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ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ
Ε π ιμ έ λ ε ια

Γιάννη Κολνβά *

«Οι προκληθείσες νέες μειώσεις των τιμών, καθώς και τα περιοριστικά
μέτρα στην παραγωγή και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων και των
τροφίμων, τόσο εξαιτίας της αναθεώρησης της ΚΑΠ όσο εξαιτίας των
σημαντικών συμβιβασμών στα πλαίσια της ΓΚΑΤΤ, επιφέρουν καταστροφι
κές συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα των αγροτικών συνεταιρι
σμών και οδηγουν στην περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικο-κοινωνικής
κατάστασης των αγροτών - μελών τους» (1).
Αυτό είναι το μήνυμα που μετέδωσε η ΚΟΖΕΚΑ προς το ευρύ κοινό, αναρωτούμενη ποιός θα πληρώσει εντέλει τις συνέπειες της αναθεώρησης της
ΚΑΠ.
Βασική παρατήρηση της ΚΟΖΕΚΑ είναι ότι κατά τις πολιτικές αποφάσεις
του, το Συμβούλιο Υπουργών όταν καθιέρωσε τις άμεσες αντισταθμίσεις
απώλειας εισοδήματος δεν έλαβε υπόψη του το ότι οι αγρότες φέρουν
εκτός των άλλων και το βάρος των υποχρεώσεών τους για την οικονομική
στήριξη (χρηματοδότηση) των συνεταιριστικών τους οργανώσεων.
Μία αδυναμία στήριξης των συνεταιριστικών οργανώσεων από τους παρα
γωγούς, λόγω μείωσης των εισοδημάτων τους, θα είχε ως αποτέλεσμα την
κατάρρευσή τους. Μία κατάρρευση των συνεταιρισμών σημαίνει για τους
αγρότες σημαντικότατη απώλεια κεφαλαίων μαζί με την αποδιοργάνωση
ολόκληρου του οικοδομήματος της παραγωγικής, μεταποιητικής και εμπορι
κής αλυσίδας του αγροτο-διατροφικού τομέα που παρέχει προστιθέμενη
αξία στο αγροτικό εισόδημα. Και χωρίς να ξεχνά κανείς το τεράστιο κοινω
νικό κόστος.
Μήπως για να αποφευχθεί μία τέτοια προοπτική θα έπρεπε να εξεταστεί
το ενδεχόμενο μιάς άμεσης ενίσχυσης και στήριξής τους, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τις ραγδαίες και μακροχρόνιες επιπτώσεις;
Η ΚΟΖΕΚΑ, στηρίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε τρεις άξονες:

*
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□ Ά μεση πρόσθετη αποζημίωση κατ’ ευθείαν στους αγρότες (λόγω των στενών
δεσμών τους με τις συνεταιριστικές οργανώσεις), έτσι ώστε να τους επιτρα
πεί να ανταποκριθούν στις ανάγκες απόσβεσης των επενδύσεών τους, που
θα γίνουν σύντομα υποαπασχολούμενες.
□ Ά μεση οικονομική στήριξη στους απολυόμενους των συνεταιριστικών επι
χειρήσεων, πρόγραμμα που πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένα κοινω
νικού χαρακτήρα συνοδευτικά μέτρα.
□ Αποζημίωση για την απώλεια του πεδίου οικονομικής δράσης στις ίδιες τις
συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Συνδυασμός εθνικών και κοινοτικών ενισχύσε
ων).
Δίνοντας τους πιο πάνω άξονες προβληματισμού και στρατηγικής, η
ΚΟΖΕΚΑ προσδοκά να προκαλέσει ένα ευρύ και συνεχή διάλογο με τις διά
φορες κοινοτικές και εθνικές αρχές, μέσα στα πλαίσια της υπεράσπισης
ολόκληρου του αγροτικού τομέα. Να προβάλει την άποψη ότι ο αγροτικός
συνεργατισμός συνδυάζει δύο χαρακτηριστικά που αποτελούν και την ιδιαί
τερη ταυτότητά του: Την παραδοσιακή μορφή οργάνωσης των αγροτών και
το σύγχρονο τρόπο προώθησης της ανάπτυξης του κόσμου της υπαίθρου.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προτάσεις και ο προβληματισμός της
ΚΟΖΕΚΑ, για ένα διάλογο και για παραγωγική επεξεργασία από όλους τους
συνεταιρισμούς της κοινοτικής Ευρώπης.
1. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, ως ιδιαίτερος τύπος επιχείρησης θα θιγούν
μακροπρόθεσμα από την αναθεώρηση.
• Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δρούν σύμφωνα
με τους κανόνες της αγοράς.
• Η λειτουργία τους βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές
— αλληλοβοήθεια
— αυτο-υπευθυνότητα
— αυτο-διαχείριση
• Ο σκοπός τους είναι η προώθηση των οικονομικών συμφερόντων των μελών
τους.
• Μέσω της βελτίωσης της κοινωνικο - οικονομικής κατάστασης των αγροτών,
η παρουσία των αγροτικών συνεταιρισμών συμβάλλει στην ανάπτυξη και
συγκράτηση του Κόσμου της Υπαίθρου.
• Πρόκειται κατά κανόνα για μικρό - μεσαίες επιχειρήσεις, που συμμετέχουν σ ’
όλο το φάσμα εφαρμογής της ΚΑΠ και της κοινής κοινωνικής πολιτικής και
δρουν μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού.
• Το μέγεθός τους και η άμεση σύνδεσή τους με φυσικά μέλη δεν τους επιτρέ
πει να προβαίνουν σε άμεσες αλλαγές, όταν το περιθώριο του οφέλους τους
μικραίνει. Το αποτέλεσμα είναι να περιθωριοποιούνται γρηγορότερα από τις
άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, στην αγορά. Η τεράστια αυτή δυσκολία αφορά
τόσο τη στρατηγική τους, όσο και τα προβλήματα της χρηματοδότησής τους.
Κι’ αυτό ακριβώς είναι το σημαντικό σημείο διαφοροποίησής τους από τις
άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, συχνά πολυεθνικές, που δρουν μέσα στο πλαί
σιο του αγροτοδιατροφικού τομέα.
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• Αν με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι η αναθεώρηση θα θίξει εξίσου όλες τις
ιδιωτικές αγροτικές επιχειρήσεις, μία βαθύτερη ανάλυση καταδείχνει τη μεγά
λη διαφορά που θα προκυψει για τους συνεταιρισμούς: Ό τα ν η αγορά δεν
προσφέρει οφέλη οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αναδιπλώνονται και αναστέλλουν
τις δραστηριότητές τους μέχρι να αρχίζουν να αποκομίζουν κέρδη.
Οι συνεταιρισμοί οφείλουν να παραμείνουν και να υπερασπιστούν τα συμφέ
ροντα των μελών τους, άρα υποβάλλονται σε διπλή δοκιμασία μέσα σε αντίξο
ες και αντιοικονομικές συνθήκες.
2. Ά μ εσ ες συνέπειες και προβλήματα
• Με τη μέθοδο των αμέσων ενισχύσεων, οι αγρότες πρέπει στο εξής να κατα
βάλουν προσπάθειες για να αποκομίσουν οφέλη από την αγορά προκειμένου
να πετύχουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Η διαμόρφωση του οικονομικού
χώρου στην Κοινότητα θα απαιτήσει από τον ενδιαφερόμενο να διαθέτει
μεγάλη ανταγωνιστική δύναμη, ώστε να αποκομίσει οφέλη από την αγορά.
• Οι αγρότες θα προστρέξουν στους συνεταιρισμούς για την κατάκτηση της
αγοράς, θ α δημιουργηθεί όμως μία νέα κατάσταση: Νέα προϊόντα θα χρεια
στεί να μπουν στην παραγωγή - εμπορία, και κάποια άλλα θα γίνουν περαι
τέρω πλεονασματικά. Οι επενδύσεις θα χρειαστεί να ανανεωθούν και οι δρα
στηριότητες θα πρέπει να αλλάξουν.
• Το απότομο άνοιγμα της αγοράς, με διαφορά στη χρονική περίοδο προσαρ
μογής της παραγωγής, θα οδηγήσει πολλούς παραγωγούς στην αναζήτηση
πόρων με τη μέθοδο της αυτο-εμπορίας. Μία τέτοια κατάσταση θα αποβεί
δυσάρεστη για όλους: Χαμηλές τιμές στον παραγωγό, αναταραχή στην αγο
ρά, απώλεια δραστηριότητας στους συνεταιρισμούς, υποβάθμιση της ποιοτι
κής αγοράς.
• Η μείωση των ποσοτήτων παραγωγής στους περισσότερους αγροτικούς
τομείς θα οδηγήσει σε υποαπασχόληση τις επενδύσεις. Πρέπει να σημειωθεί
ότι μιά τέτοια κρίση μπορεί να φτάσει και μέχρι το σημείο δυσκολίας εξεύ
ρεσης πρώτης ύλης.
• Μία σημαντική αλλαγή, που μπορεί να προκαλέσουν οι ανακατατάξεις στις
δομές της παραγωγής και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, λόγω περιο
ρισμού των ποσοτήτων, αλλαγή του μοντέλου γεωργίας, μεταβολή στη σύνθε
ση της παραγωγής, χαμηλές τιμές στην αγορά, είναι η δομή των επιχειρήσε
ων του αγροτοδιατροφικού τομέα. Αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης
θα είναι το κλείσιμο και η αναδιάρθρωση πολλών ιδιωτικών επιχειρήσεων
του αγροτοδιατροφικού τομέα καθώς και συγκεντρώσεις και συγχωνεύσεις.
Aireó θα οδηγήσει και τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις / οργανώσεις στη
συρρίκνωση του αριθμού τους και στην αλλαγή των δομών τους.
Μιά τέτοια εξέλιξη ασφαλώς είναι επιθυμητή και αναγκαία, αν πράγματι
θέλουμε η κοινοτική γεωργία να οργανωθεί πάνω σε οικονομική βάση,
τέτοια που θα της επιτρέψει να ανταποκριθεί στην πρόκληση της γιγάντω
σης του αγροτο διατροφικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρόκληση
όμως αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους συνεταιρισμούς με την πρέ
πουσα προσοχή:
α) Από τη μιά μεριά οι συνεταιρισμοί πρέπει να προσαρμόσουν τις δομές
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τους έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες διαστάσεις για την αντιμε
τώπιση της συγκέντρωσης και του ανταγωνισμού.
β) Από την άλλη, η διαδικασία προσαρμογής δεν πρέπει να διαταράξει τη
σχέση και την αμεσότητα των δεσμών μεταξύ αγροτών και αγροτικών συνε
ταιριστικών οργανώσεων / επιχειρήσεων οποιοσδήποτε διάστασης.
• Σ ’ ό,τι αφορά την οικονομική ευρωστία των συνεταιρισμών μία άλλη δυσοίω
νη προοπτική διαγράφεται, αφού (αν επαληθευτούν οι φόβοι των αγροτών
και πραγματοποιηθεί σημαντική έξοδος από τη γεωργία) τα φυσικά μέλη θα
μειωθούν, άρα και οι εισφορές και κατά συνέπεια τα διαθέσιμα κεφάλαια.
• Ο πολύπλοκος γραφειοκρατικός χαρακτήρας της αναθεώρησης της ΚΑΠ, θα
απαιτήσει οργάνωση δουλειάς εξαιρετικά βαριά και ογκώδη, αν θέλουμε ο
αγρότης να επωφεληθεί το ανώτερο δυνατόν από τα προβλεπόμενα μέτρα.
Οι συνεταιρισμοί, ενισχυόμενοι κατάλληλα θα μπορούσαν να παίξουν ένα
πολύ αποφασιστικό ρόλο στην εφαρμογή της αναθεώρησης της ΚΑΠ.
3. Α παραίτητες προσαρμογές των συνεταιριστικών επιχειρήσεω ν για να
αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της αναθεώρησης.
• Βασικός στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας μέσα στον ίδιο
τομέα και μεταξύ των διαφόρων τομέων της αγροτικής παραγωγής. Η ανά
πτυξη μιάς τέτοιας συνεργασίας πρέπει να γίνει σε τοπικό, περιφερειακό και
διασυνοριακό ή διακοινοτικό επίπεδο. Το νομικό μέσον για την επίτευξη
των διασυνοριακών / διακοινοτικών συνεργασιών είναι το Καταστατικό τον
Ενοωπαϊκού Συνεταιρισμού. Αυτό το μέσον θεωρείται το πιο κατάλληλο σε
σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό Ό μιλο Οικονομικού Σκοπού ή την Ευρωπαϊκή
Ανώνυμη Εταιρεία.
• Οι αναγκαίες προσαρμογές της παραγωγής, των εισροών των μελών, του
αριθμού των μελών θα οδηγήσουν τους συνεταιρισμούς στην αναζήτηση
νέων πηγών χρηματοδότησης. Αυτή η προοπτική πιθανόν δίνει λύση, αλλά
εγκυμονεί κινδύνους για τη φύση και τους δεσμούς των συνεταιρισμών με
τα μέλη τους.
• Οι απαιτούμενες αλλαγές για την προσαρμογή των δομών (κατ’ επιλογή ή
κατ’ ανάγκη λόγω των σημαντικών αλλαγών που αναμένεται να επέλθουν
στην κοινοτική γεωργία / αγορά) θα προκαλέσουν μείωση των θέσεων εργα
σίας.
• Για την ανταπόκριση στους νέους στόχους και για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων χρειάζεται να χαραχθούν νέες στρατηγικές. Η αύξηση του
μεγέθους των συνεταιρισμών, η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων, η ανα
ζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης, θα δημιουργήσουν προβλήματα στις
σχέσεις συνεταιρισμών / μελών. Απαιτείται λοιπόν βελτιστοποίηση και επέ
κταση των μέσων επικοινωνίας και της αποκατάστασης των οδών αλληλεπί
δρασης. Μιά τέτοια προσαρμογή θα απαιτήσει πρόσθετες δαπάνες.
4. Εφαρμογή της ΚΑΠ: Έ νας νέος ρόλος για τους Συνεταιρισμούς
• Οι συνεταιρισμοί — αν τα μέλη τους το θέλουν και το αποφασίσουν — μπο
ρούν να παίξουν έναν καθοριστικό - συμπληρωματικό οόλο στη διαγείοιση
των έιιιιεσων ενισνύσεων στονζ ανοότεζ. Πρέπει, λοιπόν, να προβλεφθεί η
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μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στην εφαρμογή των σχετικών κανονισμών, ώστε
να δοθεί η δυνατότητα στους συνεταιρισμούς να παίξουν έναν αποτελεσματι
κό ρόλο σ’ αυτή τη διεργασία. Ασφαλώς μία τέτοια ανάδειξη θα επιβαρύνει
επιπλέον το κόστος λειτουργίας των συνεταιριστικών οργανώσεων, γι’ αυτό
και απαιτείται η ενίσχυσή τους για τη διεκπεραίωση αυτής της νέας δραστη
ριότητας. Η ΚΟΖΕΚΑ θυμίζει εδώ τη θέση της, ότι οι άμεσες ενισχύσεις που
θα καταβάλλονται στους αγρότες δεν πρέπει να υπόκεινται στο ΦΠΑ.
• Μία άλλη νέα υπηρεσία που οι συνεταιρισμοί θα μπορούσαν να προσφέρουν
στα μέλη τους στα πλαίσια της εφαρμογής της αναθεώρησης της ΚΑΠ είναι
η τεχνική βοήθεια τύπου διοικητικής παρέμβασης, δηλαδή η προετοιμασία
των αιτήσεων, δικαιολογητικών κλπ. για την είσπραξη των άμεσων ενισχύσε
ων. Μιά τέτοια παροχή υπηρεσιών πρέπει να θεσμοθετηθεί επί τούτου μέσα
στην κοινοτική νομοθεσία και να προβλεφθεί και το σχετικό ποσόν
αποζημίωσης για τις παρεχόμενες στους αγρότες υπηρεσίες.
5. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ζητούν από την Κοινότητα τις κατάλληλες
πολιτικές - πλαίσια καθώς και τις απαραίτητες Οικονομικές ενισχύσεις για
τη σωστή λειτουργία τους.
• Η ΚΟΖΕΚΑ κατ’ αρχήν ζητά από την Κοινότητα, να αναγνωρίσει το ρόλο
και τη σημασία των αγροτικών συνεταιρισμών για το μέλλον των αγροτών
και του Κόσμου της Υπαίθρου.
• Η αναγνώριση αυτή θα αποδειχθεί με την υιοθέτηση του απαραίτητου πλαισί
ου ορισμένων πολιτικών υπέρ των συνεταιριστικών οργανώσεων.
• Οι συνεταιρισμοί περιμένουν πως η Κοινότητα θα αναγνωρίσει την ανάγκη
της αποζημίωσής τους από τις προφανείς επερχόμενες αλλαγές λόγω της
Αναθεώρησης της ΚΑΠ.
α. Πολιτικές - Πλαίσιο
Η ΚΟΖΕΚΑ θεωρεί ότι οι βασικές πολιτικές - πλαίσιο για τη σωστή λει
τουργία όλου του κυκλώματος της γεωργίας / τροφίμων μέσα στο οποίο
μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά και άμεσα υπέρ των συμφερόντων
των αγροτών - μελών τους οι συνεταιρισμοί είναι οι ακόλουθοι:
1. Πολιτική ποοώθησπο me γοήστκ των αγροτικών ποώτων υλών via uri διατοοφιkoCic σκοπού«:. Οι συνεταιρισμοί, ως επέκταση των συμφερόντων των αγροτών,
είναι έτοιμοι να συμβάλουν και να αναμειχθούν σ' αυτές τις νέες δραστηριότητες
2. Πολιτική έρευνας και ανάπηρης του αγροτοβιομηχανικού τομέα. Οι συνεταιρι
σμοί, ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να επωφεληθούν όσο το δυνατόν
περισσότερο από τα σχετικά προγράμματα.
3. Πολιτική δουών me ανοράο. Μία τέτοια πολιτική ενισχύσεων στις επενδύσεις για
τη βελτίωση και εμπορία των μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων πρέπει να
είναι και στη διάθεση των συνεταιρισμών και μάλιστα με πρόσθετη χρηματοδότη
ση, που θα επιτρέψει την προσαρμογή τους στις εξαιρετικά δυναμικές συνθήκες
εξέλιξης σ’ αυτό τον τομέα (συγκεντρώσεις).
4. Πολιτική υπέο του Κόσιιου m e Υπαίθρου. Σε μία τέτοια πολιτική οι συνεταιρισμοί
πρέπει να διαδραματίσουν ένα σοβαρό ρόλο, αν θέλουμε να μιλάμε για πραγμα
τικά ισόρροπη ανάπτυξη της Υπαίθρου. Η κοινοτική πολιτική των πρωτοβουλιών
τύπου Leader πρέπει να συνεχισθεί.
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5. Δυναιιική πολιτική ποιότητας στον ανοοτο-διατοοΦίκό τοιιέα. Μία τέτοια πολιτική
δεν πρέπει να δίνει μόνο ικανοποίηση στους καταναλωτές αλλά και να παρέχει
στους αγρότες τη δυνατότητα να αποκομίζουν οφέλη από ιην ποιοτική αναβάθ
μιση των προϊόντων τους.
6. Δυναυική πολιτική εΕανωνών νια τα ανοοτο-διατοοωικά μαζί με τη βελτίωση της
πολιτικής επισιτιστικής βοήθειας.
7. Μία εκλονικευυένη πολιτική αντανωνισυού. η οποία οφείλει να λαμβάνει υπόψη
της την ιδιαίτερη φύση και σημοαία του ρόλου των συνεταιρισμών και της παρέμ
βασης τους στην εξέλιξη του αγροτοδιατροφικού τομέα (κίνδυνοι από τις συγκε
ντρώσεις των πολυεθνικών).
8. Τέλος μία πολιτική - πλαίσιο, προϋπόθεση για την αξιοποίηση όλων των ανωτέ
ρω, είναι μία πολιτική φορολογίας και πρόσβασης σε όλα τα νέα γοηυατοδοτικά
υέσα. που θα υιοθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρο
νες απαιτήσεις και στα προβλήματα των συνεταιρισμών, αν είναι πράγματι
επιθυμητή η συνεχής παρουσία τους στο οικονομικο - κοινωνικό κύκλωμα της
γεωργίας. Μέτρα όπως απόσβεση κεφαλαίου, ευκολότερη πρόσβαση στις πιστώ
σεις, φορολογικές απαλλαγές για συγχωνεύσεις ή / και διασυνεταιριστικές συμ
φωνίες μεταξύ συνεταιριστικών επιχειρήσεων κλπ. θεωρούνται μέσα για τη διευ
κόλυνση των συνεταιρισμών, ώστε να επιβιώσουν από τον έντονο σύγχρονο
ανταγωνισμό που παρατηρείται στον αγροτο - διατροφικό τομέα.
β. Απαραίτητες οικονομικές ενισχύσεις
Οι διαφορετικοί τύποι οικονομικών ενισχύσεων, που η ΚΟΖΕΚΑ θεωρεί απαραίτη
τες για μία αμιγή και υγιή κοινοτική πολιτική υπέρ των συνεταιρισμών είναι οι ακό
λουθες:
— Φορολογικές απαλλαγές προς διευκόλυνση του εκσυγχρονισμού των δομών των
συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
— Βελτίωση της πρόσβασης στις πιστώσεις - επιδότηση επιτοκίου.
— Αποζημιώσεις, για την πρόωρη απόσβεση των επενδύσεων, οι οποίες θα θιγούν
από τις ποσοτικές μεταβολές στην ΚΑΠ.
— Ενισχύσεις, για τα προγράμματα εξυγίανσης και προσανατολισμού σε νέες δρα
στηριότητες στη βάση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης (εξυγίαν
σης) επαναπροσανατολισμού. Αξιοποίηση του Καν. 866/90.
— Χρήση μέρους των κεφαλαίων του Ταμείου Συνοχής υπέρ των συνεταιρισμών και
υπέρ όλου του κυκλώματος πριν και μετά τη γεωργική παραγωγή στις 4 χώρες
δικαιούχους του Ταμείου (Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία).
— Ενίσχυση για τη δημιουργία νέων τομέων δραστηριοτήτων των συνεταιρισμών,
όπως υπηρεσίες μή εμπορικές (εφαρμογή της ΚΑΠ, συνοδευτικά μέτρα, διαχείρι
ση των άμεσων ενισχύσεων κλπ.).
— Να διατεθεί ένα κεφάλαιο ειδικά για τους συνεταιρισμούς, ώστε να βελτιώσουν
και να διατηρήσουν το ρόλο τους στον κοινωνικό χώρο. Ένα τέτοιο κεφάλαιο
πρέπει να διατεθεί από τα κεφάλαια Περιφερειακής ανάπτυξης (FEDER, Κοινωνι
κό Ταμείο).
— Κοινωνικά και οικονομικά προγράμματα, για την ανανέωση του προσωπικού ή για
την κάλυψη του αποχωρούντος προσωπικού λόγω αλλαγής δομών και οικονομι
κών δραστηριοτήτων.
— Μέσα από το Κοινωνικό ταμείο πρέπει να διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι για τη
συνέχιση και επέκταση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, πληροφόρησης και
κατάρτισης του αγροτικού κόσμου και του Κόσμου της Υπαίθρου (αξιοποίηση των
κεφαλαίων της Γραμμής Β2-514 του Προϋπολογισμού).
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΟΥ Ι.Σ.Ε.Μ.
Το συνέδριο που οργανώθηκε το Νοέμβριο του1991 από το Ινστιτούτο
Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών, (Ι,Σ.Ε.Μ.) με θέμα «Συνεταιρισμοί
και Ενιαία Ευρωπαϊκή Α γορά» στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο με
κριτήριο το μεγάλο αριθμό των συνέδρω ν αλλά και το υψηλού επιπέδου
περιεχόμενό του.
Τα μηνύματα που μετέφ ερ ε στο υς συνέδρους ήταν πολλά και όσοι δεν
μπόρεσαν να το παρακολουθήσουν θα επωφεληθούν από τον ειδικό τόμο
που δημοσίευσε το Ινστιτούτο ή από την αναδημοσίευση στη «Συνεταιριστι
κή Πορεία».
Επειδή όσα συμβαίνουν σχετικά με τα θέματα των συνεταιρισμών στην
Ελλάδα δείχνουν ότι σε υψηλά κλιμάκια, που είναι σε θέση να επηρεάσουν
π ς εξελίξεις, δ εν έχο υν φθάσει κάποια σοβαρά μηνύματα για το ρόλο των
συνεταιρισμών και ιδίως των μεγάλω ν συνεταιριστικών φορέων, παρουσιά
ζουμε στη συνέχεια κάποια αποσπάσματα από π ς εισηγήσεις των προσωπι
κοτήτων του συνεδρίου. Οσοι δ εν έχουν το χρόνο να μελετήσουν τις πλή
ρ εις εισηγήσεις, ας σταθούν τουλάχιστον για λίγο στα μηνύματα που
παρουσιάζονται εδώ.
Β. Thordarson, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης:
«Προς αντιμετώπιση αυτών των πολλών προβλημάτων, οι συνεταιρισμοί
έχουν προσαρμοσΟεί με διαφόρους τρόπους:
1. Η οργανωτική αναδιάρθρωση οδηγεί προς μεγαλύτερους, πιο ολοκληρωμέ
νους συνεταιρισμούς. Σε μερικές χώρες και τομείς, πρωτοβάθμιοι ή δευτεροβάθ
μιοι συνεταιρισμοί έχουν διαλυθεί ή ενσωματωθεί σε εθνικές οργανώσεις. Οι
επενδύσεις και οι κοινές επιχειρήσεις μεταξύ συνεταιρισμών έχουν προσφάτως
ξεπεράσει τα εθνικά όρια στην Ευρώπη».
H. Nouyrit, πρώην Πρόεδρος της COGECA, της κορυφαίας οργάνωσης Αγροτι
κού Συνεργατισμού της ΕΟΚ
«Κάθε φορά που το κράτος θέλησε, κατά κάποιο τρόπο, να χρησιμοποιήσει
τους συνεταιρισμούς, τους κατέπνιξε».
«Ο αριθμός των συνεταιρισμών (στη Γαλλία) έχει μειωθεί προοδευτικά με
συγχωνεύσεις, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι οι συγκεντρώσεις σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, που επιτυγχάνουν να μειώσουν πολύ πιο γρή
γορα τα πραγματικά κέντρα λήψης αποφάσεων, από ό,τι τον αριθμό των επι
χειρήσεων».
H. Kellner, Γενικός Γραμματέας της COGECA
«Η οικονομική ανάπτυξη των συνεταιρισμών χαρακτηρίζεται από ορθολογι
σμό, εξειδίκευση και συγκέντρωση. Αυτό ενθαρρύνεται και επιταχύνεται στο
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μέγιστο δυνατό βαθμό με τη δημιουργία και την ολοκλήρωση της Κοινής Αγο
ράς και με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες ανταγωνισμού».
«Το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν γεωργοί και οικογενειακές γεωργικές εκμε
ταλλεύσεις χωρίς συνεταιρισμούς, προσδιορίζει μιά καθαρή επιλογή υπέρ των
αγροτικών συνκταιρισμών και αυτό σημαίνει μιά καθαρή επιλογή από πλευράς
αγροτών και των οργανώσεων τους, από τις εθνικές κυβερνήσεις και ιδιαίτερα
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα».
Α. Κόρακας, Διευθυντής στη Γενιχή Διεύθυνση Γεωργίας της ΕΟΚ

«Ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη δεν προχωρούν αν δεν υπάρχουν κατάλληλα
κοινωνικά ερείσματα. Στην ελληνική παράδοση και πραγματικότητα, οι Συνεταιρι
σμοί και το απαραίτητο κοινωνικό στήριγμα για την αγροτική ανάπτυξη».
Λ. ίοΛΰζϊβ, Γενικός Γραμματέας της ΕΙΜΟ-ΟΟΟΡ, της κορυφαίας οργάνωσης των
καταναλωτικών συνεταιρισμών της ΕΟΚ.

