται για την εφαρμογή τους και η συν
δρομή της τοπικής κοινωνίας.

Τέλος, αφού έκανε μια σύντομη αξιολό
γηση του 2ου ΚΠΣ, η οποία ήταν θετική, 
αναφέρθηκε στις προοπτικές που δίνει η 
επαναλειτουργία των σχολών για εκπαί
δευση των αγροτών του Οργανισμού 
Δήμητρα, καθώς επίσης και στην πρόταση 
του υπουργείου Γεωργίας για νέες δρά
σεις, που τις αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και θα εφαρμοστούν μέσω των 
Ολοκληρωμένων προγραμμάτων Ανάπτυ
ξης του αγροτικού χώρου στο 3ο ΚΠΣ.

17 . Πληροφορίες και για τους αγρό
τες θα δίνονται από το τηλέφωνο 1464 
του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Με 
πρωτοβουλία του υφυπουργού Γεωργίας 
κ. Β. Αργύρη άρχισε ήδη η τηλε-ενημέρω-

ση των αγροτών σε 
θέματα παραγωγής 

Τηλε-ενημέρω- καλλιέργειας, αλιείας, 
φορολογίας, έκδοσης 
αδειών (οικοδομές σε 

από το 1 4 6 4  αγροτικές περιοχές, 
ασφαλιστικά, συντάξεις 
ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη κ.λπ.).
Το κόστος του τηλεφωνήματος (ακόμη 

και από την περιφέρεια) θα γίνεται με αστι
κή μονάδα.

18. Αυξημένη σε σχέση με πέρυσι ανα
μένεται ότι θα είναι η προκαταβολή της 
κοινοτικής επιδότησης του ελαιόλαδου 
που θα καταβληθεί στους Έλληνες παρα
γωγούς, καθώς η αρμόδια διαχειριστική 
επιτροπή εκτίμησε βάσει των ποσοτήτων

Αυξημένη 

προκαταβολή 

στο λάδι

on αγροτών

που δηλώθηκαν το 
ύψος της στις 350 
δρχ. ανά κιλό.

Όπως αναφέρει σε 
δηλώσεις του στο πρα
κτορείο Reuters ο 
υπουργός Γεωργίας 

της Ισπανίας, η ποσότητα ελαιολάδου που 
θα παραχθεί το 2000 στην ΕΕ εκτιμήθηκε 
στους 1.933.453 τόννους. Η έκπληξη στις 
ποσότητες που δηλώθηκαν αφορά την 
ισπανική παραγωγή, καθώς, ενώ αρχικά 
γινόταν λόγος για υπερπαραγωγή της 
τάξης των 1 εκατ. τόννων, τελικά η ποσό
τητα που αναφέρει το τηλεγράφημα δεν 
ξεπερνά τους 754.500 τόννους. Αντίστοι
χα, η Ιταλία δήλωσε ότι θα παράγει
700.000 τόννους, η Ελλάδα 430.000 
τόννους, η Πορτογαλία 46.287 τόννους 
και η Γαλλία 2.675 τόννους.

Η προκαταβολή της επιδότησης υπολογί
ζεται — εκτός της Ελλάδας, όπου ανέρχε
ται σε 350 δρχ. ανά κιλό—  για την Ισπα
νία λίγο κάτω από τις 400 δρχ. ανά κιλό 
και για την Ιταλία σπς 288 δρχ. ανά κιλό. 
Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο τηλεγρά
φημα, η πληρωμή τους ξεκίνησε από τις
16 Οκτωβρίου.

19. Η τόσο χρήσιμη για την οικονομία 
και την οικολογία της χώρας μας δραστη
ριότητα της μελισσοκομίας, αποκτά για 
πρώτη φορά έναν ολοκληρωμένο και στα

θερό επιστημονικό 
Ινστιτούτο θεσμό που θα

. , ασχολείται με τη
μελισσοκομίας μελέιη Ιης

στο πλαίσιο του Με απόφαση που
έλαβε στις 10 

ΕΘΙΑΓΕ Μάίου 2000 το
Εθνικό Ίδρυμα 

Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), ιδρύθηκε 
το Ινστιτούτο Μελισσοκομίας στα Ν. Μου- 
δανιά Χαλκιδικής.

Το Ινστιτούτο Μελισσοκομίας ξεκινά τη 
λειτουργία του με τέσσερα ερευνητικά
προγράμματα τριετούς διάρκειας χρηματο
δοτούμενο κατά 50% από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εθνικούς πόρους. Αντικείμενα
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αυτών των προγραμμάτων θα είναι η 
μελισσοκομική χλωρίδα της πατρίδας 
μας, το ελληνικό μέλι και η μέλισσα.

Ο επαρκής εργαστηριακός εξοπλισμός, 
το ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό, η 
άμεση στελέχωση του Ινστιτούτου με νέους 
ερευνητές, οι επιστημονικοί συνεργάτες 
των προγραμμάτων, η συνεργασία με άλλα 
ερευνητικά ιδρύματα και φορείς που έχει 
αναπτυχθεί, εγγυώνται την παραγωγή νέας 
γνώσης και τεχνολογίας στον τομέα της 
μελισσοκομίας που θα βοηθήσει στην 
παραγωγή ποιοτικού επώνυμου και πιστο
ποιημένου μελιού.

