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Η ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Αγροτικές Συνδικαλιστικές 
Οργανώσεις».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Το κράτος δεν είχε αναγνωρίσει μέχρι σήμερα επί
σημα τον αγροτικό συνδικαλισμό. Σύμφωνα με το νόμο 
ανωτάτη επαγγελματική οργάνωση των αγροτών είναι η 
ΠΑΣΕΓΕΣ (άρθρο 62, Ν. 921/79), η οποία όμως είναι συνε
ταιριστική οργάνωση.

Η αναγνώριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των 
αγροτών επιβάλλεται. Χωρίς αναγνωρισμένους εκπροσώ
πους του μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού παρου
σιάζονται σημαντικές δυσκολίες στη λειτουργία μιας κοι
νωνίας, που επιδιώκει τον προγραμματισμό, το διάλογο, 
τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη λήψη των αποφά
σεων και τη δημιουργία της πλατύτερης δυνατής συναί
νεσης στις επιδιωκτέες από την πολιτεία λύσεις.

Η αναγνώριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι 
προϋπόθεση για την εφαρμογή του δημοκρατικού προ
γραμματισμού.

Η εχθρότητα του επίσημου κράτους απέναντι στις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών είχε σαν α
ποτέλεσμα να δημιουργηθούν στη Χώρα μας Αγροτικά 
Σωματεία με διαφορετικούς σκοπούς, τρόπους οργάνω
σης, κριτήρια εγγραφής μελών, καταστατικά. Σήμερα υ
πάρχουν τόσο σωματεία που είναι αντιπροσωπευτικά όσο 
και σωματεία που ελάχιστους αγρότες εκπροσωπούν. Υ
πάρχουν Αγροτικοί Σύλλογοι με περιφέρεια έναν ή περισ
σότερους δήμους ή κοινότητες, με περιφέρεια μία ή πε
ρισσότερες επαρχίες και με περιφέρεια έναν ολόκληρο 
νομό.

Από τους υπάρχοντες Αγροτικούς Συλλόγους, άλλοι 
ανήκουν σε Ενώσεις Αγροτικών Συλλόγων επαρχιακού 
επιπέδου και άλλοι σε ενώσεις ή ομοσπονδίες νομαρχια
κού επιπέδου.

Πολλοί Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Σύλλογοι είναι απευ
θείας ενταγμένοι στη Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών 
Συλλόγων Ελλάδας (ΓΕΣΑΣΕ), στην οποία συγχρόνως α
νήκουν Επαρχιακοί Σύλλογοι, Επαρχιακές Ενώσεις Αγρο
τικών Συλλόγων, Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων, κα
θώς επίσης και Αγροτικοί Σύλλογοι νομαρχιακού επιπέ
δου. Υπάρχουν επίσης αρκετοί Αγροτικοί Σύλλογοι τοπι
κού, επαρχιακού και νομαρχιακού επιπέδου, καθώς επί
σης και ορισμένες ομοσπονδίες, οι οποίες δεν είναι καν 
ενταγμένες στις Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 
ανωτέρου βαθμού.

Αποτέλεσμα της άναρχης αυτής ανάπτυξης του Αγρο
τικού Συνδικαλιστικού Κινήματος είναι να υπάρχουν νο
μοί στους οποίους υπάρχουν ελάχιστοι αγροτικοί σύλλο
γοι, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι υπάρχοντες δεν είναι 
σε θέση να αντιπροσωπεύσουν πραγματικά τους αγρό
τες λόγω της οργανωτικής διάσπασης και πολυμορφίας 
τους.

Το σχέδιο νόμου θέτει τέρμα στο υφιστάμενο μωσαϊ
κό των ρυθμίσεων και μορφών του αγροτικού συνδικαλι
σμού. Από τη στιγμή που το Αγροτικό Συνδικαλιστικό Κί
νημα θα αναγνωρισθεί επίσημα, η συνέχιση της σημερι
νής κατάστασης θα δημιουργούσε τον κίνδυνο μεθοδεύ- 
σεων, αγροτοπατερισμού, συλλόγων-σφραγίδων και άλ
λων αρνητικών φαινομένων. Για τούτο με αφετηρία τη 
συνταγματική αρχή, ότι όι Έλληνες πρέπει να είναι ελεύ
θεροι να συνδικαλίζονται, εκπονήθηκαν ενιαίες αρχές ορ
γάνωσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ώστε να κα
τοχυρωθεί η αντιπροσωπευτικότητά τους και η δημοκρα
τική τους λειτουργία. Το σχέδιο νόμου για να επιτύχει 
το στόχο της καλύτερης αντιπροσωπευτικότητας προδια
γράφει ορισμένη δομή του Αγροτικού Συνδικαλιστικού 
Κινήματος και διευκολύνει έτσι την καλύτερη και πιο 
γρήγορη οργάνωσή του.

Το σχέδιο νόμου δίνει ιδιαίτερη σημασία στη δημο
κρατική λειτουργία των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργα
νώσεων.

Ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συνδικαλίζεται ε
λεύθερα και να επιδιώκει την προάσπιση των επαγγελμα
τικών συμφερόντων του. Η πολιτεία δεν έχει δικαίωμα να 
επέμβει στη δραστηριότητά του αυτή. Από τη στιγμή ό
μως που μια επαγγελματική οργάνωση διεκδικεί το δικαί
ωμα να ασκεί εξουσίες της διοίκησης, να συμμετέχει στη 
λήψη αποφάσεων που δεσμεύουν και τα μη μέλη της και 
το κοινωνικό σύνολο, είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει 
κανόνες λειτουργίας που εξασφαλίζουν τόσο τη νομιμο
ποίησή της ως εκπροσώπου του τμήματος του πληθυσμού 
για το οποίο μιλά όσο και τη νομιμοποίηση των οργάνων 
της ως εκπροσώπων της οργάνωσης. Η άσκηση δημόσιας 
εξουσίας έστω και έμμεσης συνεπάγεται υποχρεώσεις, 
σύμφωνες με τις αρχές του Συντάγματος για τη δημο
κρατική λειτουργία της πολιτείας. Σύμφωνα με το σχέδιο 
νόμου κάθε αγρότης που θα ήθελε να συνεταιρισθεί με 
άλλους αγρότες παραμένει ελεύθερος να ιδρύσει σωμα
τείο, να του δώσει τη μορφή που θεωρεί σκόπιμη και να 
αναπτύξει οποιαδήποτε δραστηριότητα επιθυμεί.

Το σχέδιο νόμου ορίζει μόνο, ότι σε περίπτωση που, 
συνδικαλιστική οργάνωση επιδιώκει να ασκήσει ορισμέ
νες εξουσίες ή να συμμετάσχει σε διάλογο με τη διοίκη
ση, οφείλει να ακολουθήσει ορισμένους κανόνες λειτουρ
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γίας, ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις, για το εάν 
είναι αντιπροσωπευτική και εάν νομιμοποιείται η διοίκησή 
της.

Σήμερα υπάρχουν Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργα
νώσεις με δέκα και άλλες με εκατοντάδες μέλη, υπάρ
χουν οργανώσεις που συνεργάζονται μεταξύ τους και άλ
λες που προτιμούν να προβάλουν τα αιτήματα των με
λών τους μόνες. Το κράτος δεν μπορεί να προτιμήσει 
τη μια ή την άλλη οργάνωση χώρίς αντικειμενικά κριτή
ρια, που κατοχυρώνει νόμος.

Το κράτος έχει λοιπόν τις ακόλουθες επιλογές: Είτε 
συνεργάζεται με όλες τις οργανώσεις, ανεξάρτητα από 
αριθμό μελών, αντιπροσωπευτικότητα κλπ., είτε κατοχυ
ρώνει νομοθετικά ορισμένα κριτήρια και συνεργάζεται μ’ 
αύτές που πιστεύει, ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια αυτά.

Οι υφιστάμενες Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώ
σεις θεωρούν, ότι η επιλογή από το κράτος των πράγμα
τ ι αντιπροσωπευτικών οργανώσεων άποτελεί ανεπίτρεπτη 
ανάμιξη στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η επιλογή από το 
κράτος είναι αλήθεια, ότι μπορεί να διευκολύνει αυθαι
ρεσίες και να οδηγήσει σε κηδεμόνευση του Αγροτικού 
Συνδικαλιστικού Κινήματος. Το νομοσχέδιο επέλεξε γ ι’ 
αυτό το δρόμο της συνεργασίας της διοίκησης μ’ όλες 
ανεξαίρετα τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σε περίπτω
ση, που αμφισβητείται η αντιπροσωπευτικότητα οργά-· 
νωσης, παρέχεται στις ίδιες τις Αγροτικές Συνδικαλιστι
κές Οργανώσεις η δυνατότητα να προσφύγουν στα δικα
στήρια για να επιλύσουν τη διαφορά για το ποιος θα εκ
προσωπεί τους αγρότες.

Με το σχέδιο νόμου έχουν δικαίωμα εγγραφής σε Α
γροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις όσοι ασκούν κατά 
κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα. Μ’ αυτό το τρόπο 
επιδιώκεται να αποφευχθεί η νόθευση του Αγροτικού 
Συνδικαλισμού από εμπόρους, επιστήμονες, υπαλλήλους 
κλπ., οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν διάφορα 
συμφέροντα από εκείνα των αγροτών.

Με την, χωρίς καμιά διάκριση, ένταξη κάθε πραγματι
κού αγρότη και αγρότισσας στον Αγροτικό Σύλλογο α
πό την ηλικία των 16 ετών προωθείται η ισότητα των δύο 
φύλων, καθώς επίσης και η συνδικαλιστική δραστηριοποί- 
ηση των νέων, άσχετα αν έχουν δική τους αγροτική πε
ριουσία ή εργάζονται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των 
γονέων τους ή ξένών.

Κατά τη διατύπωση του νόμου προκύψανε σειρά από 
προβλήματα, τα οποία επιδέχονται διαφορετικές λύσεις, 
όπως το πρόβλημα αν κάθε χωριό πρέπει να έχει δικό 
του αγροτικό σύλλογο, αν θα πρέπει να υπάρχουν περιο
ρισμοί στη συμμετοχή των ιδίων προσώπων σε περισσό
τερα όργανα διοίκησης κλπ. Κατευθυντήρια γραμμή στην 
επίλυση των προβλημάτων αυτών υπήρξε η σκέψη, ότι 
για να λειτουργήσει δημοκρατικά το αγροτικό συνδικα
λιστικό κίνημα, πρέπει η αγροτική συνδικαλιστική οργά
νωση να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στον αγροτικό 
πληθυσμό και να παρέχει τη δυνατότητα δραστηριοποίη- 
σης σε όσους γίνεται περισσότερους αγρότες. Γι’ αυτό, 
και αποφεύγεται η δημιουργία πρωτοβαθμίων οργανώ
σεων, που να στγκεντρώνουν τους κατοίκους ολοκλήρων 
περιοχών.

Σε πρωτοβάθμιες οργανώσεις με εκατοντάδες ή και 
χιλιάδες μέλη, τα μέλη χάνουν την επαφή με την ηγεσία 
και δεν έχουν πληροφόρηση για το χειρισμό των προβλη
μάτων. Αυξάνεται έτσι ο κίνδυνος η θέληση των διοικούν- 
των, να υποκαταστήσει τη θέληση των διοικουμένων.

Πολλές από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου τέλος 
προβλέπουν τις ίδιες ρυθμίσεις, όπως ο νόμος 1264/82, 
ώστε οι ρυθμίσεις στο συνδικαλιστικό χώρο να είναι κατά 
το δυνατό ενιαίες.

Το σχέδιο νόμου επιδιώκει να δημιουργήσει τις προ
ϋποθέσεις, ώστε οι αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώ
σεις που υπάρχουν σήμερα να συνεργαστούν για τη δη
μιουργία ενιαίου, μαζικού και δημοκρατικού συνδικαλι
στικού κινήματος. Θα εξασφαλίσει μ’ αυτό τον τρόπο οι 
αγρότες να αποκτήσουν αναγνωρισμένη συνδικαλιστική 
εκπροσώπηση για την προάσπιση των οικονομικών και 
κοινωνικών τους συμφερόντων και η πολιτεία να έχει νο
μιμοποιημένους συνομιλητές στην προσπάθειά της για 
την επίλυση των προβλημάτων του κοινωνικού συνόλου, 
σε διάλογο με τους ενδιαφερομένους.

Ειδικότερα, με κάθε άρθρο του νομοσχεδίου ρυθμί
ζονται:

Με το άρθρο 1, καθορίζεται ο σκοπός του νόμου.

Με το άρθρο 2, καθορίζεται ο σκοπός και οι δραστη
ριότητες των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 
(Α.Σ.Ο.).

Με το άρθρο 3, καθορίζεται η νομική προστασία των 
Α.Σ.Ο.

Με το άρθρο 4, διαβαθμίζονται οι Α.Σ.Ο. σε πρωτο
βάθμιες (Αγροτικοί Σύλλογοι), δευτεροβάθμιες (Ομο
σπονδίες Αγροτικών Συλλόγων) και τριτοβάθμιες (Συνο
μοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων) και δίνεται ο ορισμός 
για κάθε μία βαθμίδα.

Με τα άρθρα 5, 6, 7 και 8, ορίζονται, αντίστοιχα, για 
τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις οι προϋπο
θέσεις και οι διαδικασίες της ίδρυσής τους, οι δικαιού
μενοι να γίνουν μέλη τους και η εδαφική τους περιφέ
ρεια.

Τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκήσουν οι αγρότες 
σε περίπτωση άρνησης των οργανώσεων αυτών να τους 
εγγράφουν μέλη τους και οι προϋποθέσεις αποβολής 
μελών από αυτές. \

Με τα άρθρα 9 και 10, καθορίζονται αντίστοιχα οι προ
ϋποθέσεις και η διαδικασία για την ίδρυση των δευτερο
βάθμιων και τριτοβάθμιων Α.Σ.Ο.

Με το άρθρο 11, ορίζονται τα ένδικα μέσα που μπο
ρούν να ασκήσουν οι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες 
Α.Σ.Ο. σε περιπτώσεις αρνήσεως, αντίστοιχα, των δευ
τεροβάθμιων και τριτοβάθμιων Α.Σ.Ο. να τις εγγράφουν 
μέλη τους και καθορίζονται το αρμόδιο δικαστήριο και η 
διαδικασία εκδίκασης των προσφυγών.

Με το άρθρο 12, θέτονται τα πλαίσια μέσα στα οποία 
θα συντάσσονται τα καταστατικά των Α.Σ.Ο. και ορίζονται 
τα στοιχεία, τα οποία απαραίτητα πρέπει να περιλαμβά
νονται σε αυτά.

Με το  άρθρο 13, ορίζονται σαν όργανα διοίκησης των 
Α.Σ.Ο. η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμ
βούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή και οι Αντιπρόσωποι.

Με τα άρθρο 14, ορίζονται η σύνθεση της Γενικής 
Συνέλευσης και η ιεράρχησή της μεταξύ των λοιπών ορ
γάνων δισικήσεως των Α.Σ.Ο., οι γενικές και ειδικότερες 
αρμοδιότητες αυτής, ο τρόπος σύγκλησής της, η απαι- 
τούμενη για κάθε περίπτωση απαρτία, ο τρόπος λήψης 
των αποφάσεών της, και η απαιτούμενη για κάθε περίπτω
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ση πλειοψηφία. Επίσης ορίζεται το ένδικο μέσο για την 
αναγνώριση ακυρότητας απόφασης της Γενικής Συνέλευ
σης και οι ακολουθητέες νομικές διαδικασίες.

Με το άρθρο 15, ορίζονται ο τρόπος εκλογής και οι 
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτι
κής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων των Α.Σ.Ο. Το αρ
μόδιο δικαστήριο και η διαδικασία διορισμού της προσω
ρινής διοίκησης της Α.Σ.Ο. για τις περιπτώσεις που προ- 
βλέπεται από το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα.

Με το άρθρο 16, ορίζεται, ότι η θητεία των μελών της 
διοίκησης των Α.Σ.Ο. είναι τριετής και θέτονται περιορι
σμοί, ώστε ένα μέλος να μη μπορεί να εκλεγεί για τρίτη 
συνεχή θητεία ούτε να εκλεγεί συγχρόνως μέλος Διοικη
τικού Συμβουλίου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
ή τριτοβάθμιας Α.Σ.Ο. Επίσης ορίζεται τετράμηνη προθε
σμία από τη δικαστική αναγνώριση της Α.Σ.Ο., μέσα στην 
οποία η προσωρινή διοίκησή της πρέπει να συγκαλέσει 
γενική συνέλευση μελών για την ανάδειξη αιρετού διοι
κητικού συμβουλίου, διαφορετικά η προσωρινή διοίκηση 
εκπίπτει αυτοδίκαια.

Με το άρθρο 17, ορίζονται τα μέλη που έχουν δικαί
ωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στις Α.Σ.Ο. και ο τρό
πος διεξαγωγής των εκλογών.

Με το άρθρο 18, ορίζεται, ότι εκλογές στις Α.Σ.Ο. θα 
διενεργούνται με το σύστημα της απλής αναλογικής και 
περιγράφεται ο τρόπος κατανομής των εδρών του Διοι
κητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του α
ριθμού των Αντιπροσώπων μεταξύ των συνδυασμών.