«Διευρυμένη συνεργασία και πάνω απ’ όλα δημιουργία ακόμη μεγαλύτερων
επιχειρηματικών συγκροτημάτων, μέσω συγχωνεύσεων και μικτών επιχειρήσεων,
όταν και όποτε το απαιτεί ο ανταγωνισμός της αγοράς. Συνεταιρισμοί εθνικού
επιπέδου θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί προ πολλού σε όλες τις μικρές
χώρες μέλη και η στενή συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το
αργότερο μέχρι το 1993, θα είναι επίσης αναγκαία. Οι συνεταιρισμοί που έχουν
απορρίψει την περιφερειακή διασύνδεση, για να μην αναφέρω την εθνική, θα
είναι απίθανο να επιβιώσουν μακροχρόνια στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς
του 1993».
Ν. Κολύμβας, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών,
πρώην Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΕΓΕΣ

«Η συνεταιριστική επιχείρηση έχει χρέος να προσαρμοσθεί και αυτή στη σύγ
χρονη ανάγκη πάνω σε ένα διπλό άξονα: τη δημιουργία μονάδων μεγαλύτερου
μεγέθους, όπου αυτό είναι δυνατόν, αλλά και την εξειδίκευση των μικρότερων
μονάδων από πλευράς προϊόντων, ώστε να δημιουργηθούν είτε οικονομίες κλίμακος (μεγάλου μεγέθους) είτε οικονομίες εξειδίκευσης, δεδομένου ότι το μέγε
θος της ενιαίας αγοράς επιτρέπει τέτοιου είδους συγκέντρωση και εξειδίκευση
προϊόντος».
«θα πρέπει να σημειωθεί πως ο μεγάλος αριθμός των μικρών συνεταιριστι
κών επιχειρήσεων που υπάρχουν στη χώρα μας δεν θα μπορέσει να επιβιώσει
αν οι επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούν να δρουν μεμονωμένες».
Α. Κλήμης, Συγγραφέας - ερευνητής συνεταιριστικών θεμάτων

«Δεν είναι δυνατό να βγούμε από το τέλμα παρά μόνο με την απαραίτητη
ρύθμιση των χρεών των οργανώσεων (που οφείλονται κυρίως σε κρατικές και
πολιτικές ευθύνες) και που διατυμπανίζονται από τα αντίθετα συμφέροντα, ενώ
οι όποιες οικονομικές αποτυχίες και εκτροπές στους συνεταιρισμούς δεν είναι
δυνατό να συγκριθούν ποσοτικά και ποιοτικά με τις προβληματικές του βιομη
χανικού και εμπορικού αστικού τομέα, τα χρέη και τα προβλήματα των οποίων
δημιούργησαν τεράστια αναταραχή στην όλη ελληνική οικονομία και κοινωνική
ειρήνη».
8

Μηνύματα από το Συνέδριο του Ι.Σ.Ε.Μ.

«Διότι αν υποχωρήσουν οι δυνάμεις αυτές της οικονομικής και κοινωνικής
ισορροπίας (οι συνεταιρισμοί), που σκοπεύουν στην εξυπηρέτηση του ανθρώπου
και αν επικρατήσουν οι δυνάμεις που στοχεύουν αποκλειστικά στον προσπορισμό επιχειρηματικών κερδών, η αναταραχή που θα δημιουργηθεί μέσα σε λίγα
χρόνια στην ελληνική ύπαιθρο θα είναι τόση και τέτοια, που ο αντίκτυπός της
θα είναι γενικότερα αρνητικός και επιζήμιος σε βαθμό απροσδιόριστο».
Π. Κολύρης, Γενικός Διευθυντής της ΚΥΔΕΠ, πρώην υπεύθυνος Γεωργίας της
Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες.

«Σε ένα τέτοιο οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον, που θα κυριαρχούν οι
μεγάλες, ολοκληρωμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι μικρότερες επιχειρήσεις
και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να επιβιώσουν μόνον αν αναπτύξουν
και διατηρήσουν εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες σε Ευρωπαϊκή κλίμακα
ή αν κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση της οικονομικής ολοκλήρωσης και
αποκτήσουν, με τη μεταξύ τους συνεργασία, ισοδύναμη με τις μεγάλες επιχειρή
σεις οικονομική και εμπορική ισχύ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο».
Κ. Σιφνιώτης, Αντιπρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου

«Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσέλθει στο διάλογο έτοιμος να αποδε
χθεί και τα προβλήματα του άλλου. Πρέπει η ATE να βλέπει και τα προβλήμα
τα που αντιμετωπίζουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και να μην έχει ως απο
κλειστική επιδίωξη την είσπραξη των παλαιών δανείων.
Ταυτόχρονα και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί πρέπει να καταλάβουν και το
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ATE, η οποία πλέον οφείλει να καλύπτει το
κόστος λειτουργίας της και να ανταγωνίζεται με ίσους όρους και με επιτυχία
τις άλλες ελληνικές και ξένες τράπεζες.
Αλλά και το Κράτος πρέπει να δει τις γενικότερες συνέπειες του προβλήματος
και να μην περιορίζεται στην αντιμετώπιση των σημερινών του ταμειακών προβλη
μάτων. Είναι φυσικά λυπηρό το γεγονός που παρατηρείται δηλαδή να δηλώνει επα
νειλημμένα ο Πρωθυπουργός ότι θα ρυθμιστεί το πρόβλημα των παλαιών ζημιών
και ταυτόχρονα να περνάνε οι μήνες και να μή γίνεται απολύτως τίποτα».
X. Καμενίδης, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του
Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης «Καταναλωτής».

«Κατά κανόνα οι Ελληνικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί είναι μικρές οικονομι
κές μονάδες. Γι’ αυτό δεν πετυχαίνουν οικονομίες μεγέθους ή κλίμακος στις
διάφορες δραστηριότητές τους. Έ τσι η αποδοτικότητα της λειτουργίας τους
ελαττώνεται και συνεπώς η ανταγωνιστικότητά τους μειώνεται».
I. Αλεξανδρόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού
«KONSUM» Αθήνας

«Η αποτελεσματική άμυνα στην αρχή και στη συνέχεια η επιχειρηματική ανά
πτυξη μέσα σε μιά αγορά έντονα ανταγωνιστική, θα εξαρτηθεί βασικά από τη
συγκράτηση: πρώτον του λειτουργικού κόστους σε λογικά επίπεδα και δεύτερον
από τη συνεχή προσπάθεια συμπίεσης του κόστους των εμπορευμάτων που δια
θέτουμε μέσα από τα καταστήματά μας. Τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί με
ανάλογη οργάνωση όλων των τομέων δράσης των Συνεταιρισμών μας και τη
συγχώνευσή τους, όπου τούτο επιδιώκεται, προκειμένου να προκύψουν μεγαλύ
τερες οικονομικές μονάδες».
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Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε

ΑΡΙΣΤ.

Ν.

ΚΛΗΜΗ

«Ο Ι Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Ι Σ Τ Η Ν

ΕΛΛΑΔΑ»

Τ ό μ ο ς Τ ρ ίτ ο ς (1 9 3 5

-

1945)

Η συνεταιριστική ζωή κατά έτη - θέματα - τόπους
Ιστορική αναστήλωση - παρουσίαση
μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα.
Με ανθολογία από τα βασικά - χαρακτηριστικά κείμενα.

Σελίδες 608 * Δρχ. 4.000 * Σχήμα 25 X 17
Π ω λείται στα Κ εντρικά Β ιβ λιοπ ω λεία Αθηνών:
1) Σάκκονλα
3) Σάκκονλα

(Σανταρόζα 1)
(Σόλωνος 69)

2) Εστίας Κολλάρον (Σόλωνος 60)
4) Σάκκονλα (Ενελπίδων 81)

5) Πιτσιλού

(Σοφοκλέονς 4)

6) Στόχος (Τοσίτσα 23)

Αποστέλλεται με αντικαταβολή από τον συγγραφέα
Γράψατε: Ασκληπιού 37 - Γλυφάδα 166 75 - Τηλ. 9627.498
Υπάρχουν και λίγα αντίτυπα των προηγούμενων τόμων
Α' και Β' (στην ίδια τιμή).

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Β. Α α μ π ο ο η ο υ λ ο ν - Δ η μ η τοιά δ ο ν
Δικηγόρον π α ρ ’ Αρείω Πάγω

Α. ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ.
I. Τροποποίηση του ν. 1541/85
1. Π.Ν.Π. της 28/31.12.90 (α 188): Παράταση προθεσμιών των παρ. 1 και
3 του άρθρου 66 του Ν. 1541/85 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις».
(Κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Ν. 1945/8) 14.5.91 (Α' 69).
Άοθοο υό νο: Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 3 του αρθρ. 66 του Ν.
1541/85 που αφορούν σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, αφενός ορισμένων
κοινοπραξιών για λήψη απόφασης διάλυσής τους και μεταβίβασης της περι
ουσίας τους χωρίς αντάλλαγμα στις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών της
περιφερείας τους (παρ. 1) και αφετέρου ορισμένων άλλων για την τροπο
ποίηση των καταστατικών τους ώστε να λειτουργήσουν ως κεντρικές κλαδι
κές συνεταιριστικές ενώσεις (παρ. 3) παρατείνονται μέχρι 31.12.1991.
2. Ν. 2040/23.4.92 (Α' 70): Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Γεωργίας και Νομικών Προσώπων Εποπτείας του και ά λλες διατάξεις.
Ά ρθρο 7: Ψήφοι μελών ΤΟΕΒ
Παρ. 1: Οι ψήφοι των μελών των ΤΟΕΒ στην τοπική συνέλευση καθορίζο
νται με βάση τη συνολικά κατεχόμενη από κάθε μέλος έκταση, που βρίσκε
ται στην περιοχή δικαιοδοσίας κάθε οργανισμού και εξυπηρετείται από τα
εγγειοβελτιωτικά έργα και ορίζονται από 1 έω ς 5 ψήφοι (5 κλιμάκια).
Παρ. 2.: καταργεί το β' εδ. της παρ. 4 αρθρ. 73 του ν. 1541/85, όπως
τροποποιήθηκε με άρθρο παρ. 25 ν. 1697/87 και το οποίο αναφερόταν
ακριβώς στο παραπάνω θέμα των ψήφων των μελών των ΤΟΕΒ, με διαφο
ρετική ρύθμιση.
Παρ. 3.: Παρατείνεται μέχρι 31.5.92 η θητεία των αντιπροσώπων στις
γενικές συνελεύσεις και των μελών των Δ.Σ. των ΤΟΕΒ καθώς και οι ημε
ρομηνίες διεξαγωγής εκλογών στις τοπικές συνελεύσεις των ΤΟΕΒ που
έληγε στις 31.3.91 με βάση το άρθρο 52 του ν. 1914/90 (Εκσυγχρονισμός
και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα κλπ. ΦΕΚ Α' 178).
II. Ρύθμιση χρεών προς ATE
1.
Ν. 2008/11.2.92 (Α' 16): Περί τροποποιήσεως των διατάξεων του Ν.
1571/1985 «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαι
οειδών και άλλες διατάξεις». Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Οικονομικών και συναρμοδίων Υπουργείων.
Ά ρθρο 32: Ρύθμιση χρεών της ΚΥΔΕΠ προς την ATE.
1.
Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει στα πλαίσια της εξυγίανσης των
Συνεταιριστικώ ν Ο ργανώ σεω ν, να καλύψει το μ έρ ο ς τω ν κατά την
31.12.1990 οφειλών της ΚΥΔΕΠ προς την ATE που προέκυψαν από ζημιές
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οφειλώμενες στην άσκηοη κοινωνικής ή άλλης παρεμβατικής πολιτικής με
εντολή και για λογαριασμό του Κράτους.
Τα αναλαμβανόμενα να καλυφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο ποσά προ
έρχονται από χρηματοδοτήσεις για την συγκέντρωση και διαχείριση:
α) Σιτηρών εσοδείας των ετών 1982 έω ς και 1989 και μέχρι ποσού
57.700 εκατ. δρχ. όπως αυτό θα προσδιοριστεί από Επιτροπές, οι οποίες
έχουν συσταθεί στο Υπουργείο Γεωργίας.
β) Βάμβακος εσοδείας των ετών 1983 έω ς και 1990 και μέχρι ποσού
47.000 εκατομμυρίων δρχ. όπως αυτό θα προσδιοριστεί από Επιτροπή, η
οποία έχει συσταθεί στο Υπουργείο Γεωργίας.
γ) Ζωοτροφών των ετών 1986 έω ς και 1989 και μέχρι ποσού 83.000 εκα
τομμυρίων δρχ. ό π ω ς αυτό θα προσδιορισθεί από Επιτροπή που έχει
συσταθεί στο Υπουργείο Γεωργίας.
Η ρύθμιση των ως άνω αναλαμβανόμενων από το Ελληνικό Δημόσιο υπο
χρεώσεων της ΚΥΔΕΠ προς την ATE θα γίνει κατά τρόπο και χρόνο που
θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικο
νομικών και Γεωργίας.
2. Κατά όμοιο τρόπο μπορούν να αναληφθούν και να ρυθμιστούν από το
Ελληνικό Δημόσιο και χρέη προς την ATE των Πρωτοβάθμιων, Δευτερο
βάθμιων και λοιπών Τριτοβάθμιων Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Κοινοπρα
ξιών και Εταιριών του ν. 1541/1985 των ετών 1982 έω ς και 1989 εφόσον
και κατά το μέρος που προέκυψαν από την άσκηση κοινωνικής ή άλλης
παρεμβατικής πολιτικής με εντολή και για λογαριασμό του Κράτους. Το
ύψος των χρεών αυτών για κάθε Συνεταιριστική Οργάνωση θα καθοριστεί
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας μετά από
εισήγηση των Επιτροπών, που έχουν συσταθεί από τον Υπουργό Γεωργίας.
3. Η ανάληψη και η ρύθμιση των ανωτέρω υποχρεώσεων, θα γίνει υπό
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η Συνεταιριστική Οργάνωση, Κοινοπραξία η
Εταιρία θα κριθεί βιώσιμη.
«Ειδικώς για την ΚΥΔΕΠ και τις λοιπές τριτοβάθμιες συνεταιριστικές
οργανώσεις, εφόσον δεν κριθούν βιώσιμες, τα προβλεπόμενα στις παρ. 1
και 2 του παρόντος άρθρου ποσά περιέρχονται στην ATE Α.Ε.
Με εξαίρεση την περίπτωση της ΚΥΔΕΠ, το χρονικό διάστημα εντός του
οποίου θα κριθεί η βιωσιμότητα των τριτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώ
σεων από την ATE Α.Ε. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλί
ου»
[Τα δύο τελευταία εδάφια προστίθενται με την παρ. 2 αρθρ. 43 ν. 2093/92 (βλ. παρακάτω)]
Άρθρο 33: Ρύθμιση χρεών θυγατρικών της ATE εταιρειών.
Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό των κατωτέρω αναφερομένων θυγατρικών αυτής εταιρειών το έναντι εκάστης αναγραφόμενο ποσό,
το οποίο αποτελεί μέρος μεγαλύτερης οφειλής αυτών, προς την ως άνω
Τράπεζα, γεννηθείσης εκ χρηματοδοτήσεών της προς τις Εταιρείες αυτές.
Το αναλαμβανόμενο από το Ελληνικό Δημόσιο ποσό αποτελεί μέρος του
ελλείμματος των Εταιρειών αυτών, οφειλόμενο στην παρέμβαση του Κρά
τους στα πλαίσια της ασκούμενης απ' αυτό κοινωνικής ή άλλης παρεμβατι
κής πολιτικής.
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Τα αναλαμβανόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο ποσά έχουν κατά
ση ως ακολούθως:
με έδρα Δράμα
δρχ.
2. ΓΙα τη ΣΕΡΓΑΛ Α.Ε. Γαλακτοβιομηχανία με έδρα Σέρρες
δρχ·
με έδρα Λάρισα
3. Για την ΟΛΥΜΠΟ Α.Ε. Γαλακτ/νία
δρχ·
με έδρα Γαστούνη
4. Για την ΗΛΒΙΓΑΛ Α.Ε.
δρχ.
με έδρα Λαμία
5. Για την Κοινοπραξία Γάλακτος Λαμίας
δρχ.
με έδρα Αθήνα
6. Για την ΑΓΓΥ Γαλακτοβιομηχανία
δρχ.
με έδρα Αρτα
7. Για την ΕΣΠΕΡΕ Χυμοί Φρούτων
δρχ·
με έδρα Κοπανό
8. Για την Κοινοπραξία Βέρμιο - Νάουσα
δρχ.
Επεξεργασία Φρούτων
με έδρα Κως
9. Για την ΑΒΙΚΩ Επεξεργασία Τομάτας
δρχ·
10. Για τη ΣΥΝΕΡΓΑΛ Γαλακτοβιομηχανίας με έδρα Αττική
δρχ.
11. Για τη ΕΛΒΙΚ Α.Ε. Επεξεργασία Κρέατος με έδρα Τρίχαλα
δρχ.
με έδρα Γρεβενά
12. Για την ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε. Ξυλοβιομηχανία
δρχ.
με έδρα Πλατύ
13. Για την ΕΛΒΙΖ Α.Ε. Ζωοτροφές
δρχ.
με έδρα Ρέθυμνο
14. Πα τη ΑΣΕΑΡ Α.Ε.
δρχ.
με
έδρα
Ξάνθη
15. Για τη ΣΕΚΑΠ Α.Ε. Καπνοβιομηχανία
δρχ.
με έδρα
»
16. Για τη ΡΟΔΟΠΗ Α.Ε. Γαλακτ/νία
δρχ.
με
έδρα
»
17. Για τη ΣΕΒΑΘ Α.Ε. κονσερβοβιομηχανία
δρχ·
»
18. Για τη ΣΕΠΕΚ Α.Ε. Αλλαντοβιομηχανία με έδρα
δρχ.
με έδρα Καρπενήσι
19. Για τη ΔΑΒΙΕ Α.Ε. Ξυλοβιομηχανία
δρχ·
ΣΥΝΟΛΟ

επιχείρη
544 εκατ.
413 εχατ.
240 εχατ.
1.115 εχατ.
152 εχατ.
772 εχατ.
200 εχατ.
600 εχατ.
557 εκατ.
3.050 εκατ.
860 εκατ.
360 εκατ.
154 εκατ.
500 εκατ.
100 εκατ.
801 εκατ.
2.300 εκατ.
600 εκατ.
150 εκατ.

δρχ. 13.458 εκατ.

Η ρύθμιση με την ATE των ως άνω αναλαμβανομένων από το Ελληνικό
Δημόσιο ελλειμμάτων των θυγατρικών της Εταιρειών θα γίνει κατά τόπο και
χρόνο που θα καθορίσει κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο
μίας, Οικονομικών και Γεωργίας.
2. Ν. 2093/25.11.92 (Α' 181): Ρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες
διατάξεις.
Ά ρθρο 43 παρ. 1: Οι σιταποθήκες της ΚΥΔΕΠ που ανηγέρθησαν σε
γήπεδα συνεταιρισμών ή του ΟΣΕ, εφόσον η ΚΥΔΕΠ δεν κριθεί οικονομικά
βιώσιμη από την ATE έως 30.11.92, μεταβιβάζονται στους ιδιοκτήτες των
γηπέδων με βάση το ν. 1705/1951.
Η μεταβίβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή προσαύξηση, αλλά
οι οποιεσδήποτε υποχρεώσεις της ΚΥΔΕΠ προς την ATE, σχετικές με τις
σιταποθήκες, βαρύνουν εξολοκλήρου τους δικαιούχους με βάση τραπεζική
ρύθμιση μεταξύ τους.
Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας ρυθμίζονται τα
σχετικά θέματα, ιδίως της καταγραφής και τύχης των προϊόντων που βρί
σκονται στις σιταποθήκες αυτές.
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III Προμήθειες και εκτέλεση έργων των ΑΣΟ
Π.Δ. 106/13/31.3.92 (Α 48): Τροποποίηση - συμπλήρωση του π.δ. 283/89
«προμήθειες και εκτέλεση έργων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώ
σεων και συνεταιριστικών εταιρειών (Α* 132).
Ρυθμίζει κυρίως περιπτώσεις έκπτωσης του αναδόχου εργολάβου.
IV. Αρμοδιότητες επί των αγροτικών συνεταιρισμών
1. Π.Δ. 46/1.3.91 (Α' 25): Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του
Π.Δ. 402/88 «Οργανισμός Υπ. Γεωργίας» (Α' 187).
Ά οθοο 4 παο. 2.: Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περι
βάλλοντος του Υπ. Γεωργίας υπάγονται:
α. Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίων Δασών
εε. η παρακολούθηση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών από τους
δασικούς συνεταιρισμούς (Π.Δ. 126/86 Α 44) και "
β. Τμήμα Ιδιωτικής Δασοπονίας
ζζ. θέματα αναγκαστικών συνεταιρισμών δασοκτημόνων.
2. ΠΑ. 422/11.11.91 (Α' 154): τροποποίηση διατάξεων του Π Α. 402/88
«Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας».
Ά ρθρο 1 παρ. Κθ: Συγχωνεύονται τα Τμήματα Παρακολούθησης Εφαρμο
γής Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικού Συνεργατισμού και Ομαδικών Δρα
στηριοτήτων σ’ ένα Τμήμα που ασκεί τις αρμοδιότητες των συγχωνευθέντων Τμημάτων.
3. Υ.Α. Υφ. Γεωργίας 317733/27-2/12.3.92 (Β 160): Μεταβίβαση στο Γενικό
Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Υπηρεσιακούς παράγοντες
του Υπ. Γεωργίας της εξουσίας να υπογράφουν «με εντολή Υφυπουργού».
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο γεν. Γραμματέας είναι αρμόδιος για την
απόφαση επαναφοράς, μετά από απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής κρίσεως, των απολυθέντων στην 7ετία συνεταιριστικών υπαλλήλων και ο Δ/ντής
της Δ/νσης Α.Σ. και Ο.Δ. των προτάσεων για επιχορήγηση της ΠΑΣΕΓΕΣ
και των 2ου και 3ου βαθμού ΑΣΟ.
4. Ν2093/25.11.92 (Α' 187): Ρυθμίσεις σ την έμμεση φορολογία και άλλες
διατάξεις
Άοθοο 44 παο. 1: Συνιστάται στο Υπουργείο Γεωργίας Συμβούλιο Αγροτι
κής Πολιτικής υπό την προεδρία του υπουργού Γεωργίας, ως συμβουλευτικό
όργανο. Οι λεπτομέρειες θα καθορισθούν με κοινή υπουργική απόφαση.
V. Υπαλληλικά θέματα
1. Υ.Α. Γεωργίας και Εργασίας 27346/17-10/7.11.90 (Β. 700): Κανονισμός
Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού ΑΣΟ.
(Δημοσιεύθηκε ολόκληρο το κείμενο σε προηγούμενο τεύχος μας).
2. Υ.Α. Υγείας Φ. 26/2377/ 21.12.90/9.1.91 (Β 8): Κατάργηση των παρ. 3
και 4 του αρθρ. 13 του Καταστατικού του ΤΣΕΑΠΓΣΟ.
Β. ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Π.Δ. 316/19/29.7.91 (Α 117): Παράταση προθεσμίας προσαρμογής κατα
στατικών αστικών συνεταιρισμών στις διατάξεις του Ν. 1667/86. Με το ν.
1667/86 δόθηκε σχετική προθεσμία 2 ετών, που για τρίτη φορά παρατείνεται επί ένα ακόμη χρόνο (βλ. Π.Δ. 64/89, 137/90) δηλ. έως 6.12.91)
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Γ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
1.
Π.Δ. 23-11/11.12.90: (Δ. 694): Αντικατάσταση του α' εδαφ. της παρ.
1 του αρθρ. 22 του 93/1987 Π.Δ./τος «Αναμόρφωση και ενοποίηση της
νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συν/σμούς, τρόπος οργάνωσης, διοίκη
σης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων οικοδομικών συνε
ταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών».
Ά ρθρο 1: Οι υπάρχοντες οικοδομικοί συνεταιρισμοί, που είχαν νομίμως
έκταση ή έγκριση ή προέγκριση για άδεια κτήσης έκτασης, χωρίς εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους εντός 4
ετών με δυνατότητα παράτασης 1 χρόνου με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ
2.
Π.Δ. 448/16/30.10.91 (Α' 165): Τροποποίηση και συμπλήρωση του
Π.Δ/τος 93/1987: «Αναγνώριση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους
οικοδομικούς συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουρ
γίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεω ν οικοδομικών συνεταιρισμών και
οικοδομικών οργανισμών».
Ά ρθρο 1: Αντικαθιστά και ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν το θάνατο
μέλους. Επίσης θέματα του Διοικ. Συμβουλίου, αίτησης διορισμού προσωρι
νής διοίκησης του συνεταιρισμού, ασκήσεως αγωγής ακυρώσεως απόφασης
Γεν. Συνέλευσης για αρχαιρεσίες και καθορισμό έκτασης που πολεοδομείται.
Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ
1. Απόφαση Δ.Σ. του ΙΚΑ 28/13.12.90 (Β 816): Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις
και καθορισμός των ημερών εργασίας στην ασφάλιση κατά μήνα των μελών Σωμα
τείων, Συνεταιρισμών και Συνεργατικών για το έτος 1991.
2. Π.Υ.Σ. 14/7/28.2.91 (Α' 22): Ανάκληση της αρ. 70/8.5.87 ΠΥΣ «έγκριση παραχώ
ρησης δημόσιας δασικής εκτάσεως προς την Ε.Π.Σ.Ε.» και παραχώρηση δημόσιας
δασικής έκτασης στον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αθηνών.
3. Π.Δ. 230/25-5/7.6.91 (Α'86): Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ.
36/86: «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών και
Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών» (Α 12).
Άρθρο 1. Ως ομάδες παραγωγών νοούνται ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώ
πων που απασχολούνται με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων (αρθρ. 38 Συν
ΕΟΚ) στα πλαίσια της κοινοτικής νομοθεσίας.
Άρθρο 2: Γίνονται δεκτοί και μή παραγωγοί, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
οι παραγωγοί - μέλη θα διατηρούν με την πλειοψηφία τους τον έλεγχο στη λήψη
αποφάσεων της ομάδας.
Για την κατοχύρωση αυτού, οι μετοχές ομάδων παραγωγών με τη μορφή ΑΕ ή
ΕΠΕ είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται εν ζωή μόνο σε ιδρυτικά μέλη ή σε
πρόσωπα που πληρούν τους όρους των Κανονισμών της ΕΟΚ, και πάντοτε με την
προϋπόθεση ότι από τη μεταβίβαση αυτή δεν θίγεται ο υπό των παραγωγών μελών έλεγχος των αποφάσεων της εταιρείας και σε καμμιά περίπτωση δεν συγκε
ντρώνεται η πλειονότητα των μετοχών σε ένα πρόσωπο.
4. Ν. 2040/23.4.92 (Α' 70): Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Γεωργίας και
νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις.
Αρθρ. 2 παρ. 13 εδ. γ: Στην επιτροπή του άρθρ. 20 του ν. 1564/85 (Α' 164) προ
στίθεται εκπρόσωπος των Σ.Ο. παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλι
κού.
Αρθρ. 17 παρ. 2.: Αφορά θέματα μετά τη λύση της από 31.7.84 Σύμβασης μεταξύ
Ελληνικού Δημοσίου και ΣΥΝΕΛ Α.Ε.
Αρθρ. 19: Κατάργηση της υπέρ Α.Σ.Ο. εισφοράς επί της κορινθιακής σταφίδας.
Αρθρ. 31 παρ. 2: Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
Παρ. 3: Στην Επιτροπή της παρ. 3 αρθρ. 7 του ν. 1790/88 συμεττέχει εκπρόσωπος
των ΑΣΟ υποδεικνυόμενος από την ΠΑΣΕΓΕΣ.
15