20. Μέτρα στήριξης του αγροτικού εισο
δήματος μέσω της μείωσης του κόστους 
παραγωγής των αγροτών για την προσεχή 
καλλιεργητική περίοδο ανακοίνωσε σε 
συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Γεωργίας, 
Γιώργος Ανωμερίτης.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα του ετήσι
ου κύκλου διαπραγ- 

Μέιρα στήριξης ματεύσεων με τις 
τριτοβάθμιες αγροτι- 

για τους οργανώσεις, ο
αγρότες οποίος ξεκίνησε τον

Ιούλιο και ολοκλη
ρώθηκε τον Οκτώ

βριο, ώστε οι αγρότες να γνωρίζουν 
έγκαιρα τα κόστη τους. Συγκεκριμένα:

• Αυξάνονται σημαντικά οι απαλλαγές 
όλων ανεξαιρέτως των αγροτών από το 
φόρο μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων. 
Ειδικότερα, αυξάνεται το ανώτατο απαλ
λασσόμενο ποσό κατά 50% και για τις 
όμορες εκτάσεις κατά 80%.

Ειδικά, για τους νέους αγρότες (μέχρι 
40 ετών) αυξάνεται το ανώτατο ποσό 
απαλλαγής κατά 20%.

• Αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό κατά 
50% για όλους τους αγρότες στις κληρο
νομιές, δωρεές και γονικές παροχές, ενώ 
για όλους τους νέους αγρότες αυξάνεται 
κατά 33%.

• Στις περιπτώσεις όπου οι αγρότες -  
κληρονόμοι (κ.λπ.) αναλάβουν την υπο
χρέωση να καλλιεργήσουν την αποκτώμε

νη έκταση για διάστημα μιας δεκαπενταε
τίας, το αφορολόγητο ποσό αυξάνεται 
κατά 33%.

Ειδικά, όταν οι νέοι αγρότες κληρονό
μοι αναλάβουν την υποχρέωση να καλ
λιεργήσουν την αποκτώμενη έκταση για 
διάστημα μιάς δεκαπενταετίας, το αφορο
λόγητο ποσό αυξάνεται κατά 20%.

• Για τους αγρότες που υπάγονται στο 
ειδικό φορολογικό καθεστώς και δεν 
έχουν καμία υποχρέωση τήρησης βιβλίων 
ή υποχρέωση επιβολής ΦΠΑ, αλλάζουν 
οι συντελεστές από 1.1.2001, βάσει των 
οποίων υπολογίζεται η επιστροφή ΦΠΑ. 
Συγκεκριμένα, οι συντελεστές διαμορφώ
νονται ως εξής:

-  Για την αλιεία και δασική παραγωγή 
4% (από 2,5%).

-  Για τη φυτικά παραγωγή 5% (από 
3,5%).
-  Για τη ζωϊκή παραγωγή 6% (από 5%).
• Αυξάνεται η επιστροφή του ΕΦΚ του 

πετρελαίου όλων των αγροτών από 40% 
σε 50%, ενώ όσοι έχουν ξηραντήρια, 
ανεμομίκτες ή αντλητικά, θα απαλλάσσο
νται επιπλέον 30% του ΕΚΦ, συνολικά 
δηλαδή 80% του ΕΦΚ.

• Τα τιμολόγια ης ΔΕΗ για την πώληση 
ηλεκτρικού ρεύματος στους αγρότες θα 
παραμείνουν σταθερά με εκείνα του 
1998 και την επόμενη καλλιεργητική 
περίοδο.

Σημειώνεται ότι το χορηγούμενο για 
αγροτική χρήση ηλεκτρικό ρεύμα παρέχε
ται με έκπτωση 41% επί του κόστους.

• Όσον αφορά στο πολλαπλασιαστικό 
υλικό, τα φυτοφάρμακα, τα λιπανπκά και 
ανταλλακτικά θα διατηρηθούν οι σημερι
νές τιμές και την επόμενη καλλιεργητική 
περίοδο, ενώ μικρές αυξήσεις θα σημειω
θούν στα λιπάσματα.

• Το βασικό καλλιεργητικό επιτόκιο της 
ΑΤΕ θα κυμανθεί από την 1.1.2001 στο 
6,5%. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουρ
γείου Γεωργίας, στο καθεστώς της πρόω
ρης συνταξιοδότησης έχουν ήδη ενταχθεί 
περίπου 27.000 αγρότες με ετήσιο 
κόστος 31 δισ. δρχ., ενώ για την επόμενη
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εξαετία αναμένεται η ένταξη στο μέτρο
8.000 δικαιούχων ετηοίως. Σε ό,τι αφο
ρά τις αγροτικές συντάξεις, θα δοθούν
5.000 δρχ., από την 1.1.2001 και
5.000 δρχ. από την 1.1.2002, έτσι ώστε 
μέσα στην επόμενη διετία η κατώτερη 
σύνταξη να φθάσει το ΕΚΑΣ.

21. Σε Αγροτικό Πανεπιστήμιο, αναβαθμί
ζεται το Μεσογειακό Αγροτικό Ινστιτούτο 
Χανίων (ΜΑΙΧ), όπως εξήγγειλε ο υπουρ
γός Γεωργίας Γιώργος Ανωμερίτης, κατά 
την επίσκεψη του τον Αύγουστο στα Χανιά. 
Ο υπουργός Γεωργίας, κατά τη διάρκεια 
του χαιρετισμού που απηύθυνε στην ημερί
δα με θέμα την «πιστοποίηση των αγροτι
κών προϊόντων», δεσμεύθηκε ότι θα κατα

θέσει σε συνεννόηση

Αγροτικό f , Ιον υΓ,ουργό Πα|- 
δειας, πρόταση νομού

Πανεπιστήμιο μ ε την 0ποία θα ανα
δημιουργείται γνωρίζεται το ΜΑΙΧ ως 

, ισότιμη σχολή των 
στα Χανια Ανωτάτων Εκπαιδευτι

κών Ιδρυμάτων της 
χώρας. Το ΜΑΙΧ, που εδώ και χρόνια 
είναι αναγνωρισμένο σε αρκετές Ευρωπαϊ
κές και Μεσογειακές χώρες, διαθέτει εξο
πλισμό που είναι από τους πληρέστερους 
και πλέον αξιόπιστους στην Ελλάδα για 
τον έλεγχο της ποιότητας και την πιστοποί
ηση των αγροτικών προϊόντων.

