
Δώδεκα βασικές θέσεις του Νομοσχεδίου για τις 
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Το Ν/Σ για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που κατατέθηκε στη Βουλή
για ψήφιση προωθεί την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων- του συνεταιρι
στικού κινήματος των αγροτών μέσα από νέους θεσμούς και διαδικασίες.

Ε ι δ ι κ ώ τ ε ρ α

1. Καθιερώνει ενιαία δομή των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων. 
Εξαλείψει το μωσαΐ’κό των διαφόρων συλλογικών μορφών άσκησης αγρο
τικών δραστηριοτήτων (π.χ. κοινοπραξίες, εταιρίες, άτυπες μορφές 
συνεργασίας, κ.λ.π.).

2. Τοποθετεί τα θεμέλια για την ανάπτυξη των αγροτοβιομηχανικών συνε
ταιρισμών, οι οποίοι θα καταχτούν όλο και περισσότερα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας, από τα εφόδια μέχρι την πώληση των προί'- 
όντων που παράγουν. Με τη συνεχή επέκταση των δραστηριοτήτων των 
συνεταιριστικών οργανώσεων, καταργείται η δράση των μεσαζόντων 
και μεγιστοποιείται η ωφέλεια, άρα και το εισόδημα των αγροτών.

3. Προστατεύεται ουσιαστικά η ατομική ιδιοκτησία και διασφαλίζεται 
η παραγωγή του αγρότη - καλλιεργητή.

4. Το Ν/Σ αρνείται τις "φάρμες" της Δύσης που οδήγησαν και οδηγούν 
στο ξεκλήρισμα των μικροκαλλιεργητών από τη γή τους, όπως επίσης 
και την ανάπτυξη των "Κρατικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων" που οδη
γεί στην κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας και η πράξη εκεί ό
που το σύστημα αυτό εφαρμόζεται αποδυκνείει ότι συνδέονται με τη 
χαμηλή παραγωγικότητα.
Με τις ρυθμίσεις του Ν/Σ προωθείται η ανάπτυξη της συνεταιρισμέ
νης οικογενειακής εκμετάλλευσης, της μόνης δυνατής μορφής για την 
ουσιαστική προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας στον αγροτικό χώρο.

5. Με τη θέληση του αγρότη, παραχωρείται στο συνεταιρισμό μόνο η 
χρήση της γής και με ενοίκιο που συμφωνείται μεταξύ του ιδιοκτή
τη και του συνεταιρισμού.
Εάν δηλαδή ο αγρότης - ιδιοκτήτης δεν θέλει να παραχωρήσει την 
χρήση ή δεν συμφωνεί για το ύψος του ενοικίου κανένας δεν μπορεί 
να τον υποχρεώσει να προβεί στην παραχώρηση της χρήσης.
Η δημιουργία "ΚΟΛΧΟΖ" προϋποθέτει :
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α . Δέσμευση της γής.
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- Κρατική ιδιοκτησία

Δέσμευση των μέσων παραγωγής !
"Κρατικός έλεγχος, κραττκή εποπτεία και κρατικός προγραμματισμός 
Αναγκαστική συγκρότηση του συνεταιρισμού.
Τμήμα τουλάχιστον της παραγωγής παραδίνεται στο Κράτος.

Αντίθετα το Νομοσχέδιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς προωθεί 
την συνεταιρισμένη οικογενειακή εκμετάλλευση με κύρια χαρακτηριστι
κά : ' ; ' ν"
α. Η γή παραμένει στην απόλυτη ιδιοκτησία του αγρότη. .
3. Τα μηχανήματα και τα λοιπά μέσα παραγωγής.παραμένουν στην ιδιο- 

: κτησία του αγρότη.
γ. Η συγκρότηση του συνεταιρισμού και η ένταξη του αγρότη, σ'αυτό 

είναι εθελοντική.
δ. Η δημιουργία και λειτουργία ομάδας κοινής εκμετάλλευσης (Ο.Κ.Ε.) 

μέσα στα πλαίσια του συνεταιρισμού είναι αποκλειστικό θέμα 
των μελών της, καθώς επίσης και ο ανώτατος αριθμός των αγροτών 
που θα συμμετάσχουν σ ’αυτή. * . ···

ε. Κατοχυρώνεται ο αυτοέλεγχος και η αυτοδιαχείριση.
στ. 0 προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού γίνεται 

από τους ίδιους τους συνεταίρους.
ζ. Η παραγωγή του συνεταιρισμού πωλείται ελεύθερα όπου οι συνεταί

ροι επιθυμούν και σε όποιες τιμές θέλουν, ανάλογα με τους μηχα
νισμούς και τις ανάγκες της αγοράς.
Η παράδοση της παραγωγής του συνεταίρου στο συνεταιρισμό και η 
απαγόρευση του ανταγωνισμού αποτελεί πάγιο και χρόνιο αίτημα 
της αγροτιάς.

Με την παράδοση της παραγωγής στο συνεταιρισμό επιτυγχάνεται : 
α. Η εξασφάλιση του παραγωγού ■ ·■■-■·.·
3· Η ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής του ικανότητας 

0 σωστότερος προγραμματισμός της παραγωγής 
γ. Η άνοδος της ποιότητας των προϊόντων
δ. Η επιτυχία καλλίτερης τιμής που οδηγεί στην αύξηση του 

εισοδήματος
ε. Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων
στ. Η ενίσχυση της παρέμ3ασης των συνεταιρισμών στην αγορά 
ζ. Η 3αθμιαία κατάργηση των μεσαζόντων και σμίκρυνση του ανοίγματος 

μεταξύ τιμής παραγωγού και τιμής καταναλωτή.