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1985
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - Κέκροπος 102 Καλλιθέα
Τ.Τ. 17674 - Τηλ. 9427.762 - 9426.425
FAX: 9426426
Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ είναι
το κεντρικό όργανο των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών με την επωνυμία
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - KONSUM και τους οποίους εκπροσωπεί τόσο στη
χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.
Στη δύναμη της ΕΝΩΣΗΣ ανήκουν 13 πρωτοβάθμιοι Καταναλωτικοί
Συνεταιρισμοί, που λειτουργούν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας,
όπως Αθήνα, Κομοτηνή, Κατερίνη, Δράμα, Πάτρα, Λαύριο, Λάρισα, Χαλκί
δα, Σέρρες, κλπ. και διαθέτουν 41 σύγχρονα καταστήματα SUPER
MARKET, από τα οποία εξυπηρετούνται όχι μόνο τα 40.000 μέλη των
Συνεταιρισμών, αλλά και το καταναλωτικό κοινό των περιοχών δραστηριό
τητας των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών.
Οι παραπάνω Συνεταιρισμοί, με την πετυχημένη δράση τους, παρεμβαί
νουν ανταγωνιστικά στην ελεύθερη αγορά της δικαιοδοσίας τους και συμ
βάλλουν αποτελεσματικά στην εξυγίανσή της προς όφελος των καταναλω
τών. Στην προσπάθειά τους έχουν αμέριστη τη συμπαράσταση και βοήθεια
της Ένωσης.
Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ συμ
μετέχει στην EURO-COOP, που είναι Οργάνωση των Καταναλωτικών Συνε
ταιρισμών των χωρών - μελών της ΕΟΚ και τώρα προωθούναι οι σχετικές
διαδικασίες, ώστε σύντομα να καταστεί μέλος της Διεθνούς Συνεταιριστι
κής Ένωσης (I.CA.) και της INTER COOP.
Η συνεργασία με τις παραπάνω Διεθνείς Οργανώσεις θα συμβάλει σημα
ντικά στην παραπέρα ανάπτυξη και πρόοδο του ανοικτού καταναλωτικού
συνεταιριστικού κινήματος της χώρας μας.

Πρόεδρος Δ.Σ.: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΪΠΟΥΤΑΙΔΗΣ
Γενικός Διευθυντής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
Πρόεδρος Συμβουλίου Διευθυντών: ΙΩΣΗΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΑΟΣ

ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
Συνήθως λίγο διδασκόμαστε από το παρελθόν και γι' αυτό επαναλαμβά
νουμε τα ίδια λάθη.
Από το 1975 είχε ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης του νόμου
602/1915 και η Εταιρεία των Φίλων του Συνεταιρισμού είχε θεωρήσει υπο
χρέωσή της να δώσει τις γενικές κατευθύνσεις μιάς τέτοιας αναθεώρησης.
Το κείμενο που ακολουθεί, αποτελεί πόρισμα Επιτροπής Ειδικών που
συγκροτήθηκε από την Εταιρεία των Φίλων του Συνεργατισμού το 1975 και
η οποία υπέβαλε τις θέσεις και υποδείξεις της το 1976. Εγκρίθηκε από το
Δ.Σ. και τη Γ.Σ.
Εχουν περάσει 17 χρόνια από το 1975. Ξαναδιαβάζοντας τις υποδείξεις
της Επιτροπής, δημιουργείται η αίσθηση ότι το κείμενο αυτό διατηρεί σήμε
ρα την ίδια επικαιρότητα που είχε και τότε, παρά το γεγονός ότι στο μετα
ξύ ψηφίστηκαν δύο νόμοι (ο 921/79 και ο 1541/85) για τους Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς και ένα ς νόμος για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς (ενώ
τώρα σχεδιάζεται τρίτος για τους Αγροτικούς).
Αν οι θέσεις και υποδείξεις που περιέχονται στο πόρισμα, είχαν σε
κάποιο στάδιο ληφθεί υπόψη, ίσως δεν θα χρειαζόταν να διαιωνίζεται η δια
δικασία προετοιμασίας και ψήφισης διαδοχικών νόμων, με την πληθώρα των
αρνητικών επιπτώσεων όχι μόνο για τους Συνεταιρισμούς αλλά και για την
όλη οικονομία, την κοινωνική ηρεμία της υπαίθρου αλλά και για τα ίδια τα
κόμματα που συγκροτούν τις Κυβερνήσεις και φθείρονται από την αυπόθεση αυτή.
Ενόψει της συζήτησης του νέου σχεδίου νόμου για τους Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς, αντί άλλου κειμένου, η «Σ.Π.» αναδημοσιεύει (από τα «Θέ
ματα Συνεταιρισμών, τεύχος 36, Μάρτιος - Απρίλιος 1976, σελ. 2677 επ.)
το πόρισμα εκείνης της επιτροπής (Τμήμα III και IV), με την ελπίδα ότι
αυτή τη φορά θα υπάρξουν «ευήκοα ώτα», ώστε να αποδεσμευθούμε από
την κατάρα του μύθου του Σισσύφου.
Η μόνη διαφοροποίηση του κειμένου που ακολουθεί από το πρωτότυπο,
αναφέρεται στη διατύπωσή του στη δημοτική από τη σύνταξη της «Σ.Π.».

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΙΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Πόρισμα επιτροπής Ειδικών που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της
25.2.1976 (*)

(*) Το ιστορικό / οικολογικό μέρος (Τμήματα I και II), που προηγείται του πορίσματος, μπορεί ο
ενδιαφερόμενος να το μελετήσει από τα «θέματα Συνεταιρισμών» (σελ. 2677 - 2680)
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III. Πόρισμα - Γενιxéc Π οοτάσεκ
1. Το θέμα της τροποποίησης της νομοθεσίας συνεταιρισμών τίθεται συνεχώς
από διάφορες πλευρές, άλλοτε ως θέμα εξννίανσής τους, άλλοτε ως θέμα
εκσυγχρονισμού, άλλοτε ως θέμα συνεταιριστικών επιδιώξεων, αλλά χωρίς να
υπάρχει η απαραίτητη σε βάθος γνώση των υπαρχόντων και προς επίλυση προ
βλημάτων.
Σε πολλές περιπτώσεις εκείνοι που αναφέρονται στην ανάγκη τροποποίησης
δεν είναι σε θέση να υποδείξουν συγκεκριμένα σημεία ή να υποστηρίξουν τη
γνώμη τους, μερικοί δε θεωρούν απαραίτητη την κατάργηση του ν. 602, μόνο
και μόνο διότι «είναι παλαιός».
2. Κατά καιρούς, δεκάδες φορές αναγγέλθηκε η σύσταση επιτροπών (ποικίλης
σύνθεσης) για το θέμα αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ελάχιστες προ
χώρησαν σε κάποια ουσιαστική αντιμετώπιση του θέματος. Επίσης έχουν
συνταχθεί διάφορα κατά καιρούς υπηρεσιακά ή ιδιωτικά ή αντιπροσωπευτικά
σχέδια, τα οποία δεν χαρακτηρίζονταν συνήθως από ενότητα, πληρότητα, συνέ
πεια και από συνεταιριστικό πνεύμα. Ό λα αυτά περιέχουν λίγες ή πολλές δια
τυπώσεις, που είναι χρήσιμο να εξεταστούν (προς αποδοχή ή αιτιολογημένη
απόρριψη) από κατάλληλο όργανο.
3. Βασικά πρέπει να τονιστεί ότι ο άριστος νόμος περί συνεταιρισμών δεν
αρκεί, ώστε να δημιουργηθεί από αυτόν καλή συνεταιριστική κίνηση. Πρέπει να
συντρέξουν, επί μακρό χρονικό διάστημα και πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως
π.χ. είναι η ομαλή, ειρηνική εξέλιξη του τόπου και των ανθρώπων, η κατάλλη
λη κρατική πολιτική στην αντιμετώπιση και επίλυση των κοινωνικών και οικο
νομικών προβλημάτων των πτωχών και μεσαίων κοινωνικών τάξεων, η δημο
κρατική αντίληψη και αγωγή, η διάθεση περιορισμού ή και κατάργησης του
εκμεταλλευτικού πνεύματος και βασικώς η ύπαρξη δυνατοτήτων ελεύθερης
μελέτης, έκφρασης και οργάνωσης της δράσης των ατόμων προς αντιμετώπιση
των προβλημάτων τους, με δική τους πρωτοβουλία, ευθύνη και ωφέλεια δια
του Συνεργατισμού, θεσμού τον οποίο πρέπει, κατά πρώτο λόγο, να κατανοή
σουν για να μπορέσουν να τον εφαρμόσουν καλώς.
Συνεπώς, ένα κατάλληλο κείμενο για τους συνεταιρισμούς θα αποδώσει καρ
πούς, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το γενικότερο κλίμα του τόπου θα είναι
κατάλληλο και ευνοϊκό.
Μέτρα που παίρνονται βεβιασμένως για την αντιμετώπιση έκτακτων πιεστι
κών προβλημάτων με τη χρησιμοποίηση του (ή και του) συνεταιριστικού
θεσμού, συνήθως δεν καταλήγουν πουθενά. Αντιθέτως, κάνουν ογκωδέστερη τη
συλλογή των κειμένων περί συνεταιρισμών και συνήθως διαστρεβλώνουν τη
γνώση και την εκτίμηση στο συνεταιριστικό θεσμό των στελεχών και του Λαού,
έτσι ώστε να γίνεται πιο δύσκολη στη συνέχεια η ορθή εφαρμογή, με βάση τις
πραγματικές συνεταιριστικές αρχές και διαδικασίες.
4. Επίσης, πρέπει να τονιστεί, ότι για τη διατύπωση ενός, κατά το δυνατό,
αρτίου νόμου περί συνεταιρισμών, είναι απαραίτητη η με χρονική άνεση επε
ξεργασία του ήδη υπάρχοντος υλικού και των ουσιαστικών και νομικών προ
βλημάτων που συνδέονται με το θέμα. Για το σκοπό αυτό θα ήταν πολύ εποι
κοδομητικό, αν ήταν δυνατό, με τη μέριμνα όποιου έχει τη δυνατότητα (δηλ.
του Κράτους, ή της ATE, ή της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών, ή της Εταιρεί
ας Φίλων του Συνεργατισμού, ή και ομάδας επιστημόνων) να καταρτιστεί ειδι
κή λεπτομερειακή εργασία, η οποία να περιλάβει χωριστά, για κάθε προς ρύθ
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μιση σημείο (λήμμα π.χ. την έννοια, ορισμό, ίδρυση, εγγραφή, Διοικητικό Συμ
βούλιο κ.ο.κ.) λεπτομερή παράθεση:
α) Του κανόνα δικαίου που ισχύει σήμερα γι’ αυτό,
β) των νομολογιακών αμφισβητήσεων γύρω από το θέμα αυτό,
γ) κατά το δυνατόν τις επί του σημείου αυτού τροποποιήσεις και υποδείξεις
που έγιναν κατά καιρούς από διάφορα σχέδια νόμων ή από ειδικούς επιστήμο
νες, με αιτιολογημένη αποδοχή ή απόρριψη ή τροποποίηση καθεμιάς από τις
ανωτέρω προτάσεις,
δ) πρόταση ουσιαστικής και νομοτεχνικής διατύπωσης του κανόνα για το εξε
ταζόμενο θέμα.
5. Με βάση το υλικό αυτό, με υπεύθυνο αντικειμενικό διάλογο των περισσό
τερων αρμοδίων, θα ήταν δυνατό να αποσαφηνιστούν τα ουσιαστικά προβλήμα
τα, να υπάρξει η δυνατή σε αυτά σύμπτωση απόψεων, να επισημανθούν οι
τυχόν απομένουσες διαφωνίες. Έ τσι θα γινόταν τελικώς ευχερέστερη από το
Κράτος η χρυσή τομή (μέσα στο γενικότερο κλίμα των επιδιώξεων της σύγχρο
νης ελληνικής πραγματικότητας και των δυνατοτήτων της) με σχέδιο νόμου
τελικής έγκρισής του που θα ετίθετο υπόψη της Βουλής. Οι δικαιούμενοι και
δυνάμενοι να έχουν γνώμη, ως αρμόδιοι, σε ένα διάλογο στρογγυλής τράπεζας
είναι κατ’ αρχήν: α) οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τους γεωργικούς συνε
ταιρισμούς, β) η ATE, ως συμπλήρωμα αυτών των κρατικών υπηρεσιών, λόγω
του ρόλου της στην εποπτεία και στην αγροτική πίστη, γ) η Πανελλήνια Συνο
μοσπονδία, ως εκπροσωπούσα τη γεωργική συνεταιριστική κίνηση, δ) η αντι
προσώπευση, όσο είναι δυνατή, των αστικών συνεταιρισμών, καταναλωτικών,
οικοδομικών κλπ., ε) ειδικοί επιστήμονες νομικοί, οικονομικοί, τεχνικοί που
έχουν ασχοληθεί συστηματικά με τους συνεταιρισμούς, στ) άλλοι που μπορούν
να συμβάλλουν κατά την κρίση των ανωτέρω παραγόντων.
6. Με τη μεθόδευση αυτή πιστεύεται ότι καθίσταται δυνατό να προκύψει
έργο, το οποίο θα υποβοηθήσει πραγματικά τη συνεταιριστική πρόοδο του
τόπου, όσο αυτή εξαρτάται από τη νομοθεσία.