22. Για τις αρχές του επόμενου έτους 
μετατίθεται η ίδρυση των Διεπαγγελματι- 
κών Οργανώσεων στα καπνά, το βαμβάκι, 

το ελαιόλαδο και τα
Από τις αρχές οπωροκηπευτικά,

γνωστοποίησε ο 
του νεου έτους υπουργός Γεωργίας
οι επαγγελματι- κ. Γιώργος Ανωμερί-
κές οργανώσεις της. Ο κ. Ανωμερί-
αγροτών. τη̂  απέδωσε Την

καθυστέρηση ίδρυ
σης των διεπαγγελματικών οργανώσεων 
στις αρχαιρεσίες των αγροτικών συνεταιρι
στικών οργανώσεων, που διεξάγονται αυτή 
την εποχή. Μέχρι τώρα — ενάμιση χρόνο 
μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου από

Η

τη Βουλή—  έχει ιδρυθεί μόνο μία Διεπαγ- 
γελματική Οργάνωση, αυτή του κρασιού.

23 . Είναι επιτακτική ανάγκη η ανασυ
γκρότηση της Αγροφυλακής, η οργάνωση 
και ο εξοπλισμός της με σύγχρονα μέσα,

ώστε να καταστεί 
πάλι, ο «φύλακας 
άγγελος, του αγροτι- 

Αγρ ο φυλακή κού κυρίως πληθυ
σμού της χώρας 

αναφέρει σε ερώτησή του προς τον υπουρ
γό Δημοσίας Τάξης, ο βουλευτής Φθιώτι
δας κ. Ηλίας Καλλιώρας.

2 4 . Με ερώτησή τους που κατατέθηκε στη 
Βουλή, οι Βουλευτές της Ν.Δ. Νακός Αθα
νάσιος (Μαγνησίας) Καρασμάνης Γεώργιος 
(Πέλλας), Κοντός Αλέξανδρος (Ξάνθης) και 
Παπαδόπουλος Σταύρος (Δράμας) ζητούν 
από τον Υπουργό Γεωργίας να τους απαντή

σει για ποιό λόγο δεν
Στη έχει ολοκληρωθεί η δια

δικασία της εκκαθάρισης 
της ΚΥΔΕΠ μετά από 

ερώτηση πέντε χρόνια και ειδικό
τερα να απαντήσει:

1) Ποιά ήταν τα περιου
σιακά στοιχεία της 

ΚΥΔΕΠ καθώς και τα αποθηκευμένα είδη 
(ζωοτροφές, προϊόντα, σπόροι κλπ.) τα 
οποία ανέλαβαν να εκποιήσουν, οι εκκαθα- 
ριστές για λογαριασμό των πιστωτών της;

2) Ποιά από αυτά εκποιήθηκαν μέχρι 
σήμερα και ένανπ ποίου για το καθένα 
ποσού;

3) Ποίοι ήταν οι αγοραστές και με ποιους 
όρους πληρωμής τα αγόρασαν;

4) Ποίο ήταν το χρέος της ΚΥΔΕΠ κατά το 
χρόνο ανάθεσης της εκκαθάρισης, ποιό 
υπόλοιπο ποσό κατατέθηκε μέχρι σήμερα 
στη ΑΤΕ έναντι αυτού του χρέους και ποιό 
είναι το σημερινό υπόλοιπο ποσό; Και

5) Ποιό είναι το μέχρι σήμερα κόστος που 
επιβαρύνει την εκκαθάριση από πάσης 
φύσεως δαπάνες, ποιά είναι τα ποσά που 
εισέπραξαν οι εκκαθαριστές ως αποζημίωση 
για τις υπηρεσίες τους;

Βουλή

για την 
ΚΥΔΕΠ
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Τ α  σαμιώτικα μοσχάτα κρασιά της Ε.Ο.Σ.Σ., 

πολυβραβευμένα και διεθνώς αναγνωρισμένα, αποτελούν 

μια μοναδική οινική αξία που κατέκτησε τόσο τις προτιμήσεις 

των ειδικών σε Ευρώπη, Αμερική και Ιαπωνία, 

όσο και τη θερμή υποδοχή της παγκόσμιας αγοράς.

Οι δύο οικογένειες μοσχάτων οίνων, οι Επιδόρπιοι και 

οι Ξηροί λευκοί, μέσα από τη νέα διαφημιστική καμπάνια 

και την αλλαγή συσκευασίας και επικοινωνίας, 

γυρνούν τώρα σελίδα.

Γιατί τα κρασιά της Ε.Ο.Σ.Σ. είναι καιρός να πάρουν 

τη θέση που τους αξίζει στην αγορά και το ράφι σας.

Την καλύτερη! ΞΗΡΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΜΟΣΧΑΤΟΙ ΟΙΝΟΙ

τώρα κατακτά 
και την 

ελληνική αγορά.

ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΑΜΟΥ 
Μαλαγάρι, 83 100 ΣΑΜΟΣ, τηλ.: (0273) 27 458, 27 381, 22 572, fax: (0273) 23 907, e-mail: info@samoswine.gr website: www.samoswine.gr

mailto:info@samoswine.gr
http://www.samoswine.gr


--------ΣΥΝΤΟΜΑ Κ Α Ι  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΑ---------

Τη στήλη επιμελείται ο κ. Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΑΟΥΛΑΚΗΣ

Μας ερωτούν και απαντούμε:

Μας ρωτούν, γράφομε σιην προμετωπίδα της στήλης. Ναι... αλλά οι απαντή
σεις, δεν μπορεί να είναι πάντα δικές μας, όπως στην περίπτωση του σιταριού, 
του αλεύρου και του ψωμιού που γράψαμε στο προηγούμενο τεύχος. Η απά
ντηση, όπως γράψαμε και τότε, θα έπρεπε να δοθεί από το Υπουργείο Γεωρ
γίας.

Από εδώ δεν την ξέρομε... ίο  γράφομε.

Και μέχρι τώρα που ξαναγράφομε στην στήλη, η απάντηση δεν δόθηκε.

Θα περιμένουμε και θα τη μεταφέρουμε εδώ. Μέχρι τότε θα μένει αναπάντητο 
το ερώτημα: γιατί για ένα κιλό σιτάρι, ο παραγωγός εισπράττει 45 δρχ., ο 
Αλευροβιομήχανος, που το αλέθει, εισπράττει 180 δρχ. το κιλό και ο φούρ
ναρης που το φουρνίζει εισπράττει 280 δρχ./κιλό;

Είπαμε θα περιμένομε. Φυσικά και εσείς θα περιμένετε. Και τώρα άλλη ερώτη
ση φίλου. Είναι η ΤΡΙΤΗ προς τη στήλη.

Ερω τά:

Για την ΕΠΙΛΟΤΗΕΙΙ ΤΟΥ ΛΑΑΙΟΥ
Τί loxiiei «ήμερα·

Απαντούμε:
Τώρα και 20 χρόνια (από το 1981) το λάδι επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σκοπός η στήριξη της τιμής του, για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από τα σπορέ
λαια, που προσφέρονται σε πολύ χαμηλότερες τιμές στην αγορά, και να επιβιώσει στις 
χώρες παραγωγής του, το πανάρχαιο αυτό προϊόν.

Καθιερώθηκαν τιμές κίνητρα και ορίσθηκαν οικονομικές ενισχύσεις, σύμφωνα με τα 
δεδομένα της παραγωγής και τις δυνατότητες της αγοράς, την απορροφητικότητα 
από την κατανάλωση και τον ανταγωνισμό. Οι τιμές όπως και οι οικονομικές ενισχύσεις 
υπολογίζοντο από την αρχή (1981) σε σταθερά για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ποσά (πράσινη ισοτιμία μέχρι το 1998 και ΕΥΡΩ από 1.1.1990).

Στο ξεκίνημα (1981) της στήριξης του λαδιού από την ΕΟΚ (σήμερα Ευρωπαϊκή Ένω
ση) είχαν καθιερωθεί τέσσαρες τιμές η ενδεικτική τιμή (τιμή στόχου) η αντιπροσω
πευτική τιμή αγοράς, η τιμή ενίσχυσης στην παραγωγή η τιμή κατωφλιού (για το 
εισαγόμενο λάδι) και η τιμή παρέμβασης. Οι τιμές αυτές ορίζονταν από την Ευρωπαϊ
κή Επιτροπή κάθε χρόνο στην αρχή της ελαιοκομικής περίοδου και ίσχυαν για όλη την
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περίοδο και για όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οικονομικές ενισχύσεις εδίδοντο στον παραγωγό, στην κατανάλωση και στη περί
πτωση αποθεματοποίησης εδίδοντο μηνιαίες προσαυξήσεις.

Τα ποσά που έχουν δοθεί απ’ αρχής (1981) μέχρι τέλη 1999 στην χώρα μας, συνολικά 
είναι 1.300.000.000.000 δρχ.

Τελευταία (από το 1999) έχει καθιερωθεί για κάθε ελαιοπαραγωγική χώρα μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όριο παραγωγής (πλαφόν) και εφ’ όσον ξεπεραστεί, υπολογίζε
ται πρόστιμο (πρόστιμο συνυπευθυνότητας).

Για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο (1.11.2000 -  31.10.2001) το όριο στήριξης 
της παραγωγής στην χώρα μας είναι 430.000 τόννοι. Για την Ισπανία που είναι η πρώ
τη ελαιοπαραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 704.526 τόννοι και 700.000 
τόννοι για την Ιταλία που είναι δεύτερη. Για την Πορτογαλία (τέταρτη) 46.278 τόννοι 
και για την Γαλλία (πέμπτη) 2.675 τόννοι.

Η ενίσχυση (παραγωγού) ανά κιλό για την χώρα μας και για την τρέχουσα ελαιοκομι
κή περίοδο είναι:

Για ίο Νοέμβριο 2000 δραχμές 341.216

Για ίο Δεκέμβριο 2000 δραχμές 339.862

Για τον Ιανουάριο 2001 δραχμές 341.464

Για το Φεβρουάριο 2001 δραχμές 343.170

Για ίο Μάρτιο 2001 δραχμές 345.186

Για τον Απρίλιο 2001 δραχμές 346.013

Για το Μάϊο 2001 δραχμές 347.364

Για τον Ιούνιο 2001 δραχμές 348.339

Η ενίσχυση στην κατανάλωση έχει καταργηθεί (ίσχυσε μέχρι και της 31.10.1998).

Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Ε Σ
Η  «Συνεταιριστική Π ορεία»  

ε ίν α ι δημοσιογραφ ικό όργανο δικό σας. 
Ε νισ χϋσετέ το μ ε  τη Συνδρομή σας, 

την εγγρατρή νέων μελζόν 
και μ ε  δικά σας κείμενα, 

από τις γνζύσεις και τις εμπειρ ίες  σας.
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fiuro τϊ; σελίδα 189 τον τ. 59 η συνέχεια της μόνιμης ενημερωτικής για τα μέλη της «Φ.Σ.» αυτή στήλης)

13. Την 30-Ί0-2000 έγινε στα Γοαφεία του ΙΣΕΜ (Γενναδίου 8, Αθήνα) η 17η Γενική Συνέλευ
ση της Εταιρείας μας και

-  Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τους: Καμινάρη Ολυμπία, Καφετζάκη Γεώργιο, Μαυ- 
ρόγιαννη Διονύσιο, Ντούτσια Γεώργιο, Σελλιανάκη Γεώργιο και Φραγκιαδουλάκη Γεώργιο. 
Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. εξέλεξε τη Βρβάρα Δημητριάδη και το Βασίλειο Νικολούτσο.

-  Επίσης εξέλεξε νέα Εξελεγκτική Επιτροπή με τους: Μπακαψούκα Νικόλαο, Μπερτσάτο 
Θεόδωρο και Ντούλα Στέφανο. Αναπληρωματικό μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξέλε
ξε τον κ. Απόστολο Ράντσιο.
-  Ο Καθηγητής κ. Κώστας Παπαγεωργίου, μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας από το 1984 και 

Πρόεδρός της μέχρι την 18-10-1999, δε μετέχει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί δεν 
έβαλε υποψηφιότητα, λόγω των πολλών ασχολιών του, στο Γεωργικό Πανεπιστήμιο, στο 
ΙΣΕΜ κ.α.

14. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 
30-10-2000, μετά την κατανομή των αξιωμάτων στη συνεδρίασή του της 6-11-2000 (πράξη 
225) έχει την επόμενη σύνθεση:

-  Πρόεδρος ο κ. Γεώργιος Σελλιανάκης

-  Αντιπρόεδρος ο κ. Διονύσιος Μαυρογιάννης 
-Γενικός Γραμματέας ο κ. Γεώργιος Φραγκιαδουλάκης

-  Ταμίας ο κ. Γεώργιος Καφετζάκης
-  Μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Ντούτσιας, Θεόδωρος Χαρίτος και η κ. Ολυμπία Κλήμη-Καμινάρη.

15. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 30-10-2000 ενεκρίθη ο Απολογισμός του Διοι
κητικού Συμβουλίου, ενεκρίθησαν οι δαπάνες που πραγματοποίησε η Διοίκηση από της 3- 
11-1998 μέχρι και της 30-10-2000, για την έκδοση του περιοδικού, ενοίκια και λοιπά έξοδα 
Γραφείου, συνολικού ποσού δρχ. 4.100.000.

Επίσης ενεκρίθη ο προϋπολογισμός δαπανών και εσόδων για το έτος 2001 ποσού δρχ.
2.800.000

16. Ο Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου που ανακοίνωσε ο Πρόε
δρός του κ. Γ. Σελλιανάκης στη Γενική Συνέλευση της 30-10-2000 έχει ως εξής:
«Κύριοι Συνάδελφοι,
Πριν από 27 χρόνια, το 1973, φωτισμένοι Συνεταιριστές ίδρυσαν την Εταιρεία μας. Οι 

περισσότεροι δεν υπάρχουν σήμερα στη ζωή.
Από τους 22 ιδρυτές που υπογράφουν το Καταστατικό της, μόνο 6 υπάρχουν σήμερα. 

Ωστόσο, το δημιούργημά τους υπάρχει. Όχι όμως -  πρέπει με ειλικρίνεια και από σεβα
σμό σ ’ αυτούς να ομολογήσουμε -  όπως θα το ήθελαν εκείνοι, τότε που υπέγραφαν το 
καταστατικό, να είναι σήμερα, που εμείς πραγματοποιούμε την 17η Γενική Συνέλευση 
των μελών της. Το αντιλαμβάνεσθε από την προσέλευση.

Από τα 180 μέλη της, σήμερα βρίσκονται εδώ μόνο 22. Αλλά και η εγγραφή μελών στην 
Εταιρεία μας υπήρξε περιορισμένη. Στο μητρώο της φέρονται εγγεγραμμένοι, από την 
αρχή τον 1973 μέχρι σήμερα, 213. Όμως, οι «Φίλοι του Συνεργατισμοί)», ιδιαίτερα τα πρώ
τα από της ιδρύσεως της Εταιρείας μας χρόνια, ήταν πολύ περισσότεροι από 213.