Με το άρθρο 19, καθιερώνεται για πρώτη φορά, η υ
ποχρεωτική συμμετοχή των αγροτών των Α.Σ.Ο. στα θε
σμοθετημένα όργανα διαλόγου και .συνεργασίας με το 
κράτος, τούς Ο.Τ Α. και άλλες κοινωνικές ομάδες, καθώς 
επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή Επιτροπές των 
Ν.Π.Δ.Δ. των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ν.Π.Ι.Δ. που 
ελέγχονται από το κράτος. Σε συνέχεια ρυθμίζονται λε
πτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Με το άρθρο 20, ορίζονται οι πόροι και οι οικονομικές 
ενισχύσεις των Α.Σ.Ο. και θεσπίζεται απαγόρευση οικονο
μικής ενίσχυσης αυτών από πολιτικά κόμματα ή άλλες 
πολιτικές οργανώσεις.

Με το άρθρο 21, ορίζονται, ότι σε κάθε Πρωτοδικείο 
θα τηρείται ειδικό βιβλίο των Α.Σ.Ο., τα στοιχεία που κα
ταχωρίζονται σε αυτό, τα στοιχεία που θα τηρούνται από 
το Πρωτοδικείο για κάθε Α.Σ.Ο.

Με το άρθρο 22, ορίζονται τα βιβλία που πρέπει υπο
χρεωτικά να τηρούν οι Α.Σ.Ο., ο τρόπος τήρησής τους και 
ότι μέλη των Α.Σ.Ο. έχουν το δικαίωμα να λαβαίνουν γνώ
ση των βιβλίων αυτών.

Με το άρθρο 23, ορίζονται ποινικές κυρώσεις για πα
ραβάσεις των διατάξεων του νόμου αυτού.

Με το άρθρο 24, θέτονται οι απαραίτητες μεταβατικές 
διατάξεις για την ομαλή μετάβαση των Α.Σ.Ο. που υπάρ
χουν στο νέο νομικό καθεστώς και τη διευκόλυνση των 
νεοϊδρυομένων να ανταποκριθούν αμέσως στον προο
ρισμός τους.

Με το άρθρο 25, καταργούνται οι διατάξεις εκείνες 
που είναι αντίθετες στις επιδιώξεις και το πνεύμα του νό
μου αυτού.

Με το άρθρο 26, ορίζεται σαν χρόνος ενάρξεως του 
νόμου, ο από της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζει το προ.τεινόμενο νομο
σχέδιο, το οποίο θέτομε υπόψη σας για ψήφιση.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 1982 
Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης Οικονομικών
Γ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ

Γ εωργίας 
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ APIO. 1361/83

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1361

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βου
λής ψηφισθέντα νόμον:

Αρθρο 1.
Σκοπός.

1. Με το νόμο αυτόν ρυθμίζονται η σύσταση, η οργά
νωση και η λειτουργία των Αγροτικών Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων.

2. Για θέματα που δε ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν, ε
φαρμόζονται συμπληρωματικά οι σχετικές διατάξεις του 
Ν. 1264/1982 «για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστι
κού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών των εργαζομένων» και, αν δεν προβλέπεται 
και σ’ αυτόν ειδική ρύθμιση, οι διατάξεις του Αστικού Κώ
δικα.

Αρθρο 2.
Σκοπός και δραστηριότητες των Α.Σ.Ο.

1. Σκοπός των Α.Σ.Ο. είναι η διεκδίκηση, προαγωγή 
και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελ
ματικών συμφερόντων των μελών τους και των αγροτών 
γενικότερα.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού οι Α.Σ.Ο. α
ναπτύσσουν, μέσα στα όρια του νόμου, τις προβλεπόμε- 
νες από το καταστατικό τους δραστηριότητες και ιδιαί
τερα:

α) Μελετούν τα κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελμα
τικά προβλήματα των αγροτών και προωθούν τις πρόσφο
ρες για την αντιμετώπισή τους λύσεις.

β) Επεξεργάζονται και προωθούν θεσμούς και προ
τείνουν τη λήψη μέτρων, που συμβάλλουν στην ανύψωση 
του οικονομικού και πνευματικού επιπέδου των αγροτών.

γ) Συνεργάζονται με τις Δημόσιες Αρχές, την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές και τις συνδικαλιστι
κές οργανώσεις και τους εκπροσώπους κοινωνικών ομά
δων για τη διαμόρφωση, λήψη και εφαρμογή των αποφά
σεων που αφορούν τους αγρότες.

3. Οι κατά τόπο αρμόδιοι Αγροτικοί Σύλλογοι, που τα 
καταστατικά τους θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νόμου αυτού, εκδίδουν βεβαιώσεις που πιστοποιούν την 
ιδιότητα του αγρότη τόσο για τα μέλη τους όσο και για

μη μέλη, ιδίως για τις περιπτώσεις χορήγησης κάθε μορ
φής ενισχύσεων, δανείων, αγροτικών συντάξεων, αδειών 
κυκλοφορίας αγροτικών αυτοκινήτων, την πώληση αγρο
τικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, καθώς και για κάθε 
περίπτωση που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαι
τείτα ι η βεβαίωση αυτή.

Εάν ο Αγροτικός Σύλλογος αρνηθεί την έκδοση βε
βαίωσης ή δεν την εκδώσει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες από την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος 
μπορεί, μέσα σε δέκα ημέρες από την άρνηση ή από τη 
λήξη της προθεσμίας, να ζητήσει τη βεβαίωση από τρι
μελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) Το Δήμαρχο 
ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στην οποία έχει την έ
δρα του ο Αγροτικός Σύλλογος, και β) δύο εκπροσώπους 
του τοπικού Γεωργικού Συνεταιρισμού.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι συνεται
ρισμοί, συμμετέχουν οι εκπρόσωποι εκείνου, που έχει πε
ρισσότερα μέλη. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρό
εδρο και αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μέσα σε δέκα (10) 
το πολύ ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής καλείται ο αϊτών και ο 
εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου.

4. Οι Α.Σ.Ο. δεν μπορούν να ασκούν παραγωγικές ή 
εμπορικές δραστηριότητες είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη 
συμμετοχή τους σε άλλα νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 3.
Νομική προστασία.

1. Οι Α.Σ.Ο. απευθύνονται στις Διοικητικές και άλλες 
Αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τις επαγγελματικές 
σχέσεις και συμφέροντα των μελών τους.

2. Οι Α.Σ.Ο. αναφέρουν στις Διοικητικές και Δικαστι
κές Αρχές τις παραβιάσεις της νομοθεσίας που αφορούν 
τα επαγγελματικά συμφέροντα την μελών τους. Δικαι
ούνται δε να παρέμθουν υπέρ κάποιου διαδίκου με ανά
λογη εφαρμογή του άρθρου 669 παρ. 2 Κ.Πολ Δικ.

Άρθρο 4.
Δομή του Αγροτικού Συνδικαλισμού.

Οι Α.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες, δευτερο
βάθμιες και τριτοβάθμιες.

Πρωτοβάθμιες είναι οι Αγροτικοί Σύλλογοι, που έχουν 
μέλη αγρότες.

Δευτεροβάθμιες είναι οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλ
λόγων, που έχουν μέλη Αγροτικούς Συλλόγους.

Τριτοβάθμιες είναι οι Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλ
λόγων, που έχουν μέλη Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλό
γων.
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Αρθρο 5.
Ίδρυση Αγροτικών Συλλόγων.

Για την ίδρυση Αγροτικού Συλλόγου απαιτείται η σύμ
πραξη είκοσι (20) τουλάχιστον αγροτών και η τήρηση των 
διατυπώσεων των άρθρων 78 επομ. του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 6.
Μέλη-Περιφέρεια Αγροτικών Συλλόγων.

1. Αγρότες σύμφωνα με την έννοια του νόμου αυτού 
είναι οι άνδρες ή οι γυναίκες που ασκούν κατά κύριο λό
γο το αγροτικό επάγγελμα.

Αγροτικό επάγγελμα ασκούν όσοι ασχολούνται σε 
οποιοδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας, ιδίως ο γε
ωργός, ο κτηνοτρόφος, ο ψαράς, ο δασοκόμος και ο με- 
λισσοκόμος, είναι ενεργοί στην αγροτική παραγωγή, έστω 
και αν έχουν δεύτερη απασχόληση ως εργάτες ή μικροε- 
παγγελματίες.

2. Μέλη των Αγροτικών Συλλόγων μπορούν να γίνουν 
οι αγρότες που κατοικούν μόνιμα ή έχουν την αγροτική 
τους εκμετάλλευση στην περιφέρεια του συλλόγου.

Μέλη του Αγροτικού Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι 
αγρότες που κατοικούν μόνιμα ή έχουν την αγροτική 
τους εκμετάλλευση στην περιφέρεια του Συλλόγου.

Μέλη του Αγροτικού Συλλόγου μπορούν να γίνουν και 
συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Κάθε αγρότης ή συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. μπορεί να 
συμμετέχει σε ένα μόνο Αγροτικό Σύλλογο.

3. Ο Αγροτικός Σύλλογος περιφέρεια έχει τα όρια ενός 
δήμου ή μιας κοινότητας. Σε περίπτωση που σε μία κοι
νότητα δεν συγκεντρώνεται ο απαραίτητος για την ίδρυ
ση Αγροτικού Συλλόγου αριθμός μελών, ο Αγροτικός Σύλ
λογος μπορεί να έχει περιφέρεια τα όρια μέχρι και τριών 
γειτονικών κοινοτήτων.

Άρθρο 7.
Άρνηση εγγραφής μελών σε Αγροτικό Σύλλογο.

Αγρότης, του οποίου η αίτηση εγγραφής απορρίφθηκε 
ή για την οποία τα όργανα του Συλλόγου παρέλειψαν να 
αποφασίσουν μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της, 
δικαιούται να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο, εάν η απόρρι
ψη ή η μη εγγραφή έγινε ενάντια στο νόμο ή το κατα
στατικό. Το Ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των 
άρθρων 682 ·επ. Κ. Πολ. Δικ. (διαδικασία ασφαλιστικών μέ
τρων). Κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου επιτρέπεται 
έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Από την κοινοποίηση 
της απόφασης που διατάζει την εγγραφή, ο αγρότης γίνε
ται, χωρίς άλλη διατύπωση, μέλος του Αγροτικού Συλλό
γου.

Άρθρο 8.
Αποβολή μελών.

Αποβολή μέλους επιτρέπεται:
1. Για όσες περιπτώσεις προβλέπει το καταστατικό.
2. Εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος και αποφασίσει γ ι’ 

αυτό η Γενική Συνέλευση.
Το μέλος που αποβλήθηκε, μπορεί, μέσα σε δύο (2) 

μήνες από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση, να 
προσφύγει στον Ειρηνοδίκη, εάν η αποβολή έγινε ενάντια 
στους όρους του καταστατικού ή αν δεν υπήρχε γ ι’ αυτό 
σπουδαίος λόγος. Ο Ειρηνοδίκης δικάζει κατά τη διαδικα
σία του προηγούμένου άρθρου. Κατά της απόφασης του

Ειρηνοδικείου επιτρέπεται έφεση στο Μονομελές Πρωτο
δικείο.

Άρθρο 9.
Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων.

1. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι του ίδιου νομού μπορούν να 
συστήσουν Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, με περι
φέρεια τα όρια του νομού.

Για τη σύσταση Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων 
απαιτείται:

α) Η σύμπραξη δώδεκα (12) τουλάχιστον Αγροτικών 
Συλλόγων, σε νομούς δε με πληθυσμό κατώτερο των ε
ξήντα χιλιάδων (60.000) κατοίκων, η σύμπραξη έξι (6) του
λάχιστον Αγροτικών Συλλόγων.

β) Η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμ. 
του Αστικού Κώδικα.

2. Κάθε Αγροτικός Σύλλογος έχει δικαίωμα να γίνει 
μέλος μιας μόνο Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, εκεί
νης του νομού, στον οποίο έχει την έδρα του.

Άρθρο 10.
Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων.

1. Οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων μπορούν να 
συστήσουν σε πανελλήνιο επίπεδο Συνομοσπονδίες Α
γροτικών Συλλόγων.

Γ ια τη σύσταση Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων 
απαιτείται η σύμπραξη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον Ομο
σπονδιών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 
επόμ. του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 11.
Άρνηση εγγραφής μελών σε δευτεροβάθμιες 

και τριτοβάθμιες Α.Σ.Ο.

Εάν το αρμόδιο να αποφασίζει την εγγραφή όργανο 
της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας αγροτικής συνδικα
λιστικής οργάνωσης απορρίψει την αίτηση εγγραφής ή 
μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δεν έχει γνωστο
ποιήσει την απόφασή του σ’ αυτόν που έκανε την αίτηση, 
εφαρμόζονται όσα ορίζει το άρθρο 7 του νόμου αυτού.

Κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, που αφο
ρούν προσφυγές για θέματα του άρθρου αυτού επιτρέπε
ται έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

Άρθρο 12.
Καταστατικό.

1. Το καταστατικό ορίζει τα πλαίσια, μέσα στα οποία 
όλα τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα στη ζωή και στη δρά
ση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, στο σχηματισμό της 
συλλογικής βούλησης και τη χάραξη της συνδικαλιστικής 
πολιτικής.

2. Στο καταστατικό πρέπει να ορίζονται:
α) Διατάξεις που να κατοχυρώνουν την ελεύθερη συμ

μετοχή όλων των αγροτών που κατοικούν ή έχουν την 
αγροτική τους εκμετάλλευση στην περιφέρεια του συλλό
γου.

β) Η έδρα και τα εδαφικά όρια της περιφέρειας της 
αγροτικής οργάνωσης.

γ) Οι όροι διάλυσης της αγροτικής οργάνωσης.
δ) Οι όροι τροποποίησης του καταστατικού.
ε) Οι όροι αποχώρησης και αποβολής μελών της οργά

νωσης.
στ) Ο αριθμός των μελών και ο τρόπος συγκρότησης
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και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε
λεγκτικής Επιτροπής.

ζ) Ο τρόπος δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης 
της αγροτικής οργάνωσης.

η) Ο αριθμός των μελών, η διαδικασία εκλογής, η συγ
κρότηση και η λειτουργία της Εφορευτικής Επιτροπής για 
τη' διεξαγωγή εκλογών, με τις οποίες αναδεικνύονται τα 
όργανα των Α.Σ.Ο.

θ) Οι όροι και η διαδικασία ανάκλησης μελών των ορ
γάνων διοίκησης και των οποιωνδήποτε αντιπροσώπων 
της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Άρθρο 13.
Όργανα των Α.Σ.Ο. -

Όργανα διοίκησης των Αγροτικών Συνδ καλιστικών 
Οργανώσεων είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών.
θ) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.
δ) Οι Αντιπρόσωποι.

Άρθρο 14.
Γενική Συνέλευση των μελών.

1. Η Γ ενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο 
της Α.Σ.Ο. και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπά
γεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδι
ότητα άλλου οργάνου. Η Συνέλευση ιδίως εκλέγει τα όρ
γανα διοίκησης, αποφασίζει για την αποβολή μέλους, εγ
κρίνει τον ισολογισμό, τροποποιεί το καταστατικό και α-' 
ποφασίζει για τη. διάλυση ‘της συνδικαλιστικής οργάνω
σης.

Η Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των 
οργάνων της διοίκησης και δικαιούται οποτεδήποτε να 
τα παύει. Το δικαίωμα της Συνέλευσης να παύει τα όργα
να διοίκησης μπορεί να περιορισθεί με διάταξη του κατα
στατικού, εφόσον η παύση επιβάλλεται από σπουδαίο λό
γο και ιδίως από σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους 
ή ανικανότητα για τακτική διαχείριση.

2. Η Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. στις 
περιπτώσεις που ορίζει το καταστατικό ή όταν τούτο επι
βάλλεται από το συμφέρον της συνδικαλιστικής οργά
νωσης. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχι
στο μια φορά το χρόνο. Η Συνέλευση συγκαλείται επίσης, 
αν το ζητήσει ο οριζόμενος από το καταστατικό αριθμός 
μελών. Εάν το καταστατικό δεν περιέχει σχετική διάταξη, 
μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση το ένα πέμπτο (1/5) των 
μελών. Κάθε προάκληση για συμμετοχή σε Γενική Συνέ
λευση πρέπει να αναφέρει τα θέματα, για τα οποία συγκα- 
λείται η Συνέλευση αυτή.

3. Σε περίπτωση που η αίτηση των μελών της προη
γούμενης παραγράφου δεν εισακουσθεί, μπορεί ο Ειρη
νοδίκης, ύστερα από σχετική αίτησή τους, να εξουσιοδο
τήσει αυτά να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση και να 
ορίσει τον Πρόεδρό της.

4. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί έγκυρη από
φαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τις Συνε
λεύσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρί
του (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν 
υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συνέρχεται, 
χωρίς άλλη διατύπωση, νέα Συνέλευση την ίδια μέρα και 
ώρα της επόμενης βδομάδας.

Γι' αυτήν απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του τέ
ταρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση της συνδικαλι
στικής οργάνωσης ή την τροποποίηση του καταστατικού

απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού των οικονο
μικά τακτοποιημένων μελών.

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και για άλλες πε
ριπτώσεις ειδικές απαρτίες.