Από το καταστατικό ορίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες η υπο
χρέωση για παράδοση της παραγωγής εκτελείται και η γενική συνέλευ
ση της Συνεταιριστικής Οργάνωσης καθορίζει κάθε φορά τον τρόπο για 
την κετέλεση της παράδοσης της παραγωγής»
Και όπως είναι γνωστό, τόσο το καταστατικό όσο και η γενική συνέλευ
ση εκφράζουν τη θέληση των ίδιων των συνεταίρων, διότι από τους ί
διους καταρτίζεται το καταστατικό και οι ίδιοι αποτελούν την γενι
κή συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να απαλλάξει μερικούς ή 
όλους του συνεταίρους για ολόκλητη ή για τμήμα της παραγωγής τους 
από την υποχρέωση παράδοσης (άρθρο 12).

6. Οι "ομάδες παραγωγών" συγκροτούνται και λειτουργούν μόνο και απο
κλειστικά στα πλαίσια των συνεταιριστικών οργανώσεων, και μόνο με 
τη θέληση των συνεταίρων. Ενδυναμώνονται έτσι οι συνεταιριστικές 
οργανώσεις και αποκλείεται η ύπαρξη "ομάδων παραγωγών", εκτός της 
συνεταιριστικής δομής και οργάνωσης.
Τονίζεται ότι οι συνεταιριστικές οργανώσεις αναγνωρίζονται ως ομά
δες παραγωγών μόνο όταν οι ίδιες το επιθυμούν και όχι αναγκαστικά.

7. Με το νομοσχέδιο κατοχυρώνεται και διευρύνεται η Δημοκρατική λει
τουργία και Διοίκηση των Συνεταιρισμών. Κάθε αγρότης έχει μια 
και μόνο ψήφο, άσχετα από την προσωπική του περιουσία, την οικο
νομική, μορφωτική και κοινωνική του κατάσταση.

8. Για την εκλογή των οργάνων των συνεταιριστικών οργανώσεων καθιε
ρώνεται εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής, το οποίο από τη μια με
ριά επιτρέπει την πολυφωνία και την εκπροσώπηση όλων των τάσεων 
από την άλλη όμως εμποδίζει τις στρεβλώσεις που είναι δυνατόν να 
εμφανισθούν.

9. Η κρατική "κηδεμονία" και η δυνατότητα συνεχούς κρατικής παρέμβασης 
στο συνεταιριστικό κίνημα καταργείται. Στην εκλογή δε των διοικήσε
ων μόνο οι πραγματικοί αγρότες εκλέγονται και όχι ετεροεπαγγελμα-
τ ίες.

10. Η συνεταιριστική μερίδα ορίζεται σε 25.000 δρχ, που μπορεί να
μειωθεί σε 10.000 δρχ. εφ'όσον πρόκειται για αγροτικούς συνεται
ρισμούς ορεινών ή ημιορεινών περιοχών ή μικρών νησιών. Η μερίδα 
καταβάλλεται σε πέντε ετήσιες δόσεις, δηλ. η μερίδα εξοφλείται 
σε πέντε χρόνια»
Το ύψος της μερίδας και ο τρόπος της καταβολής της σε καμμιά 
περίπτωση δεν αποκλείει τους μικροαγρότες» Το ποσό των 420 δρχ.
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ή των 167 δρχ. κάθε μήνα που θα καταβάλει ο συνεταίρος για την 
μερίδα του στο Συνεταιρισμό, δεν είναι τόσο μεγάλο που θα αποκλεί
ει τους μικροαγρότες στο να μπουν στο Συνεταιρισμό*
Η στοιχειώδης λειτουργία του συνεταιρισμού, και η ανάπτυξή του, απαι
τούν όπως ο συνεταιρισμός έχει ταελάχιστα εκείνα συνεταιριστικά 
κεφάλαια για να μπορέσει να αναλάβει παραγωγικές δραστηριότητες-,

11. Διατηρούνται σε ισχύ και επεκτείνονται οι ρυθμίσεις που παρέχουν 
κίνητρα, ενισχύσεις και άλλες φορολογικές απαλλαγές στις συνεταιρι—  
στικές οργανώσεις. Υπάρχει ειδική διάταξη που δίνει στον Υπουργό την 
δυνατότητα με Προεδρικό Διάταγμα να καθορίζει τα κάθε φορά απαραίτητα 
κίνητρα και ενισχύσεις.

12. Παρέχεται η δυνατότητα στις συνεταιριστικές οργανώσεις, κάτω από 
προϋποθέσεις να ιδρύουν ανώνυμες συνεταιριστικές εταιρίες, αλλά 
ταυτόχρονα περιφρουρείται και πλήρως διασφαλίζεται από τις ρυ
θμίσεις που εισάγουν οι διατάξεις του Νομοσχεδίου, ή τυχόν "άλωση” 
της συνεταιριστικής ανώνυμης εταιρείας από το ιδιωτικό κεφάλαιο.
Με το Νομοσχέδιο επιδιώκεται να επιτευχθεί η συγχώνευση των αγρο
τικών εταιρειών, κοινοπραξιών, κ.λ,π. που κατ'όνομα θεωρούνται συ
νεταιριστικές στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις δευτέρου 
και τρίτου βαθμού έτσι ώστε οι οργανώσεις αυτές να αποτελέσουν τους 
φορείς άσκησης κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.