Γιατί δεν γράφηκαν; Δεν τους ικανοποιούσαν οι διατάξεις του καταστατικού της περί
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τον σκοπό και τις επιδιώξεις της; Δεν τους προσέλκυσε η δραστηριότητα, των κατά και
ρούς διοικήσεων της, ή τι άλλο; Δεν θα απαντήσουμε εμείς, από τη θέση απολογητών μιας 
διετίας -  της τελευταίας -  σ ’ αυτά τα ερωτήματα. Ούτε τα θέτουμε για συζήτηση τώρα. Τα 
θέτουμε για ευρύτερο προβληματισμό της μέλλουσας να εκλεγεί Διοίκησης, γιατί πιστεύ
ουμε ότι στην αναζήτηση της απάντησης, θα βρουν το δρόμο που χάραξαν οι ιδρυτές της.

Εδώ, στο γενικό μέρος της απολογητικής έκθεσής μας, θα αναφερθούμε συνοπτικά μόνο 
στις συνθήκες που επικρατούν στον ευρύτερο αγροτοουνεταιριστικό χώρο, όπου δραστη
ριοποιείται η Εταιρεία μας, με γενικές διαπιστώσεις χρήσιμες και για τη Διοίκηση που θα 
εκλεγεί, αλλά και για εσάς, κύριοι Συνάδελφοι, για να εκτιμήσετε και να κρίνετε τη συμ
μετοχή μας στα δρώμενα στο συνεταιριστικό χώρο, κατά τη διετή θητεία μας στη Διοίκη
ση της Εταιρείας.
Γνωρίζετε ήδη, και απλώς για τη συλλογιστική σας, σας υπενθυμίζουμε:
-  Την κομματικοποιημένη λειτουργία των Α.Σ.Ο.
-  Τις αδυναμίες τους από τα δανειακά τους βάρη.
-  Την ένεκα, αυτής κυρίως της αδυναμίας τους, αντιδεοντολογική λειτουργία τους.
-  Την σχεδόν εγκατάλειψη των ακατάλυτων αρχών του Συνεργατισμού κατά τη λειτουρ

γία τους.
-  Την περιθωριοποίηση, την σχεδόν περιφρόνηση, εξωϋπηρεσιακών, δοκιμασμένων στο 

χώρο, φωνών.
-  Τον παροπλισμό δοκιμασμένων υπηρεσιακών στελεχών, που επιμένουν στην ορθόδοξη 

συνεταιριστική λειτουργία.
-  Την ισχυρή παρουσία στα κέντρα αποφάσεων (αιρετών και υπηρεσιακών) ατόμων, 

χωρίς ιδιαίτερο επιχειρησιακό στο χώρο συμφέρον ενδιαφέρον και συγγενικό με το 
δικό τους, ιδεολογικό περιεχόμενο.

Αυτά και μόνο -  από τα πολλά που και σεις γνωρίζετε -  τα υπαρκτά και γνωστά σε 
όλους, κύριοι Συνάδελφοι, αντιλαμβάνεστε τις όσες μπορεί να έχει δυνατότητες η δική μας 
Εταιρεία, να εκπληρώσει αποτελεσματικά τους σκοπούς και τις επιδιώξεις που τάσσει το 
καταστατικό της.

Ωστόσο, δεν αδιαφορήσαμε, αν και για πολλούς δεν έπεφτε σ ’ εμάς, ή τουλάχιστον μόνο 
σ ’ εμάς, το βάρος της αντίδρασης.

Απαντήσαμε στις προκλήσεις μέσα από τις στήλες του περιοδικού μας, που κύρια είναι 
το βήμα των δικών μας αγώνων, της δικής μας αντίδρασης. Και με φωνή στεντόρεια:

•  Δ ιαμαρτυρηθήκαμε για την κομματικοποίηση του συνεταιριστικού κινήματος της 
χώρας, που προκάλεσε τη μεγάλη πληγή του, την πυορροούσα πληγή, που το απειλεί με 
αφανισμό.
•  Αναδείξαμε το θέμα, το τεράστιο αυτό θέμα, και κάμαμε προτάσεις. Οι θέσεις, απόψεις 

και προτάσεις μας είναι καταχωρημένες στο τελευταίο τεύχος της «Συνεταιριστικής 
Πορείας» (τ. 59 σ. 129-141) που έχετε ήδη στα χέρια σας.
•  Παρουσιάσαμε το μέγα θέμα των χρεών, που έκαμε ανίσχυρες τις Α.Σ.Ο. να ανταποκρι- 

θούν στις σύγχρονες ανάγκες των κλάδων, των οποίων τα συμφέροντα εκπροσωπούν και 
κυριολεκτικά τσάκισε την υπερηφάνεια τους, που πολλοί από εμάς γνωρίσαμε. Και απο
δείξαμε (Σ.Π. τ. 49 σ. 129) ότι για τα χρέη των Α.Σ.Ο. υπόλογα είναι τα κόμματα που τα 
δημιούργησαν, με την άσκηση κοινωνικής -  όπως ήταν η επιλογή τους -  πολιτικής. Και το 
κάθε κόμμα αποδέχθηκε αυτή την ευθύνη, αλλά για το άλλο κόμμα. Καθένα χωριστά και 
όλα μαζί, δεν βρήκαν το θάρρος να επανορθώσουν τη ζημιά που κάμανε και, εν πάση
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περιπτώσει, να αποσυρθούν από τον άλλοτε ιερό χώρο τον Συνεργατισμού.
•  Κατακρίναμε τον απαράδεκτο, σε αρκετές περιπτώσεις, τρόπο Διοίκησης των Α.Σ.Ο., 

την εγκατάλειχρη των συνεταιριστικών αρχών, την απουσία αλληλεγγύης και συνεργατικό- 
τητας και την απομάκρυνση από τα προβλήματα τον αγροτοσυνεταιριστικού χώρου. Οι 
επιδοτήσεις και οι δοτές εργασίες υπήρξαν και εξακολουθούν να υπάρχουν, για πολλές 
Διοικήσεις, η κύρια φροντίδα. Στόχος: Η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, ξέχωρα με 
την ανάγκη για περιουσιακή και υπηρεσιακή συγκρότηση, για καλύτερες υπηρεσίες και 
μέσα, που απαιτεί η σημερινή ανταγωνιστική αγορά. Την τακτική αυτή επισημάναμε και 
επικρίναμε (Σ.Π. ΤΙ56 σ. 193).