5. Αντιπροσώπευση για τη συμμετοχή στις συνελεύ
σεις και στις ψηφοφορίες απαγορεύεται.

6. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφο
φορία, ποτέ όμως διά βοής. Μυστική είναι η ψηφοφορία 
για εκλογές διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής και εφο
ρευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια 
και τριτοβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη 
διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. 
Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει μυστική ψηφοφορία 
και για άλλες περιπτώσεις.

7. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται δια
φορετικά στο καταστατικό, λαμβάνονται με σχετική πλει- 
οψηφία των παρόντων μελών. Για τη διάλυση της οργά
νωσης ή την τροποποίηση του'καταστατικού της απαιτεί
ται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

8. Η αγωγή που υποβάλλεται κατά, το άρθρο 101 του 
Αστικού Κώδικα για την αναγνώριση ακυρότητας απόφα
σης της Γενικής Συνέλευσης υπάγεται στην αρμοδιότητα 
του Ειρηνοδικείου της'περιφέρειας, όπου έχει την έδρα 
της η συνδικαλιστική οργάνωση και η προθεσμία για την 
άσκησή της ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη 
τής Συνέλευσης. Το Ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικα
σία των άρθρων 226 επόμ. Κ. Πολ. Δικόν.

Άρθρο 15.
Διοικητικό Συμβούλιο — Ελεγκτική Επιτροπή.

Αντιπρόσωποι.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφα
σίζει για κάθε θέμα που αφορά την επιδίωξη των σκοπών 
της συνδικαλιστικής οργάνωσης και τη διαχείριση της πε
ριουσίας της, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, του Καταστα
τικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αντι
προσωπεύει δε τη συνδικαλιστική οργάνωση στα δικα
στήρια ή εξώδικα. Το Δ.Σ. αποτελείται από πέντε μέχρι 
δεκαπέντε μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστα
τικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται μεταξύ των με
λών που έχουν εγγραφεί τουλάχιστο δύο (2) μήνες πριν 
από τις εκλογές.

Οι ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού 
γραμματέα και ταμία, δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο 
ίδιο πρόσωπο.

2. Σε κάθε αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση εκλέ
γεται από τη Γ ενική Συνέλευση των μελών της Ελεγκτική 
Επιτροπή.
’ Οι εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Ε
πιτροπή γίνονται ταυτόχρονα. Η διάρκεια της θητείας των 
ελεγκτικών επιτροπών ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την 
οικονομική διαχείριση της οργάνωσης.

3. Η συνέλευση των μελών κάθε Αγροτικού Συλλόγου 
εκλέγει τους αντιπροσώπους της για την Ομοσπονδία 
στην οποία συμμετέχει. Η συνέλευση κάθε Ομοσπονδίας 
εκλέγει τους αντιπροσώπους της για τη Συνομοσπονδία, 
στην οποία συμμετέχει.

4. Ο αριθμός των αντιπροσώπων σε κάθε δευτερο
βάθμια ή τριτοβάθμια Α.Σ,Ο. ορίζεται με το ίδιο μέτρο
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για όλες τις οργανώσεις, που συμμετέχουν στη δευτερο
βάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση.

Ο σχετικός υπολογισμός γίνεται με βάση τον αριθμό 
των μελών που ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώ
πων στην πρωτοβάθμια οργάνωση.

Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από 
το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο, προστίθεται 
ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Δεν αντιπροσωπεύεται η ορ
γάνωση που δεν καλύπτει τουλάχιστον το μισό του μέ
τρου.

5. Η προσωρινή διοίκηση της Αγροτικής Συνδικαλιστι
κής Οργάνωσης για τις περιπτώσεις που προβλέπει το 
άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα διορίζεται από τον Ειρη
νοδίκη κατά τη διαδικασία του άρθρου 786 Κ. Πολ. Δικο
νομίας.

Άρθρο 16.
Διάρκεια θητείας.

1. Η διάρκεια της θητείας των μελών της διοίκησης 
των Α.Σ.Ο. είναι τρία (3) χρόνια.

2. Δεν επιτρέπεται σε μέλος Α.Σ.Ο. να είναι ταυτό
χρονα μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτικού Συλλό
γου και Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλ
λόγων. Ο εκλεγόμενος μέλος του Διοικητικού Συμβου
λίου Α.Σ.Ο. άλλου βαθμού θεωρείται, ότι παραιτείται από 
τη θέση που κατέχει, εκτός αν μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
από την ημέρα της εκλογής του δηλώσει, ότι δεν δέχεται 
τη νέα θέση του.

3. Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη δικαστική α
ναγνώριση της Α.Σ.Ο. η προσωρινή διοίκηση συγκαλεί Γε
νική Συνέλευση των μελών για την εκλογή αιρετού Δ.Σ. 
και Ελεγκτικής Επιτροπής, διαφορετικά η προσωρινή δι
οίκηση εκπίπτει αυτοδίκαια.

Άρθρο 17.
Συμμετοχή σε εκλογές — Διεξαγωγή εκλογών.

1. Τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου εκλέγουν τα όρ
γανα διοίκησής τους και εκλέγονται γ ι’ αυτά, εφόσον έ
χουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, που 
προβλέπονται από το καταστατικό ή έχουν καθορισθεί με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε Αγροτικός Σύλλογος και κάθε Ομοσπονδία 
συμμετέχει αντίστοιχα στην εκλογή των οργάνων της 
διοίκησης της Ομοσπονδίας ή της Συνομοσπονδίας που 
ανήκει, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υπο
χρεώσεις.

3. Οι εκλογές για τα όργανα διοίκησης των Α.Σ.Ο. γί
νονται από εφορευτική επιτροπή, τα μέλη της οποίας εκ
λέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

4. Στις αρχαιρεσίες μέχρι και την ανακήρυξη των επι- 
τυχόντων παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυ
ασμού ή χωριστού υποψηφίου.

Άρθρο 18.
Εκλογικό σύστημα.

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των 
Α.Σ.Ο. καθώς και των αντιπροσώπων στις ομοσπονδίες και 
συνομοσπονδίες τους, γίνονται με το σύστημα της απλής 
αναλογικής.

2. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε
λεγκτικής Επιτροπής καθώς και ο αριθμός των αντιπρο
σώπων μοιράζονται μεταξύ των συνδυασμών και των χω

ριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύνα
μη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με 
τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 
Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώ
πων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, σε 
περίπτωση δε ύπαρξης κλάσματος ο πλησιέστερος προς 
το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέ
τρο. Εάν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, σαν 
εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος α
ριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο 
διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέ
γει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογι
κό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έ
λαβε.

3. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύ
τερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβά
νει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υπο
ψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υ
ποψήφιος για τη θέση αυτή.

4. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότε- 
ρους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τό
σες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνον αντιπροσώ
πους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

5. 'Εδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των 
αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις δια
τάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται 
από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλά
βει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν τουλάχι
στον αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο 
ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέ
τρου, κατά τη σειρά του αριθμού των υπολοίπων.

6. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των 
αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμο
γή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατα- 
νέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύ
τερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, κατά τη σειρά επιτυχίας. Σε 
περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

Άρθρο 19.
Αντιπροσώπευση σε θεσμοθετημένα όργανα.

1. Για την προάσπιση των οικονομικών, κοινωνικών και 
επαγγελματικών συμφερόντων των αγροτών οι Α.Σ.Ο. 
συμμετέχουν στα θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και 
συνεργασίας με το κράτος, τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και τις άλλες κοινωνικές ομάδες.

2. Προϋπόθεση της συμμετοχής των Α.Σ.Ο. σε θεσμο
θετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το κρά
τος, τΛ ις  Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις 
άλλες κοινωνικές ομάδες.

2. Προϋπόθεση της συμμετοχής των Α.Σ.Ο. σε θε
σμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας, όργανα 
διοίκησης νομικού προσώπου και γενικά σε κάθε μορφής 
δραστηριότητες, που συνεπάγονται είτε άμεσα είτε έμμε
σα την άσκηση δημόσιας εξουσίας, είναι να έχουν κα
ταστατικά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, 
να λειτουργούν και να εκλέγουν τα όργανα διοίκησής 
τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του κατα
στατικού τους.

3. Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση, η οποία αμ
φισβητεί ότι άλλη Α.Σ.Ο. νομιμοποιείται να εκπροσω
πεί το σύνολο των αγροτών μιας περιοχής, ενός νομού 
ή της χώρας, για το λόγο ότι ή δεν έχει σοβαρό αριθμό 
μελών, ή δεν έχει επαρκή παρουσία στην περιοχή, στο
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νομό ή στη χώρα ή δεν έχει αξιόλογη δράση, μπορεί με 
αίτησή της στο κατά τόπο αρμόδιο μονομελές πρωτοδι
κείο να ζητήσει να αναγνωρισθεί ότι η οργάνωση αυτή 
δεν μπορεί να εκπροσωπεί τους αγρότες σε όργανα δια
λόγου και συνεργασίας ή διοίκησης νομικού προσώπου. 
Το δικαστήριο εκδικάζει την αίτηση κατά τη διαδικασία 
των άρθρων 682 επομ. Κ. Πολ. Δικόν, και η απόφαση που 
εκδίδεται υπόκειται σε έφεση.

4. Οι Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων εκπρο
σωπούν τους αγρότες στις αντίστοιχες διεθνείς επαγγελ
ματικές οργανώσεις.

5. Όπου διατάξεις νόμων ή διατάξεις καταστατικών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχει
ρήσεων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ε
λέγχονται και εποπτεύονται από το κράτος, προβλέπουν 
τη συμμετοχή αγροτών σε συμβούλια ή-επιτροπές, οι α
γρότες που θα συμμετέχουν εκλέγονται από τις αντίστοι
χες κατά τόπο και βαθμό Α.Σ.Ο., σύμφωνα με τις διατά
ξεις του καταστατικού τους.

6. Σε περίπτωση που οι Α.Σ.Ο. δεν εκλέξουν αντιπρό- 
σώπους για να συμμετάσχουν στα συμβούλια και επιτρο
πές της προηγουμένης παραγράφου σε διάστημα ενός 
μήνα από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση, επιλέγονται 
οι εκπρόσωποι των αγροτών σύμφωνα με το νόμο, ή το 
καταστατικό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή 
της δημόσιας επιχείρησης ή του νομικού προσώπου ιδι
ωτικού δικαίου.

7. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μιάς 
Α.Σ.Ο. και η συμμετοχή ή εκπροσώπηση όλων δεν είναι 
δυνατή λόγω του περιορισμένου του αριθμού των μελών 
των οργάνων, στα οποία θα εκπροσωπηθούν, οι Α.Σ.Ο. 
ορίζουν κοινούς εκπροσώπους.

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να ο
ρίζεται διαδικασία εκλογής των κοινών εκπροσώπων.

Αρθρο 20.
Πόροι — Οικονομικές ενισχύσεις.

1. Πόροι της Α.Σ.Ο. είναι:
α) Οι συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων ορί

ζεται από το καταστατικό.
β) Εισφορές των μελών, εκούσιες ή επιβαλλόμενες με 

απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων για συγκεκριμένους 
σκοπούς.

γ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία της συνδικαλιστι
κής οργάνωσης.

δ) Ενισχύσεις των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων 
συνεταιριστικών οργανώσεων, που μπορεί να δίνονται 
με απόφαση της Γ ενικής τους Συνέλευσης από τα καθαρά 
αποτελέσματα χρήσεως, σε Α.Σ.Ο. που λειτουργούν στην 
περιφέρειά τους.

ε) Έσοδα από κληρονομιές, δωρεές και από γιορτές 
ή άλλες εκδηλώσεις.

2. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις σε Α.Σ.Ο. γίνονται 
πάντοτε επώνυμα.

3. Απαγορεύεται να δέχονται οι Α.Σ.Ο. εισφορές και 
ενισχύσεις από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες τοπι- 
τικές οργανώσεις.

4. Οι συνδρομές των Αγροτικών Συλλόγων στις Ομο
σπονδίες και των Ομοσπονδιών στις Συνομοσπονδίες 
τους καθορίζονται με απόφαση των Γ ενικών Συνελεύσεων 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ανώτερης βαθμί
δας.

Άρθρο 21.
Ειδική καταχώοιση στο Πρωτοδικείο.

1. Σε κάθε Πρωτοδικείο τηρείται ειδικό βιβλίο Α.Σ.Ο., 
στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία του άρθρου 81 του 
Αστικού Κώδικα, ο αριθμός της δικαστικής απόφασης που 
διατάζει την εγγραφή της οργάνωσης ή εγκρίνει την τρο
ποποίηση του καταστατικού αυτής και σημειώνεται η εν
δεχόμενη διάλυσή της.

2. Με την εγγραφή στο παραπάνω βιβλίο επέρχονται 
τα αποτελέσματα του άρθρου 83 Α.Κ.

Άρθρο 22.
Βιβλία Α.Σ.Ο.

1. Οι Α.Σ.Ο. τηρούν υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, 
τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα πριν 
αρχίσουν να χρησιμοποιούνται από το γραμματέα του 
Πρωτοδικείου της έδρας τους.

α) Μητρώο μελών.

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνε
λεύσεων των μελών.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής 
Επιτροπής.

ε) Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών.

στ) Βιβλίο περιουσίας.

2. Τα μέλη των Α.Σ.Ο. έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν 
γνώση των παραπάνω βιβλίων.

Άρθρο 23.
Ποινικές κυρώσεις.

1. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο, αν η πρά
ξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, όποιος 
εμποδίζει με σωματική ή ψυχολογική βία τις συνεδριάσεις 
της Διοίκησης ή τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών των 
Α.Σ.Ο.

2. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες:

α) Όποιος ενεργεί πράξεις διοίκησης μετά τη λήξη 
της θητείας του.

β) Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο παραποιεί ή νο
θεύει το εκλογικό αποτέλεσμα για την ανάδειξη διοικητι
κών συμβουλίων, ελεγκτικών επιτροπών και αντιπροσώ
πων.

γ) Ο αρμόδιος για την έκδοση της βεβαίωσης της α- 
ναφερόμενης στο άρθρο 2 παρ. 3 του νόμου αυτού, που 
εν γνώσει του πιστοποιεί με τέτοια βεβαίωση την ιδιότητα 
του αγρότη για πρόσωπο που δεν είναι αγρότης.

Άρθρο 24.
Μεταβατικοί διατάξεις.

1. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι που υπάρχουν κατά την έ
ναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και οι Ομοσπον
δίες και Συνομοσπονδίες τους, εφόσον επιθυμούν να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες και στα όργανα του άρ
θρου 19, οφείλουν μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσί
ευσή του, να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στο νό
μο αυτόν και να ενεργήσουν αρχαιρεσίες για την εκλογή 
νέων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του.
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2. Ο περιορισμός του άρθρου 15 παρ. 1 εδάφ. 3 του 
νόμου αυτού δεν ισχύει για τις πρώτες μετά τη δημοσί
ευση του νόμου εκλογές.

3. Μέχρις ότου παρέλθει η προθεσμία της παραγρά
φου 1, ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί να ορίσει για το χρο
νικό διάστημα της προθεσμίας αυτής και μόνο, ως αντι
προσωπευτικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις σε επίπεδο 
νομού και χώρας, των οποίων τα καταστατικά δεν είναι 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Εφόσον ο Υπουρ
γός Γεωργίας ορίσει σε ορισμένο νομό ή σε επίπεδο χώ
ρας συνδικαλιστική οργάνωση ως αντιπροσωπευτική, άλ
λη οργάνωση του ίδιου νομού ή πανελλαδικού επιπέδου, 
μπορεί να ζητήσει την αναγνώρισή της ως αντιπροσω
πευτικής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 19 παρ. 3 του 
νόμου αυτού.

4. Οι Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες Αγροτικών 
Συλλόγων που έχουν καταστατικά σύμφωνα με τις δια
τάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να ενισχύονται, κατά τα 
τρία πρώτα χρόνια από την έναρξη ισχύος του νόμου, με 
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, από τις πιστώσεις που 
διατίθενται για τους σκοπούς που προθλέπονται από την 
παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 921/1979 «περί γεωργικών 
συνεταιρισμών». Με την αυτή απόφαση μπορεί να ορίζε
ται ότι ποσοστό της ενίσχυσης αυτής θα διατίθεται στις 
πρωτοβάθμιες οργανώσεις. Οι σχετικές αποφάσεις ανα
κοινώνονται διά του ημερήσιου τύπου.

Η ενίσχυση του προηγούμένου εδαφίου δίνεται σε 
αναλογία με τις συνδρομές που έχουν πράγματι καταβλη
θεί από τα μέλη.

5. Η έγκριση ή η τροποποίηση των καταστατικών των 
Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων από τα πολυμε
λή πρωτοδικεία για διάστημα ενός χρόνου από τη δημο
σίευση αυτή πραγματοποιείται ατελώς.

Άρθρο 25.
Απόδοση δημευθεισών περιουσιών Α.Σ.Ο.