IV. Ειδικότερες Προτάσεις
Μετά την προαναφερθείσα τοποθέτηση του ζητήματος, η Επιτροπή έκρινε
χρήσιμο να προχωρήσει στη διατύπωση ορισμένων γενικών απόψεων - προτάσεών της, τις οποίες θεωρεί βασικές και οι οποίες θα έπρεπε να εξεταστούν προκαταρκτικώς, να γίνουν αποδεκτές ή να απορριφθούν αιτιολογημένως από τους
ανωτέρω «αρμοδίους», ώστε να αποτελέσουν — όσες γίνουν αποδεκτές — την
κατευθυντήρια γραμμή των περαιτέρω συζητήσεων κατά τη διατύπωση του σχε
τικού νόμου. Ως τέτοιες εγκρίνονται οι ακόλουθες (χωρίς να αποκλείεται η
ύπαρξη και άλλων εξίσου βασικών):
1.
Ο νόμος περί συνεταιρισμών πρέπει να είναι νόμος πλαίσιο και όχι λεπτο
μερειακό κείμενο. Στο καταστατικό κάθε Συνεταιρισμού (αναλόγως της μορφής
του και των ειδικών συνθηκών) πρέπει να επαφίεται η ρύθμιση των ειδικότε
ρων θεμάτων, η δε Γενική Συνέλευση θα διακανονίζει κάθε φορά υπευθύνως,
και με την πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων υπευθύνων μελών, τις λεπτομέ
ρειες της δράσης. Γραφειοκρατικές ρυθμίσεις που έγιναν εκ των άνω, πάντοτε
απέτυχαν, διότι είναι αντίθετες προς τη φύση του θεσμού, περιορίζουν την
ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των μελών και τον εκτρέπουν, οδηγώ
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ντας σε μείωση της δραστηριότητας και του ενδιαφέροντος των μελών και
συνεπώς σε αδράνεια και αποτυχία. Για να μπορέσει δε η Γενική Συνέλευση
κάθε Συνεταιρισμού να εργαστεί δημιουργικά και να αποδώσει κατά την άσκη
ση των καθηκόντων και δικαιωμάτων της, πρέπει να υπάρχουν στο νόμο οι
απαραίτητες εξασφαλιστικές προβλέψεις για την κανονική σύγκληση, σύνοδο,
συζήτηση, λήψη αποφάσεων, διατύπωση των πρακτικών κλπ., ώστε να εξασφα
λίζεται η ουσία και να είναι αδύνατη η υφαρπαγή αποφάσεων.
2. Το πνεύμα του νόμου πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διεθνώς εφαρμοζό
μενες συνεταιριστικές αρχές, φιλελεύθερο, δημοκρατικό, με τάση να αξιοποιούνται οι δυνατότητες των συνεργαζομένων. Αυτοσχεδιασμοί διατάξεων και
κατευθύνσεων ή άλλες τάσεις και επιδιώξεις (όσο επείγουσες και χρήσιμες και
αν είναι) πρέπει να αποφευχθούν. Πρέπει δε να υπάρχει αιτιολόγηση για κάθε
άρθρο, ώστε το σύνολο να παρουσιάζει ενότητα κατευθύνσεων και διατύπωσης.
3. Λόγω της ενότητας του θεσμού και της αναγκαιότητας ανάπτυξης συνεται
ρισμών, τόσο στην ύπαιθρο, όσο και στις πόλεις προς αμοιβαίο όφελος, αλλά
και για την αποφυγή επιβλαβών συγχύσεων, πρέπει η νομοθεσία συνεταιρισμών
να είναι ενιαία, όπως μέχρι τώρα (και όπως συμβαίνει στα περισσότερα Κρά
τη). Τυχόν ειδικά θέματα είναι δυνατό να ρυθμιστούν εύκολα σε ολίγα ειδικά
άρθρα ή κατά τη διατύπωση κάθε άρθρου. Είναι δε δυνατό νομοτεχνικώς να
επιτευχθεί η επιζητούμενη αναμόρφωση της όλης βασικής νομοθεσίας (ν. 602
όπως τροπ.) χωρίς να ανακύψουν προβλήματα για τα Υπουργεία που είναι
αρμόδια για τους αστικούς συνεταιρισμούς.
4. Η εργασία στο σύνολό της πρέπει να γίνει με βάση τη δομή του ισχύοντος
κειμένου - δικαίου (ν. 602, όπως έχει ανεπισήμως κωδικοποιηθεί), ώστε να είναι
γνωστό τί διατηρείται, τί μεταβάλλεται και γιατί μεταβάλλεται. Με τον τρόπο
αυτό θα αποφευχθούν παραλείψεις στη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων, οι οποίες θα
αφήνουν κενά και θα δημιουργούν διαρκώς ουσιαστικά και νομολογιακά θέματα.
5. Η συνένωση των ατόμων για την ανάπτυξη συνεταιριστικής δραστηριότητας
πρέπει να γίνεται ελεύθερα, από την κατανόηση της υφιστάμενης ανάγκης και από
επιθυμία επίλυσης του προβλήματος κατά νόμιμο τρόπο διαμέσου Συνεταιρισμού,
ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης, δεσμεύσεις εκ του νόμου όσον
αφορά τον αριθμό των μελών, την έκταση των εργασιών, την περιφέρεια, την έδρα,
τα κεφάλαια, την περαιτέρω συνένωση των συνεταιριστικών δυνάμεων κλπ. πρέπει
να αποφεύγονται και να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα και μόνον εφό
σον με αυτές θα εξυπηρετείται πραγματικά ο θεσμός.
6. Το θέμα των ειδικών αναγκαστικών συνεταιρισμών εκτέθηκε ήδη σε υπό
μνημα που υποβλήθηκε από την Εταιρεία με την ευκαιρία της τροποποποίησης
του Συντάγματος (βλ. τεύχος 26, σελ. 2088. Επίσης βλ. σχετική μελέτη Κλήμη Καμινάρη, σελ. 2138, 2237, 2313 κ. επ. του περιοδ. «θέματα Συνεταιρισμών»),
7. Επιδιώξεις, γενικά, της κυβερνητικής πολιτικής σε διάφορους τομείς, οι οποί
ες είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν από το θεσμό του Συνεταιρισμού, πρέπει να
υποβοηθούνται με κίνητρα ή και ειδική συμπαράσταση, ποτέ όμως τα κίνητρα και
η συμπαράσταση δεν είναι δυνατό να δίνουν δικαίωμα προς παρέμβαση ή να
προκαλούν διαστρέβλωση των αρχών του συνεργατισμού ή δημιουργία νόθων
συνεταιρισμών, οσοδήποτε επιθυμητός και αν είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός.
Σημειωτέον ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες και δικαιολογημένες περιπτώσεις
για κίνητρα στη σφαίρα των συνεταιρισμών, λόγω της σημασίας του θεσμού και
της μειονεκτικής θέσης στην οποία έχει περιέλθει ως τώρα, στην πραγματικότητα,
λόγω της επίδρασης άλλων ισχυρών δυνάμεων και συμφερόντων.
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Πρέπει να υπάρξει περιορισμός στο ελάχιστο των γραφειοκρατικών διαδι
κασιών και των επιβαρύνσεων κατά την ίδρυση και λειτουργία των συνεταιρι
στικών οργανώσεων.
9. Το άρθρο του νόμου περί της έννοιας, των σκοπών και της έκτασης της
δραστηριότητας του συνεταιρισμού πρέπει να είναι διατυπωμένο κατά τρόπο
γενικό και όχι με λεπτομερή απαρίθμηση. Αυτό το τελευταίο είναι έργο του
καταστατικού κάθε συνεταιρισμού.
10. Πρέπει να τονωθεί ο θεσμός του εσωτερικού ελέγχου (αυτοελέγχου). Η Εποπτεύουσα Αρχή πρέπει να αποβλέπει στην εξασφάλιση της δημοσιότητας ορισμέ
νων πράξεων και στοιχείων προς προστασία των μελών των συναλλασσόμενων με
το συνεταιρισμό, στη συμπαράσταση για τη διάδοση των αρχών του θεσμού και
στην παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων περί συνεταιρισμών.
11. Στο φορολογικό τομέα, πρέπει να υπάρξει κατανόηση της πραγματικής
φύσης του θεσμού του συνεταιρισμού, ως προέκτασης των επιμέρους συνεργαζομένων οικονομιών των μελών. Ο συνεταιρισμός δεν μπορεί να είναι κερδο
σκοπικός ούτε να επιδιώκει ίδια συμφέροντα και κέρδη. Τα περισσεύματα του
τέλους της χρήσης δεν αποτελούν κέρδη αλλά επιστροφή προς τα μέλη που
είχαν συναλλαγές με το συνεταιρισμό.
12. Πρέπει να διευκολύνεται η συγκέντρωση κεφαλαίων σε κάθε Συνεταιρισμό
με τη ρύθμιση των επιμέρους θεμάτων - εμποδίων (τα οποία βρίσκονται και
εκτός της νομοθεσίας συνεταιρισμών), τόσο για τη μερική αυτοχρηματοδότηση
όσο και για τη βαθμιαία ουσιαστική ανάμιξη στην άσκηση της πίστης.
13. Ο τομέας της κατεργασίας και διάθεσης των γεωργικών προϊόντων ενδια
φέρει εξίσου, τόσο τους παραγωγούς, όσο και τους καταναλωτές, τον τιμάριθ
μο, τις εξαγωγές, το ισοζύγιο κλπ. Συνεπώς, για τον τομέα αυτόν πρέπει να
ληφθούν μέτρα και να καθιερωθούν κίνητρα, να χρησιμοποιηθούν δε πρωταρχικώς οι Συνεταιρισμοί για την καλύτερη αντιμετώπιση των σχετικών πολυάριθ
μων και δύσκολων προβλημάτων.
14. Ο τομέας των προμηθευτικών εργασιών, ο οποίος είναι δυνατό να
συμπιέσει το κόστος των προϊόντων και το κόστος ζωής, να αξιοποιήσει το
εισόδημα των ασθενέστερων οικονομικώς ατόμων και να επιδράσει ευνοϊκά στο
σύνολο της οικονομίας, πρέπει, όχι μόνο να ελευθερωθεί από υφιστάμενες
δεσμεύσεις και παρανοήσεις, αλλά και να υποβοηθηθεί.
15. Να εξασφαλιστούν κατάλληλοι όροι και προϋποθέσεις, ώστε να τίθενται
στην υπηρεσία του Συνεταιρισμού κατάλληλα πρόσωπα από τους συνεταίρους,
εκλεγόμενα από αυτούς, με περιορισμό των πολλών υπαρχόντων κωλυμάτων
και ασυμβιβάστων, στο βαθμό που προβλέπονται αυτά στα σωματεία και στις
εταιρείες.
16. Να είναι δυνατή, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης κάθε Συνεταιρι
σμού, η αποζημίωση των αιρετών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς προα
γωγή των εργασιών.
17. Πρέπει να τονωθούν και να γίνουν περισσότερο διαρκείς οι σχέσεις και
οι επαφές συνεταίρων και Συνεταιρισμού. Για το σκοπό αυτό πρέπει να γίνουν
πιο άμεσες και εμφανείς οι προσφερόμενες από το Συνεταιρισμό υπηρεσίες και
οι απολαμβανόμενες ωφέλειες εκ μέρους του συνεταίρου από τη χρησιμοποίηση
του Συνεταιρισμού.
18. Πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο οι επιβαρύνσεις των συνεταίρων
επιπλέον της μερίδας και ιδίως οι εισφορές, οι οποίες χρησιμοποιούνται προς
απόκτηση εγκαταστάσεων κλπ. και οι οποίες δεν επιστρέφονται. Κάθε τέτοια
συνεισφορά του συνεταίρου να εξατομικεύεται σε πίστωση λογαριασμού του
και να επιστρέφεται αργότερα με προκαθορισμένους όρους.
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19. Πρέπει να καθιερωθούν ειδικές διαχειρίσεις και ειδικές συνελεύσεις εντός
του γενικού συνεταιρισμού, έτσι ώστε να πραγματοποιούνται ειδικές εργασίες
που ενδιαφέρουν ομάδες συνεταίρων, με πρωτοβουλία, ευθύνη και ωφέλεια
αυτών και χωρίς επίδραση στους (και στους) άλλους συνεταίρους. Να είναι
δυνατή η ανάληψη ειδικών υποχρεώσεων από τους συνεταίρους που μετέχουν
σε κάθε εργασία, οι οποίες να ισχύουν και μετά την αποχώρηση από το συνε
ταιρισμό, εφόσον δημιουργήθηκαν εγκαταστάσεις ή ανελήφθησαν υποχρεώσεις
για την εργασία.
20. Μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο είναι δυνατή η αντιμετώπιση του θέματος
των ομαδικών καλλιεργειών (με τις διάφορες μορφές και βαθμίδες τους) βάσει
της γενικής νομοθεσίας και διατάξεων του καταστατικού και αποφάσεων ειδι
κών συνελεύσεων. Ελάχιστες μόνο ειδικές διατάξεις απαιτούνται σχετικώς.
21. Να διευκολύνεται η σύγκληση και λειτουργία της γενικής συνέλευσης και
να εξασφαλίζεται η κανονική λήψη αδιάβλητων αποφάσεων (εκκαθάριση υπαρ
χόντων νομολογιακών θεμάτων, καθιέρωση θεσμού εκλεκτόρων σε μεγάλους
συνεταιρισμούς, δυνατότητα περιορισμένης αντιπροσώπευσης από άλλον συνε
ταίρο κλπ.).
22. Η εγγραφή και διαγραφή να προσαρμοστούν καλύτερα στη φύση του
Συνεταιρισμού.
23. Να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση και των τακτικών αποθεματικών για
τις ανάγκες του Συνεταιρισμού.
24. Να καθιερωθούν κίνητρα για τις συγχωνεύσεις και να γίνει απλοποίηση
της σχετικής διαδικασίας.
25. Να περιοριστούν οι ειδικές ποινικές διατάξεις και να εφαρμόζονται περί
που όσα ισχύουν για τα σωματεία και τις εταιρείες.
26. Να υπάρξει βασική πρόβλεψη για τη ρύθμιση θεμάτων των υπαλλήλων
προς το συμφέρον των εργαζομένων, στα πλαίσια της φύσης και των δυνατοτή
των του θεσμού. Να τονωθεί η πρωτοβουλία και η ευθύνη τους και να υπάρ
ξουν οι απαραίτητες βασικές εξασφαλίσεις αμοιβαίως. Να διευρυνθεί το Υπηρε
σιακό (για σοβαρά γενικά θέματα) και το υφιστάμενο Πειθαρχικό Συμβούλιο
για τους συνεταιριστικούς υπαλλήλους.
27. Να γίνουν οι απαραίτητες προβλέψεις για τη διεύρυνση της συνεταιριστι
κής ενημέρωσης και διδασκαλίας.
28. Είναι απαραίτητη η δημιουργία Συνεταιριστικού Συμβουλίου αρμοδίου
για βασικά θέματα (διάδοση αρχών, εκπαίδευση, κατευθύνσεις, εποπτεία, συνε
ταιριστική πολιτική, κλπ.). Η σύνθεσή του να είναι αντιπροσωπευτική.
29. Να προβλεφθεί η δυνατότητα απλούστευσης και προσαρμογής των υπαρ
χόντων πολυάριθμων ειδικών νόμων, με τάση προσαρμογής των διατάξεών
τους στη νέα βασική νομοθεσία. Διατήρηση εκείνων των ελάχιστων ειδικών δια
τάξεων που είναι απαραίτητες σε κάθε περίπτωση.
30. Να γίνει προσπάθεια προσαρμογής προς τις κατευθύνσεις, το πνεύμα και
την ορολογία του νεότερου γενικού ελληνικού δικαίου (Αστικός Κώδικας,
Πολιτική Δικονομία, Ποινικό, Ποινική Δικονομία, Εμπορικό, Εργατικό, κλπ.)
ώστε να περιοριστεί ο άνευ λόγου διαφορισμός σε διατάξεις, οι οποίες είναι
δυνατό να εξυπηρετούν το θεσμό βάσει του γενικού δικαίου. Αρκεί να μη μετα
βάλλεται η ουσία του θεσμού.
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - Ακαδημίας & Γ. Γενναδίου 8
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τσιμισκή 17 Τηλ. 208503
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ σ ’ όλη την Ελλάδα
Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι η πρώτη και η μόνη αμι
γής Συνεταιριστική Ασφαλιστική Εταιρεία στην Ελλάδα, με αποκλειστι
κούς μετόχους 60 Συνεταιριστικές Οργανώσεις, με κεφάλαια και αποθεματικά πάνω από 500 εκατομμύρια δραχμές.
Προσφέρει τη σιγουριά της ολοκληρωμένης κάλυψης σε όλους τους
ζωτικούς κλάδους και εξασφαλίζει:
α) Τη γρήγορη και πρόθυμη εξυπηρέτηση
β) Την αντικειμενική και δίκαιη αποζημίωση και
γ) Το σεβασμό και την πλήρη κατανόηση προς τους ασφαλισμένους
Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ ΙΣ Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Υ τη ς 31.12.1991
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:
Πάγιο ενεργητικό
Διαθέσιμα
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο

Δρχ.
819.657.450
50.126.307
803.529.821
1.673.313.578

ΠΑΘΗΤΙΚΟ:
Μετοχικό κεφάλαιο
Ελεύθερα αποθεματικά
Τεχνικά αποθεματικά
Λοιπά στοιχεία παθητικού
Σύνολο

172.500.000
458.061.141
651.702.435
391.050.002
1.673.313.578

Κ α θ α ρ ά κ έρ δη χ ρή σ εω ς
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Κ .Σ .Ο .Σ .
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Κ Λ Α ΔΙΚ Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1940
ΜΕΛΗ: είναι 59 Ενώσεις Συνεταιρισμών Σουλτανοπαραγωγών
περιοχών που περιλαμβάνουν το σύνολο σχεδόν
των σουλτανοπαραγωγών της χώρας
ΕΔΡΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΘΗΝΑ - Κανάρη 24
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - Δ/νση Εργοστασίου : Ηράκλειο Κρήτης
Η ΚΣΟΣ διαθέτει ένα καινούργιο εργοστάσιο εφοδιασμένο με τα
πιο σύγχρονα αυτόματα μηχανήματα επεξεργασίας, διαλογής και
συσκευασίας σταφίδας, δυναμικότητας 80 τόννων το 7ωρο.
Επίσης διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο και πεπειραμένο προσωπι
κό, εξειδικευμένο στα θέματα σουλτανίνας. Με τα εφόδια αυτά
και τη μόνιμη και δημιουργική δραστηριότητα που αναπτύσσει
σαν κορυφαία Συνεταιριστική Οργάνωση των σουλτανοπαραγω
γών, η ΚΣΟΣ κατατάσσεται μεταξύ των κυριοτέρων φορέων αξιοποιήσεως της σουλτανίνας και αποτελεί εγγύηση για την άριστη
ποιότητά της.

Π ρ ό ε δ ρ ο ς του Δ.Σ.: ΠΑΝ. Τ Σ Α Κ ΙΡ Η Σ
Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΟΣ
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ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ»
(Το κείμενο αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα
από τον Υπουργό Γεωργίας στις αρχές Απριλίου του 1993)

Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟ Α '
Άρθρο 1
Ορισμός - Νομική μορφή - Διαβαθμίσεις
1. Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις όλων των βαθμιδών και οι Κοι
νοπραξίες τους είναι εκούσιες ενώσεις προσώπων, οι οποίες επιδιώκουν την
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη, μέσα από μία κοινή επι
χείρηση με ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια των μελών της.
2. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις όλων των βαθμιδών και οι κοι
νοπραξίες τους είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική
ιδιότητα.
3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νόμο αυτό, εφαρμόζονται συμπλη
ρωματικά οι κανόνες του αστικού και εμπορικού δικαίου.
4. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις διαβαθμίζονται ως εξής:
α) Πρωτοβάθμιες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις:
αα) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.)
ββ) Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιρισμών.
β) Δευτεροβάθμιες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις:
αα) Ενώσεις αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ)
ββ) Κοινοπραξίες Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών.
γ) Τριτοβάθμιες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις:
αα) Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις
ββ) Κοινοπραξίες Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων.
5. Στις διατάξεις του Νόμου αυτού υπάγεται και η Πανελλήνια Συνομοσπον
δία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), που είναι το ανώτατο
ιδεολογικό και συντονιστικό όργανο του αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος
της χώρας.
6. Δεν αποτελούν βαθμούς Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων:
α) η Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών που
συνιστώνται σύμφωνα με το άρθρο 40.
β) οι κοινές επιχειρήσεις στις οποίες μετέχουν οι Αγροτικές Συνεταιριστικές
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Οργανώσεις, Κοινοπραξίες και Εταιρείες τους.
γ) οι Συνεταιριστικές Εταιρείες (άρθρο 39).
Αρθρο 2
Δ ραστηριότητες Α γροτικώ ν Σ υνεταιριστικώ ν Οργανώοιων
1. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις αναπτύσσουν οποιαδήποτε δρα
στηριότητα για την επίτευξη του σκοπού της, που μπορεί να καλύπτει την
παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων, την παραγωγή
και προμήθεια γεωργικών εφοδίων, καθώς και την κατασκευή και προμήθεια
των μέσων αγροτικής παραγωγής και βιοτικής ανάγκης.
2. Πα την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργα
νώσεις μπορεί να ιδρύουν Υποκαταστήματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς συνεταιρισμούς,
νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα, κατά το άρθρο 1 παράγρ. 6 του Ν.
125/1982 (ΦΕΚ 65), όπως κάθε φορά ισχύει, με κοινωφελείς οργανισμούς, συνε
ταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ.)
Άρθρο 3
Έ δρ α - Π εριφέρεια - Επωνυμία
1. 'Εδρα της Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης είναι ο Δήμος ή η Κοι
νότητα, όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή της.
2. Η περιφέρεια της ΑΣΟ ορίζεται από το καταστατικό της.
3. Η επωνυμία εκφράζει το σκοπό ή τα αντικείμενα δραστηριότητας του
συνεταιρισμού και περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ιδιότητα αυτού ως Αγροτι
κού.
4. Η επωνυμία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις συναλλαγές και σε κάθε
νόμιμη πράξη, την οποία επιχειρούν ή στην οποία μετέχουν οι αγροτικές συνε
ταιριστικές οργανώσεις και οι Κοινοπραξίες τους.
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Β'
ΣΥΣΤΑ Σ Η ΑΓΡΟ ΤΙΚΟ Υ ΣΥΝ ΕΤΑΙΡΙΣΜ Ο Υ
Άρθρο 4
Οροι σύστασης
Για τη σύσταση Αγροτικού Συνεταιρισμού απαιτούνται:
α) είκοσι (20) τουλάχιστον πρόσωπα που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις να
είναι μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.
β) με απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση
της αρμόδιας Διευθύνσεως Γεωργίας, είναι δυνατή η σύσταση αγροτικού συνε
ταιρισμού με λιγότερα από είκοσι (20) μέλη σε περιοχές όπου ειδικές συνθήκες
το επιβάλλουν.
γ) η σύνταξη και υπογραφή από αυτά, καταστατικού που εγκρίνεται από το
Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού.
δ) οι ήδη λειτουργούντες αγροτικοί συνεταιρισμοί με μέλη λιγότερα των είκο
σι (20) συνεχίζουν τη λειτουργία τους.
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Άρθρο 5
Τύπος και περιεχόμενο καταστατικού
1. Το καταστατικό καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο που χρονολογείται και
υπογράφεται από τα ιδρυτικό του μέλη.
2. Το καταστατικό περιέχει υποχρεωτικά:
α) Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία και κατοικία των ιδρυτικών
μελών.
β) Την επωνυμία, έδρα και περιφέρεια του συνεταιρισμού.
γ) Το σκοπό και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού.
δ) Τους όρους εγγραφής, αποχώρησης και διαγραφής των μελών, καθώς και
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
ε) Το ύψος της συνεταιρικής μερίδας, τον τρόπο προσδιορισμού του αριθμού
των υποχρεωτικών μερίδων και καταβολής τους, τη διαδικασία απόδοσής τους
σε περίπτωση αποχώρησης, καθώς και το ύψος της ευθύνης των μελών.
στ) Τις προϋποθέσεις σύγκλησης και λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέ
λευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και το Εποπτικό Συμβούλιο
(Ε.Σ.).
ζ) Τις αρμοδιότητες της Γ.Σ., του Δ.Σ. και του Ε.Σ.
η) Τα ποσοστά επί των πλεονασμάτων χρήσης για δημιουργία αποθεματικών.
θ) Τον ορισμό Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, για την έγκριση του
καταστατικού και τη σύγκληση της Πρώτης Γενικής Συνέλευσης για ανάδειξη
των οργάνων διοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού.
3. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει:
α) Τη σύσταση και λειτουργία Τοπικών Συνελεύσεων (Τ.Σ.) και Ειδικών Συνε
λεύσεων (Ειδ. Σ.), τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους, τις σχέσεις τους με
τις Γενικές Συνελεύσεις και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών
τους.
β) Τη χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού, η οποία μπορεί να είναι απεριό
ριστος.
γ) Την υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων.
δ) θέματα σχετικά με την κοινή χρήση περιουσιακών στοιχείων των μελών.
ε) Τους όρους παροχής εργασίας των μελών και παράδοσης της παραγωγής
στο συνεταιρισμό, επεξεργασίας, διακίνησης και εμπορίας της από αυτόν,
καθώς και τις δυνατότητες παροχής προσωπικής εργασίας των μελών.
Άρθρο 6
Έ γκριση - Καταχώρηση Κ αταστατικού
Το καταστατικό εγκρίνεται από το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει
ο Αγροτικός Συνεταιρισμός.
1. Για την έγκριση του καταστατικού υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο της περι
φέρειας όπου εδρεύει ο αγροτικός συνεταιρισμός, αίτηση από το προσωρινό
Δ.Σ. που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
2. Αν το καταστατικό δεν είναι σύννομο, το Ειρηνοδικείο καλεί το προσωρι
νό Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις μέσα σε 5 ημέρες. Στη συνέχεια
εκδίδεται αμετάκλητη απόφαση, η οποία εάν δεν αποδέχεται την αίτηση, κατα27
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χωρείταιτ μαζί με το καταστατικό στο Ειρηνοδικείο. Από την καταχώρηση αυτή
ο αγροτικός συνεταιρισμός αποκτά νομική προσωπικότητα. Η ίδια διαδικασία
τηρείται και για την τροποποίηση του καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση, κυρω
μένο αντίγραφο της αποφάσεως και του καταστατικού αποστέλλεται από το
Ειρηνοδικείο στη Δ/νση Αγροτικών Συνεταιρισμών του Υπουργείου Γεωργίας.

ΜΕΛΗ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'
- Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α ΤΑ - ΥΠΟ ΧΡΕΩ ΣΕΙΣ
Άρθρο
Μέλη

7

1) Μέλη Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά ή και
νομικά πρόσωπα που κατέχουν εκμεταλλεύσεις σε οποιοδήποτε κλάδο της
αγροτικής οικονομίας, στις οποίες να διαθέτουν το μέγιστο του χρόνου τους
και από τις οποίες να προσπορίζονται κατά κύριο λόγο το εισόδημά τους και
ο κλάδος αυτός να προβλέπεται από τον καταστατικό σκοπό του Συνεταιρι
σμού. για την ίδια αγροτική εκμετάλλευση γίνεται δεκτό στο Συνεταιρισμό ένα
μόνο μέλος, με εξαίρεση τους ελεύθερους Δασικούς και Αλιευτικούς Συνεταιρι
σμούς Εργασίας.
2. Μέλος αγροτικού συνεταιρισμού δεν μπορεί να είναι μέλος και σε άλλον
αγροτικό συνεταιρισμό του ίδιου σκοπού και στην ίδια περιφέρεια.
3. Η ιδιότητα του ιδρυτικού μέλους Αγροτικού Συνεταιρισμού αποκτάται από
την καταχώρηση του καταστατικού στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρι
σμών, σύμφωνα με το άρθρο 6 και την καταβολή της συνεταιρικής μερίδας,
σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.
Άρθρο 8
Κωλύματα
1. Δεν μπορεί να γίνει μέλος Αγροτικού Συνεταιρισμού όποιος:
α) Ασκεί δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες του συνεταιρισμού.
β) Βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Τελεί υπό απαγόρευση.
δ) Έ χει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή εκ δόλου πλημμέλημα,
σε βάρος της περιουσίας Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή του Δημοσί
ου. Στην περίπτωση αυτή η απαγόρευση ισχύει μέχρι της διαγραφής της ποινής
σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
2. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλες προϋποθέσεις ή κωλύματα για
τη συμμετοχή στην Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση, αρκεί να μην καθίστα
ται επαχθής η ελεύθερη εγγραφή μελών. Οι σχετικές διατάξεις ισχύουν μόνο
για τα μετά από αυτές εγγραφόμενα μέλη.
Άρθρο 9
Διαδικασία εγγραφής μέλους
1. Η εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συνεταιρισμού, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Αν η αίτηση απορ28
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ριφθεί, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη γενική συνέλευση, η οποία
αποφασίζει οριστικά. Οι λοιποί όροι και η διαδικασία εγγραφής ορίζονται από
το καταστατικό.
2. Το Δ.Σ. υποχρεούται να ενημερώνει στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους
το Ειρηνοδικείο για κάθε μεταβολή των μελών του.
Ά ρ θ ρ ο 10
Υποχρεώσεις χαι Δικαιώματα τον μέλους
1. Κάθε μέλος του αγροτικού συνεταιρισμού υποχρεούται:
α) Να παραμένει μέλος του συνεταιρισμού για όσο χρόνο προβλέπει το κατα
στατικό του, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος πρόωρης αποχώρησής του,
που δηλώνει έξι τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιό
δου. Η διαδικασία και οι λοιποί όροι αποχώρησης ορίζονται στο καταστατικό.
β) Να καταβάλλει τη συν/κή μερίδα. Μέλος που καθυστερεί έστω και μιά
δόση της συν/κής μερίδας δεν έχει δικαίωμα φήφου στη Γενική Συνέλευση και
δικαίωμα εκλέγεσθαι.
2. Κάθε μέλος του Αγροτικού Συνεταιρισμού δικαιούται:
α) Να εκλέγει και να εκλέγεται στο Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο,
καθώς και ως αντιπρόσωπος σε ανωτέρου βαθμού Αγροτική Συνεταιριστική
Οργάνωση.
β) Να ζητεί πληροφορίες σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του Συνεται
ρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές πληρο
φορίες στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, Γενική Συνέλευση των
μελών.
γ) Να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να παίρνει αντίγραφο των πρα
κτικών αυτής καθώς και αντίγραφο του ισολογισμού και του λογαριασμού
Αποτελέσματα Χρήσης.
δ) Να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των ατομικών του λογαριασμών και
των αποφάσεων του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού.
ε) Να έχει δικαίωμα στο καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης και
στο προϊόν της εκκαθάρισης.
Ά ρ θ ρ ο 11
Αποχώρηση - θάνατος μέλους
1. Ο συνεταίρος δεν μπορεί να αποχωρήσει από το Συνεταιρισμό, πριν περά
σει ο χρόνος για τον οποίο έχει δεσμευτεί, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος
λόγος.
2. Ο συνεταίρος δηλώνει τη θέλησή του να αποχωρήσει από το Συνεταιρισμό,
τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
Η δήλωση αποχώρησης είναι ελεύθερα ανακλητή, κατά τη διάρκεια της δια
χειριστικής περιόδου μέσα στην οποία υποβλήθηκε.
3. Ο συνεταίρος που αποχωρεί αναλαμβάνει την ονομαστική αξία της συνε
ταιρικής του μερίδας ή του τμήματός της, που έχει ήδη καταβάλει, με ανάλογη
μείωσή της σε περίπτωση ζημιών του Συνεταιρισμού.
Το καταστατικό καθορίζει τη διαδικασία απόδοσης της συνεταιρικής μερίδας.
4. Αν ο συνεταίρος που ζήτησε να αποχωρήσει είναι μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή αντιπρόσωπος του Συνεταιρισμού
29

«Συνεταιριστική Πορεία» τ. 29/1 ο π

σε Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση ανωτέρου βαθμού, εκπίπτει αυτοδίκαια
από το αξίωμά του από την ημέρα που δήλωσε ότι αποχωρεί.
5. Αν η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού αποφασίσει τη μεταβολή του
σκοπού ή τη συγχώνευσή του με άλλον ή με άλλους Συνεταιρισμούς, τα μέλη
που διαφωνούν μπορούν να αποχωρούν απ* το Συνεταιρισμό και πριν περάσει
ο χρόνος για τον οποίο έχουν δεσμευτεί.
Η δήλωση για την αποχώρηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, μπο
ρεί δε αυτή να ανακληθεί μέσα σε ένα μήνα από τότε που υποβλήθηκε. Η απο
χώρηση επέρχεται όταν εγκριθεί με τελεσίδικη απόφαση ή τροποποίηση του
καταστατικού ή πραγματοποιηθεί η συγχώνευση.
6. Ο συνεταίρος υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζημιά του Συνεταιρισμού
από την πρόωρη λύση της συνεταιριστικής σχέσης, χωρίς σπουδαίο λόγο.
Το ύψος της ζημιάς προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Συνεταιρισμού, η ονομαστική αξία της
συνεταιρικής μερίδας του, μειωμένη ανάλογα όταν υπάρχει ζημία, αποδίδεται
στους κληρονόμους του στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, στη διάρκεια
της οποίας επήλθε ο θάνατος του μέλους.
Ο κληρονόμος, ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που υπο
δείχθηκε με έγγραφη συμφωνία, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις, υπεισέρχεται σε
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πέθανε.
Ά ρ θ ρ ο 12
Διαγραφή μέλους
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφασή του, υποχρεούται να
διαγράφει το μέλος του Συνεταιρισμού όταν:
α) Δεν έχει πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής του,
β) επήλθε στο πρόσωπό του ένα από τα κωλύματα εγγραφής,
γ) βλάπτει με πρόθεση τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού ή αδικαιολόγητα
δεν εκπληροί τις προς αυτόν υποχρεώσεις του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την απόφασή του περί διαγραφής
συνεταίρου, τάσσει σ’ αυτόν δεκαήμερη προθεσμία για παροχή εξηγήσεων και
άρση του λόγου διαγραφής, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
3. Στις περιπτώσεις του εδαφ. γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπε
ται προσφυγή του διαγραφέντος στην πρώτη Γενική Συνέλευση.
4. Κατά των παραπάνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται προσφυγή του διαγραφέντος στο Ειρηνοδικείο
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. ΤοΧΕιρηνοδικείο
δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και η απόφασή του δεν
υπόκειται σε ένδικα μέσα.
5. Η διαγραφή επέρχεται δέκα (10) ημέρες μετά την κοινοποίηση της απόφα
σης της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή από την τελεσιδι
κία της δικαστικής απόφασης.
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ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Δ '
Μ ΕΛΩ Ν - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ Ο Υ
Ά ρ θ ρ ο 13
Συνεταιριστική μερίδα