•  Έχουμε επισημάνει την παράδεκτη τακτική εκκαθάρισης των πρώτων θυμάτων του 
κομματισμού. Των 30 περίπου Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Αυτών που άλλοτε στήρι
ξαν ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής και σήμερα για 10 χρόνια εκκαθαρίζονται, σύμφω
να με τις διατάξεις του Νόμου 2000/1991.

•  Έχει σχεόιασθεί, σε προσεχείς εκδόσεις της «Σ.Π.» να παρουσιασθεί και αναδειχθείτο 
θέμα, ν ’ ακουστούν απόψεις και να γίνουν προτάσεις. Στο τελευταίο τεύχος (Τ/59) που 
έχετε στα χέρια σας, ξεκινά (σελ. 189) με την επισήμανση της απρόσμενης, όσο και παρά
νομης εξαφάνισης των βιβλίων των Διοικήσεών τους. Αυτών των βιβλίων που βρίσκονται 
οι απόψεις, οι γνώμες, τα στρατηγικά σχέδια, σημαντικές αποφάσεις για το κίνημα και οι 
υπογραφές των μεγάλων του Συνεργατισμού μας, που ίδρυσαν και λειτούργησαν, χωρίς 
επιδοτήσεις, τις άλλοτε τεράστιες αγροτοβιομηχανίες μας.

•  Την υπό κρίω] περίοδο της δικής μας θητείας ψηφίστηκε ο νέος Νόμος 2810/2000, τον 
οποίο, μαζί με την εισηγητική του έκθεση, δημοσιεύσαμε στο τεύχος 57 της Σ.Π. και καλέ- 
σαμε τους Συνεταιριστές να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Η νέα Διοίκηση θα πρέπει να 
διατυπώσει στη συνέχεια και τις δικές της θέσεις και απόψεις, όπως θα έκανε και η δική 
μας Διοίκηση. Και για τα τέσσερα αυτά θέματα, κύριοι Συνάδελφοι, δηλαδή της κομματι
κοποίησης, των χρεών, των εκκαθαρίσεων των Α.Σ.Ο. με το Ν. 2000/1991, θυμάτων του 
κομματισμού, και του νέου Ν. 2810/2000, θα ήταν χρήσιμο να ακουσθούν οι απόψεις της 
παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

•  Απαντήσαμε στην πρόκληση: Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα που 
φέρανε οι δικές μας παρεμβάσεις. Όμως, η προσπάθεια έγινε, όπως ασφαλώς θα γίνεται 
και από τις επόμενες διοικήσεις της Ε.Φ.Σ. Και όσο η φιλία μέσα στην Εταιρεία μας θα 
δυναμώνει, τόσο και οι ελπίδες μας για την πραγματοποίηση των σκοπών της θα γίνονται 
περισσότερες. Γι’ αυτό σας καλούμε να σνμβάλετε κι εσείς στη διεύρυνση της εταιρικής 
βάσης της, με την εγγραφή νέων και δραστήριων μελών.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα, κύριοι Συνάδελφοι, την 24μηνη διοικητική λειτουργία, στους 
κόλπους της Εταιρείας, της απερχόμενης Διοίκησης, σημειώνουμε ότι:

α) Πραγματοποιήσαμε 12 συνεδριάσεις και αποφασίσαμε σε λειτουργικά και άλλα θέμα
τα, όπως:

-Τη μεταφορά και εγκατάσταση στα νέα Γραφεία.
-Τον διακανονισμό φορολογικών και άλλων εκκρεμοτήτων.
-Την εγγραφή 30 νέων μελών.
-Τη συγκρότησί] 7 τριμελών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού. 

Με τις επιτροπές αυτές γίνεται άνοιγμα προς το χώρο (αγροτοσυνεταιριστικό) και τα 
προβλήματά του. Και στο βαθμό που θα αποδώσουν, θα εξυπηρετούν και τους σκο
πούς της Εταιρείας μας. Η νέα Διοίκηση θα πρέπει να καταβάλλει την όση χρειάζε
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ται προσπάθεια για να λειτουργήσουν σωστά αυτές οι επιτροπές. Λεπτομέρειες για 
τις αρμοδιότητες των μελών τους, γράφονται στη σελ. 122 του 58ου τεύχους της 
«Σ.Π.».

β) 'Ολες οι αποφάσεις μας, που πάρθηκαν στις 12 συνεδριάσεις που προανέφερα, υλοποι
ήθηκαν και καμιά δεν παραδίδομε εκκρεμότητα σήμερα στη νέα Διοίκηση, 
γ) Για τα οικονομικά θα σας ενημερώσει ο ταμίας κ. Γεώργιος Καφετζάκης. Εδώ σημειώ

νω μόνο, ότι και η σημερινή όπως και οι προηγούμενες Διοικήσεις προσφέρουν εθελοντική 
εργασία και κανείς, ούτε για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για οδοιπορικά, δεν εισέπρα- 
ξε ποτέ χρήματα από το ταμείο της Εταιρείας.