1. Στους Αγροτικούς Συλλόγους και Γεωργικούς Συν
δέσμους Αγροτών, οι οποίοι διαλύθηκαν, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 14 του Α.Ν. 31/1967 (ΦΕΚ 97 Α'/14. 
6.67) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Α.Ν. 237/1967 (ΦΕΚ 238 AV29.12.67), και οι οποίοι ανασυ- 
στήθηκαν μετά την 24 Ιουλίου 1974 σαν Αγροτικοί Σύλ
λογοι, σύμφωνα με τις σχετικές για τα σωματεία διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα, αποδίδεται η ακόλουθη περιουσία 
τους από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γε
ωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), στην οποία μεταβιβά
στηκε κατά κυριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ
θρου 2 του Α.Ν. 237/1967:

α) Όλα τα ακίνητα στην κατάσταση που βρίσκονται.

6) Τα χρηματικά ποσά, που απεδεδειγμένα περιήλθαν 
στην ΠΑΣΕΓΕΣ, άτοκα.

γ) Όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και αρχεία 
τους, εφόσον σώζονται, στην κατάσταση που βρίσκονται.

2. Η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της πα
ραγράφου 1 γίνεται μετά από αίτηση των δικαιούχων, η

οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Γεωργίας μέσα σε έξι 
μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, ως εξής:

α) Τα ακίνητα αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας, που υποβάλλεται σε μεταγραφή με αίτηση των 
ενδιαφερομένων.

6) Τα χρηματικά ποσά αποδίδονται με χρηματικά εν
τάλματα πληρωμής, που εκδίδονται στο όνομα των δι
καιούχων από την ΠΑΣΕΓΕΣ.

γ) Τα υπόλοιπα κινητά και αρχεία αποδίδονται από την 
ΠΑΣΕΓΕΣ με πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής.

3. Καρποί που προήλθαν από τα περιουσιακά στοιχεία 
της παρ. 1 μέχρι το χρόνο της απόδοσής τους δεν ανα- 
ζητούνται.

4. Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων, σύμ
φωνα με το άρθρο αυτό, δεν καταβάλλονται φόροι, τέλη, 
εισφορές ή δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, 
στους οποίους περιλαμβάνονται και οι συμβολαιογράφοι 
καθώς και οι υποθηκοφύλακες.

Άρθρο 26.
Καταργούμενες διατάξεις.

Καταργούνται, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυ
τού, οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 921/1979 και του 
άρθρου 62 παρ. 2, ως προς την εκπροσώπηση των επαγ
γελματικών ενώσεων των αγροτών στο εσωτερικό και τις 
διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις από την Πανελλήνια 
Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, κα
θώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις 
του νόμου αυτού ή που αναφέρεται και διέπει θέματα 
ρυθμιζόμενα ειδικά από αυτόν.

Άρθρο 27.

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημο
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως το κείμενον του παρόντος και να εκτελε- 
σθεί ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 23 Μαΐου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓ.-ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 24 Μαιου 1983

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓ.-ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1361/1983
«Για τις Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις».

1. Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ Α' 66/83) ο Νόμος 1361/1983 «Για τις Αγροτικές Συν
δικαλιστικές Οργανώσεις (Α Σ.Ο.)».

Το Κράτος δεν είχε αναγνωρίσει μέχρι σήμερα επίση
μα τον αγροτικό συνδικαλισμό. Παρά το γεγονός, ότι οι 
αγροτικοί σύλλογοι συνέθαλαν αποφασιστικά στην α
ναγκαστική απαλλοτρίωση των τσιφλικιών και στην απε
λευθέρωση των αγροτών από τα δεσμά της δουλοπαροι
κίας, έπαιξαν δε σημαντικό ρόλο στους αγώνες των αγρο
τών για κοινωνική δικαιοσύνη, η στάση του Κράτους απέ- 
ναντί τους ήταν αρνητική. Το Κράτος συζητούσε για τα 
επαγγελματικά προβλήματα των αγροτών μόνο με τους 
συνεταιρισμένους αγρότες, με την «ΠΑΣΕΓΕΣ». Η πολιτι
κή αυτή εκφράστηκε και νομοθετικά. Έτσι με τις διατά
ξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 62 του Ν. 921/79 «Περί 
Γεωργικών Συνεταιρισμών», αναγνωρίστηκε η «ΠΑΣΕΓΕΣ» 
που είναι Συνομοσπονδία Συνεταιριστικών Οργανώσεων, 
ως η ανωτάτη οργάνωση για την εκπροσώπηση στο εσω
τερικό και το εξωτερικό και των επαγγελματικών ενώσεων 
των αγροτών όλων των βαθμών.

Η επίσημη αναγνώριση των συνδικαλιστικών οργανώ
σεων των αγροτών ήταν επιβεβλημένη. Στα πλαίσια των 
επιλογών της Κυβέρνησης για κοινωνική δικαιοσύνη, δη
μοκρατικό προγραμματισμό, διάλογο, συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων στη λήψη των αποφάσεων που τους α
φορούν και δημιουργία της πλατύτερης δυνατής συναί
νεσης στις επιδιωκόμενες από το Κράτος κάθε φορά λύ
σεις, ο ρόλος του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος 
είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Με τις διατάξεις του νόμου δημιουργούνται οι κατάλ
ληλες προϋποθέσεις, ώστε οι αγροτικές συνδικαλιστι
κές οργανώσεις να συνεργαστούν για τη δημιουργία ε
νιαίου, μαζικού και δημοκρατικού συνδικαλιστικού κινή
ματος. Μ’ αυτό τον τρόπο οι μεν αγρότες θα αποκτήσουν 
αναγνωρισμένη συνδικαλιστική εκπροσώπηση για την 
προάσπιση των οικονομικών και κοινωνικών τους συμφε
ρόντων, η δε πολιτεία θα έχει νομιμοποιημένους συνομι
λητές στην προσπάθειά της για την επίλυση των προβλη
μάτων του αγροτικού πληθυσμού.

Πιστεύουμε, ότι θα συμβάλετε αποτελεσματικά στην 
πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων και επιδιώξεων. 
Περιμένουμε από όλες τις Διευθύνσεις Γεωργίας να πρω

τοστατήσουν στο ξάπλωμα των Αγροτικών Συνδικαλιστι
κών Οργανώσεων σε κάθε γωνιά της χώρας και στο αγκά
λιασμά τους από όλους τους αγρότες. Κανένας Δήμος και 
καμιά Κοινότητα δεν πρέπει να μείνει χωρίς Αγροτικό 
Σύλλογο. Τα μηνύματα της πολιτικής της Κυβέρνησης για 
τον αγροτικό συνδικαλισμό πρέπει να φτάσουν σ’ όλους 
τους αγρότες. Όλοι οι αγρότες πρέπει να γίνουν μέλη 
του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής τους.

Κάθε Διεύθυνση Γεωργίας πρέπει να καταρτίσει, μέσα 
σ’ ένα μήνα από τη λήψη της εγκυκλίου αυτής, πρόγραμ
μα εξορμήσεων στην περιοχή της δικαιοδοσίας της για 
την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού, το οποίο θα 
μας κοινοποιήσει. Έχοντας υπόψη, ότι η προθεσμία που 
προβλέπει ο νόμος (άρθρο 24) για την προσαρμογή των 
καταστατικών των Αγροτικών Συλλόγων στις διατάξεις 
του είναι σχετικά μικρή (ένας χρόνος από τη δημοσίευ
ση), κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε, ότι τα προγράμματα 
ενημερώσεων πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα στο 
πρώτο τετράμηνο ισχύος του νόμου.

2. Για να ανταποκριθείτε πληρέστερα στα παραπάνω 
καθήκοντά σας, σας κοινοποιούμε το κείμενο του νόμου 
και σας δίνουμε τις παρακάτω οδηγίες και διευκρινίσεις, 
σε όσα σημεία κρίνουμε απαραίτητο, πιστεύοντας, ότι θα 
σας βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των διατάξεών του.

Αρθρο 1ο

Στο άρθρο αυτό προσδιορίζεται γενικά ο σκοπός του 
Νόμου. Είναι η ρύθμιση των θεμάτων σύστασης, οργάνω
σης και λειτουργίας των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Ορ
γανώσεων (Α.Σ.Ο.), σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμε
να, ειδικά για κάθε περίπτωση, άρθρα. Στην παράγρ. 2 
του άρθρου προσδιορίζεται το συμπληρωματικό δίκαιο 
για τις αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δηλαδή 
για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Νό
μου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1264/82 «Για τον 
εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την 
κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργα
ζομένων» και του Αστικού Κώδικα. Η εφαρμογή των δια
τάξεων αυτών είναι διαδοχική συμπληρωματική. Επομέ
νως, πρώτα θα πρέπει να αναζητούμε τη λύση του προ
βλήματος στις διατάξεις του Νόμου για τις αγροτικές 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και, αν δε βρίσκεται σ’ αυ
τές, να προσφεύγουμε στις άλλες διατάξεις συμπληρω
ματικά και με τη σειρά που αναφέρονται στην παράγρ. 2. 
Με τη ρύθμιση αυτή και με δεδομένο ότι πολλές από τις 
διατάξεις του Νόμου προβλέπουν τις ίδιες ρυθμίσεις με 
τις διατάξεις του Ν. 1264/82 εξασφαλίζεται κατά το δυνα
τόν ενιαία ρύθμιση στο συνδικαλιστικό χώρο.
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Άρθρο 2ο

Στο άρθρο αυτό προσδιορίζονται ο σκοπός των Α.Σ.Ο., 
οι δραστηριότητές τους και οι εξουσίες που μπορούν να 
ασκούνται από αυτές. Ειδικότερα:

Με την παράγρ. 1 προσδιορίζεται ο σκοπός των Α.Σ.Ο. 
Οι Α.Σ.Ο. δεν περιορίζονται μόνο στη διεκδίκηση, προα
γωγή και διασφάλιση των στενών οικονομικών και επαγ
γελματικών συμφερόντων των μελών τους, αλλά μπορούν 
και πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση του οικονομικού 
επιπέδου και της ποιότητας ζωής του αγρότη. Σημασία 
έχει η μακροπρόθεσμη βελτίωση του εισοδήματος των 
αγροτών και η βελτίωση των γενικών συνθηκών ζωής. 
Γι' αυτό η συνδικαλιστική οργάνωση πρέπει να ενδιαφέ- 
ρεται πρώτα απ’ όλα για το εισόδημα και για τις τιμές, 
αλλά και για τα έργα υποδομής, όπως αρδευτικά και δρό
μοι, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, όπως ιατρο
φαρμακευτική περίθαλψη, για την πολιτιστική ζωή και την 
ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο.

Μέσα στη μικρή ή μεγάλη κοινωνία του χωριού υπάρ
χει κοινωνική ζωή, που πρέπει να εμπλουτιστεί από τη 
δράση των Α.Σ.Ο. Υπάρχουν τα εθνογραφικά μας στοιχεί
α, η πηγαία λαϊκή παράδοση, τα έθιμα, η πολιτιστική μας 
κληρονομιά, ο τρόπος που οι αγρότες μας περνάνε τις ε
λεύθερες ώρες τους. Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο των Α.Σ.Ο., οι οποίοι πρέπει να γίνουν κύττα
ρα δημοκρατικής και κοινωνικής ζωής.

Ακόμη οι Α.Σ.Ο. έχουν και εκπαιδευτικό ρόλο να παί
ξουν. Πρέπει να μάθουν τα μέλη τους να γνωρίζουν να 
σκέπτονται οικονομικά, να μην παρασύρονται σε χωρίς 
περιεχόμενο γενικότητες και να αντιμετωπίζουν την κα
θημερινή πράξη με βάση ένα προγραμματισμένο σχέδιο 
ενεργειών. Αν η οργάνωση δεν ασπαστεί τον εκπαιδευτι
κό της ρόλο, θα μεταβληθεί σε συνδικαλιστικό όργανο 
αποκομμένο από τις επιδιώξεις, καθώς και από τη μάζα 
του λαού.

Στην παράγρ. 2 προσδιορίζονται οι δραστηριότητες 
που μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό και να 
αναπτύσσονται από τις Α.Σ.Ο. για την εκπλήρωση του 
σκοπού τους. Όπως προκύπτει από τη διατύπωση της 
διάταξης, η απαρίθμηση των δραστηριοτήτων είναι εν
δεικτική και όχι περιοριστική. Τα καταστατικά μπορούν 
να προβλέπουν και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, η 
οποία βρίσκεται μέσα στα όρια των νόμων.

Στην παράγρ. 3 προσδιορίζεται το περιεχόμενο της δη
μόσιας εξουσίας, που μπορούν να ασκούν οι Α.Σ.Ο. (έκδο
ση βεβαιώσεων που πιστοποιούν την ιδιότητα του αγρότη 
τόσο για τα μέλη τους όσο και για μη μέλη), καθώς και 
τα μέσα και η διαδικασία για την προστασία του αγρότη, 
σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης Α.Σ.Ο. να εκδόσει 
την βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή. Οι 
αρμοδιότητες για την έκδοση των βεβαιώσεων της παρα
γράφου αυτής ασκούνται μόνο από τις Α.Σ.Ο. που τα κα
ταστατικά τους είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του νό
μου. Η διάταξη αυτή καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 
4, που καθορίζει τη δομή του αγροτικού συνδικαλισμού, 
9 και 10, που προβλέπουν ορισμένους περιορισμούς για 
τη σύσταση Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιών, και 19 
παράγρ. 3, που καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη συμμε
τοχή των Α.Σ.Ο. σε όργανα διαλόγου και συνεργασίας με 
τη διοίκηση κλπ., δεν αποτελεί επέμβαση στην εσωτερική 
οργάνωση και λειτουργία των Α.Σ.Ο. Ο κάθε πολίτης έχει 
το δικαίωμα να συνδικαλίζεται ελεύθερα και να επιδιώκει 
την προάσπιση των επαγγελματικών του συμφερόντων. 
Η πολιτεία δεν έχει το δικαίωμα να επέμβει στη δραστη- 
ριότητά του αυτή. Από τη στιγμή όμως που μία επαγγελ
ματική οργάνωση διεκδικεί το δικαίωμα να ασκεί εξουσίες

της διοίκησης, να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που 
δεσμεύουν και τα μέλη της και το κοινωνικό σύνολο, εί
ναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει κανόνες λειτουργίας 
που εξασφαλίζουν τόσο τη νομιμοποίησή της ως εκπρο
σώπου του τμήματος του πληθυσμού, για το οποίο μιλά, 
όσο και για τη νομιμοποίηση των οργάνων της ως εκπρο
σώπων της οργάνωσης.

Η άσκηση δημόσιας εξουσίας, έστω και έμμεσης, συνε
πάγεται υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις αρχές του Συντάγ
ματος για τη δημοκρατική λειτουργία της πολιτείας. Σύμ
φωνα με τις διατάξεις του νόμου, κάθε αγρότης που θα 
ήθελε να συνεταιρισθεί με άλλους αγρότες παραμένει ε
λεύθερος να ιδρύσει σωματείο, να του δώσει τη μορφή 
που θεωρεί σκόπιμη και να αναπτύξει οποιαδήποτε νόμι
μη δραστηριότητα επιθυμεί. Αλλά στην περίπτωση, που 
συνδικαλιστική οργάνωση επιδιώκει να ασκήσει ορισμένες 
εξουσίες, οφείλει να ακολουθήσει ορισμένους κανόνες 
λειτουργίας, ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις για τη 
νομιμότητά της.

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η σημασία της διάταξης 
της παραγράφου 3 του άρθρου 2, η οποία βρίσκεται στα 
πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για την αποκέντρω
ση, την αυτοδιαχείριση και την καταπολέμηση της γραφει
οκρατίας. Μία σημαντική δημόσια εξουσία, χρήσιμη για τη 
διεκδίκηση σειράς δικαιωμάτων των αγροτών, περνάει 
στους ίδιους τους αγρότες, αφού θα ασκείται από τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις τους, από όργανα εκλεγόμε
να και ελεγχόμενα από τους ίδιους. Για την καλή ή κακή 
άσκηση της εξουσίας αυτής θα είναι πλέον αποκλειστικά 
υπεύθυνοι οι ίδιοι οι αγρότες. Την εξουσία αυτή έχουν 
όλοι οι κατά τόπο αρμόδιοι Αγροτικοί Σύλλογοι, που τα 
καταστατικά τους θα είναι σύμφωνα με το νόμο. Επομέ
νως, αν στην ίδια περιφέρεια, Δήμο ή Κοινότητα, υπάρ
χουν δύο ή τρεις Αγροτικοί Σύλλογοι, την εξουσία βεβαί
ωσης έχουν όλοι.

Παραπέρα στην παράγραφο αυτή, προβλέπεται η δια
δικασία, οι προθεσμίες και το αρμόδιο όργανο για την έκ
δοση βεβαίωσης που πιστοποιεί την ιδιότητα του αγρότη, 
στην περίπτωση που ο Αγροτικός Σύλλογος αρνηθεί την 
έκδοση ή περάσει η προθεσμία για την έκδοσή της. Αξίζει 
να σημειωθεί, ότι το συλλογικό όργανο, που αποφασίζει 
σε δεύτερο βαθμό, συγκροτείται από τους κατοίκους της 
περιοχής, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αγρό
τες, χωρίς την παραμικρή παρέμβαση της Διοίκησης. Ακό
μη στο όργανο αυτό εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής 
της «εκατέρωθεν ακροάσεως», αφού στη σχετική συνε
δρίαση καλείται τόσο ο ενδιαφερόμενος, του οποίου η 
αίτηση απορρίφθηκε από τον Αγροτικό Σύλλογο, όσο και 
εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου.