1. Συνεταιρική μερίδα είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο κάθε μέλος συμ
μετέχει στα κεφάλαια του Συνεταιρισμού και εκφράζει το σύνολο των δικαιω
μάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή. Κάθε συνεταίρος
υποχρεούται να έχει μία τουλάχιστον συνεταιρική μερίδα.
2. Το καταστατικό προβλέπει το ύψος της συνεταιρικής μερίδας, τις χρονικές
δόσεις καταβολής της και τον αριθμό των μερίδων των συνεταίρων. Το ύψος
της συνεταιρικής μερίδας, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα χιλιάδων
δραχμών (50.000) και ο χρόνος καταβολής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος
των δύο (2) χρόνων.
3. Η συνεταιρική μερίδα είναι αδιαίρετη, αμεταβίβαστη και ίση για όλους
τους συνεταίρους.
4. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης περισσότε
ρων της μιάς εκ των συνεταιρικών μερίδων εκ μέρους των μελών και τις από
αυτές απορρέουσες υποχρεώσεις και δικαιώματα, με την επιφύλαξη των διατά
ξεων του άρθρου 14 παράγρ. 1 και 16 παράγρ. 2 του παρόντος νόμου.
Ά ρ θ ρ ο 14
Ευθύνη του συνεταίρου για υποχρεώσεις τον Συνεταιρισμού
1. Για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού προς τρίτους τα μέλη ευθύνονται
περιορισμένα και μέχρι το δεκαπλάσιο τουλάχιστον του ύψους της συνεταιρι
κής μερίδας. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και θέσπιση υψηλότερου
ορίου ευθύνης των συνεταίρων.
Ό ταν από τον ισολογισμό της οικονομικής χρήσης προκύπτει ότι οι υποχρε
ώσεις του Συνεταιρισμού δεν καλύπτονται από τη συνολική συνεταιρική ευθύνη
των μελών τους και την αξία των περιουσιακών στοιχείων του Συνεταιρισμού
το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των
μελών για την αύξηση του ποσού της ευθύνης μέχρι να καλυφθεί το ποσό των
υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού και για ίσο ποσό για κάθε συνεταιρική μερίδα
των μελών
2. Η προσωπική ευθύνη των συνεταίρων απέναντι στους δανειστές του Συνε
ταιρισμού γεννάται όταν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι Κοινοπραξίες τους
αδυνατούν να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και μόνο όταν κατά
τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι οι υποχρεώσεις του Συνεταιρι
σμού υπερβαίνουν το ενεργητικό κατά το διπλάσιο του συνολικού ποσού των
κεφαλαίων του Συνεταιρισμού, που προέρχεται από τις καταβεβλημένες μερίδες
και τα δημιουργούμενα από το άρθρο 30 αποθεματικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί αμέσως τη Γενική Συνέ
λευση με θέμα τον επιμερισμό των ακάλυπτων χρεών του Συνεταιρισμού στα
μέλη του, πάντοτε εντός των ορίων ευθύνης τους, προς την οποία υποβάλλει
και πίνακα του επιμεριζόμενου χρέους του Συνεταιρισμού.
Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά
την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση, που αποφαίνεται με τη συνήθη
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απαρτία και πλειοψηφία, στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού και
κηρύσσεται από αυτό εκτελεστός.
3.
Ο συνεταίρος ευθύνεται με τον ίδιο τρόπο και μετά την έξοδό του από το
Συνεταιρισμό, για χρέη που αποδέχθηκε κατά την εγγραφή του. Η αξίωση του
Συνεταιρισμού ή τρίτων κατά του συνεταίρου, παραγράφεται μετά παρέλευση
πενταετίας από την έξοδό του.
4. Η ευθύνη του συνεταίρου παύει μετά την παρέλευση ενός έτους από την
ημερομηνία που περατώθηκε η εκκαθάριση του Συνεταιρισμού, στην περίπτωση
της πτώχευσης ή διάλυσής του, εκτός αν μέσα στο έτος έχει ασκηθεί εναντίον
του αγωγή.
5.
Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση κατά του συνεταίρου για χρέη του
Συνεταιρισμού προς τρίτους και το Δημόσιο.
Ά ρ θ ρ ο 15
Υποχρεώσεις των συνεταίρων προς τρίτους
1.
Οι δανειστές μέλους αγροτικού Συνεταιρισμού δεν έχουν δικαίωμα στη
συνεταιριστική μερίδα, στα πλεονάσματα της χρήσης και στα κινητά ή ακίνητα
που τυχόν η χρήση τους έχει παραχωρηθεί από το μέλος στο Συνεταιρισμό,
προτού γεννηθεί το δικαίωμα του δανειστή.
2. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή λήψη ασφαλιστικών μέτρων για χρέη των
συνεταίρων προς τρίτους: α) το αντάλλαγμα για τη χρήση των περιουσιακών
στοιχείων που έχουν παραχωρηθεί στο Συνεταιρισμό, β) τα προϊόντα της παρα
γωγής των μελών που παραδόθηκαν στο Συνεταιρισμό για πώληση ή διάθεση
στην αγορά, αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία και γ) το τίμημα
των παραπάνω προϊόντων.
3. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισμού από τρίτους: α)
χρημάτων, που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνεια για λογαρια
σμό μέλους του και β) απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού
προς τα μέλη του.
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ε '
Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η ΤΩ Ν Α Γ Ρ Ο ΤΙΚ Ω Ν Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΓΕ Ν ΙΚ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η - Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ
Ά ρ θ ρ ο 16
Γενική συνέλευση μελώ ν - Αρμοδιότητες
1.
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και
απαρτίζεται από όλα τα μέλη του.
2. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μία ψήφο.
Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι ο συνεταίρος διαθέτει και δεύτερη
ψήφο, εφ’ όσον κατέχει τουλάχιστον τέσσερις συνεταιριστικές μερίδες.
Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο όργανο.
Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης ανήκουν:
α) Η τροποποίηση του καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας και η διάλυση του Συνεταιρι32
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σμού.
γ) Η ψήφιση και η τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του
Συνεταιρισμού.
δ) Η συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε κοινές επιχειρήσεις σύμφωνα με το
άρθρο 2 παρ. 4, σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις ανωτέρου βαθμού ή σε Συνε
ταιριστικές Εταιρείες του άρθρου 39 και η αποχώρησή του από αυτές.
ε) Η εκλογή, ανάκληση, αντικατάσταση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των
μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και των αντι
προσώπων σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
στ) Η έγκριση για την αγορά ή την πώληση ακινήτου ή την ίδρυση βιοτεχνίας
ή βιομηχανίας, καθώς και η έγκριση για τη σύναψη δανείου για τους σκοπούς
αυτούς και ο καθορισμός του ανωτάτου ορίου και των όροον χορήγησης δανεί
ων προς τα μέλη του.
ζ) Η έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης
και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης ή της
επιβάρυνσης των μελών από τυχόν ζημιές.
η) Η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη του συνεταιρισμού για την εκπλήρω
ση συγκεκριμένων σκοπών, που πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται στο κατα
στατικό.
θ) Η έγκριση του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης του συνεταιρισμού
για τα επόμενα έτη και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.
ι) Κάθε άλλο θέμα το οποίο προβλέπεται στο καταστατικό, καθώς και ο ετή
σιος προϋπολογισμός δαπανών.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της, να μεταβιβάζει στο Διοικητι
κό Συμβούλιο την άσκηση των αρμοδιοτήτων της για την αγορά ή πώληση ακι
νήτου και τη ουναφή σύναψη δανείου για το σκοπό αυτό, καθώς και να εξου
σιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού που
εγκρίθηκε για μεταφορά κονδυλίων από ένα λογαριασμό σε άλλον.
Α ρ θ ρ ο 17
Σύγκληση - Συγκρότηση
ϊ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική
σύνοδό μία φορά το έτος. Η συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα του Συνε
ταιρισμού μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της χρήσης.
Η διαδικασία της σύγκλησης καθορίζεται από το καταστατικό.
2. Το διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο μπορούν να συγκαλούν έκτακτη
Γενική Συνέλευση για λόγους οι οποίοι προβλέπονται από το νόμο ή το κατα
στατικό ή όταν τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον του Συνεταιρισμού.
3. Το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του Συνεταιρισμού μπορεί να ζητήσει από
το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη τη συγκα
λούν αυτοδίκαια.
4. Το ίδιο ποσοστό μελών της παραγρ. 3 μπορεί να ζητήσει, κατά τους όρους
του καταστατικού, την εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξή της.
5. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο στα θέματα τα οποία περιλαμβάνο
νται στην πρόσκληση, θέματα αναβολής ή διακοπής της συνέλευσης, σύγκλησης
νέας, ή εγγραφής νέων μελών, δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην πρό3
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σκληση.
6.
Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Δ.Σ. για τη
διαπίστωση της απαρτίας και μέχρι της εκλογής του οριστικού προέδρου αυτής,
ο οποίος εκλέγεται με ψηφοφορία, όπως ορίζει το καταστατικό.
Ο πρόεδρος της Γενικής Σ\»νέλευσης προτείνει δύο πρακτικογράφους και δύο
ψηφολέκτες, οι οποίοι εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Ά ρ θ ρ ο 18
Α π α ρ τία μελών Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον στην αρχή της συνεδρία
σης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη (απαρτία).
2. Αν στην πρώτη συνεδρλίαση της Γενικής Σλ'νίλευσης δεν διαπιστωθεί
απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόκληση στον ίδιο τόπο,
την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.
Τη φορά αυτή υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών και μπορεί να συζητηθούν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
3. Για θέματα που απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου
19 η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τα 2/3 τουλάχι
στον των μελών. Ά λλως αναβάλλεται η συνέλευση και συνέρχεται χωρίς νέα
πρόσκληση στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας και
με τα ίδια ειδικά θέματα της ημερησίας διάταξης. Τη φορά αυτή υπάρχει απαρ
τία αν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη.
4. Τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου περιλαμβάνονται σε πίνακα που
αναρτά το Δ.Σ. στο χώρο συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετά από σχετι
κή διαπίστωση.
Ά ρ θ ρ ο 19
Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης
1.
Για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση στα θέματα της Ημερή
σιας Διάταξης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται
διαφορετικά από τον παρόντα νόμο.
Για τα παρακάτω θέματα απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των μελών που
συγκροτούν την απαρτία, στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης,
α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυσης του συνεταιρισμού,
β) Μεταβολή του σκοπού ή συγχώνευση του συνεταιρισμού,
γ) τροποποίηση του Καταστατικού του συνεταιρισμού,
δ) Εκποίηση ή δωρεά ακινήτων του συνεταιρισμού.
2. Η ψηφοφορία γίνεται όπως ορίζει το Καταστατικό.
Η ψηφοφορία είναι μυστική για τα παρακάτω θέματα:
α) Αρχαιρεσίες
β) Παροχή εμπιστοσύνης
γ) Απαλλαγή από ευθύνη
δ) Προσωπικά θέματα.
3. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαί
ωμα ψήφου σε θέματα απαλλαγής από ευθύνη τους στο Συνεταιρισμό.
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Ά ρ θ ρ ο 20
Ακύρωση απόφασης ¡'ενικής Συνέλευσης
1. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ποι> έχει ληφθεί κατά παράβαση των δια
τάξεων του παρόντος νόμου ή του καηιστατικού υπόκειται σε κύρωση.
2. Η ακύρωση κηρύσσεται από ίο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της
συνεταιριστικής οργάνωσης μετά από Όίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των
μελών του συνεταιρισμού ή των αντιπροσώπων ή μέλους που ειδικά θίγεται
από την απόφαση.
Η αίτηση για την ακύρωση πρέπει να ασκηθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
την λήψη της απόφασης.
Αν πρόκειται για ακύρωση εκλογής ή ανάκλησης μελών του Διοικητικού ή
του Εποπτικού Συμβουλίου ή αντιπροσώπων, η αίτηση πρέπει να ασκηθεί μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης.
Το δικαστήριο δικάζει την αίτηση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων και η απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.
3. Αν η ακυρωτική απόφαση αφορά την εκλογή ενός ή περισσοτέρων μελών
του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου, για τα οποία δεν υπάρχουν
αναπληρωματικοί, τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι περισσότερα από τα μισά
του όλου αριθμού τους, συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση με μόνο θέμα την
εκλογή ισαρίθμων μελών που ακυρώθηκε η εκλογή τους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση με την ακυρωτική απόφαση διορίζεται συγχρόνως
προσωρινό Διοικητικό ή Εποπτικό Συμβούλιο από μέλη του Συνεταιρισμού και
διατάσσεται η διενέργεια εκλογών, για ανάδειξη Διοικητικού ή Εποπτικού Συμ
βουλίου ή μελών αυτών μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης.
Ά ρ θ ρ ο 21
Τ ο π ικ ές Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ις — Ε ιδ ικ έ ς Σ υ ν ελ εύ σ εις
1. Το καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορεί να προβλέπει τη λει
τουργία Τοπικών ή Ειδικών Συνελεύσεων των μελών του.
2. Το καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού καθορίζει τον τρόπο λει
τουργίας της Τοπικής ή της Ειδικής Συνέλευσης και τη σχέση τους με το Διοι
κητικό Συμβούλιο.
Ά ρ θ ρ ο 22
Διοικητικό Σ υμβούλιο
Συγκρότηση
—

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αποτελείται από πέντε τουλά
χιστον μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Ο αριθμός
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ορίζεται από το
καταστατικό και είναι περιττός. Στο Δ.Σ. μετέχει επιπλέον και εκπρόσωπος του
προσωπικού αν τρεις μήνες πριν τις εκλογές ο αριθμός των μελών του μόνι
μου προσωπικού του Συνεταιρισμού είναι μεγαλύτερος από είκοσι (20). Ο
εκπρόσωπος του προσωπικού συμμετέχει και έχει όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. μόνο σε θέματα προσωπικού.
2. Το Δ.Σ. εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό δικαστικά και εξώδικα και αποφασί
ζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του μέσα στα
πλαίσια του νόμου του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευ35
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σης. Το Δ.Σ. μπορεί να ορίζει ότι ο πρόεδρός του εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό
δικαστικά και εξώδικα και να μεταβιβάζει την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων
του ή αναθέτει τη διεξαγωγή ορισμένων εργασιών και την υπογραφή των σχετι
κών πράξεων και εγγράφων σε ένα από τα μέλη του ή σε υπάλληλο του Συνε
ταιρισμού.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μιά φορά το μήνα. Οι
συνεδριάσεις του δεν είναι δημόσιες.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη του
είναι περισσότερα από τα απόντα και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέ
δρου.
5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να μετέχει στις συνεδριά
σεις του, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, ή σύζυγο ή τέκνα
του.
6. Αν ο πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αντίδικοι του
Συνεταιρισμού, το Συνεταιρισμό εκπροσωπεί το Εποπτικό Συμβούλιο ή το από
αυτό εξουσιοδοτημένο μέλος του.
Ά ρ θ ρ ο 23
Α ρχαιρεσίες
1. Τις εκλογές στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις για την ανάδειξη
του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων
διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση
των μελών και αποτελείται από τρία (3) μέλη. Στις εκλογές των Δευτεροβαθ
μίων, Τριτοβαθμίων, των Κοινοπραξιών και της ΠΑΣΕΓΕΣ παρίσταται δικα
στικός αντιπρόσωπος διοριζόμενος από το αρμόδιο δικαστήριο.
2. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη που είναι εγγε
γραμμένα στο Συνεταιρισμό έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομη
νία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
Οι εκλογές διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με όσα ορίζει το
καταστατικό.
3. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο πίνακα υποψηφίων στον οποίο εγγράφο
νται χωριστά και με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμ
βούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο και ως αντιπρόσωποι, οι επιθυμούντες να
εκλεγούν ύστερα από αίτησή τους ή όσοι προτείνονται από πέντε (5) τουλάχι
στον μέλη.
Η αίτηση εγγραφής ή η πρόταση κατατίθεται στα γραφεία του Συνεταιρισμού
τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.
Σε περίπτωση αναβολής της συνελεύσεως μπορεί να προστεθούν και νέοι
•υποψήφιοι με την ίδια διαδικασία. Ο πίνακας υποψηφίων διανέμεται στα μέλη
κατά το χρόνο των εκλογών από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τοιχοκολλείται σε δύο τουλάχιστον εμφανή σημεία στην αίθουσα της Γενικής Συνέ
λευσης. Κάθε μέλος ψηφίζει μυστικά με την τοποθέτηση σταυρού προτίμησης.
Οι σταυροί προτίμησης είναι ίσοι με το ήμισυ συν ένα του αριθμού των
μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων.
4. θεωρούνται εκλεγέντες οι συγκεντρώσαντες τις περισσότερες ψήφους και
σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι μη εκλεγέντες θεωρούνται ανα
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πληρωματικοί κατά τη σειρά των ψήφοτν που έλαβαν. Τα αναπληρωματικά μέλη
καταλαμβάνουν κενουμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι λήξεως της θητείας
τους.
5. Στον ενιαίο πίνακα δεν υπάρχει περιορισμός για τον αριθμό των υποψη
φίων. Ό μω ς σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι ιερότερος του αριθμού
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικού Συμβουλίου και Αντιπρο
σώπων.
6. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμ
βουλίου και των Αντιπροσώπων είναι τριετής.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως μετά την εκλογή του και
εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία,
σύμψωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του παρόντος νόμου.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει
ανάκληση και ανακατανομή αξιωμάτων, εφόσον ζητηθεί από τα 2/3 τουλάχι
στον του συνόλου των μελών του. Δεν ανακαλείται κατά τα ανωτέρω μόνο ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, παρά μόνο από τη Γενική Συνέλευση,
με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 και για συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται
στο Καταστατικό.
8. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, κενουμένης για
οποιονδήποτε λόγο θέσης ή θέσεων των μελών τοπυ Διοικητικού Συμβουλίου
προ της λήξεως της θητείας τους, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρούται από
μέλη του Συνεταιρισμού που ορίζονται με απόφαση του εποπτικού Συμβουλίου,
εφόσον ο αριθμός των ελλειπόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι
μικρότερος του μισού του συνολικού αριθμού των μελών του.
Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη
σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία υποχρεούται να εκλέξει νέα
μέλη προς συμπλήρωση των υπαρχόντων κενών θέσεων του Διοικητικού Συμ
βουλίου. Τα μέλη που εκλέγονται, συνεχίζουν τη θητεία των παλαιών μελών.
Αν ο αριθμός των κενούμενων θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο
μεγαλύτερος του ημίσεως των μελών του, το Εποπτικό Συμβούλιο συμπληρώνει
με απόφαση του τις κενούμενες θέσεις και ταυτόχρονα συγκαλεί τη Γενική
Συνέλευση με θέμα εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ως μέλος του Διοικητικού και Εποπτι
κού Συμβουλίου:
α) Ό ποιος έχει παραπεμφθεί από την Εισαγγελική αρχή στο Αρμόδιο Δικα
στήριο για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία,
δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, υπεξαγωγής, εγγράφου, λαθρεμπορία, κατοχή, χρήση και εμπορία ναρκωτικών μέχρι την
έκδοση οριστικής και αμετακλήτου αποφάσεως.
β) Ό ποιος έχει καταδικαστεί με οριστική και αμετάκλητη απόφαση για οποι
οδήποτε από τα αδικήματα της παρ. 9α, μέχρι τη διαγραφή της ποινής του
κατά την κείμενη Νομοθεσία.
10. α) Ό ποιος είναι μέλος Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου και έχει
παραπεμφθεί από την Εισαγγελική αρχή στο Αρμόδιο Δικαστήριο για οποιοδή
ποτε από τα αδικήματα της παραγράφου 9α, η ιδιότης του αναστέλλεται για
όσο διάστημα απαιτείται έως την έκδοση οριστικής και αμετακλήτου αποφάσξως.
β) Σε περίπτωση που μέλος Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου έχει
καταδικασθεί με οριστική και αμετάκλητη απόφαση για οποιοδήποτε από τα
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αδικήματα της παρ. 9α, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του και στερείται
του δικαιώματος να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα μέχρι τη διαγραφή της ποινής
του κατά την κείμενη Νομοθεσία.
11. Επίσης δεν μπορεί να εκλεγεί ή να παραμείνει μέλος Διοικητικού και
Εποπτικού Συμβουλίου όποιος:
α) Στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
β) Ασκεί ή μετέχει μέσω του ή της συζύγου του ή των τέκνων του ή εργάζε
ται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχείρηση με σκοπούς όμοιους με
εκείνους που επιδιώκει ο Συνεταιρισμός.
γ) Κατέχει το αξίωμα του βουλευτού.
δ) Δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
ε) Είναι υπάλληλος του Συνεταιρισμού ή είναι υπάλληλος νομικού προσώπου
στο οποίο μετέχει ο Συνεταιρισμός ή δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος κρατι
κών τραπεζών.
στ) Καθυστερεί την εξόφληση της συνεταιριστικής του μερίδας ή ληξιπρόθε
σμων χρεών του στο συνεταιρισμό.
12. Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη κωλύματος μετά την εκλογή του ή κατά τη
διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δημιουργείται σε μέλος
κώλυμα από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, το μέλος αυτό
εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμά του.
Στη διαπίστωση προβαίνει το Εποπτικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα ημέρες από
την εμφάνιση κωλύματος. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας, προ
βαίνει στη διαπίστωση το αρμόδιο για την εποπτεία του συνεταιρισμού όργανο,
με ειδική και αιτιολογημένη απόφασή του.
Το Εποπτικό Συμβούλιο που αδράνησε τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα
έτος. Εάν το κώλυμα αφορά μέλος του Ε.Σ., η διαπίστωση γίνεται από το
αρμόδιο για την Εποπτεία των Συνεταιρισμών όργανο κατά τον ίδιο τρόπο.
Το Εποπτικό Συμβούλιο υποχρεούται με αιτιολογημένη απόφασή του να αποπέμψει αμέσως το μέλος στο οποίο διαπιστώθηκε ή δημιουργήθηκε το κώλυμα.
Σε περίπτωση αδράνειας του εποπτικού Συμβουλίου να αποπέμψει το μέλος,
υπόκειται στις πιο πάνω ποινικές κυρώσεις. Στην ανάκληση του κωλυομένου
μέλους του Συμβουλίου προβαίνει το αρμόδιο όργανο που ασκεί την Εποπτεία
των συνεταιρισμών με ειδική προς τούτο αιτιολογημένη πράξη του.
Ά ρ θ ρ ο 24
Ευθύνη μελώ ν Διοικητικού Συμβουλίου - Αποζημίωση.
1.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται συμμέτρως για κάθε
ζημιά που υπαιτίως προκάλεσαν στο Συνεταιρισμό κατά την άσκηση των καθη
κόντων τους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το ένα δέκατο (1/10)
τουλάχιστον του αριθμού των μελών του συνεταιρισμού ή των αντιπροσώπων
μπορεί να ασκήσουν αγωγή άποζημίωσης εναντίον μέλους ή μελών του Διοικη
τικού Συμβουλίου με αίτημα την αποκατάσταση της ζημίας.
3. Το Καταστατικό της Συνεταιριστικής Οργανώσεως δύναται να προβλέπει
την παροχή αποζημιώσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την απα
σχόλησή τους με τις υποθέσεις του Συνεταιρισμού. Το ύψος της αποζημιώσεως
καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και είναι ανεξάρτητη από τα έξοδα κίνη
σης και παράστασης και από άλλες δαπάνες, που γίνονται για το Συνεταιρισμό
και αποδίδονται στα μέλη, κατά τους όρους του καταστατικού.
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Σ Τ '
Ε Π Ο Π Τ Ε ΙΛ - Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ
Ά ρ θ ρ ο 25
Εποπτικό Συμβούλιο
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης και της διαχείρισης των υποθέσε
ων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κοινοπραξιών τους
ασκείται από το Εποπτικό Συμβούλιο.
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, ένα
από τα οποία εκλέγεται ως Πρόεδρος. Για την εκλογή, συγκρότηση και λειτουρ
γία του Εποπτικού Συμβουλίου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 23 του παρό
ντος. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου συνεταίρος που
κατά την προηγούμενη θητεία ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ίδιας Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή Κοινοπραξίας, καθώς και οργα
νώσεων ανωτέρου βαθμού στις οποίες μετέχει η οργάνωση.
Ο συνεταίρος δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλος Διοικητικού και Εποπτι
κού Συμβουλίου των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κοινοπρα
ξιών τους.
3. Έργο του Εποπτικού Συμβουλίου είναι να ελέγχει την τήρηση των διατά
ξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευ
σης.
Λαμβάνει γνώση των βιβλίων, εγγράφων και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου
για το λογιστικό - διαχειριστικό έλεγχο, και ζητεί πληροφορίες για την πορεία
των υποθέσεων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κοινοπρα
ξιών τους.
4. Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει για κάθε διαχειριστική περίοδο αναλυ
τική και για κάθε δραστηριότητα κατατοπιστική έκθεση την οποία υποχρεούται
να δημοσιοποιήσει δέκα (10) ημέρες προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, τουλάχιστον, μία φορά στους δύο
μήνες.
6. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου έχουν εφαρ
μογή και στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.
Ά ρ θ ρ ο 26
Εποπτεία Α γροτικώ ν Συνεταιριστικώ ν Οργανώσεων
και Σ υνεταιριστικώ ν Εταιρειών
1. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κάθε βαθμού, Κοινοπραξίες και οι Εταιρείες
τους, τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους.
2. Η εποπτεία έχει σκοπό:
α. Τη νόμιμη λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, των
Κοινοπραξιών και των Συνεταιριστικών Εταιρειών και ιδίως την τήρηση από
τα όργανά τους του νόμου, του καταστατικού και των κανονισμών.
β. Το διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο των Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων των Κοινοπραξιών και των Συνεταιριστικών Εταιρειών και γενι
κά την παρακολούθηση της οικονομικής τους κατάστασης.
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γ. Την υποβοήθηση του έργου των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων,
των Κοινοπραξιών και των Εταιρειών τους για την ορθολογική οργάνωση, τη
σωστή επιχειρηματική δράση, την αποδοτική λειτουργία και την πληρέστερη
άσκηση των δραστηριοτήτων τους.
δ. Την υποβοήθηση των Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστι
κών Οργανώσεων, των Κοινοπραξιών και των Εταιρειών τους στην άσκηση
των αρμοδιοτήτων τους.
3. Η εποπτεία του Κράτους στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις,
Κοινοπραξίες και Εταιρείες τους, ασκείται από Σώμα Ειδικών Ελεγκτών, η
σύνθεση και η λειτουργία του οποίου θα καθοριστεί με Προεδρικό Διάταγμα,
που θα εκδοθεί εντός τετραμήνου από της ισχύος του παρόντος. Το Σώμα Ειδι
κών Ελεγκτών θα τεθεί σε λειτουργία το αργότερο εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου.
Οι δαπάνες λειτουργίας του Σώματος Ειδικών Ελεγκτών καλύπτονται από
τέλος 0,50% επιβαλλόμενο στα πάσης φύσεως χορηγούμενα δάνεια στις αγροτι
κές συνεταιριστικές οργανώσεις, Κοινοπραξίες και Εταιρείες τους, από το 1%
από τα έσοδα του ΕΑΓΑ που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 5 του Νόμου 1790/1988, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και από
άλλους πόρους που θα προβλεφθούν από το Προεδρικό Διάταγμα.
Τα έσοδα που προέρχονται από τον ΕΑΓΑ θα καταβάλλονται σύμφωνα με το
εδάφιο β' της παρ. 1 του άρθρου 43 του παρόντος.
4. Ο έλεγχος είναι είτε αυτεπάγγελτος, είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομέ
νου και διακρίνεται σε γενικό και ειδικό. Ο γενικός έλεγχος διενεργείται μία
φορά τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια.
Στις Δευτεροβάθμιες και Τριτοβάθμιες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
και Συνεταιριστικές Εταιρείες ο γενικός έλεγχος διενεργείται κατ’ έτος.
Ο ειδικός έλεγχος διενεργείται κατά την κρίση του ειδικού σώματος ελεγκτών
ή όταν υπάρχουν καταγγελίες ή ενδείξεις για πιθανές ανωμαλίες στη διαχείρι
ση.
'
5. Οι ελεγκτές αποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο Εποπτικό Συμβούλιο
της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή στο Διοικητικό Συμβούλιο των Συνεταιριστι
κών Εταιρειών για να το ανακοινώσει στην πρώτη Γενική Συνέλευση των
μελών της οργάνωσης που ελέγχθηκε. Στη συνέλευση αυτή δικαιούται και
καλείται να παρίσταται και ο ελεγκτής που διενήργησε τον έλεγχο.
Στην περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της Οργάνωσης που ελέγχθηκε δεν
ανακοινώνουν το πόρισμα στην πρώτη Γενική Συνέλευση, τα εποπτικά όργανα
του Ειδικού Σώματος Ελεγκτών υποχρεούνται εντός μηνός να απευθύνονται
στη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά από το Εποπτικό Συμβούλιο των
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων για την ανακοίνωση του πορίσματος
του ελέγχου.
Αν από το πόρισμα του ελέγχου προκύπτει ότι έχουν συντελεστεί πράξεις
τιμωρούμενες από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, το Ελεγκτικό Όργανο
υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να υποβάλλει το πόρισμά του ή τη σχετι
κή του έκθεση στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
6. Το Ειδικό Σώμα Ελεγκτών υποχρεούται να συντάσσει και να αποστέλλει
στην Πανελλήνια Συνομοσπονδία ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τη διεξαγωγή
της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, με σκοπό την ανακοίνωση σ’ αυτήν, την
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ετήσια Περιληπτική Έκθεση για τους Ελέγχους που διενήργησαν τα Ελεγκτικά
Ό ργανα κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Τακτική
Γενική Συνέλευση, καθώς και τα αντίστοιχα συμπεράσματά τους.
7. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Υπουργείου Εμπορίου στις Ανώνυμες Συνε
ταιριστικές Εταιρείες δεν θίγονται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, εκτός
από τις διατάξεις που αφορούν το διαχειριστικό, λογιστικό και οικονομικό
έλεγχο των Συνεταιριστικών Ανώνυμων Εταιρειών που ελέγχονται σύμφωνα με
τον παρόντα Νόμο και δεν υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο των Σ.Ο.Ε.
όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του υπουργού Εμπορίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ζ '
Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Ω Ν Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ω Ν
Ά ρ θ ρ ο 27
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ

Η Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία των 2/3 των μελών των Αγρο
τικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κοινοπραξιών τους και την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων αυτής της απαρτίας, εκδίδει εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας των, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται από το καταστατικό
του.
Αν δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση συγκαλείται εκ νέου χωρίς πρόσκληση
στον Ιδιο τόπο, ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια ειδικά
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Τη φορά αυτή υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.
Ά ρ θ ρ ο 28
Υποχρεω τικά βιβλία των Αγροτικώ ν
Συνεταιριστικώ ν, Κ οινοπραξιώ ν και Εταιρειών τους
Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί υποχρεούνται να τηρούν τα παρακάτω βιβλία,
θεωρημένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους.
α) Βιβλίο μητρώου των μελών.
β) Βιβλίο μητρώου μελών κλαδικών οργανώσεων παραγωγής, εφόσον υπάρ
χουν.
“
γ) Βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων.
δ) Βιβλίο πρακτικών Τοπικών και Ειδικών Συνελεύσεων εφ’ όσον λειτουρ
γούν.
ε) Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
στ) Βιβλίο περιουσίας της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης.
ζ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το καταστατικό, τον Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων και από τις κείμενες περί ομάδων παραγωγών διατά
ξεις, εφόσον η οργάνωση έχει αναγνωριστεί ως Ομάδα παραγωγών.
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Δ '
Μ Ε Λ Ω Ν - Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Υ
Ά ρ θ ρ ο 29
Οικονομική χρήση - Π ρογραμματισμός

Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ

1. Η οικονομική χρήση της συνεταιριστικής οργάνωσης λήγει την 30 Ιουνίου
ή την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, όπως ορίζεται στο καταστατικό.
Η πρώτη μετά τη σύσταση της Συνεταιριστικής Οργάνωσης οικονομική χρήση
λήγει την 30 Ιουνίου ή την 31 Δεκεμβρίου του επομένου από τη σύσταση έτους.
2. Κατά τη λήξη της χρήσης γίνεται απογραφή και συντάσσεται ο Ισολογι
σμός και ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης, τους οποίους το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του Εποπτικού Συμβουλίου ένα
μήνα πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Με τη λήξη της χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει Έκθεση
Πεπραγμένων για τη δραστηριότητα της Οργάνωσης κατά την υπόψη χρήση και
Πρόγραμμα Δράσης και Ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Οργάνωσης για την
επόμενη χρήση.
Το Πρόγραμμα Δράσης και Ανάπτυξης συνοδεύεται απαραιτήτως από προϋ
πολογισμό δαπανών και από αιτιολογική έκθεση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Οργάνωσης υποβάλλει τα
στοιχεία των παρ. 2 και 3 στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά το τέλος της
χρήσης, για έγκριση. Κάθε πρόταση για έγκριση ή μή του Ισολογισμού και του
λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
5. Η μή έγκριση από την γενική Συνέλευση του Ισολογισμού ισοδυναμεί με
υποβολή και υπερψήφιση προτάσεως μομφής κατά του Δ.Σ., επιφέρει την
παραίτησή του και την προκήρυξη και διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη
νέου Δ.Σ. εντός τριμήνου από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Για το
μεσολαβούν διάστημα, η Γενική Συνέλευση προτείνει προσωρινό Δ.Σ. το οποίο
διορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6. Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης, μετά την έγκρι
σή τους από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
στο Ειρηνοδικείο και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της οποίας είναι
μέλος και φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο.
Ο Ισολογισμός της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών υποβάλλεται κατά τα
παραπάνω στην Πανελλήνια Συνομοσπονδία και φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο
που τηρείται σ’ αυτήν.
7. Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι Κοινοπραξίες των Ενώσεων
Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις και η Πανελ
λήνιος Συνομοσπονδία, υποχρεούνται να συντάσσουν τον Ισολογισμό τους
εντός των υπό του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων καθοριζομένων προθε
σμιών και να δημοσιεύσουν τον Ισολογισμό μέσα σε ένα μήνα από τη σύνταξή
του.
Η δημοσίευση γίνεται σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στο νομό που εδρεύ
ουν (κατά προτίμηση ημερήσια).
Ά ρ θ ρ ο 30
1.
Το καθαρό πλεόνασμα της οικονομικής χρήσης προκύπτει αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα, τα πάσης φύσης έξοδα της συνεταιριστικής
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οργάνωσης, οι πάσης φύσης αποσβέσεις και καλυφθούν τυχόν ζημίες προηγου
μένων χρήσεων.
2. Ποσοστό τουλάχιστον 10% από το καθαρό πλεόνασμα της διαχειριστικής
χρήσης περιέρχεται σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου το
συνολικό ποσό φθάνει στο ύψος της συνολικής αξίας των συνεταιριστικών
μερίδων. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερο ύψος. Στο τακτικό
αποθεματικό περιέρχονται:
α) Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τα καταστατικά και τα ποσά που
προέρχονται από ποινικές ρήτρες.
β) Τα έσοδα που περιέρχονται στη Συνεταιριστική Οργάνωση από χαριστική
αιτία ή από επιχορηγήσεις αναπτυξιακών νόμων, εκτός αν υπάρχει ειδικός
όρος.
γ) Κάθε άλλο έσοδο για το οποίο δεν ορίζεται από το καταστατικό ο ειδικός
προορισμός του.
Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση και συντήρη
ση του πάγιου κεφαλαίου και για επενδύσεις.
3. Μετά την αφαίρεση του ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με την αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία των άρθρων 18 παρ. 3 και 19 παρ. 1 αντίστοιχα την κράτηση
ποσοστού από το καθαρό πλεόνασμα της οικονομικής χρήσησς για τη δημιουρ
γία έκτακτου και ειδικού αποθεματικού.
4. Το έκτακτο αποθεματικό χρησιμοποιείται για την κάλυψη ζημιών της συνε
ταιριστικής οργάνωσης γενικά και των ζημιών στην παραγωγή, στα περιουσια
κά στοιχεία της συνεταιριστικής οργάνωσης και των μελών της.
Οι ζημιές στα περιουσιακά στοιχεία των συνεταίρων καλύπτονται μόνο όταν
η χρήση τους έχει παραχωρηθεί στο συνεταιρισμό.
5. Το απομένον υπόλοιπο του καθαρού πλεονάσματος της οικονομικής χρή
σης διανέμεται στα μέλη ως εξής:
Μέχρι το ένα τρίτο (1/3) διανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των υποχρεωτι
κών μερίδων το δε υπόλοιπο ανάλογα με το ύψος των υποχρεωτικών μερίδων,
το δε υπόλοιπο ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών κάθε μέλους με το Συνε
ταιρισμό.
Ειδικά για τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών το καθαρό πλεόνασμα της
διαχειριστικής χρήσης μετά την κράτηση για τη δημιουργία αποθεματικών, σύμ
φωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, διανέμεται στους
Συνεταιρισμούς μέλη, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο οικονομικό αποτέλε
σμα της Ένωσης.
6. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με την αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία των άρθρων 18 παρ. 3 και 19 παρ. 1 αντίστοιχα, να μη διανεμηθεί
μέρος ή και όλο το απομένον υπόλοιπο του καθαρού πλεονάσματος της οικο
νομικής χρήσης στα μέλη του Συνεταιρισμού αλλά να χρησιμοποιηθεί για την
κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.
Δικαίωμα στο καθαρό πλεόνασμα έχουν και τα μέλη που αποχώρησαν στο
τέλος της οικονομικής χρήσης και καταβάλλεται σ’ αυτούς μαζί με τη συνεται
ριστική τους μερίδα.
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Η '
Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ ΜΟΡΦΕΣ Σ Υ Λ Λ Ο Γ ΙΚ Η Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ ΤΩ Ν Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ Ω Ν
Ά ρ θ ρ ο 31
Κ λαδικές Οργανώσεις Παραγωγής Α γροτικού Συν/σμού (ΚΟΠΑΣ)
1. Το Καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορεί να προβλέπει τη
συγκρότηση και λειτουργία από τα μέλη του, Κλαδικών Οργανώσεων Παραγω
γή Αγροτικού Συνεταιρισμού (Κ.Ο.Π.Α.Σ.) που αντιστοιχούν στους κλάδους
παραγωγής και στα βασικά προϊόντα ή δραστηριότητες του Συνεταιρισμού.
Για τη συγκρότηση Κ.Ο.Π.Α.Σ. απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον δέκα (10)
μελών, τα οποία ασχολούνται με το σχετικό προϊόν. Με απόφαση του Υπουρ
γείου Γεωργίας και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας
Διεύθυν.σης Γεωργίας, μπορεί να συσταθεί και δεύτερη Κ.Ο.Π.Α.Σ. για το ίδιο
βασικό προϊόν, όταν ειδικές συνθήκες το απαιτούν.
2. Η ΚΟΠΑΣ αποτελεί ένωση φυσικών προσώπων χωρίς νομική προσωπικό
τητα.
Η διοίκηση και εκπροσώπηση της ΚΟΠΑΣ, τα ειδικότερα δικαιώματα και
υποχρεώσεις των μελών της, το ύψος της μερίδας, τους καθώς και κάθε άλλο
θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία της ρυθμίζονται από ειδικό
κανονισμό λειτουργίας της ΚΟΠΑΣ, ο οποίος καταρτίζεται από τα μέλη της
στα πλαίσια του καταστατικού του Αγροτικού Συνεταιρισμού.
Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφο
ρούν τις εταιρείες και οι διατάξεις του καταστατικού του Αγροτικού Συνεται
ρισμού στον οποίο ανήκει η ΚΟΠΑΣ.
3. Σε κάθε ΚΟΠΑΣ έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη του Συνεταιρι
σμού, τα οποία ασχολούνται με την παραγωγή του σχετικού προϊόντος.
4. Οι δραστηριότητες τις οποίες κάθε ΚΟΠΑΣ αναπτύσσει, καθορίζονται από
την Ειδική Συνέλευση των μελών της και το καταστατικό του Αγροτικού Συνε
ταιρισμού.
5. Οι Ειδικές Συνελεύσεις αφορούν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υπο
χρεώσεις των ενδιαφερομένων συνεταίρων ως προς τον κλάδο ή τη δραστηριό
τητα του Συνεταιρισμού. Για τα θέματα αυτά των ΚΟΠΑΣ απαιτείται απόφαση
της Ειδικής Συνέλευσης.
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ θ '
Π Τ Ω Χ Ε Υ Σ Η - Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η - Δ ΙΑ Λ Υ Σ Η
Ά ρ θ ρ ο 32
Πτώχευση - Διαδικασία
1. Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση κηρύσσεται σε πτώχευση:
α) Αν παύσει τις πληρωμές των χρεών της.
β) Αν στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το παθητικό της υπερβεί το ενερ
γητικό. της κατά το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού της ευθύνης των
μελών της.
2. Η πτώχευση κηρύσσεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της
Συνεταιριστικής Οργάνωσης μετά από αίτηση:
α) Οποιουδήποτε πιστωτή που έχει έννομο συμφέρον.
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β) Του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης ή των εκκαθαριστών.
3. Η υπό εκκαθάριση Συνεταιριστική Οργάνωση κχιρύσσεται σε πτώχευση,
μόνο αν δεν έχει συντελεστεί η διανομή.
4. Αν υποβληθεί δήλωση - αίτηση πτώχευσης της Συνεταιριστικής Οργάνωσης
από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξή της σε
πτώχευση από οποίονδήποτε τρίτο, το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι εκκαθαριστές
συγκαλούν εντός δέκα (10) ημερών τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή
έκτακτης εισφοράς, για την πρόληψη της πτώχευσης.
Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται Ισολογισμός και Έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση της Συνεταιριστικής Οργάνωσης
και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.
Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία
και πλειοψηφία επιβάλλει στα μέλη έκτακτη εισαχιρά, ανάλογα με τον αριθμό
των υποχρεωτικών μερίδων του και μέσα στα,όρια της από το καταστατικό
προβλεπόμενης ευθύνης. Η εισφορά αυτή βαρύνει και τα μέλη που αποχώρησαν
για οποιονδήποτε λόγο και τρόπο μέσα στον τελευταίο πριν από την υποβολή
της αιτήσεως για την κήρυξη της πτώχευσης χρόνο.
Η εισφορά καταβάλλεται μέσα σε διάστημα τριάκοντα ημερών από τη λήψη
της αποφάσεως στη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το Διοικητικό
Συμβούλιο ή οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να υποβάλουν πίνακα, για την
έκτακτη εισφορά στο Ειρηνοδικείο που κηρύσσεται εκτελεστός από αυτό.
5. Μέσα σε εξήντα ημέρες από την κατάθεση της δήλωσης της προηγούμενης
παραγράφου του παρόντος άρθρου ή από την κοινοποίηση στη Συνεταιριστική
Οργάνωση της αιτήσεως για την κήρυξή της σε πτώχευση, το Διοικητικό Συμ
βούλιο είναι υποχρεωμένο να δηλώσει στο Πρωτοδικείο αν συνεχίζει ή όχι τις
πληρωμές ή αν η διαφορά μεταξύ Παθητικού και Ενεργητικού μειώθηκε κάτω
από το όριο της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
6. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο, εφ’ όσον εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι
της παρ. 1 του άρθρου αυτού, μετά την πάροδο της κατά την προηγούμενη
παράγραφο προθεσμίας, κηρύσσει τη Συνεταιριστική Οργάνωση σε πτώχευση.
7. Από την κήρυξή της σε πτώχευση η Συνεταιριστική Οργάνωση διαλύεται.
Η πτώχευση της Οργάνωσης δεν συνεπάγεται την πτώχευση των μελών.
8. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο διορίζει προσωρινό σύνδικο ως και τριμελή
επιτροπή, που τα δύο μέλη της εκλέγονται από τα μέλη των πιστωτών και το
τρίτο από τα μέλη της πτωχευσάσης Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης.
Αν οι πιστωτές είναι λιγότεροι από τέσσερις, ορίζεται διμελής επιτροπή, η
οποία προέρχεται ανά ένα μέλος από τους πιστωτές και τη συνεταιριστική
οργάνωση.
9. Με αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή
του συνδίκου ή της επιτροπής των πιστωτών ή του εκπροσώπου της, το Πρω
τοδικείο, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου, συγκαλεί τους πιστω
τές για συμβιβασμό. Κατά τη συνέλευση των πιστωτών προεδρεύει ο εισηγητής
πρωτόδικης.
10.
Ο συμβιβασμός, εφ’ όσον επιτευχθεί, επικυρώνεται από το Πολυμελές
Πρωτοδικείο. Από την επικύρωση αυτή η Συνεταιριστική Οργάνωση αναβιώνει
και συνεχίζει τις εργασίες της.
Μετά την κατάρτιση του συμβιβασμού οι πιστωτές δεν μπορούν να στραφούν
κατά των μελών.
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Η απόφαση με την οποία επικυρώνεται ο συμβιβασμός, κοινοποιείται με τη
φροντίδα της Οργάνωσης στον Ειρηνοδίκη και στην εποπτεύουσα αρχή.
11.
Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί πτωχεύσεως
των εταιρειών του εμπορικού νόμου..
Ά ρ θ ρ ο 33
Συγχώνευση - Διαδικασία
1. Δύο ή περισσότερες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις του αυτού βαθ
μού μπορεί να συγχωνευθούν σε μία.
Η συγχώνευση πραγματοπιείται είτε με την ίδρυση μιάς νέας Συνεταιριστικ' ς
Οργάνωσης στην οποία ενσωματώνονται οι συγχωνευόμενες είτε με την ενσω
μάτωση μιάς ή περισσοτέρων Συνεταιριστικών Οργανώσεων σε άλλη η οποία
λειτουργεί.
2. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση κάθε μιάς των Γενικών Συνελεύσε
ων των υπό συγχώνευση Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Οι αποφάσεις αυτές
δημοσιεύονται περιληπτικά σε μιά εφημερίδα του νομού της έδρας των υπό
συγχώνευση Συνεταιριστικών οργανώσεων μετά την οποία ενεργείται υποχρεω
τικά απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων Οργανώσεων.
Η αποτίμηση γίνεται στην τρέχουσα αξία των εκτιμωμένων στοιχείων, από
επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) έναν εκπρόσωπο της εποπτεύουσας
αρχής και β) τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων των υπό συγχώνευ
ση Οργανώσεων.
3. Τα Διοικητικά Συμβούλια των υπό συγχώνευση Συνεταιριστικών Οργανώ
σεων συγκαλούν με πρόσκλησή τους σε κοινή Γενική Συνέλευση τα μέλη αυτών.
Η συνέλευση αυτή εκλέγει προσωρινό Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο της
νέας Οργάνωσης και ψηφίζει το καταστατικό της Οργάνωσης που προκύπτει
από τη συγχώνευση.
Το καταστατικό πρέπει να προβλέπει συνεταιριστική μερίδα τουλάχιστον ίση
προς τη μεγαλύτερη από τις προβλεπόμενες στα καταστατικά των συγχωνευομένων Οργανώσεων καθώς και ευθύνη τουλάχιστο ίση προς το μεγαλύτερο όριο
της ευθύνης που προβλέπεται στα ίδια καταστατικά.
4. Το νέο καταστατικό εγκρίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρό
ντος νόμου. Η συγχώνευση συντελείται από την καταχώρηση στο ειδικό μητρώο
του Ειρηνοδικείου της εγκριτικής απόφασης και του καταστατικού σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου. Από την ημερομηνία αυτή όλα
τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευομένων Οργανώσεων αποτελούν περιου
σία της νέας Συνεταιριστικής Οργάνωσης.
5. Μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης
στο ειδικό μητρώο του Ειρηνοδικείου, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
συγκαλεί τα μέλη της νέας Συνεταιριστικής Οργάνωσης σε Γενική Συνέλευση
για την εκλογή των Συμβουλίων της Συνεταιριστικής Οργάνωσης.
6. Η συγχώνευση συνεπάγεται από την ημέρα που συντελείται, την καθολική
διαδοχή της νέας Συνεταιριστικής Οργάνωσης σε όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τωνμ Οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν.
7. Τα μέλη των Οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν, θεωρούνται υποχρεωτικά
μέλη της νέας Οργάνωσης με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορί
ζει το νέο καταστατικό, επιφυλασσομένης της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου
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11 του παρόντος.
Η προσωπική ευθύνη των μέλων της νέας Συνεταιριστικής Οργάνωσης για
χρέη μιάς των Οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν εφ’ όσον τα χρέη αυτά είχαν
καταστεί ληξιπρόθεσμα πριν από τη συγχώνευση, περιορίζεται στα μέλη της
τελευταίας αυτής Συνεταιριστικής Οργάνωσης.
8. Οι συνεταιριστικές μερίδες των Οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν θεωρού
νται Κεφάλαιο της νέας Οργάνωσης. Αν οα^τές οι συνεταιριστικές μερίδες ήταν
άνισες σε αξία, η κοινή Γενική Συνέλευση ορίζη ιυν τρόπο καταβολής της δια
φοράς από τα μέλη που είχαν μερίδες κατώτερης αξίας.
9. Η συγχώνευση των Οργανώσεων δεν επιφέρει διακοπή των δικών στις
οποίες είναι διάδικοι.
Εκκρεμείς δίκες των Οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται από τη
νέα Οργάνωση.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας Συνεταιριστικής Οργάνωσης μέσα σε
ένα εξάμηνο από την ανάληψη των καθηκόντων του αποφασίζει για τους διατη
ρητέους ή μή υπαλλήλους των Οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν. Στους απο
λυόμενους καταβάλλεται από τη νέα Οργάνωση η νόμιμη αποζημίωση. Η ανω
τέρω απόλυση δεν εμποδίζεται από την τυχόν ιδιότητα των απολυόμενων
υπαλλήλων ως μονίμων.
11. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις που συγχωνεύονται με τις διατά
ξεις του παρόντος νόμου, απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής παντός
φόρου τέλους, χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, εφ’ όσον η συγχώνευση ολο
κληρωθώ εντός δύο ετών από της ισχύος του παρόντος νόμου.
Ά ρ θ ρ ο 34
Διάλυση - Εκκαθάριση
1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:
α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς του, που ορίζει το Καταστατικό και δεν
αποφασίστηκε η παράτασή του από τη Γενική Συνέλευση.
β) Αν αποφασίσει η Γεν. Συνέλευση με την πλειοψηφία του άρθρου 19 παρ. 1.
γ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση. Η πτώχευση μπορεί να κηρυχθεί, μόνο αφού
αποτύχει η διαδικασία του άρθρου 32.
2. Αίτηση για διάλυση του Συνεταιρισμού μπορεί να υποβληθεί στο αρμόδιο
Πρωτοδικείο από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβουλιο, το 1/20
των μελών του, την υπερκείμενη Οργάνωση της οποίας είναι μέλος και από την
Εποπτεύουσα Αρχή αν:
α) Η λειτουργία του έχει αποβεί παράνομη.
β) Αδρανεί για δύο διαχειριστικές περιόδους ή από τη μείωση της δραστηριότητάς του για μακρύ χρονικό διάστημα συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του.
γ) Ο αριθμός των μελών του έχει μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που
προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.
Η αίτηση υποβάλλεται στο Πρωτοδικείο της έδρας του Συνεταιρισμού που
δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, και η απόφασή του
δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.
3. Η διάλυση του Συνεταιρισμού επέρχεται:
α) Από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς του.
β) Από την ημερομηνία που η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διάλυσή του, ή
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σε περίπτωση ακύρωσής' της,, σύμφωνα με το άρθρ 20, από την ημερομηνία
που δημοσιεύθηκε η απόφαση του Πρωτοδικείου.
γ) Από τη δημοσίευση της απόφασης του Πρωτοδικείου για τη διάλυσή του.
δ) Από την τελεσιδικία της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου για πτώ
χευση.
4. Η διάλυση του Συνεταιρισμού γνωστοποιείται από τον Προϊστάμενο του
Εποπτικού Συμβουλίου στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών του νομού που
έχει την έδρα του, στην Πανελλήνια Συνομοσπονδία στην Εποπτεύουσα Αρχή
των Συνεταιρισμών και στο Υπουργείο Γεωργίας.
5. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο Συνεταιρι
σμός ^ηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του εμπορικού νόμου.
6. t í εκκαθάριση διενεργείται από το Εποπτικό Συμβούλιο.
Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού ή το Πρωτοδικείο, ανάλογα με το
λόγο διάλυσης μπορούν με την απόφασή τους να ορίσουν άλλους εκκαθαριστές.
Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαριστών, μετά από
αίτηση του Εποπτικού Συμβουλίου ή δανειστή του Συνεταιρισμού, το Πρωτοδι
κείο της έδρας του Συνεταιρισμού διορίζει άλλους εκκαθαριστές κατά τη διαδι
κασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
7. Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι υωίσταται μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης
και για τις ανάγκες αυτής.
ν
Το Εποπτικό Συμβούλιο παραμένει το ίδιο, έστω και αν στο μεταξύ λήξει η
θητεία του.
8. Οι εκκαθαριστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διοι
κητικού Συμβουλίου.
9. Με την έναρξη της εκκαθάρισης συντάσσεται Ισολογισμός, ο οποίος γνω
στοποιείται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο. Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο Ισολο
γισμός συντάσσεται στο τέλος κάθε έτους. Ο τελικός Ισολογισμός καταρτίζεται
στο τέλος της εκκαθάρισης.
'
10. Οι εκκαθαριστές φροντίζουν για τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσε
ων και τη ρύθμιση των εκκρεμών λογαριασμών του Συνεταιρισμού.
Γνωστοποιούν τη διάλυση με δημοσίευση σε μία ημερήσια ή περιοδική εφημε
ρίδα του νομού της έδρας του Συνεταιρισμού και καλούν τους πιστωτές να
αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους.
11. Απαιτήσεις πιστωτών κατά του Συνεταιρισμού παραγράφονται πέντε έτη
μετά τη διάλυσή του.
12. Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται κατά πρώτο λόγο τα ληξι
πρόθεσμα χρέη του Συνεταιρισμού προς τρίτους με πρόταξη των χρεών προς
τους εργαζομένους. Τα ποσά των επίδικων και μή ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων
κατατίθενται στην ATE. Αν το ποσό που απομένει δεν επαρκεί για την απόδο
ση των συνεταιριστικών μερίδων, τούτο διανέμεται μεταξύ των μελών, ανάλογα
με τον αριθμό των μερίδων κάθε μέλους.
13. Το υπόλοιπο του ενεργητικού, που απομένει μετά την κάλυψη των απαι
τήσεων των τρίτων και την απόδοση των συνεταιριστικών μερίδων, διανέμεται
στα μέλη, εκτός αν άλλως ορίζει το καταστατικό.
14. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός Ισολογισμός εγκρίνονται
από τη Γενική Συνέλευση. Αν η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι αδύνα
τη, οι λογαριασμοί κατατίθενται από τους εκκαθαριστές στο Πρωτοδικείο. Η
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εκκαθάριση τελειώνει την ημέρα της εγκριτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευ
σης ή της κατάθεσης του τελικού Ισολογισμού στο Πρωτοδικείο.
15. Τα βιβλία και τα αρχεία του Συνεταιρισμού που διαλύθηκε παραδίδονται
στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, φυλάσσονται για δέκα έτη και είναι
προσιτά στους ενδιαφερομένους με εξαίρεση τα βιβλία και τα στοιχεία τα
οποία τηρούνται με βιάση τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και φυλάσσο
νται για δέκα δεκαπέντε και έντεκα έτη, αντίστοιχα.
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ I '
Ε Ν Ω Σ Ε ΙΣ Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Ω Ν Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ω Ν - Κ ΕΝ ΤΡ ΙΚ Ε Σ
Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ ΕΝ Ω ΣΕΙΣ - ΚΟ ΙΝ Ο Π ΡΑΞΙΕΣ Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΕ Σ
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΑ Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ - Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ
Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ
Ά ρ θ ρ ο 35
Έ νωση Α γροτικώ ν Συνεταιρισμώ ν
1. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) είναι ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιω
τικού δικαίου που συνίσταται από Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
με αντικείμενο και σκοπό την ενίσχυση, διεύρυνση και συντονισμό των δραστη
ριοτήτων των Πρωτοβαθμίων Συνεταιρισμών που είναι μέλη της. Η Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών μπορεί να αναλαμβάνει και η (δια δραστηριότητες
από αυτές που προβλέπονται για τα μέλη της από τον παρόντα νόμο, είτε για
λογαριασμό της είτε για λογαριασμό των μελών της.
2. Η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών για την εκπλήρωση του σκοπού της,
μπορεί να συνεργάζεται με τις Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις, τις Κοινο
πραξίες και την Πανελλήνια Συνομοσπονδία, καθώς και με αντίστοιχες Συνε
ταιριστικές Οργανώσεις της Κοινότητας.
3. Π,α τη σύσταση Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών απαιτείται να συντα
χθεί και υπογραφεί καταστατικό από τους εκπροσώπους των Συνεταιρισμών
που επιθυμούν τη σύσταση της Ένωσης. Η εξουσιοδότηση για τη σύσταση της
Ενωσης και η υπογραφή του καταστατικού, στηρίζεται σε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης κάθε Συνεταιρισμού που θα συμμετέχει στην Ενωση.
Για τη σύσταση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών απαιτείται η συμμε
τοχή τριάντα (30), τουλάχιστον, Αγροτικών Συνεταιρισμών. Σε περίπτωση δε,
που οι λειτουργούντες στο νομό συνεταιρισμοί είναι λιγότεροι του αριθμού
τούτου συνιστάται Ενωση κατ’ εξαίρεση. Οι ήδη λειτουργούσες Ενώσεις Αγρο
τικών Συνεταιρισμών με μέλη - συνεταιρισμούς λιγότερους των τριάντα (30),
συνεχίζουν την λειτουργία τους.
Η Ένωση έχει έδρα μία Κοινότητα ή Δήμο του νομού που ορίζεται από το
καταστατικό της. Η περιφέρεια της Ένωσης επεκτείνεται στο σύνολο των περι
φερειών των Συνεταιρισμών που είναι μέλη της.
4. Το καταστατικό της Ενωσης μπορεί να προβλέπει τη λειτουργία αντίστοι
χων Ειδικών ή και Τοπικών Συνελεύσεων των αντιπροσώπων των Συνεταιρι
σμών της αντίστοιχης περιοχής σε περίπτωση που υπάρχει παράρτημα της
Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ως προς τις Ειδικές Συνελεύσεις ισχύουν
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21.
5. Κάθε Αγροτικός Συνεταιρισμός συμμετέχει στα κεφάλαια της Ένωσης με
ποσό που ορίζει το καταστατικό της. Η μεταβολή του ποσού επέρχεται με από
4
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φαση της Γενικής Συνελεύσεως της Ενώσεως.
6. Το καταστατικό της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών εγκρίνεται από το
αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος νόμου.
7. Η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών υποχρεούται να τηρεί ειδικούς φακέ
λους για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της δυνάμεώς της, όπου φυλάσσο
νται το καταστατικό και όλα τα σχετικά με τον Συνεταιρισμό Έγγραφα.
Ά ρ θ ρ ο 36
Γενική Συνέλευση Ε.Α.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο
1. Η Γενική Συνέλευση της ΕΑΣ απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των
Αγροτικών Συνεταιρισμών που μετέχουν σ’ αυτήν.
Οι αντιπρόσωποι των Συνεταιρισμών, που δεν έχουν καταβάλει το ποσό με
το οποίο συμμετέχει ο Συνεταιρισμός στα κεφάλαια της Ενωσης, όπως ορίζει
το καταστατικό της, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου κα. δεν υπολογίζονται στην
απαρτία της Γενικής Συνέλευσης.
Οι αντιπρόσωποι των Συνεταιρισμών αυτών, δεν εκλέγονται μέλη των Συμ
βουλίων της Ενωσης, ούτε αντιπρόσωποί τους σε ΣυνεταιριστικέςΟργανώσεις
ή στην αντίστοιχη Πανελλήνια Συνομοσπονδία στην οποία συμμετέχει η Έ νω 
ση.
2. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης έχουν οι αντιπρόσω
ποι των Αγροτικών Συνεταιρισμών, ανεξαρτήτως του χρόνου εγγραφής τους
στην Ένωση. Οι Αντιπρόσωποι των Αγροτικών Συνεταιρισμών στη Γενική
Συνέλευση της Ενώσεως καθορίζονται βάσει της εξής αναλογίας:
Τα πρώτα 50 μέλη (1-50)
Τα δεύτερα 50 μέλη (51-100)
και κάθε 100 επόμενα μέλη