δ) Στο 24μηνο της θητείας μας, συνεχίσαμε ανελλιπώς την έκδοση του περιοδικού. Η  
«Σ.Π.» είναι το κυριότερο και αποτελεσματικότερο εργαλείο για την πραγμάτωση των 
στόχων της Εταιρείας και η νέα Διοίκηση θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις δυνατό
τητες που δίνει η τακτική και προσεγμένη έκδοσή της. Είναι άλλωστε από τα λίγα περιο
δικά του χώρου, που έχουν μείνει και θα πρέπει να κρατηθεί, κύρια από την ωφελιμότητά 
του, στο σκοπό που εξυπηρετεί Ζητούμε τη συμπαράσταση όλων των μελών της Εταιρεί
ας και ευχαριστούμε όσους ανταποκρίθηκαν με την εξόφληση της συνδρομής τους, την 
εγγραφή συνδρομητών και τη δημοσίευση κειμένων. Ευχαριστούμε επίσης τις Συνεταιρι
στικές Οργανώσεις που με αντάλλαγμα τη διαφήμιση, ενίσχυσαν την έκδοσή του: Την 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, την ΑΤΕ, την ΣΕΚΑΠ, τη ΣΕΚΕ, τη ΣΥΝΕΤΑΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, 
την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κ. Αριστείδη Κλήμη για την 
εθελοντική όσο και πολύτιμη συμπαράστασή του, στην έκδοση του περιοδικού, 
ε) Το 24μηνο της θητείας μας, είχαμε τη χαρά να δούμε τη βράβευση διακεκριμένων στον 

αγροτοσυνεταιριστικό χώρο μελών μας, όπως: -Του κ. Αριστείδη Κλήμη και του κ. Νικολά
ου Κολύμβα, από το ΙΣΕΜ και το ΙΑΓΕ. -Των ιδίων διακεκριμένων Συνεταιριστών μελών 
μας, από το Σύνδεσμο Υποτρόφων της ΣΕΚΕ. Επίσης, είχαμε τη χαρά να παρακολουθή
σουμε την τελετή ανακηρύιξεως του κ. Αριστείδη Κλήμη Επίτιμου Διδάκτορος του τμήμα
τος Γεωργικής Οικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών την 18-3-1998. Εκδη
λώσεις που θα έπρεπε να καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος των αναφορών μας, γιατί και 
καταξιωμένα μέλη έχει η Εταιρεία μας, αλ)Λ και περισσότερο από κάθε άλλη εποχή πρέ
πει στα πρότυπα συνεχής να γίνεται λόγος σήμερα. Η νέα Δ ιοίκηση ας φροντίσει γι ’ αυτό.

στ) Όμως, κύριοι Συνάδελφοι, την περίοδο της θητείας μας, δοκιμάσαμε και τη θλίψη 
από τους θανάτους διακεκριμένων μελών μας. Του τέως Προέδρου της Εταιρείας μας 
Νικολάου Πατρικίου, του Διοικητικού Συμβούλου της, Δημητρίου Αιάγκου. Επίσης του 
Βασίλη Ιλαντζή, του Μανώλη Καλούδη, του Γεράσιμου Δηλάρα, του Βασίλη Τρίχου, του 
Αθανασίου Κουτσογεωργοπούλου, του Ευριπίδη Τζουμέρτη.

ζ) Στα δυσάρεστα της περιόδου της θητείας μας, θα πρέπει να αναφέρουμε και τη διάλυ- 
ση της Αγροτικής Συνεταιριστικής Αλληλεγγύης (την 28-3-2000) της οποίας η Γενική Συνέ
λευση αποφάσισε να περιέλθει το Ενεργητικό της κατά το ήμισυ (περίπου 300.000 δρχ.) 
στην Εταιρεία μας. Το άλλο ήμισυ παραχωρήθηκε στο ΙΣΕΜ, που φιλοξενεί σήμερα τη 
Συνέλευσή μας.

Κύριοι Συνάδελφοι,
Συνοπτικά, όσο αυτό μπορούσε να γίνει, σας παρουσιάσαμε τα γενικά και ειδικά θέματα 

που λάβανε χώρα, όπως και τις ενέργειες και αντιδράσεις της Διοίκησης της Εταιρείας 
μας, την υπό κρίση περίοδο. Και ήδη περνούμε στη δική σας κρίση. Ευχαριστώ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Γ. ΣΕΑΛΙΑΝΑΚΗΣ
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τραπεζα
Αν ξέρατε την αγροτική, καιρός να γνωρίσετε την τράπεζα.

Σύγχρονη τραπεζική  αντίληψη, παροχή  
ολοκληρωμένων τρα πεζικώ ν υπηρεσιώ ν, 
α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ ή  τ ιμ ο λ ο γ ια κ ή  π ο λ ιτ ικ ή ,  
φιλική εξυπηρέτηση και σ ιγουριά που  
εγγ υ ά τα ι ένας π α ν ίσ χ υ ρ ο ς  όμ ιλος . 
Καιρός να γνωρίσετε το σημερινό πρόσωπο  
της Αγροτικής Τράπεζας, σε ένα α π ό  τα  
444 κ α τ α σ τ ή μ α τ α  σε όλη την Ελλάδα.

Καιρός να γνωρίσετε την τράπεζα 
που καλύπτει τις μικρές και μεγάλες 
ανάγκες κάθε "Ελληνα.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.