Στην παράγραφο 4 ορίζεται, ότι οι Α.Σ.Ο. δε μπορούν 
να ασκούν παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες είτε 
άμεσα, δηλαδή οι ίδιες, είτε έμμεσα, δηλαδή με τη συμ
μετοχή τους σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν τέτοι
ες δραστηριότητες. Η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των ειδικών νόμων για 
τα επαγγελματικά σωματεία, που δεν επιτρέπουν στα σω
ματεία αυτά να έχουν κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Άρθρο 3ο
Στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού θεμελιώνεται 

το δικαίωμα των Α.Σ.Ο. να απευθύνονται στις διοικητικές 
και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά στη διεκδί
κηση, προαγωγή και διασφάλιση των επαγγελματικών σχέ
σεων και συμφερόντων των μελών τους.

Στην παράγραφο 2 θεμελιώνονται το δικαίωμα αναφο
ράς των Α.Σ.Ο. στις διοικητικές και δικαστικές αρχές για
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παραβιάσεις της νομοθεσίας που αφορούν τα συμφέ
ροντα των μελών τους, καθώς επίσης και το δικαίωμα πα
ρεμβάσεως υπέρ κάποιου διαδίκου σύμφωνα με το άρθρο 
669 παρ. 2 του Κ. Πολ. Δικ. Η παρέμβαση αυτή είναι πρό
σθετη παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κ. πολ. 
Δικονομίας.

Ο Αγροτικός Σύλλογος, δηλαδή, θα υποστηρίξει την α
γωγή του διαδίκου υπέρ του οποίου παρεμβαίνει και δεν 
θα παρουσιαστεί ως ανεξάρτητος διάδικος.

Άρθρο 4ο
Με το άρθρο 4 καθορίζεται η δομή του αγροτικού συν

δικαλισμού. Οι Α.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες (Α
γροτικοί Σύλλογοι), δευτεροβάθμιες (Ομοσπονδίες Αγρο
τικών Συλλόγων) και τριτοβάθμιες (Συνομοσπονδίες Α
γροτικών Συλλόγων).

Άρθρα 5ο και 21ο
Στο άρθρο 5 καθορίζεται η διαδικασία για την ίδρυση 

Αγροτικού Συλλόγου (πρωτοβάθμιας Α.Σ.Ο.). Οι διατυπώ
σεις για την ίδρυση Αγροτικού Συλλόγου είναι αυτές που 
απαιτούνται για τη σύσταση σωματείου, σύμφωνα με τη 
ρητή παραπομπή στις διατάξεις του άρθρου 78 και επό
μενα του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυ
τές, σε συνδυασμό με τις διατάξεις αυτού του νόμου, για 
τη σύσταση Αγροτικού Σύλλογο απαιτείται:

Η σύμπραξη, δηλαδή σύνταξη και υπογραφή του κατα
στατικού από είκοσι (20) τουλάχιστον άτομα-αγρότες (ι
δρυτικά μέλη), που πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋ
ποθέσεις του άρθρου 6 του Νόμου.

Έγκριση του καταστατικού από το αρμόδιο κατά τόπο 
πολυμελές πρωτοδικείο και εγγραφή του στο βιβλίο που 
προβλέπεται στο άρθρο 21 του Νόμου. Για την έγκριση 
σύστασης του Αγροτικού Συλλόγου και την εγγραφή του 
στο βιβλίο, υποβάλλεται στο πολυμελές πρωτοδικείο αί
τηση των ιδρυτών ή της προσωρινής διοίκησης του σωμα
τείου. Στην αίτηση επισυνάπτεται η συστατική πράξη, τα 
ονόματα των μελών της διοίκησης (προσωρινής) και το 
καταστατικό υπογραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη και χρο
νολογημένο.

Αρμόδιο κατά τόπο πρωτοδικείο για την αναγνώριση 
του Αγροτικού Συλλόγου είναι εκείνο, στην περιφέρεια 
του οποίου πρόκειται να έχει την έδρα του ο Αγροτικός 
Σύλλογος, μετά την αναγνώριση και εγγραφή του στο ει
δικό βιβλίο Αγροτικών Συλλόγων, που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 παρ. 1 του Νόμου (απόφαση Πρωτοδικείου Χίου 
130/52).

Ο Αγροτικός Σύλλογος αποκτά νομική προσωπικότητα 
από την ημέρα της εγγραφής του στο παραπάνω βιβλίο,. 
σύμφωνα και με το άρθρο 21 παρ. 2 του Νόμου.

Οι τροποποιήσεις καταστατικού Αγροτικού Συλλόγου 
εγκρίνονται επίσης από το πρωτοδικείο και ισχύουν μόνο 
μετά την εγγραφή τους στο ειδικό βιβλίο (άρθρο 84 Α.Κ.). 
Αρμόδιό για την έγκριση των τροποποιήσεων πρωτοδικείο 
είναι το πρωτοδικείο της έδρας που έχει καθοριστεί με 
την απόφαση αναγνωρίσεως, έστω και αν με τροποποίηση 
ορίζεται νέα έδρα του Συλλόγου, που βρίσκεται εκτός της 
περιφερείας του πρωτοδικείου αυτού (απόφαση Πρωτοδι
κείου Χίου 130/52).

Η απόφαση του πρωτοδικείου που διατάσσει την εγ
γραφή της Α.Σ.Ο. στο ειδικό βιβλίο υπόκειται σε αίτηση 
ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως, έφεση, αναίρεση, ανα- 
ψηλάφηση και τριτανακοπή, σύμφωνα με τα άρθρα 758- 
775 του Κ. Πολ. Δικονομίας.

Άρθρο 6ο
Στο άρθρο 6 ορίζονται οι δικαιούμενοι να γίνουν μέλη 

Αγροτικού Συλλόγου και η εδαφική του περιφέρεια. 
Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2:
Δικαίωμα εγγραφής σε αγροτικές συνδικαλιστικές ορ

γανώσεις έχουν όσοι ασκούν κατά κύριο λόγο το αγροτι
κό επάγγελμα.

Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται να αποφευχθεί η νό- 
θευση του αγροτικού συνδικαλισμού από εμπόρους, επι
στήμονες, υπαλλήλους κλπ., οι οποίοι έχουν διάφορα 
συμφέροντα από αυτά των αγροτών και είναι οργανωμέ
νοι σε άλλα επαγγελματικά σωματεία. Η ρύθμιση αυτή 
είναι σύμφωνη με όσα γενικά ισχύουν για τα επαγγελμα
τικά σωματεία. Επομένως οι προϋποθέσεις, για να μπορεί 
να γίνει κάποιος μέλος Αγροτικού Συλλόγου, είναι:
α. Να ασκεί κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα, 

όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
αυτού.

Ασκεί το αγροτικό επάγγελμα κατά κύριο λόγο όποιος: 
λόγω της κατοικίας του και του χρόνου απασχόλησής του 
στη γεωργία έχει τη γεωργία ως επίκεντρο της δραστη- 
ριότητάς του. Επομένως, κάθε άτομο που αφιερώνει ση
μαντικό μέρος της απασχόλησής του στη γεωργία και έχει 
επίκεντρο της δράσης του τη γεωργία, κατατάσσεται σ' 
αυτούς που ασκούν κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγ
γελμα, έστω και αν έχει και δεύτερη απασχόληση ως ερ
γάτης ή μικροεπαγγελματίας. Σύμφωνα με τη ρύθμιση 
αυτή δε μπορούν να γίνουν μέλη Αγροτικού Συλλόγου οι 
έμμισθοι υπάλληλοι (Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κλπ.), 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες (εργολάβοι διάφόρων έρ
γων, θιοτέχνες, γιατροί, δικηγόροι, επιχειρηματίες κλπ.), 
καθώς και οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών, που 
δε νομιμοποιούνται να ισχυριστούν, ότι ασκούν κατά κύ
ριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα, αφού δεν είναι ενεργοί 
στη γεωργία και δεν την έχουν επίκεντρο της δραστηρι- 
ότητάς τους.

Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να συμμετέχει στον 
Αγροτικό Σύλλογο ο δικηγόρος ή ο γιατρός που έχει δύο 
ή δέκα στρέμματα γης. Όπως δεν υπάρχει λόγος να θέλει 
να αποφασίζει και ο υπάλληλος που έχει δεκαπέντε ρί
ζες ελιές, πώς θα κινητοποιούνται οι αγρότες για την προ
στασία των συμφερόντων τους.

Αντίθετα, μπορούν να γίνουν μέλη Αγροτικού Συλλό
γου, τα άτομα που, όπως αναφέρθηκε έχουν επίκεντρο 
της δραστηριότητάς τους τη γεωργία, έστω και αν έχουν 
και δεύτερη απασχόληση, όπως: κουρείς, καφεπώλες, μι- 
κροπαντοπώλες, καθώς και εκείνοι που περιστασιακά και 
σε περιόδους αιχμής ασχολούνται ως εργάτες σε βιομη
χανίες, σε οικοδομικές εργασίες, στον τουρισμό κλπ.

Η ύπαρξη αγροτικής περιουσίας δεν ενδιαγέρει, μπο
ρεί δηλαδή να γίνει μέλος Αγροτικού Συλλόγου και εκεί
νος που δεν έχει καθόλου αγροτική περιουσία και εργά
ζεται σε ξένη αγροτική εκμετάλλευση ή στην εκμετάλλευ
ση των γονιών του, με την προϋπόθεση βέβαια, ότι συγ
κεντρώνει όλες τις άλλες προϋποθέσεις.

Οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α., σύμφωνα με ρητή διάταξη 
του Νόμου, μπορούν να γίνουν μέλη Αγροτικού Συλλό
γου.

θ. Να κατοικεί μόνιμα ή να έχει την αγροτική του εκ
μετάλλευση στην περιφέρεια του Συλλόγου.

γ. Να είναι ενήλικος, δηλαδή να έχει συμπληρώσει το 
δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας, σύμφωνα με το άρ
θρο 127 του Α.Κ., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 
του Ν. 1329/83, ανεξάρτητα αν είναι άνδρας ή γυ
ναίκα και
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δ. Να μην είναι μέλος άλλου Αγροτικού Συλλόγου. Αυτό
θα βεβαιώνεται από τον ενδιαφερόμενο με υπεύθυνη
δήλωση του Ν.Δ. 105/69.

Αγρότης αποκτάει την ιδιότητα του μέλους Αγροτικού 
Συλλόγου είτε με τη συμμετοχή του κατά την ίδρυση (ι
δρυτικό μέλος) είτε με την είσοδό του σ’ αυτό μετά την 
ίδρυση.

Στην παράγραφο 3 προσδιορίζεται η περιφέρεια του Α
γροτικού Συλλόγου. Κατά τη διατύπωση της διάταξης της 
παραγράφου αυτής του Νόμου προκύψανε σειρά από 
προβλήματα, που επιδέχονται διαφορετικές λύσεις, ό
πως το πρόβλημα αν κάθε χωριό πρέπει να έχει δικό του 
Αγροτικό Σύλλογο, αν θα πρέπει να υπάρχουν περιορι
σμοί στη συμμετοχή των ιδίων προσώπων σε περισσότε
ρα όργανα διοίκησης κλπ. Κατευθυντήρια γραμμή στην 
επίλυση των προβλημάτων αυτών υπήρξε η σκέψη, ότι για 
να λειτουργήσει δημοκρατικά το αγροτικό συνδικαλιστι
κό κίνημα, πρέπει η αγροτική συνδικαλιστική οργάνω
ση να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στον αγροτικό πλη
θυσμό και να παρέχει τη δυνατότητα δραστηριοποίη- 
σης σε όσο γίνεται περισσότερους αγρότες. ΓΓ αυτό και 
αποφεύγεται η δημιουργία πρωτοβάθμιων οργανώσεων, 
που να συγκεντρώνουν τους κατοίκους ολόκλήρων περιο
χών.

Σε πρωτοβάθμιες οργανώσεις με εκατοντάδες ή και 
χιλιάδες μέλη, τα μέλη χάνουν την επαφή με την ηγεσία 
και δεν έχουν πληροφόρηση για το χειρισμό των προ
βλημάτων. Αυξάνεται έτσι ο κίνδυνος η θέληση των δι- 
οικούντων να υποκαταστήσει τη θέληση των διοικουμέ- 
νων.

Οι αγρότες δε μετέχουν στη δράση και τη ζωή του Α
γροτικού Συλλόγου, απομακρύνονται σιγά-σιγά απ’ αυτόν 
και αδρανοποιούνται. Παράλληλα δημιουργούνται τα 
γνωστά και δυσάρεστα φαινόμενα των αγροτοπατέρων, 
που αυτοί και μόνον αποκλειστικά γνωρίζουν τα προβλή
ματα των αγροτών και αποφασίζουν για τους τρόπους και 
τις μεθοδεύσεις για την επίλυσή τους, ξεκομμένοι από τη 
μεγάλη μάζα των αδρανοποιημένων πλέον αγροτών.

Με βάση τις σκέψεις αυτές προκρίθηκε η λύση να έ
χει ο Αγροτικός Σύλλογος περιφέρεια τα όρια ενός Δή
μου ή μιας Κοινότητας. Μόνο κατ' εξαίρεση και στην απί
θανη περίπτωση που θα υπάρχει αδυναμία συγκεντρώ- 
σεως σε μια Κοινότητα του απαιτούμενου για τη σύσταση 
του Αγροτικού Συλλόγου αριθμού μελών (20 μέλη), μπο
ρεί ο Αγροτικός Σύλλογος να έχει περιφέρεια τα όρια 
μέχρι και τριών το πολύ γειτονικών Κοινοτήτων.

Στην ίδια περιφέρεια (Δήμο ή Κοινότητα) μπορούν να 
συσταθούν περισσότεροι από έναν Αγροτικοί Σύλλογοι, 
αν συγκεντρώνεται ο απαραίτητος αριθμός μελών.

Αντίθετη λύση θα ήταν ασυμβίβαστη με το Σύνταγμα, 
που απαγορεύει περιορισμούς των συνδικαλιστικών ελευ
θεριών, αλλά αντίθετη και με τις αρχές μιας δημοκρα
τικής πολιτείας.

Η νομοθετική κατοχύρωση μιας και μόνης οργάνωσης 
για χάρη της ύπαρξης ενωτικού αγροτικού συνδικαλι
σμού, θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία μιας τυχόν μειο
ψηφίας να οργανωθεί, για να εκφράζει τη γνώμη της, ό
πως θέτει σε κίνδυνο και την προσπάθεια να εκφράζονται 
περισσότερες γνώμες, ώστε να διευκολύνεται ο διάλογος 
και η αντιπαράθεση απόψεων.

Άρθρο 7ο
Στο άρθρο αυτό προθλέπονται τα ένδικα μέσα που 

έχει ο αγρότης, του οποίου η αίτηση εγγραφής στον Α
γροτικό Σύλλογο απορρίφθηκε ή, εάν τα αρμόδια όργα
να του Συλλόγου παρέλειψαν να αποφασίσουν μέσα στην

καθορισμένη προθεσμία. Με τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού κατοχυρώνεται απόλυτα το δικαίωμα του αγρότη 
να γίνει μέλος Αγροτικού Συλλόγου, σύμφωνα με τις 
συνταγματικές επιταγές.

Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής προκύπτει, ότι 
η αρμοδιότητα σε πρώτο βαθμό για την εγγραφή αγρότη 
στον Αγροτικό Σύλλογο ανήκει στα όργανα που πρέπει 
να προβλέπονται από το καταστατικό. Τα ίδια όργανα 
θα ελέγξουν και τη συνδρομή ή όχι στο πρόσωπο του 
αιτόυντος των προϋποθέσεων, που αναλύθηκαν στο προ
ηγούμενο άρθρο.

Σημειώνεται, ότι κατευθυντήρια αρχή για τη λήψη 
της σχετικής απόφασης των οργάνων του Συλλόγου πρέ
πει να είναι η ελεύθερη συμμετοχή των αγροτών, που 
προστατεύεται από το άρθρο 12 παρ. 1 και 2 του Συν
τάγματος (ατομικό δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι-συνδι- 
καλίζεσθαι).

Άρθρο 8ο
Στο άρθρο αυτό ορίζονται οι προϋποθέσεις αποβο

λής μελών, καθώς και τα ένδικα μέσα που μπορεί να α
σκήσει ο ενδιαφερόμενος κατά της απόφασης αποβολής. 
Επειδή η διαγραφή αποτελεί δυσμενές μέτρο, θα πρέπει η 
σχετική απόφαση να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, να 
έχει δε γνωστοποιηθεί στον διαγραφόμενο ο συγκεκρι
μένος λόγος, για τον οποίο πρόκειται να αποβληθεί.

Το δικαίωμα του διαγραφόμένου να απολογηθεί οπωσ
δήποτε πρέπει να κατοχυρώνεται.

Το καταστατικό της Α.Σ.Ο. πρέπει επίσης να προβλέ
πει τους λόγους της αποβολής, τις άλλες πειθαρχικές 
ποινές, που μπορούν να επιβάλλονται στα μέλη, τη 
διαδικασία επιβολή των πειθαρχικών ποινών, τα αρμόδια 
όργανα της Α.Σ.Ο., την πρθεσμία που τάσσεται στο μέλος 
για να απολογηθεί κλπ.