: 1 Αντιπρόσωπος
: 1
»
: 1
»

Δηλαδή:
ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΙ
Από 1 έως 50
Από 1 έως 100
Από 1 έως 200
Από 1 έως 300
Από 1 έως 400
και ούτω καθ’ εξής:

1
2
3
4
5

Μπορούν να συμμετέχουν πρόεδροι των Συνεταιρισμών στη Γενική Συνέλευση
μετά λόγου άνευ ψήφου.
3. Κάθε αντιπρόσωπος έχει μία ψήφο. Το Καταστατικό της Ένωσης δύναται
να προβλέπει και επιπλέον ψήφους ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών των
Συνεταιρισμών - μελών με την Ένωση κατά την τελευταία προ της Γενικής
Συνελεύσεως διετία.
Οι επιπλέον ψήφοι κάθε Συνεταιρισμού δεν μπορεί να είναι περισσότεροι
από επτά και διαμοιράζονται μεταξύ των αντιπροσώπων. Εφ’ όσον από τη
διαίρεση παραμένει υπόλοιπον ψήφων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης με
απόφασή του εξουσιοδοτεί τους αντιπροσώπους που θα έχουν τις ψήφους
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αυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο <ιποφα<'ίζΗ επίσης ως ανωτέρω και στην περί
πτωση που οι επί πλέον ψήφοι είναι λιγότεροι των αντιπροσώπων.
4. Οι αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στη
Γενική Συνέλευση της Ένωσης για λογαριασμό των τακτικών, πλήν όμως δεν
έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται στα Συμβούλια αυτής οι αντιπρόσωποί της
στις Τριτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις και την Πανελλήνια Συνομο
σπονδία.
5. Ο αντιπρόσωπος του Συνεταιρισμού, ο οποίος ανακαλείται με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσής του, ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας
του, αν έχει εκλεγεί μέλος Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου Αγροτικής
Συνεταιριστικής Οργάνωσης ανωτέρου βαθμού ή της Πανελλήνιας Συνομοσπον
δίας.
6. Ο αντιπρόσωπος παύει αυτοδίκαια να ασκεί τα καθήκοντά του, όταν έχει
διαγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 12 ή όταν επέλθει κώλυμα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 παρ. 9 ή όταν δηλώσει ότι θα αποχωρήσει σύμφωνα με
τους όρους του καταστατικού και του νόμου.
Η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων, σε κάθε περίπτωση, λήγει πάντο
τε με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού του.
7. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών συγκαλείται
τακτικά μία φορά το έτος, μέσα στο πρώτο τετράμηνο από τη λήξη της χρήσεως και έκτακτα, όταν το ζητήσει τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του συνολι
κού αριθμού των αντιπροσώπων. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, που κατά την
προηγούμενη χρήση δεν είχαν καμμιά δοσοληψία με την Ενωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών τους, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
8. Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της Ενωσης εκλέγο
νται από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων. Ο αριθμός των μελών του
Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της Ενωσης ορίζεται από το καταστα
τικό και είναι περιττός.
Ό ταν ο αριθμός των μελών του μονίμου προσωπικού υπερβαίνει τα είκοσι
(20), ένας εκπρόσωπός τους συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ένωσης
κατά τις οποίες πρόκειται να συζητηθούν θέματα προσωπικού.
9. Ό λα τα θέματα που αναφέρονται σε εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου αντι
προσώπων και Εποπτικού Συμβουλίου ρυθμίζονται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του
άρθρου 23 του παρόντος νόμου.
Ά ρ θ ρ ο 37
Κ εντρικές Σ υνεταιριστικές Ενώσεις
1. Οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.) συνιστώνται από Ενώσεις
Αγροτικών Συνεταιρισμών. Αποτελούν ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
με αντικείμενο και σκοπό το συντονισμό και την ενίσχυση της συνεταιριστικής
δράσης των μελών τους και την ανάληψη συνεταιριστικών εργασιών, σε πανελ
λαδική κλίμακα, σε κλάδους παραγωγής ή ομοειδή προϊόντα ή παροχής υπηρε
σιών, όπως αναλυτικότερα προβλέπεται από το καταστατικό τους.
2. Μέλη της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης μπορεί να είναι και Αγροτι
κοί Συνεταιρισμοί ή Κοινοπραξίες τους, που ασχολούνται με ειδικό κλάδο
παραγωγής ή με το βασικό προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της Κεντρικής
Συνεταιριστικής Ένωσης, εφόσον δεν μετέχει σε Ένωση μέλους της Κεντρικής
Συνεταιριστικής Ενωσης.
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3. Για κάθε κλάδο παραγωγής ή βασικό προϊόν ή ομοειδή προϊόντα μπορεί
να συνιστάται Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση με περιφέρεια ολόκληρη την
επικράτεια και με έδρα που ορίζεται στο καταστατικό της.
4. Οι δραστηριότητες της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης προβλέπονται
και καθορίζονται αναλυτικότερα στο καταστατικό της.
5. Για τη σύσταση Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης απαιτείται να συντα
χθεί και να υπογραφεί καταστατικό από τους εκπροσώπους των Ενώσεων
Αγροτικών Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών τους, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται
για το σκοπό αυτό με απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδρυτικών μελών
της.
Το καταστατικό της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ενωσης εγκρίνεται από το
Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της κατά τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7
του παρόντος νόμου.
6. Το ποσό της συνεταιριστικής μερίδας καθορίζεται από το καταστατικό της.
Ο αριθμός των συνεταιρικών μερίδων κάθε μέλους είναι ανάλογος με το ύψος
των συναλλαγών του με την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση. Ο υπολογισμός
γίνεται κάθε τριετία βάσει των συναλλαγών της προηγούμενης διετίας από την
εποπτεύουσα των Αγροτικών Συνεταιρισμών αρχή.
Για τον καθορισμό του αριθμού των μερίδων και μετά από έλεγχο των στοι
χείων που υποβάλλει σ’ αυτήν το Δ.Σ. και Ε.Σ. με κοινή απόφασή τους κατά
την πρώτη λειτουργία της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης ή την εγγραφή
νέου μέλους λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ύψους της παραγωγής του
προϊόντος κατά την τελευταία τριετία.
Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που δεν έχουν καμία συναλλαγή
εκπροσωπούνται με έναν αντιπρόσωπο άνευ ψήφου.
7. Η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης απαρτίζεται
από τους αντιπροσώπους των μελών της.
Κάθε μέλος εκπροσωπείται στην Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση με ένα
τακτικό αντιπρόσωπο για κάθε μία μερίδα που έχει σ’ αυτήν.
Ένωση με περισσότερες συνεταιριστικές μερίδες, εκπροσωπείται στην Κεντρι
κή Συνεταιριστική Ένωση και από δεύτερο αντιπρόσωπο.
8. Η Ένωση έχει μία ψήφο στην Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση για κάθε
μία (1) συνεταιριστική μερίδα που έχει σ’ αυτήν.
9. Ό λα τα άλλα θέματα που αναφέρονται στη σύσταση των Κεντρικών Συνε
ταιριστικών Ενώσεων, την εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, την
εν γένει διοίκηση και λειτουργία τους, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του παρόντος νόμου που εφαρμόζονται ανάλογα.
Ά ρ θ ρ ο 38
Κ οινοπραξίες Α γροτικώ ν Σ υνεταιριστικώ ν Οργανώσεων
1. Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ) είναι ίδιο
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που συνιστάται μεταξύ των Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων του αυτού ή διαφόρου βαθμού με αντικείμενο
και σκοπό τη δια της ευρύτερης συνεργασίας ορθολογιστικότερη και οικονομι
κότερη οργάνωση της συγκέντρωσης, τυποποίησης, βιοτεχνικής ή βιομηχανικής
επεξεργασίας και διάθεσης των γεωργικών τους προϊόντων.
2. Για τη σύσταση Κοινοπραξίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
απαιτείται να συνταχθεί και να υπογραφεί καταστατικό από τους εκπροσώπους
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των Συνεταιριστικών Οργανώσεων οι οποίοι εξουσιοδοτούνται για το σκοπό
αυτό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Συνεταιριστικών Οργανώσεων
που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία. Για τη σύσταση Κοινοπραξίας απαιτού
νται δύο (2) τουλάχιστον Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις με το αυτό
αντικείμενο της κοινοπραξίας.
3. Το καταστατικό της Κοινοπραξίας εγκρίνεται σύμφωνα με οριζόμενα στα
άρθρα 6, 7 του παρόντος νόμου.
4. Η έδρα της Κοινοπραξίας ορίζεται στο καταστατικό της και η περιφέρειά
της εκτείνεται στην περιφέρεια των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
που μετέχουν σ’ αυτήν.
5. Η Κοινοπραξία είναι Συνεταιριστική Οργάνωση πρώτου βαθμού, αν έχει
συσταθεί μεταξύ Αγροτικών Συνεταιρισμών και τρίτου βαθμού, αν έχει συσταθεί από Κεντρικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
Αν στην Κοινοπραξία συμμετέχουν Συνεταιριστικές Οργανώσεις διαφόρου
βαθμού, η Κοινοπραξία έχει το βαθμό της υπέρτερης Συνεταιριστικής Οργάνω
σης που συμμετέχει.
6. Η γενική Συνέλευση της Κοινοπραξίας απαρτίζεται από τους αντιπροσώ
πους των Συνεταιριστικών Οργανώσεων που συμμετέχουν σ’ αυτήν. Ο αριθμός
των αντιπροσώπων κάθε μέλους της Κοινοπραξίας καθορίζεται από το κατα
στατικό της.
7. Ό λα τα θέματα που αναφέρονται στη σύσταση, την εκλογή Διοικητικού
και Εποπτικού Συμβουλίου, την εν γένει διοίκηση και λειτουργία της Κοινο
πραξίας, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου,
που εφαρμόζονται ανάλογα.
Ά ρ θ ρ ο 39
Σ υνεταιριστικές Εταιρείες
1. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις μπορεί να συνιστούν μεταξύ
τους ή με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του Ελληνικού ή Κοινοτικού Δικαί
ου, Εταιρείες του Εμπορικού Νόμου ή του Αστικού Κώδικα.
Οι Εταιρείες αυτές θεωρούνται Αγροτικές Συνεταιριστικές Εταιρείες, εφ’
όσον το πενήντα ένα τοις εκατόν (51%) των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων
και γενικά του εταιρικού κεφαλαίου, ανήκει σε Αγροτικές Συνεταιριστικές
Οργανώσεις ή Συνεταιριστικές Εταιρείες τους.
2. Οι ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες Εταιρείες, εφ’ όσον πληρούν τις
προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής θεωρούνται Αγρο
τικές Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΑΣΕ).
3. Οι μετοχές ανώνυμης Συνεταιριστικής Εταιρείας που κατέχουν οι Αγροτι
κές Συνεταιριστικές Οργανώσεις είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται ελευθέ
ριος ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή απαι
τείται αυξημένη πλεισψηφία των 2/3 των μελών της.
Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις έχουν δικαίωμα προτίμησης σε
περίπτωση μεταβίβασης μετοχών.
Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τη μεταβίβαση των εταιρεικών μεριδίων που
κατέχουν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες και Εταιρείες τους σε
συνεταιριστικές Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.
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Ά ρ θ ρ ο 40
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Α γροτικώ ν Συνεταιρισμών
ΠΑΣΕΓΕΣ - Διάρθρωση
1. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών
(ΠΑΣΕΓΕΣ) είναι το ανώτατο ιδεολογικό και συντονιστικό όργανο του Αγροτι
κού Συνεταιριστικού Κινήματος της χώρας. Εκπροσωπεί τις Αγροτικές Συνε
ταιριστικές Οργανώσεις όλων των βαθμών στο εσωτερικό και το εξωτερικό και
επιμελείται την τήρηση των συνεταιριστικών αρχών και την ανάπτυξη της συνε
ταιριστικής ιδέας. Έ χει περιφέρεια ολόκληρη την επικράτεια και αποτελείται
από Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών. Το Καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ μπο
ρεί να προβλέπει ότι μέλη της μπορεί να γίνουν Κεντρικές Ενώσεις, Κοινοπρα
ξίες δευτέρου βαθμού και Συνεταιριστικές Εταιρείες στο Κεφάλαιο των οποίων
μετέχουν με ποσοστό 51% τουλάχιστον Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Συνε
ταιριστικές Εταιρείες. Τα μέλη αυτά διαθέτουν στη γενική Συνέλευση της
ΠΑΣΕΓΕΣ από μία ψήφο και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των μελών πλην της συμμετοχής τους στις αρχαιρεσίες. Η έδρα της ΠΑΣΕΓΕΣ
ορίζεται από το καταστατικό της.
2. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία υποχρεούται να τηρεί ειδικούς φακέλους
των μελών της, όπου φυλάσσονται τα Καταστατικά και κάθε σχετικό με τα
μέλη έγγραφο.
Ά ρ θ ρ ο 41
Γενική Συνέλευση - Διοίκηση Π ΑΝΕΛΛΗ ΝΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
1. Η Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας απαρτίζεται από
τους αντιπροσώπους των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών που μετέχουν σ’
αυτήν.
Σε κάθε 50 αντιπροσώπους Ενώσεων αναλογεί ένας (1) αντιπρόσωπος στη
γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας.
θέματα σχετικά με την συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, τη λειτουργία
της και τις αρμοδιότητες της ρυθμίζονται από το καταστατικό της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας αποτελείται
από είκοσι ένα (21) μέλη. Και οι αρμοδιότητές του ορίζονται από το καταστα
τικό της.
Οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 εφαρμόζονται ανάλογα και για το Διοι
κητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας.
Στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας συμμετέχει επιπλέον αντιπρόσω
πος της ΟΣΕΓΟ, που έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών
του Δ.Σ. όταν συζητούνται θέματα εργατικά. Στα υπόλοιπα θέματα συμμετέχει
με δικαίωμα λόγου.
3. Επίσης στο Δ.Σ. συμμετέχει εκπρόσωπος του μονίμου προσωπικού της
μόνο σε θέματα εργασίας που το αφορούν. Σ ’ αυτά έχει δικαίωμα ψήφου
μόνον ο εκπρόσωπος προσωπικού της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας και όχι ο
εκπρόσωπος της ΟΣΕΓΟ.
4. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας συγκροτείται,