Άρθρα 9ο, 10ο και 11ο
Οι διατάξεις των άρθρων αυτών:

α) Κατοχυρώνουν το δικαίωμα των πρωτοβάθμιων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων να γίνουν μέλη δευτερο
βάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και των δευτερο
βάθμιων Α.Σ.Ο. να γίνουν μέλη τριτοβάθμιων συνδικαλι
στικών οργανώσεων. Κάθε Αγροτικός Σύλλογος έχει το 
δικαίωμα να γίνει μέλος μιας Ομοσπονδίας Αγροτικών 
Συλλόγων και κάθε Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων 
μέλος μιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.

θ) Εξασφαλίζουν τη γνήσια εκπροσώπηση της βάσης 
(των αγροτών) στις υπερκείμενες οργανώσεις, ορίζοντας, 
ότι κάθε Αγροτικός Σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος μιας 
μόνο Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων και αυτή μέλος 
μιας μόνο Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.

γ) Εξασφαλίζουν τον πλουραλισμό των απόψεων σε 
επίπεδο δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων Α.Σ.Ο. Βέβαια 
υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, αφού απαιτείται ένας 
ελάχιστος αριθμός συνδικαλιστικών οργανώσεων για την 
ίδρυση ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών. 
Κατευθυντήρια σκέψη των περιορισμών αυτών είναι, ότι ο 
πολλαπλασιασμός των Α.Σ.Ο. θα εξασθενήσει το αγροτικό 
κίνημα, θα διευκολύνει τεχνητές αντιθέσεις και αντιδι
κίες και θα είναι ανασχετικός παράγοντας στην αντι- 
προσωπευτικότητα των οργανώσεων. Η ρύθμιση των δια
τάξεων αυτών αποτελεί το σωστό μέτρο έτσι, ώστε να 
είναι ελεύθερη κάθε σοβαρή συνδικαλιστική προσπάθεια, 
να αποφεύγεται η δημιουργία οργανώσεων-σφραγίδων 
και να διασφαλίζεται η δημιουργία ενός δημοκρατικού και
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ενωτικού αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος.

δ) Καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 
σύστασης δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων αγροτικών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων. Σχετικά με τη διαδικασία 
ίδρυσης δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων Α Σ.Ο. 
ισχύουν όσα αναφέρθηκαν για την ίδρυση πρωτοβάθμι
ων Α.Σ.Ο. (άρθρο 5).

Γενικά εξασφαλίζεται ο πλουραλισμός των απόψεων 
και παράλληλα η αποτελεσματικότητα στη διεκδίκηση 
και επίλυση των συνδικαλιστικών προβλημάτων των α
γροτών, καθώς και στην επιτυχή εκπλήρωση των στόχων 
του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Άρθρο 12ο

Στο άρθρο αυτό:

α) Καθορίζονται οι γενικές αρχές, που πρέπει νά 
διέπουν το περιεχόμενο του καταστατικού. Τα καταστα
τικά πρέπει να εξασφαλίζουν σε όλα τα μέλη την ισότιμη 
συμμετοχή στη λειτουργία και δράση του Αγροτικού 
Συλλόγου.

β) Καθορίζονται οι ελάχιστες απαραίτητες ρυθμίσεις, 
που πρέπει να περιέχει το καταστατικό. Είναι αυτονόητο, 
ότι το καταστατικό μπορεί να περιέχει και οποιαδήποτε 
άλλη ρύθμιση, που όμως δε θα είναι αντίθετη με το νό
μο.

Εάν το καταστατικό δεν περιέχει τις ελάχιστες ρυθμί
σεις, που προβλέπει ο νόμος, δεν γίνεται δεκτό από το 
δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Α.Κ. Επομένως 
η σχετική αίτηση θα απορριφθεί και πρέπει να αρχίσει νέα 
διαδικασία για την αναγνώριση της Α.Σ.Ο.

Άρθρο 14ο

Με το άρθρο αυτό, ορίζονται η σύνθεση της Γενικής 
Συνέλευσης και η ιεράρχησή της μεταξύ των λοιπών 
οργάνων διοικήσεως των Α.Σ.Ο., οι γενικές και 
ειδικότερες αρμοδιότητες αυτής, ο τρόπος σύγκλησής 
της, η απαιτούμενη για κάθε περίπτωση απαρτία, ο τρό
πος λήψης των αποφάσεών της, η απαιτούμενη για κάθε 
περίπτωση πλειοψηφία, το ένδικο μέσο για την αναγνώ
ριση ακυρότητας απόφασης και οι ακολουθητέες νομικές 
διαδικασίες.

Στο άρθρο αυτό, που είναι αρκετά λεπτομερειακό, 
διευκρινίζουμε τα εξής:

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο των 
Α.Σ.Ο. και έχει υπέρ αυτής το τεκμήριο της αρμοδιότητας, 
δηλαδή είναι αρμόδια για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται 
στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Γενική Συνέλευση 
είναι βουλευόμενο όργανο.

Στην παράγραφο 2 προβλέπονται οι περιπτώσεις που 
συγκαλείται η Γενική Συνέλευση, καθώς και το αρμόδιο 
όργανο για τη σύγκλησή της. Η Γενική Συνέλευση 
συγκαλείται και ύστερα από αίτηση μελών της Α.Σ.Ο. Ο 
αριθμός των μελών που μπορούν να ζητήσουν τη 
σύγκληση πρέπει να προβλέπεται από το καταστατικό. Αν 
το καταστατικό δεν περιέχει σχετική διάταξη, τότε την 
αίτηση μπορεί να υποβάλει το 1/5 των μελών της Α.Σ.Ο. 
(20 στα 100 μέλη). Η αίτηση πρέπει να απευθύνεται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο και να αναγράφει τα θέματα, για 
τα οποία ζητείται η σύγκληση. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο 
μέσα σε εύλογη προθεσμία να συγκαλέσει τη Γενική 
Συνέλευση. Οποιαδήποτε πρόσκληση για σύγκληση 
Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναγράφει τα θέματα 
συζητήσεως. Συζήτηση για θέμα που δεν είναι γραμμένο

στην πρόσκληση δεν μπορεί να γίνει έγκυρα. Θέμα όμως 
για αναβολή της Γενικής Συνέλευσης με απόφασή της 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται στην πρόσκληση.

Αν στο καταστατικό δεν προβλέπεται ο τρόπος γνω
στοποίησης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής 
Συνέλευσης ή η προθεσμία που μεσολαβεί από την ημέρα 
της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, το όργανο που 
έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση για σύγκληση της 
Γενικής Συνέλευσης πρέπέι να ενεργεί με βάση τις αρχές 
της καλής πίστης και τις τοπικές συνθήκες. Για την 
αποφυγή όμως αμφισβητήσεων (κατά πόσο τηρήθηκαν ή 
όχι οι αρχές της καλής πίστης κλπ.) καλό θα είναι να 
προσδιορίζονται στο καταστατικό τα θέματα αυτά.

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η σύγκληση Γενικής 
Συνέλευσης από τους ίδιους τους αιτούντες, ύστερα από 
εξουσιοδότηση του αρμόδιου κατά τόπο Ειρηνοδίκη, 
στην περίπτωση που το Δ.Σ. δεν κάνει δεκτή την αίτησή 
τους ή αμελήσει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ειρηνοδίκης ορίζει και τον Πρό
εδρο της Συνέλευσης.

Η παράγραφος 4 ρυθμίζει θέματα απαρτίας της Συνέ
λευσης. Η Συνέλευση βρίσκεται κανονικά σε απαρτία, ό
ταν είναι παρόντα το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων 
μελών.

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση 
συνέρχεται, χωρίς άλλη πρόσκληση πλέον, νέα (επανα
ληπτική) Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης 
εβδομάδας και οπωσδήποτε στον ίδιο τόπο. Στη 
Συνέλευση αυτή μπορούν να συζητηθούν μόνο θέματα 
που περιλαμβάνονται στην αρχική πρόσκληση. Η 
Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόν
τα το 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και 
στην επαναληπτική αυτή Συνέλευση δεν υπάρξει απαρ
τία, δεν θα ακολουθήσει νέα επαναληπτική Συνέλευση, 
αλλά θα αρχίσει νέα διαδικασία (πρόσκληση κλπ. με 
απαρτία, παρουσία του 1/3).

Παραπέρα στην παράγραφο αυτή προβλέπονται οι 
περιπτώσεις ειδικής απαρτίας και ο απαιτούμενος 
αριθμός μελών για την ύπαρξή της. Το καταστατικό Α.Σ.Ο. 
μπορεί να προβλέπει και άλλες περιπτώσεις ειδικής 
απαρτίας, εκτός από εκείνες που προβλέπει ο νόμος.

Για να βρούμε κάθε φορά τον αριθμό των μελών που 
πρέπει να είναι παρόντα, για να βρίσκεται η Συνέλευση σε 
απαρτία, διαιρούμε τον αριθμό των μελών που είναι 
τακτοποιημένα οικονομικά με τον παρονομαστή του 
κλάσματος που προβλέπεται για την απαρτία (1/3, 1/4, 
1/2). Το πηλίκο ή αν έχει υπόλοιπο ο αμέσως επόμενος 
ακέραιος αριθμός μας δίνει τον αριθμό των μελών που 
πρέπει να είναι παρόντα. Έτσι, αν έχουμε έναν Αγροτικό 
Σύλλογο με 103 μέλη, η Γενική Συνέλευσή του βρίσκεται 
σε απαρτία, όταν παραβρίσκονται: Στη Γενική Συνέλευση 
35 μέλη (103:3=34,3), στην επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση 26 μέλη (103:4=25,7) και σε περίπτωση 
Γενικής Συνέλευσης που απαιτείται ειδική απαρτία 52 
(103:2=51,5).

Στην παράγραφο 5 ορίζεται, ότι δεν επιτρέπεται 
αντιπροσώπευση για συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις 
ψηφοφορίες. Επομένως τυχόν αντίθετες διατάξεις 
καταστατικών, θα είναι ανίσχυρες.

Στην παράγραφο 6 προβλέπονται οι περιπτώσεις που 
οι ψηφοφορίες είναι μυστικές. Εκτός από τις περιπτώσεις 
που προβλέπει ο νόμος, το καταστατικό μπορεί να προ
βλέπει και άλλες περιπτώσεις μυστικής ψηφοφορίας. Η 
ψηφοφορία, στις περιπτώσεις που ούτε ο νόμος ούτε το 
καταστατικό προβλέπει, ότι πρέπει να είναι μυστική, 
γίνεται ε ίτε με ανάταση των χεριών, είτε σηκώνονται 
διαδοχικά όσοι ψηφίζουν για τη μία ή την άλλη πρόταση. 
Ποτέ δε γίνονται ψηφοφορίες διά βοής.
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Στην παράγραφο 7 ορίζεται η πλειοψηφία που απαιτεί
τα ι για τη λήψη αποφάσεων. Κανόνας είναι η σχετική 
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Δηλαδή εγκρίνεται η 
πρόταση που παίρνει τις περισσότερες ψήφους.

Παράδειγμα: Σε Γενική Συνέλευση Α Σ.Ο. παραβρί
σκονται 85 μέλη. Γίνεται ψηφοφορία για τρεις προτάσεις. 
Υπέρ της Α ψηφίζουν 32 μέλη, υπέρ της Β 24 και υπέρ της 
Γ 29 μέλη. Είναι φανερό, ότι εγκρίνεται η Α πρόταση.

Η αρχή αυτή ισχύει, όταν το καταστατικό δεν ορίζει 
διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί το καταστατικό να ορίζει, 
ότι όλες ή ορισμένες μόνον αποφάσεις, εκτός από αυτές 
που αναφέρονται στη διάλυση της οργάνωσης ή την τρο
ποποίηση του καταστατικού, λαμβάνονται με την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση αυτή 
εγκρ ίνετα ι μια πρόταση, όταν συγκεντρώνει αριθμό 
ψήφων ίσο με τον επόμενο ακέραιο αριθμό του μισού των 
παρόντων μελών (π.χ. παρόντα 103 μέλη. Εγκρίνεται η 
πρόταση που συγκεντρώνει 103:2=51,5=52). Για διάλυση 
της οργάνωσης ή τροποποίηση του καταστατικού της 
απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Το 
καταστατικό δε μπορεί να ορίζει μικρότερη πλειοψηφία 
για τα θέματα αυτά. Είναι αυτονόητο βέβαια, ότι μπορεί 
να προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία και για άλλα θέματα.

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πάρθηκε κατά 
παράβαση του νόμου ή του καταστατικού είναι, σύμφω
να με το άρθρο 101 του Α.Κ., άκυρη. Η Συνέλευση είναι 
βέβαια το ανώτατο όργανο της Α.Σ.Ο., αλλά αυτό δε 
σημαίνει, ότια τα μέλη μπορούν να παίρνουν αποφάσεις, 
χωρίς να λαβαίνουν υπόψη τους τους νόμους και το 
καταστατικό. Απόφαση που αντίκειται στο νόμο ή το 
καταστατικό είναι άκυρη. Αρμόδιο δικαστήριο για την 
αναγνώριση της ακυρότητας είναι το Ειρηνοδικείο της πε
ρ ιφέρειας που έχει την έδρα της η Α.Σ.Ο. Δικαίωμα 
αγωγής για την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης 
της Γενικής Συνέλευσης Α.Σ.Ο. έχει σύμφωνα με το 
άρθρο 101 Α.Κ.:

— Κάθε μέλος που αποδεδειγμένα δε συμφώνησε στη 
λήψη της απόφασης και

— Καθένας που έχει έννομο συμφέρον, έστω και τρίτος, 
δηλαδή που δεν είναι μέλος της Α.Σ.Ο.

Έννομο συμφέρον έχει κάθε άτομο, του οποίου τα 
συμφέροντα προστατευόμενα από την έννομη τάξη, 
πρόκειται να τεθούν σε κίνδυνο από την εκτέλεση της 
απόφασης που πάρθηκε, κατά παράβαση του νόμου ήτου 
καταστατικού. Για να γίνει, όσο είναι δυνατό, κατανοητή 
η έννοια του έννόμου συμφέροντος, αναφέρουμε το εξής 
παράγειγμα:

Ο παιδικός σταθμός Α της πόλης X έχει σύμβαση με το 
Συνεταιρισμό κτηνοτρόφων της πόλης να του παραδίδει 
καθημερινά ποσότητα γάλατος για τα παιδιά του 
σταθμού. Η Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου 
της πόλης, στον οποίο ανήκουν όλοι οι κτηνοτρόφοι, που 
είναι και μέλη του Συνεταιρισμού, αποφάσισε παράνομα 
(γιατί π.χ. δεν υπήρχε νόμιμη απαρτία ή γιατί στη Συνέ
λευση παραβρέθηκαν και άτομα που δεν ήταν μέλη του 
Συλλόγου κλπ.), να μην παραδίδουν Τα μέλη του γάλα 
στην κατανάλωση και το Συνεταιρισμό για δέκα (10) 
ημέρες. Η έννομη τάξη προστατεύει τα συμφέροντα του 
παιδικού σταθμού, που απορρέουν από τη σύμβασή του 
με το Συνεταιρισμό. Επομένως ο παιδικός σταθμός, 
επειδή τα συμφέροντά του βλάπτονται από την εκτέλεση 
της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Αγροτικού 
Συλλόγου (απεργία κτηνοτρόφων), έχει έννομο συμφέρον 
και νομιμοποιείται να επιδιώξει δικαστική αναγνώριση 
της ακυρότητας της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 
του Συλλόγου.

Η προθεσμία για την άσκηση της αγωγής είναι τριάντα 
(30) ημέρες από τη λήψη της απόφασης. Η προθεσμία 
αυτή είναι αποκλειστική και μετά την πάροδό της απο
κλείετα ι οποιαδήποτε προσβολή της απόφασης. Η 
προθεσμία για την έγερση της αγωγής, καθώς και η ίδια 
η αγωγή δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. 
Μπορεί όμως ο Ειρηνοδίκης, ύστερα από αίτηση της 
Διοίκησης της Α.Σ.Ο. ή μέλους αυτής ή οποιουδήποτε 
μέλους της Α.Σ.Ο. ή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, να 
αναστείλει την εκτέλεση της απόφασης μέχρι τη 
συζήτηση της αγωγής κατά τη διαδικασία των ασφαλιστι
κών μέτρων (736 Κ. Πολ. Δικ.).

Η εκδίκαση της αγωγής γίνεται κατά τη διαδικασία των 
άρθρων 226 και επόμ. Κ. Πολ. Δικ.

Η απόφαση του δικαστηρίου, που αναγνωρίζει την 
ακυρότητα απόφασης Γενικής Συνέλευσης, ισχύει υπέρ 
και κατά πάντων, σμφωνα με το άρθρο 101 Α.Κ. (απόλυ
τη ακυρότητα).

Κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου μπορεί να 
ασκηθεί έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
επίδοσή της (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1264/82).

Αρθρο 15ο
Με το άρθρο αυτό ορίζονται ο τρόπος εκλογής και οι 

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγ
κτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων των Α.Σ.Ο.

Στο άρθρο αυτό διευκρινίζουμε τα εξής:
Οι εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική 

Επιτροπή γίνονται ταυτόχρονα. Η θητεία των μελών της 
Ελεγκτικής Επιτροπής ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποψήφιοι τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την 
Ελεγκτική Επιτροπή όσο και για Αντιπρόσωποι στις 
Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες μπορούν να είναι μόνο 
τα μέλη που έχουν έγγραφέ! τουλάχιστον δύο μήνες πριν 
από τις εκλογές. Ο περιορισμός όμως αυτός δεν ισχύει 
για τις πρώτες εκλογές που θα γίνουν μετά τη δημοσί
ευση του νόμου, σύμφωνα με ρητή διάταξη της παρα
γράφου 2 του άρθρου 24, δηλαδή στις εκλογές που θα 
γίνουν μετά την προσαρμογή των καταστατικών των 
Α.Σ.Ο. στις διατάξεις του νόμου. Στις εκλογές αυτές 
μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα παραπάνω όργανα και 
μέλη που θα εγγραφούν μέχρι και την ημέρα των 
εκλογών.

Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο οι 
ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμμα
τέα και Ταμία.

Η Συνέλευση Αγροτικού Συλλόγου, εκτός από το Δι
οικητικό Συμβούλιος και την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγει 
και τους αντιπροσώπους που θα την αντιπροσωπεύουν 
στην υπερκείμενη δευτεροβάθμια οργάνωση 
(Ομοσπονδία), στην οποία είναι μέλος και η Συνέλευση 
Ομοσπονδίας εκλέγει και αντιπροσώπους για την τριτο
βάθμια οργάνωση (Συνομοσπονδία), στην οποία είναι 
μέλος.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων αυτών σε κάθε 
δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση ορίζεται με το 
ίδιο μέτρο για όλες τις οργανώσεις που είναι μέλη τους. 
Ο αριθμός αυτός προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού 
των μελών που ψήφισαν (και όχι εκείνων που έχουν 
τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους ή είναι 
απλά γραμμένα) για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην 
πρωτοβάθμια οργάνωση με τον αριθμό του εκλογικού 
μέτρου. Αν από τη διαίρεση αυτή προκύπτει υπόλοιπο 
μεγαλύτερο από το μισό του μέτρου, προστίθεται ένας 
ακόμη αντιπρόσωπος, ενώ αν ο αριθμός εκείνων που
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ψήφισαν είναι μικρότερος από το μισό του μέτρου δεν 
εκλέγεται αντιπρόσωπος.

Παράδειγμα: Το καταστατικό Ομοσπονδίας ορίζει, ότι 
για κάθε 50 μέλη που ψήφισαν στους Αγροτικούς 
Συλλόγους που είναι μέλη της, εκλέγεται ένας αντιπρό
σωπος. Ο αριθμός 50 είναι το μέτρο.

Στην Ομοσπονδία αυτή ανήκουν 12 Αγροτικοί 
Σύλλογοι με αριθμό μελών που ψήφισαν για την ανάδειξη 
αντιπροσώπων 22, 35, 51, 70, 95, 128, 153, 208, 246, 290, 
300, 305.

Με θάση τα στοιχεία αυτά κάθε Αγροτικός Σύλλογος 
θα εκλέξει αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία ως εξής:

Ο πρώτος κανέναν, αφού ο αριθμός των μελών που 
ψήφισαν δεν καλύπτει το μισό τουλάχιστον του μέτρου.

Ο δεύτερος έναν (1), γιατί ο αριθμός των μελών που 
ψήφισαν υπερβαίνει το μισό του μέτρου. Ο τρίτος και ο 
τέταρτος επίσης από έναν, αφού το υπόλοιπο που 
απομένει από τη διαίρεση (51:50=1 υπόλ. 1, 70:50=1 
υπόλ. 20) δεν υπερβαίνει το μισό του μέτρου. Ο πέμτττος 
2, αφού το υπόλοιπο της διαίρεσης (95:50=1 υπόλ. 45) 
υπερβαίνει το μισό του μέτρου. Με τον ίδιο υπολογισμό 
βρίσκουμε τους αντιπροσώπους που θα εκλέξουν και οι 
υπόλοιποι Αγροτικοί Σύλλογοι του παραδείγματος.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων που εκλέγουν οι 
δευτεροβάθμιες οργανώσεις για τις τριτοβάθμιες 
εξαρτάται από τον αριθμό των μελών που ψήφισαν για 
αντιπροσώπους στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις-μέλη 
τους. Ο υπολογισμός του αριθμού των αντιπροσώπων 
κάθε Ομοσπονδίας βρίσκεται με τον ίδιο τρόπο.

Παράδειγμα: Το καταστατικό Συνομοσπονδίας 
προβλέπει, ότι για κάθε 100 μέλη που ψήφισαν στους 
Αγροτικούς Συλλόγους-μέλη των Ομοσπονδιών που είναι 
μέλη της Συνομοσπονδίας εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος. 
Στη X Συνομοσπονδία μετέχουν οι Ομοσπονδίες A, Β, Γ, 
Δ κλπ. Στην Ομοσπονδία Α είναι μέλη οι Σύλλογοι α, 6, γ, 
δ κλπ. με μέλη που ψήφισαν στις εκλογές αντίστοιχα 60, 
90, 110, 120 κλπ. Το ίδιο και στις Ομοσπονδίες Β, Γ, Δ κλπ. 
με διαφορετικό αριθμό μελών. Για να βρούμε τον αριθμό 
των αντιπροσώπων που εκλέγει κάθε Ομοσπονδία για τη 
Συνομοσπονδία διαιρούμε το σύνολο των μελών που ψή
φισαν στους Αγροτικούς Συλλόγους-μέλη της 
Ομοσπονδίας με το μέτρο που προβλέπει το καταστατικό 
της Συνομοσπονδίας, δηλαδή το 100 για την περίπτωση 
του παραδείγματός μας. Με θάση όσα είπαμε για την 
εκλογή των αντιπροσώπων των Αγροτικών Συλλόγων, 
βρίσκουμε, ότι η Ομοσπονδία Α θα εκλέξει 4 αντιπρο
σώπους για τη Συνομόσπονδία (60+90+110+120=380, 
380:100=3,8). Με τον ίδιο τρόπο βρίσκουμε εύκολα τους 
αντιπροσώπους των άλλων Ομοσπονδιών.

Ο νόμος δεν προβλέπει για την εκλογή αναπληρωματι
κών μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε., καθώς και αναπληρω
ματικών τών αντιπροσώπων.

Νομίζουμε όμως, ότι τέτοια πρόβλεψη μπορεί και πρέ
πει να υπάρχει στο καταστατικό, για να αποφεύγονται 
συχνές εκλογές. Στην περίπτωση που το καταστατικό πε
ριέχει τέτοια πρόβλεψη, οι αναπληρωματικοί θα παίρνουν 
τη θέση των τακτικών σε περίπτωση θανάτου, παραίτη
σης, έκπτωσης κλπ., δηλαδή απουσίας ή διαρκούς κωλύ
ματος. Δε θα αναπληρώνουν τους τακτικούς σε περίπτω
ση βραχυχρόνιου κωλύματος (ασθένεια κλπ.).

Στην παράγραφο 5 του άρθρου ορίζονται το αρμόδιο 
δικαστήριο και η διαδικασία διορισμού της προσωρινής 
διοίκησης της Α.Σ.Ο. στις περιπτώσεις που προβλέπεται 
από το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα.

Σύμφωνα με το άρθρο 69 Α.Κ. διορισμός προσωρινής 
διοίκησης μπορεί να γίνει, όταν:

α) Δεν υπάρχει διοίκηση στην Α.Σ.Ο. Με την έλλειψη 
διοίκησης εξομοιώνεται όχι μόνο η περίπτωση που ο α
ριθμός των μελών της διοίκησης που υπάρχουν δεν είναι 
αρκετός για την ύπαρξη απαρτίας, αλλά και η έλλειψη 
ενός έστω μέλους, όταν από το καταστατικό δεν προβλέ- 
πεται ή προβλέπονται, αλλά δεν υπάρχουν αναπληρωματι
κοί για την πλήρωση των κενών ή της κενής θέσης.

β) Τα συμφέροντα των μελών της διοίκησης συγκρού
ονται με τα συμφέροντα της Α.Σ.Ο.

Αρμόδιο δικαστήριο για το διορισμό προσωρινής διοί
κησης στις παραπάνω περιπτώσεις είναι το ειρηνοδικείο 
που έχει την έδρα της η Α.Σ.Ο. Στη σχετική συζήτηση 
της αίτησης για το διορισμό προσωρινής διοίκησης, κα
λούνται και τα πρόσωπα που τα συμφέροντά τους συγ
κρούονται με τα συμφέροντα της Α.Σ.Ο.

Γ ια την υποβολή αίτησης διορισμού προσωρινής δι
οίκησης νομιμοποιούνται:

α) Το νομικό πρόσωπο (Α.Σ.Ο.). 
β) Τα υπάρχοντα μέλη της διοίκησης, οποιοδήποτε 

από αυτά ή και το μέλος που τα συμφέροντά του συγ
κρούονται με τα συμφέροντα της Α.Σ.Ο. 

γ) Οποιοδήποτε μέλος της Α.Σ.Ο. 
δ) Ακόμη και τρίτος που έχει έννομο συμφέρον (π.χ. 

κάποιος που πρόκειται να συνάψει κάποια σύμβαση με 
την Α.Σ.Ο. ή να ζητήσει πληρωμή για εργασίες ή υπηρε
σίες που πρόσφερε).

Άρθρο 16ο

Στο άρθρο αυτό θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινίσου
με τα παρακάτω:

Με την παράγραφο 1 ορίζεται, ότι η θητεία των μελών 
της διοίκησης των Α.Σ.Ο. δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
ή μεγαλύτερη από τρία (3) χρόνια. Επομένως διατάξεις 
καταστατικών Αγροτικών Συλλόγων που προβλέπουν χρό
νο θητείας μεγαλύτερο από 3 χρόνια είναι ανίσχυρες και 
κατά συνέπεια, από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου 
αυτού, η θητεία διοικητικών συμβουλίων που έχουν εκλε
γεί για περισσότερα από τρία χρόνια συντομεύεται ανά
λογα.

Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι το ίδιο μέλος δε μπο
ρεί να είναι ταυτόχρονα μέλος διοικητικού συμβουλίου 
Αγροτικού Συλλόγου και Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας 
Αγροτικών Συλλόγων.

Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο 3 
προσωρινή διοίκηση Α.Σ.Ο. εκπέσει, γιατί δε συγκάλεσε 
τη Γενική Συνέλευση των μελών, για την εκλογή αιρετού 
Δ.Σ., καθένας που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζη
τήσει από το αρμόδιο δικαστήριο το διορισμό νέας προ
σωρινής διοίκησης, για να διενεργήσει αρχαιρεσίες, σύμ
φωνα με το άρθρο 69 Α.Κ. (βλέπε άρθρο 15), γιατί λεί
πει η διοίκηση του νομικού προσώπου (Α.Σ.Ο.).

Άρθρο 17ο

Με το άρθρο 17 ορίζονται τα μέλη που έχουν δικαί
ωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στις Α.Σ.Ο. και ο τρό
πος διεξαγωγής των εκλογών. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών σε όλες τις βαθ
μίδες των Α.Σ.Ο. είναι η εκπλήρωση των οικονομικών τους 
υποχρεώσεων.

Στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι 
εκλογές για τα όργανα διοίκησης γίνονται από εφορευτι
κή επιτροπή, τα μέλη της οποίας εκλέγονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του καταστατικού. Στα όργανα διοίκησης πε
ριλαμβάνονται τα μέλη του Δ.Σ., τα μέλη της Ε.Ε., καθώς 
και οι αντιπρόσωποι για τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθ^ 
μιες Α.Σ.Ο. Η έννοια της φράσης της παραγράφου αυτής
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« ... τα μέλη της οποίας εκλέγονται σύμφωνα με τις δια
τάξεις του καταστατικού» είναι ότι το καταστατικό μπορεί 
να προβλέπει τον αριθμό των μελών κλπ., όχι όμως και 
τον τρόπο ψηφοφορίας, που θα είναι οπωσδήποτε μυστι
κή, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 14.

Άρθρο 18ο
Με το άρθρο 18, ορίζεται ότι οι εκλογές στις Α.Σ.Ο. 

θα διενεργούνται με το σύστημα της απλής αναλογικής 
και περιγράφεται ο τρόπος κατανομής των εδρών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και 
του αριθμού των αντιπροσώπων μεταξύ των συνδυασμών 
και των χωριστών υποψηφίων, εάν υπάρχουν.

Ειδικότερα:
Εκλογικό μέτρο είναι το πηλίκο της διαίρεσης του α

ριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των ε
δρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Ε
πιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων. Αν η διαί
ρεση αφήνει κλασματικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από 
το μισό ακέραιης μονάδας, το εκλογικό μέτρο είναι ίσο με 
τον αμέσως επόμενο του πηλίκου ακέραιο αριθμό, ενώ αν 
το υπόλοιπο είναι μικρότερο της μονάδας, εκλογικό μέ
τρο είναι το πηλίκο, χωρίς το κλασματικό υπόλοιπο.

Το εκλογικό μέτρο επομένως στην ίδια οργάνωση μπο
ρεί να είναι διαφορετικό για τα τρία διαφορετικά όργανα 
(Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσω
ποι).

Παράδειγμα: Το καταστατικό πρωτοβάθμιας Α.Σ.Ο. 
προβλέπει βμελές Δ.Σ. και 3μελή Ε.Ε. Το καταστατικό 
της δευτεροβάθμιας οργάνωσης, στην οποία μετέχει η 
πρωτοβάθμια, προβλέπει έναν (1) αντιπρόσωπο για κάθε 
50 μέλη που ψηφίζουν.

Έστω, ότι στην πρωτοβάθμια Α.Σ.Ο. ψήφισαν έγκυρα 
94 μέλη. Τότε το εκλογικό μέτρο θα είναι: Για το Δ.Σ. 19
(94:5=18 ), για την Ε.Ε. 31 (94:3=31 1/3 ) και για τους
Αντιπροσώπους 47 (94:2=47).

Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγ- 
κτικής Επιτροπής, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσώ
πων, μοιράζονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωρι
στών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη 
στις ακόλουθες κατανομές:

Α κατανομή: Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες 
όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των 
εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Έδρα παίρνει και με
μονωμένος υποψήφιος που συγκεντρώνει το εκλογικό 
μέτρο.

Β' κατανομή: (Εφόσον υπάρχουν αδιάθετες έδρες από 
την Α' κατανομή). Στη δεύτερη κατανομή παίρνουν μέ
ρος οι συνδυασμοί και όχι χωριστοί υποψήφιοι, που πλη
ρούν τις εξής προϋποθέσεις: α) Έχουν ήδη καταλάβει μία 
έδρα από την πρώτη κατανομή και β) συγκεντρώνουν α
ριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του 
εκλογικού μέτρου. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συν
τρέχουν σωρευτικά. Σε περίπτωση που περισσότεροι συν
δυασμοί πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές την ή τις αδιά
θετες έδρες καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί, κατά τη σει
ρά του αριθμού των υπολοίπων.

Γ  Κατανομή: (Εφόσον παραμείνουν αδιάθετες έδρες 
από τις προηγούμενες κατανομές). Στην τρίτη κατανομή 
παίρνουν μέρος όλοι οι συνδυασμοί που έχουν υπόλοιπο 
ψηφοδελτίων, άσχετα αν έχουν έδρα ή όχι από την Α’ 
κατανομή. Την ή τις αδιάθετες έδρες παίρνουν οι συνδυ
ασμοί που έχουν τα μεγαλύτερα υπόλοιπα. Σε περίπτω
ση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

Για πληρέστερη κατανόηση του συστήματος παραθέ
τουμε το παρακάτω παράδειγμα, υποθέτοντας, ότι στις 
εκλογές του παραδείγματος, για να βρούμε το εκλογικό 
μέτρο, έλαβαν μέρος τρεις συνδυασμοί Α, Β και Γ με δύ
ναμη έγκύρων ψηφοδελτίων Α=42, Β=35 και Γ=17.

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων: 94.