* Καταχωρημένοι σύμφωνα με τα Δ ια τά γμ α τα 10, Γεωργίου IV χαι 4 χαι 5 Ο υΐλιαμ IV.
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λειτουργεί και αποφασίζει σύμφωνα με τ».ς διατάξεις του άρθρου 23.
5. Η ετήσια εισφορά των μελών της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας προς
αυτήν, καθορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσής της, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 18 και 19 αντίστοι
χα· .
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ ΙΑ '
Κ ΡΑΤΙΚ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - Ε Ν ΙΣ Χ Υ Σ Η ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ Ω Ν
Ά ρ θ ρ ο 42
ΚΙΝΗΤΡΑ
1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας και γνώμη της Πανελληνίου
Συνομοσπονδίας, μπορεί να καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση
κινήτρων και οικονομικών ενισχύσεων προς τις Αγροτικές Συνεταιριστικές
Οργανώσεις και τις Συνεταιριστικές Εταιρείες με σκοπό την προώθηση των
δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση κινήτρων και οικονομικών
ενισχύσεων ή άλλων φορολογικών απαλλαγών των Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων διατηρούνται σε ισχύ, εκτός αν ρητά καταργούνται με τον
παρόντα νόμο.
Ά ρ θ ρ ο 43
Οικονομικές ενισχύσεις - Φορολογικές απαλλαγές
1. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία ενισχύεται οικονομικά από τον Οργανισμό
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) με την καταβολή σ’ αυτές κάθε
χρόνο ένα τοις εκατό (1%) από τα έσοδά του που πραγματοποιούνται σύμφω
να με τη διάταξη του άρθρου 5 του νόμου 1790/1988, όπως αυτή ισχύει κάθε
φορά.
Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους με
βάση τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο από τον
ΕΛΓΑ σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη με απόφαση του υπουργού Γεωρ
γίας και ανάλογα με τον αριθμό των φυσικών μελών που εκπροσωπεί εκάστη.
2. Τα καταστατικά των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και οι τρο
ποποιήσεις τους δεν υπόκεινται στο τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση υπέρ
του Δημοσίου ή υπέρ τρίτου.
3. Διατάξεις που παρέχουν εκάστοτε διευκολύνσεις ή και απαλλαγές για το
Δημόσιο από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα τέλη, καθώς και από εισφορές ή
και δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, για τη συγχώνευση επιχειρήσεων,
εφαρμόζονται αναλόγως και για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
που συγχωνεύονται.
4. Αγορές ακινήτων από Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις για τη δημι
ουργία επιχειρήσεων μέσα στην περιφέρειά τους ή μεταχειρισμένων κινητών
μέσων αγροτικής παραγωγής έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση, όπως και
το Δημόσιο.
5. Οι εισφορές των μελών προς τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
δεν υπόκεινται σέ φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυν
ση υπέρ τρίτου.
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6. Οι καταθέσεις των μελών του Στ»νπ:αιρισμού σε αυτόν, οι αναλήψεις κατα
θέσεων και οι χορηγήσεις δσνήων από το Συνεταιρισμό στα μέλη του απαλ
λάσσονται από κάθε τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και
από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου με την επιφύλαξη της διάταξης της
παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου.
7. Δεν υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ή τέλος ή άλλο δικαίωμα υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτων οι πράξεις με τις οποίες ακίνητα μεταβιβάζονται μεταξύ
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, καθα>ς και μεταξύ Αγροτικών Συνε
ταιρισμών, Κοινοπραξιών και Εταιρειών τους.
8. Απαλλάσσονται του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων η αξία του ακινήτου
που μεταβιβάζεται στα μέλη των Αγροτικών Συνεταιρισμών πρώτου βαθμού,
κατά το ποσοστό που υποβλήθηκε αυτή σε φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά
από το Συνεταιρισμό του ακινήτου που μεταβιβάζεται.
9. Ειδικά για απαλλαγές από τον ΦΠΑ έχουν εφαρμογή οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1642/1986 (Α' 125).
10. Συμβάσεις μεταξύ Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και του
Δημοσίου, ή Ν.ΠΛΛ. που αφορούν αγροτικά προϊόντα ή γεωργικά εφόδια και
υπηρεσίες, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη επιβάρυνση υπέρ
τρίτου.
11. Η νόμιμη προμήθεια για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που καταρτίζονται ή
ανανεώνονται με τη μεσολάβηση αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων,
καταβάλλεται σ’ αυτές αντί στον ειδικό λογαριασμό που προβλέπεται από το
άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 1256/1982 ανεξάρτητα από το αν προηγήθηκε ή όχι η
υπόδειξη που προβλέπεται από την ίδια πιο πάνω διάταξη.
12. Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Γεωργίας εγγράφεται κάθε
χρόνο πίστωση ελεγχόμενη απολογιστικά για την οικονομική ενίσχυση της
Πανελληνίου Συνομοσπονδίας που διατίθεται από αυτές αποκλειστικά για
δαπάνες συνεταιριστικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης αιρετών
στελεχών ή υπαλλήλων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, με βάση τον
ετήσιο προϋπολογισμό τους.
13. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου οικονομι
κή ενίσχυση απαλλάσσεται από κάθε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβάρυνση
υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.
Ά ρ θ ρ ο 44
Παραχώρηση εκμετάλλευσης και βελτίωση δασών σε
Δασικούς Σ υνεταιρισμούς
Σ υνεταιρισμοί εκμετάλλευσης δημοσίων εκτάσεων
1. Η εκμετάλλευση των κάθε μορφής δασών, που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε
νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982,
όπως κάθε φορά ισχύει, παραχωρείται στους Δασικούς Συνεταιρισμούς ύστερα
από αίτησή τους. Στους ίδιους Συνεταιρισμούς είναι δυνατό να ανατίθενται και
εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των δασών αυτών, από αίτησή τους.
2. Η παραχώρηση, εφόσον αφορά δάση του Δημοσίου, γίνεται με απόφαση
του Νομάρχη χωρίς μίσθωμα και συντελείται με συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτή
τη του δάσους και του Συνεταιρισμού.
Στην απόφαση του νομάρχη και στη συμφωνία περιλαμβάνονται οι όροι εκτέ
λεσης των απαραίτητων για την εκμετάλλευση, συντήρηση και βελτίωση του
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δάσους, δασικών εργασιών.
3. Διαφωνία ως προς τους όρους της συμφωνίας μεταξύ του ιδιοκτήτη και
του Συνεταιρισμού επιλύεται από το Νομαρχιακό συμβούλιο του νομού της
περιφέρειας του δάσους, με την επιφύλαξη της προσφυγής στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο.
4. Αν ο Δασικός Συνεταιρισμός δεν πραγματοποιεί την εκμετάλλευση των
δασών σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνσεως Δασών της Νομαρχίας εκτός
των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9 & 4 του προεδρ.
διατάγματος 126/86, ο συνεταιρισμός κηρύσσεται έκπτωτος και αποκλείεται η
παραχώρηση σε αυτόν της εκμετάλλευσης δασών για τον επόμενο χρόνο.
5. Σε περίπτωση μή ύπαρξης Δασικού Συνεταιρισμού για την παραχώρηση
της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης του δάσους, η αντίστοιχη προς
την περιφέρεια του δάσους Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών υποδεικνύει
άλλο Συνεταιρισμό μέλος της, στον οποίο γίνεται η παραχώρηση.
6. Εάν και μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάρξει
Δασικός Συνεταιρισμός για να αναλάβει την εκμετάλλευση, συντήρηση ή βελτίω
ση του δάσους, ο ιδιοκτήτης του μπορεί να προχωρήσει στην εκμετάλλευση,
συντήρηση και βελτίωσή του με αυτεπιστασία ή με εκμίσθωση σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΝΛ. 86/1969 όπως ισχύουν κάθε φορά.
7. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουρ
γού Γεωργίας και ύστερα από γνώμη της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας καθορί
ζονται η διαδικασία, τα υποδείγματα συμφωνίας, οι εγγυήσεις και οι λοιπές
λεπτομέρειες για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίω
σης δασών στους δασικούς συνεταιρισμούς. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα
καθορίζονται και τα ποσοστά στα ακαθάριστα έξοδα, που προέρχονται από την
εκμετάλλευση δασών του Δημοσίου, τα οποία αποδίδονται στους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και στο Κεντρικό Ταμείο γεωργίας, Κτηνοτροφίας και
Δασών.
8. Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι διατάξεις που αφο
ρούν εθνικούς δρόμους, τα αισθητικά δάση και τα διατηρητέα μνημεία της
φύσης, καθώς και οι διατάξεις που αφορούν την καταβολή από τους ιδιοκτήτες
των μή δημοσίων δασών.
9. Για την εκμετάλλευση γεωργικής γης, που ανήκει κατά κυριότητα στο
Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 6
του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 και κάθε φορά ισχύει, εκτείνεται στην περιοχή
περισσότερων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (OTA) και ενδείκνυται για
ενιαία συνεταιριστική εκμετάλλευση όταν είναι δυνατή η σύσταση Αγροτικού
Συνεταιρισμού από κατοίκους αυτών των Δήμων ή Κοινοτήτων.
10. Τα καταστατικά των δασικών συνεταιρισμών λόγω του εξειδικευμένου
αντικειμένου τους μπορούν να θέτουν περιοριστικούς όρους για την εγγραφή
μελών στο συνεταιρισμό.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΒ'
Π Ο ΙΝ ΙΚ Ε Σ Δ ΙΑ Τ Α Ξ Ε ΙΣ
Ά ρ θ ρ ο 45
1.
Τιμωρούνται με φυλάκιση από τρεις μήνες έως ένα έτος, εφόσον από
άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και οι υπάλληλοι Συνεταιριστικών Οργανώσεων αν:
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α) Εν γνώσει τους παρέχουν στη γενική Συνέλευση ή σε εκείνον που διενεργεί
το διαχειριστικό έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνούνται ή αποκρύπτουν αληθή
στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά που αφορούν την οικονομική κατάσταση του
Συνεταιρισμού.
β) Εν γνώσει τους προβαίνουν σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία
του Συνεταιρισμού ή συντάσσουν ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς του Συνε
ταιρισμού.
γ) Αρνούνται να παραδώσουν ή αποκρύπτουν από εκείνον που διενεργεί δια
χειριστικό έλεγχο τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζουν με οποιον
δήποτε τρόπο τη διενέργειά του.
2. Με φυλάκιση από τρεις μήνες έως ένα έτος, εφ’ όσον από άλλες διατάξεις
δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιμωρούνται τα μέλη του Εποπτικού Συμβου
λίου ή εκείνοι που διενεργούν διαχειριστικό έλεγχο, αν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους παρέχουν εν γνώσει τους ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτουν ή
αρνούνται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν τη διαχείριση ή την
οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού και τα οποία περιήλθαν σε γνώση
τους από την εποπτεία ή τον έλεγχό που διενεργήθηκαν.
3. Τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις μήνες έως ένα έτος ή με χρηματική ποι
νή ή και με τις δύο ποινές, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύ
τερη ποινή, όποιος παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
ή του Εποπτικού Συμβουλίου, ή της Γενικής Συνέλευσης των μελών των Αγρο
τικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, χρησιμοποιώντας σωματική βία ή απειλή
σωματικής βίας ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη.
4. Τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις μήνες έως ένα έτος εφόσον από άλλες
διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος:
α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή εποπτείας ή ελέγχου μετά τη
λήξη της θητείας του.
β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή ψηφίζει πολλές φορές ή δίνει πολλαπλή ψήφο ή
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή μή γνήσιου
αποτελέσματος εκλογής ή νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσμα εκλογής για την ανά
δειξη Διοικητικών Συμβουλίων, Εποπτικών Συμβουλίων και αντιπροσώπων των
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.
5. Με τις ίδιες ποινές της προηγούμενης παραγράφου 4 τιμωρούνται τα μέλη
του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου ή τα μέλη των επιτροπών που ορίζο
νται από τη Γενική Συνέλευση ή οι εκκαθαριστές ή οι υπάλληλοι του Συνεται
ρισμού στους οποίους παραχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση ορι
σμένων αρμοδιοτήτων τους για παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του
καταστατικού ή για ενέργειες που αντίκεινται στις αποφάσεις της Γενικής Συνέ
λευσης, ή για μή εκτέλεση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, των καθη
κόντων τους, καθώς και για την παράλειψη σύνταξης και δημοσίευσης του ισο
λογισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 31 του παρόντος.
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ ΙΓ '
Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ Δ ΙΑ Τ Α Ξ Ε ΙΣ
Ά ρ θ ρ ο 46
Προσωπικό Α γροτικώ ν Συνεταιριστικώ ν Οργανώσεων
1. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από τις Αγροτικές Συνεταιριστικές
Οργανώσεις είναι:
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α) Μόνιμο, που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Οργάνωσης και
καταλαμβάνει θέσεις οι οποίες προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό λει
τουργίας της.
β) Έκτακτο, που προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου
και καλύπτει ειδικές, έκτακτες ή εποχιακές ανάγκες της Οργάνωσης.
2.
Η υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού των αγροτικών συνεταιριστικών
οργανώσεων, ρυθμίζεται με την αριθ. 27346/90 κοινή απόφαση των Υπουργών
Γεωργίας και Εργασίας «Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων» (ΦΕΚ 700Β/7.11.90), όπως τροπο
ποιήθηκε μεταγενέστερα για όσα θέματα δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
Νόμου αυτού.
Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με κοινή απόφαση των
Υπουργών Γεωργίας και Εργασίας, να προσαρμοστεί ο «Κανονισμός Υπηρεσια
κής Κατάστασης», προς τον παρόντα νόμο.
Ά ρ θ ρ ο 47
Α ναγκαστικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
1. Οι αναφερόμενες στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου Αναγκαστικές Συνε
ταιριστικές Οργανώσεις διατηρούνται και διέπονται από τους ειδικούς νόμους
που προβλέπουν τη λειτουργία τους. Ό που στους ειδικούς αυτούς νόμους γίνε
ται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία εφαρμόζεται ο παρόν νόμος.
2. Οι Αναγκαστικές αυτές Συνεταιριστικές Οργανώσεις είναι:
α) Οι Συνεταιρισμοί Δασοκτημόνων (Α.Ν. 1627/1939/Α64).
β) Οι Οινοποιητικοί Σάμου (Α.Ν. 6085/1934/Α85).
γ) Οι Συνεταιρισμοί Μαστιχοπαραγωγών Χίου (A.N. 1390/1939/1364)
δ) Οι Συνεταιρισμοί Κιτροπαραγωγών (Ν. 4878/1931/Α54).
ε) Ο Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών (ΝΛ. 818/71/ΦΕΚ 9).
στ) Οι Συνεταιρισμοί διαχειρίσεως ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοινής χορτο
νομής (Ν.Δ. 11.7.1923/Α 196).
'
ζ) Οι Σ υνεταιρισμοί θ η ρ α ϊκ ώ ν Π ροϊόντω ν Θήρας και Θήρα (Ν.
359/1941/Α141).
3. Το ποσό της συνεταιριστικής μερίδας των μελών των Αναγκαστικών Συνε
ταιριστικών Οργανώσεων, καθορίζεται από το καταστατικό τους και κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος.
4. Μέλη των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών διαχειρίσεως ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοινής χορτονομή,ς καθώς και των Συνεταιρισμών Δασοκτημόνων
καθίστανται υποχρεωτικά όλοι οι ιδι7οκτήτες ολοκλήρου ιδανικού μεριδίου.
Εφ’ όσον περισσότεροι του ενός είναι κάτοχοι ενός ιδανικού μεριδίου, μέλος
του Συνεταιρισμού γίνεται ο ένας απ’ αυτούς που υποδεικνύεται από όλους με
βάση έγγραφη μεταξύ τους συμφωνία, η οποία κατατίθεται στο Συνεταιρισμό.
Ο, με αυτόν τον τρόπο, καθιστάμενος μέλος του Συνεταιρισμού εκπροσωπεί
τους λοιπούς στο Συνεταιρισμό.
5. Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί διαχειρίσεως ακινήτου συνιδιοκτησίας και
κοινής χορτονομής μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να μεταβιβά
ζουν, λόγω δωρεάς, την κυριότητα ακινήτου συνιδιοκτησίας με τα εμπράγματα
και ενοχικά δικαιώματα σ’ αυτήν, ή την διαχείριση της κοινής χορτονομής σε
ιδιόκτητες εκτάσεις, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν την ελεύθερη διαχείριση,
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στο Δήμο ή στην Κοινότητα της καταγωγής των μελών, ή των δικαιοπαρόχων
τους, ή το Δημόσιο, ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μεταβίβαση λαμβάνεται με την
απλή απαρτία και πλεισψηφία.
6.
Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται, μετά πρόταση των αρμοδίων
φορέων είναι δυνατή η μετατροπή των Αναγκαστικών Συνεταιριστικών Οργα
νώσεων, της παρ. 2 του παρόντος, σε ελεύθερους, καθώς επίσης και η τροπο
ποίηση του Καταστατικού τους.
Ά ρ θ ρ ο 48
Μητρώο - Φάκελοι Α γροτικού Συνεταιρισμού
Το Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, σύμ
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1, είναι δημόσιο έγγραφο.
Καθένας, μπορεί να εξετάσει τις εγγραφές του Μητρώου και να παίρνει επι
κυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα από αυτό.
Το Ειρηνοδικείο χορηγεί πιστοποιητικό για την ύπαρξη ή ανυπαρξία ορισμέ
νης εγγραφής.
Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ ΙΑ '
Μ Ε Τ Α Β Α Τ ΙΚ Ε Σ Δ ΙΑ Τ Α Ξ Ε ΙΣ
Ά ρ θ ρ ο 49
Διαγραφή μελών - Προσαρμογή Καταστατικώ ν
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Αγροτικών Συνεταιρισμών εντός τριών
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποχρεούται στη διαγραφή
όλων των μελών που δεν έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του 'Αρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος. Η μή εφαρμογή της παρούσης
διατάξεως θεωρείται παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται ως ο Νόμος ορίζει.
2. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις παντός βαθμού υποχρεούνται
να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό
ντος, εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Οι Κεντρικές Κλαδικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις που λειτουργούν με
το Ν. 1541/85, μετατρέπονται σε Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις ή Κοινο
πραξίες, με ανάλογη τροποποίηση του Καταστατικού των.
4. Ο παρών νόμος, από την έναρξη ισχύος του, υπερισχύει του καταστατικού,
ανεξάρτητα αν προσαρμόστηκε ή όχι το καταστατικό.
Ά ρ θ ρ ο 50
ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΔΙΟ ΙΚΗ ΤΙΚΩ Ν Κ Α Ι ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΩ Ν
1. Η θητεία των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων και Αντιπροσώπων
των Πρωτοβάθμιων Αγροτικών Συνεταιρισμών που διενήργησαν αρχαιρεσίες
πριν από τη δημοσίευση του Ν.......... «Εναρμόνιση προς το Κοινοτικό Δίκαιο
του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης κλπ»
σύμφωνα με το άρθρο 93 του οποίου παρατάθηκαν οι ανωτέρω θητείες επί
πέντε μήνες από τη λήξη τους, λήγει αυτοδίκαια κατά το χρονικό διάστημα
από 5 έως 30 Νοεμβρίου του 1993, εντός του οποίου υποχρεούνται να διεξά
γουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων διοικητικών και εποπτικών συμβου
λίων και αντιπροσώπων.
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Ά ρ θ ρ ο 51
ΕΛΕΓΧΟ Σ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Ω Ν ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ATE
Ο έλεγχος των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, έως ότου οργανω
θεί το Σώμα των Ελεγκτών, ασκείται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος,
με τα εξουσιοδοτούμενα από τη διοίκησή της Όργανα, που μπορεί να είναι,
εκτός των υπαλλήλων της, υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ειδικοί Ελε
γκτές, Επιθεωρητές, καθώς και Ορκωτοί Λογιστές.
Το τέλος 0,50% που εισπράττεται από τα χορηγούμενα από τους Συνεταιρι
σμούς δάνεια στα μέλη τους, όπως προβλέπεται με το διάταγμα της 31.11.1926,
μέχρι την ημερομηνία σύστασης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών,
εισπράττεται από την ATE.
Ά ρ θ ρ ο 52
ΚΑΤΑΡΓΟ ΥΜ ΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται:
α) Ο ν. 1541/1985 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (Α68) εκτός από
τα άρθρα 69 & 4 και 78.
β) Το άρθρο 32 του ν. 1644/1986 «Ρυθμίσεις ειδικών εποικιστικών θεμάτων
και άλλες διαταξεις» (Α 131).
γ) Οι παράγραφοι 3 έως 27 του άρθρου 9 του ν. 1697/1987 «Ρύθμιση θεμά
των νομικών προσώπων εποπτείας του Υπουργείου Γεωργίας και άλλες διατά
ξεις» (Α 57).
δ) Οι παράγραφοι 1 έως και 17 του άρθρου 34 του ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη
και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και
άλλες διατάξεις» (Α 102).
ε) Ο ν. 1891/1990 «Κύρωση της από 22 Μαΐου του 1990 Πράξης Νομοθετι
κού Περιεχομένου», Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 51, 63, 65, 66 και 67
του ν. 1541/1985 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (Α 68) και της
2476/30.3.1990 Απόφασης του υπουργού Γεωργίας (Β 2.11).
στ) Το άρθρο 28 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του δημό
σιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
(Α 178).
'
'
ζ) Το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 1859/1944 και το άρθρο 3 του ΒΛ. 23/30.7.46.
Ά ρ θ ρ ο 53
Έ ναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις
του.
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Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ Ι Σ Τ ΙΚ Η Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ
Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ε Ε Ω Σ ΘΡΑΚΗΣ
Ξάνθη: Καραολή 79 — Αθήνα Λ. Ριανκούρ 64)
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— Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Ε Ι το εισόδημα των αγροτών.
— Ε Ξ Α Σ Φ Α Λ ΙΖ Ε Ι ποιότητα στον καταναλωτή.
— Δ ΙΝ Ε Ι εργασία στους ανθρώπους της ακριτικής περιοχής.
— ΒΟΗΘΑ την εθνική οικονομία.
— Σ Τ Η Ρ ΙΖ Ε Ι τη συνεταιριστική ανάπτυξη.

Σ.Ε.Κ.Ε.
Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η Ε Ν Ω Σ Η
Κ Α Π Ν Ο Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ω Ν Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Α .Ε .
Έ τ ο ς ιδρνσεω ς 1947
ΕΔΡΑ: Α Θ Η Ν Α - Π ανεπιστημίου 6
Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α μ ε πλήρεις εγκαταστάσεις και εξοπλισμό
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η - Μ. Α σ ία ς 1
Κ Α Β Α Λ Α - Δ α γκλή 22 · ΞΑΝ Θ Η - Π εριοχή Π ετεινού
Η ΣΕΚΕ ιδρύθηκε το 1947 με την έμπνευση, πρωτοβουλία και προσπά
θειες του αγροτικού ηγέτη αείμνηστου Αλεξάνδρου Μπαλτατζή, που υπήρ
ξε και ο πρώτος Πρόεδρός της.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: 13 Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, 2
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Α.Ε. ΝΕΣΤΟΣ - Ξάνθης.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΣΕΚΕ ήταν
2.000.000 δρχ. και τα σημερινά κεφάλαια, αποθεματικά και λοιπά περιου
σιακά της στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 2.700.000.000 δρχ.
Η ΣΕΚΕ διαθέτει ιδιόκτητες καπναποθήκες με πλήρως τεχνικές εγκατα
στάσεις άνω των 15.000 τόννων και δυναμικό υπηρεσιακό μηχανισμό ικα
νό να διακινήσει με επιτυχία άνω των 20.000 τ. καπνών.
Το προσωπικό της ΣΕΚΕ αποτελείται από 120 μόνιμους υπαλλήλους
και 2.500 καπνεργάτες εποχιακής απασχόλησης.
Οι εξαγωγές της ΣΕΚΕ καλύπτουν το 15% περίπου των συνολικών εξα
γωγών και εισάγει κάθε χρόνο πάνω από 25 εκατ. δολλάρια.
Στα 40 χρόνια της γόνιμης σταδιοδρομίας της η ΣΕΚΕ προσέφερε ανυ
πολόγιστες ωφέλειες και υπηρεσίες στον καπνοπαραγωγικό κόσμο και
γενικότερα στην εθνική οικονομία και επιπλεόν διένειμε στις Οργανώσεις Μετόχους της μερίσματα ύψους άνω του 1.100.000.000 δρχ.
Με το θεσμό των υποτροφιών που καθιέρωσε η ΣΕΚΕ στην περίοδο
1949 - 1965 σπούδασαν σε Πανεπιστημιακές Σχολές 400 παιδιά φτωχών
καπνοπαραγωγών που κατέχουν τώρα εξέχουσες θέσεις στις Οργανώσεις
και το Δημόσιο και διακρίνονται για το ήθος και την επίδοσή τους.
Σημαντική υπήρξε η συμβολή της ΣΕΚΕ στην ίδρυση και οργάνωση σει
ράς Συνεταιριστικών Εταιρειών και Γεωργικών Βιομηχανιών, μεταξύ των
οποίων διακρίνεται η Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ, που δια
θέτει ένα από τα πιο μεγάλα και συγχρονισμένα καπνοβιομηχανικά
συγκροτήματα της Ευρώπης.
Πρόεδρος Δ.Σ.: ΔΗΜ. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΓΤΖΟΝΙΔΗΣ
Γενικός Διευθυντής: ΚΩΣΤΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
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Α φήστε
Σ ε Μ ας Τ ο ...
Μ παλακι»

Σήμερα δείτε ιο παιχνίδι της αγοράς με τα
μάτια ενός παίκτη του γκολφ.
Από τη μια μεριά εσείς, από την άλλη οι ανταγωνιστές
σας και στη μέση το σημείο πωλήσεων που είναι έτοιμο
να δεχτεί το μπαλάκι του νικητή.
Ακόμα, φανταστείτε ότι ■μπαλάκι · είναι το προϊόν οας,
το κύρος σας και γιατί όχι όλη η διαφημιστική εργασία
που απαιτείται.
Λοιπόν;
Πώς σκέπτεστε να αξισποιήσετε το μπαλάκι;
θ α παίξετε μόνοι σας;
0α το εμπιστευθείτε οπουδήποτε;
ή θα συνεργαστείτε μαζί μας;

Εμείς, αναλαμβάνουμε να χο σχείλουμε
εκεί ακριβώς που χρειάζεται.

Στην επιτυχία!
Σ Υ Ν Ε Λ Ι Α Α .Ε
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