Έγκυρα Εκλογικό Α' Κατανομή 
Ψηφοδ. Μέτρο

Έδρες Ψήφοι

Β' Κατανομή 

Ψήφοι Έδρες

Γ' Κατανομή 

Ψήφοι Έδρες

Σύνολο

Συνδυασμός Α 42:19= 2 υπόλ. 4 — — 4 0 2
Διοικητικό Συνδυασμός Β 35:19= 1 υπόλ. 16 16 έδρα 1 — — 2
Συμβούλιο Συνδυασμός Γ 17:19= 0 υπόλ. 17 — — 17 1 1

Σύνολο 3 1 1 5

Έδρες Ψήφοι Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες Σύνολο
Συνδυασμός Α 42:31 = 1 υπόλ. 11 11 1 — — 2

Ελεγκτική Συνδυασμός Β 35:31 = 1 υπόλ. 4 — — — — 2
Επιτροπή Συνδυασμός Γ 17:31 = 0 υπόλ. 17 — — — — 0

Σύνολο 2 1 4

Έδρες Ψήφοι Ψήφοι Έδρες Ψήφοι Έδρες Σύνολο
Συνδυασμός Α 42:47= 0 υπόλ. 42 — — 42 1 1

Αντιπρό- Συνδυασμός Β 35:47= 0 υπόλ. 35 — — 35 1 1
σωποι Συνδυασμός Γ 17:47= 0 υπόλ. 17 — — 17 0 0

Σύνολο — — 2 2
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Άρθρο 19ο

Με το άρθρο αυτό καθιερώνονται για πρώτη φορά οι 
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των αγροτών στα θεσμο
θετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το Κρά
τος, τους Ο.Τ.Α. και άλλες κοινωνικές ομάδες, καθώς επί
σης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή Επιτροπές των 
Ν.Π.Δ.Δ., των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ν.Π.Ι.Δ., που 
ελέγχονται από το Κράτος.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 απαραίτητη προϋπόθε
ση συμμετοχής των Α.Σ.Ο. σε θεσμοθετημένα όργανα δια
λόγου και συνεργασίας με το Κράτος, όργανα διοίκησης 
νομικού προσώπου κλπ., καθώς και σε κάθε μορφής δρα
στηριότητες που συνεπάγονται την άσκηση δημόσιας ε
ξουσίας, είναι να έχουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με 
το νόμο, να εκλέγουν τα όργανα διοίκησής τους, σύμφω
να με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού τους. 
Όλες οι Α.Σ.Ο. που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις αμ- 
τές θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και μπορούν να τύ- 
χουν των πλεονεκτημάτων της παραγράφου αυτής.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 κάθε οργάνωση που αμ
φισβητεί ότι άλλη οργάνωση νομιμοποιείται να εκπροσω
πεί το σύνολο των αγροτών της περιοχής ενός νομού ή ■' 
της χώρας (δεν είναι αντιπροσωπευτική), έχει το δικαίω
μα να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την επίλυση της δια
φοράς. Στην ίδια παράγραφο καθορίζονται ενδεικτικά και 
τα κριτήρια που θα βοηθήσουν το δικαστήριο, για να απο
φασίσει ποια οργάνωση είναι αντιπροσωπευτική. Τα κρι
τήρια αυτά είναι ο αριθμός των μελών, η παρουσία των 
μελών στην περιοχή και η δράση της οργάνωσης. Αρμό
διο καθ’ ύλην δικαστήριο είναι το μονομελές πρωτοδικεί
ο, κατά τόπο δε το πρωτοδικείο στην περιφέρεια του ο
ποίου έχει την έδρα της η οργάνωση της οποίας αμφισβη
τείτα ι η αντιπροσωπευτικότητα. Κατά τη συζήτηση της 
σχετικής αίτησης εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 
682 και επόμενα της Πολιτικής Δικονομίας.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου προθλέπεται εκπροσώ
πηση των αγροτών στις αντίστοιχες διεθνείς επαγγελμα
τικές οργανώσεις από τις Συνομοσπονδίες Αγροτικών 
Συλλόγων.

Έτσι η ΠΑΣΕΓΕΣ περιορίζεται στην εκπροσώπηση μό
νο των συνεταιριστικών οργανώσεων, σύμφωνα με ρητή 
άλλωστε διάταξη του άρθρου 26 του Νόμου, που καταργεί 
τη σχετική διάταξη του άρθρου 62 παράγραφος 2 του 
Ν. 921/79 «Περί Γεωργικών Συνεταιρισμών», που παρείχε 
τη δυνατότητα στην ΠΑΣΕΓΕΣ να εκπροσωπεί και τις ε
παγγελματικές οργανώσεις των αγροτών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 τα καταστατικά των 
Α.Σ.Ο. πρέπει να περιέχουν διατάξεις για την εκλογή των 
αγροτών που θα τις εκπροσωπούν σε Συμβούλια ή Επι
τροπές νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 
ή δημοσίων επιχειρήσεων, για τις περιπτώσεις που τέτοια 
συμμετοχή προθλέπεται από διατάξεις νόμων ή τους ορ
γανισμούς ή τα καταστατικά των νομικών αυτών προσώ
πων.

Τα καταστατικά πρέπει να προβλέπουν και τους όρους 
και τη διαδικασία ανάκλησης των εκπροσώπων αυτών 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδ. Θ του άρθρου 12 του 
Νόμου.

Στην παράγραφο 6 προβλέπεται ότι στην περίπτωση 
που Α.Σ.Ο. δεν εκλέγει τους αντιπροσώπους της που προ- 
βλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, μέσα σ' ένα 
μήνα από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, 
αυτοί επιλέγονται ελεύθερα, σύμφωνα με το νόμο ή το 
καταστατικό του νομικού προσώπου κλπ.

Στην παράγραφο 7 αντιμετωπίζεται το θέμα της εκ
προσώπησης των αγροτών, στην περίπτωση που η εκπρο

σώπηση όλων δεν είναι δυνατή, λόγω περιορισμένου α
ριθμού των μελών των οργάνων, στα οποία μπορούν να 
εκπροσωπηθούν. Για παράδειγμα ο οργανισμός Ν.Π.Δ.Δ. 
(π.χ. Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών) με πε
ριφέρεια δικαιοδοσίας του το νομό, προβλέπει ότι στο 
Δ.Σ. του μετέχει και ένας εκπρόσωπος των Αγροτικών 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του νομού.

Στο νομό υπάρχουν περισσότερες από μία Ομοσπον
δίες. Είναι φανερό, ότι δε μπορούν να στείλουν και οι δύο 
από ένα αντιπρόσωπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει 
να ορισθεί από τις ίδιες τις Α.Σ.Ο. κοινός εκπρόσωπος.

Μπορεί με απόφασή μας να καθορίζεται διαδικασία για 
την εκλογή των κοινών εκπροσώπων.

' , Άρθρο 20ο

Στο άρθρο αυτό διευκρινίζουμε τα εξής:
Η αύξηση του ποσού της συνδρομής ή υποχρεωτικής 

εισφοράς με απόφαση των αρμόδιων οργάνων, μπορεί να 
γίνεται μόνο για το μέλλον και όχι αναδρομικά. Είναι ό
μως ισχυρή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για ανα
δρομική επαύξηση των υποχρεώσεων των μελών, εφόσον 
δεν προσβληθεί από μέλος που δε συμφώνησε, γιατί η 
αρχή της μη αναδρομικότητας δεν είναι κανόνας δημό
σιας τάξης. (Απόφαση Εφετείου Αθηνών 3384/58).

Άρθρο 23ο

Με το άρθρο αυτό ορίζονται οι ποινικές κυρώσεις για 
παραβάσεις των διατάξεων του νόμου.

Στο άρθρο αυτό διευκρινίζουμε ότι για τη στοιχειο- 
θέτηση του αδικήματος του εδ. γ ’ της παραγράφου 2 (έκ
δοση ψευδούς βεβαίωσης) απαιτείται άμεσος δόλος. Δη
λαδή πρέπει ο αρμόδιος για την έκδοση της βεβαίωσης, 
ότι κάποιος έχει την ιδιότητα του αγρότη, να γνώριζε ότι 
αυτός δεν είναι αγρότης και επομένως η βεβαίωση είναι 
ψευδής και παρά ταύτα να χορήγησε τη βεβαίωση.

Άρθρο 24ο

Με το άρθρο αυτό θέτονται οι απαραίτητες μεταβατι
κές διατάξεις για την ομαλή προσαρμογή των Α.Σ.Ο. που 
υπάρχουν στο νέο νομικό καθεστώς και τη διευκόλυνση 
των νεοϊδρυομένων οργανώσεων να ανταποκριθούν αμέ
σως στον προορισμό τους.

Ειδικότερα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 όλες οι 

Α.Σ.Ο. που υπάρχουν κατά τη δημοσίευση του Νόμου και 
επιθυμούν:

α) Να ασκούν δημόσια εξουσία σύμφωνα με την παρά
γραφο 3 του άρθρου 2 και

β) Να συμμετέχουν στις διαδικασίες και τα όργανα 
του άρθρου 19, πρέπει να προσαρμόσουν τα καταστατικά 
τους και να κάνουν εκλογές νέων οργάνων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νόμου μέσα σ’ ένα χρόνο από τη δημο
σίευσή του.
Εξυπακούεται ότι οι Α.Σ.Ο. που θα ιδρύονται από τη δη
μοσίευση του νόμου, υποχρεούνται, εφόσον επιθυμούν 
να μετέχουν στις παραπάνω διαδικασίες, να καταρτίζουν 
καταστατικά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Για τη διευκόλυνση των Α.Σ.Ο. που υπάρχουν, να προ
σαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του νό
μου, καθώς και για την ίδρυση νέων Α.Σ.Ο., προβλέπεται 
από την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού ατελής έγκριση 
από τα πολυμελή πρωτοδικεία των νέων καταστατικών ή 
τροποποιήσεων καταστατικών Α.Σ.Ο. για χρονικό διάστη-
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μα ενός χρόνου από τη δημοσίευση του νόμου. Μετά την 
πάροδο του χρόνου η ατέλεια δε θα ισχύει, έστω και αν 
τα καταστατικά ή τροποποιήσεις καταστατικών θα γί
νονται σύμφωνα με το νόμο.

Διευκρινίζεται ακόμη ότι οι εκλογές για την ανάδειξη 
νέων οργάνων των Α.Σ.Ο. πρέπει να γίνουν μέσα στο χρό
νο, ανεξάρτητα αν λήγει ή όχι η θητεία των υφισταμένων 
οργάνων ή συμπληρώνεται ή όχι το ανώτατο όριο διάρκει
ας της θητείας της παραγράφου 1 του άρθρου 16 (3 χρό
νια).

Με τη διάταξη της παραγράφου 3 μας δίδεται η εξου
σιοδότηση για την προσωρινή ρύθμιση της εκπροσώπη
σης των αγροτών σε επίπεδο νομού και χώρας, μέχρι να 
δημιουργηθούν Α.Σ.Ο. που τα καταστατικά τους θα εί
ναι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Σκοπός της δι
άταξης είναι να συμμετάσχει το αγροτικό συνδικαλιστικό 
κίνημα σ’ όλες τις διαδικασίες και τα όργανά που προβλέ- 
πονται από το νόμο και να ασκήσει τις εξουσίες που του 
παραχωρούνται αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του νό
μου και όχι μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Άρθρο 25ο
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αίρεται η ανωμα

λία που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας 
στις σχέσεις Κράτους και Αγροτικών Συλλόγων και Γεωρ
γικών Συνδέσμων Αγροτών με τη διάλυσή τους και τη δή
μευση της περιουσίας τους, με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 14 του Α.Ν. 31/67, όπως συμπληρώθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 237/67. Έτσι Αγροτικοί 
Σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα να ξαναπάρουν περιου
σιακά στοιχεία που τους ανήκουν και είναι απαραίτητα για 
τις δραστηριότητές τους.

Οι αιτήσεις για την απόδοση των περιουσιακών στοι
χείων πρέπει να υποβληθούν από τους δικαιούχους στο 
Υπουργείο (Δ/νση Γεωργικού Συνεργατισμού — Μενάν
δρου 22 — Αθήνα) ή στις κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωρ- 
γίας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από τη 
δημοσίευση του νόμου. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται 
μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής δεν μπορούν, σύμ
φωνα με τρ νόμο, να εξετασθούν και θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΩΝ. ΣΗΜΙΤΗΣ



Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύ
ριοι συνάδελφοι, η σημερινή συνεδρίαση της εθνικής 
αντιπροσωπείας νομίζω ότι έχει μία ιδιαίτερη σημασία 
για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αναφερόμα
στε σε ένα κομμάτι του ελληνικού λαού, το οποίο όχι 
μόνο από άποψη πληθυσμιακή είναι πολυπληθές, αλλά 
και από άποψη κατάστασης οικονομικής βρίσκεται σε 
μειονεκτική θέση, την οποία πέρυσι τέτοιον καιρό περί
που, ο Πρωθυπουργός της χώρας περιέγραψε ως εξής: 
«Γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι η αγροτιά είναι η πιο 
καταπιεσμένη τάξη. Ο αγρότης έχει νοιώσει στην ίδια τη 
ζωή και τη μοίοα του την οικονομική καταπίεση, την 
απουσία κοινωνικής φροντίδας, την έλλειψη κρατικής 
στοργής, την πολιτιστική εγκατάλειψη, το μαράζωμα 
της υπαίθρου».

Αλλά ο δεύτερος, επίσης ουσιαστικός, λόγος είναι 
το γεγονός ότι το σημερινό σχέδιο νόμου προσπαθεί να 
θεσμοθετήσει νέες αντιλήψεις για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων των αγροτών και έτσι παράλληλα δίνει 
την προοπτική της συνεργασίας των διαφόρων τάξεων 
και στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας με την Κυβέρ
νηση του τόπου.

Η ιδιαιτερότητα αυτών των θεσμών αποκτά μεγαλύ
τερη σημασία για τη χώρα μας, αν αναλογιστούμε ότι η 
εξάρτηση της περιφέρειας από μητροπολιτικά κέντρα 
δεν αναφέρεται μόνο σε δομές της παραγωγικής διαδι
κασίας, αλλά και στους θεσμούς. Η ανυπαρξία γνήσιων 
θεσμών συμμετοχής του λαού στο σύνολό του ή των 
τάξεων και των στρωμάτων στα προβλήματά τους επί 
σειρά ετών, ξεκινούσε πάντοτε από την έλλειψη εμπι
στοσύνης των κυβερνώντων προς τη λαϊκή συμμετοχή, 
από την άρνησή τους να δεχθούν την υπευθυνότητα 
και τη συνεργασία του λαού.

Η Κυβέρνηση της αλλαγής πιστή και στο κυβερνητι
κό της πρόγραμμα και στις προγραμματικές δηλώσεις 
του Πρωθυπουργού έχει φέρει μια σειρά νομοσχεδίων, 
που έγιναν ήδη νόμοι του κράτους και που στοχεύουν 
ακριβώς στο να ενδυναμώσουν τα τρία βάθρα της δημο
κρατίας, δηλαδή το Κοινοβούλιο, την Τοπική Αυτοδιοί
κηση και το συνδικαλισμό. Μία σειρά θεσμικών μέτρων 
που δείχνουν το δείγμα γραφής της Κυβέρνησης της 
αλλαγής έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Ένας σοβαρού 
βαθμού εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός αυτών 
των τριών βάθρων έχει γίνει. Ιδιαίτερα όμως για το συν
δικαλισμό, εκτός από το γνωστό νόμο αντι-330, με το 
σημερινό σχέδιο νόμου απελευθερώνεται η δυναμική 
του λαού μας και μπαίνουν στέρεες βάσεις λαϊκής συμ
μετοχή του για τα συμφέροντα του ίδιου και της αγρο
τιάς γενικά. Γιατί είχαμε τονίσει στο κυβερνητικό μας 
πρόγραμμα, ότι η αλλαγή δεν είναι υπόθεση μιας πε
φωτισμένης πρωτοπορίας, αλλά καθημερινή πράξη και 
ότι οποιοδήποτε μέτρο θα πρέπει να γίνεται πρώτα απο- 
δεχτό από την πλειοψηφία του λαού μας, για να συμβά

λει ουσιαστικά στη σοσιαλιστική προοπτική της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι για να κα

ταλήξουμε σε μια υποστήριξη του παρόντος σχεδίου 
νόμου, είμαστε υποχρεωμένοι να ανατρέξουμε σε ένα 
έστω και μικρό ιστορικό του αγροτικού συνδικαλιστικού 
κινήματος. Είναι γνωστή η προσπάθεια της αγροτιάς 
της χώρας μας, για να διαφυλάξει τα συμφέροντά της 
από πολύ παλιά, άσχετα αν η οργανωτική της δόμηση 
και η μαζικότητά της ήταν τέτοιο, που να της επέτρεπε 
και θεαματικά αποτελέσματα. Είναι γνωστοί οι αγώνες 
για το μοίρασμα των εθνικών γαιών το 1871, οι αγώνες 
των κολλήγων της Θεσσαλίας, που ανατάραξαν τις λι- 
μνάζουσες σχέσεις παραγωγής 1905-1910, θέτοντας επί 
τάπητος και στην ημερήσια διάταξη το οξύ κοινωνικό 
πρόβλημα της αγροτιάς και που κατάληξαν στην αγρο
τική μεταρρύθμιση του Ελευθέριου Βενιζέλου το 1917, 
που ολοκληρώθηκε το 1935. Η κατάσταση των αγροτών 
μέχρι το 1923— περίοδο ουσιαστικά μεταβατική — δεν 
παρουσίασε σημαντική βελτίωση. Μέχρι μάλιστα το 
1910 υπάρχουν σημαντικοί μελετητές, οι οποίοι υποστη
ρίζουν ότι η κατάσταση των αγροτών, των κολλήγων, 
χειροτέρευε συστηματικά, αφού ούτε το νεοεισαχθέν 
Ρωμαϊκό Δίκαιο κάλυπτε τον κολλήγο. Το κληρονομικό 
δικαίωμα των αγροτών στην καλλιέργεια της γης, που 
είχε εξασθενήσει με τη γέννηση των τσιφλικιών, καταρ- 
γήθηκε και DE JURE. Τα κεφάλαια των επαναπατριζομέ- 
νων Ελλήνων των παροικιών και της διασποράς επεν
δύθηκαν αντιπαραγωγικά και ιδιαίτερα στην αγορά τσι- 
φλικιών. Η έλλειψη αγροτικού επιχειρηματικού κεφαλαί
ου ανέβασε στα ύψη την τοκογλυφία, που έφτασε τα 
15-20%.

Ο τεχνικός εξοπλισμός έλειπε σχεδόν παντελώς. Αυ
τά θα πρέπει να γνωρίζουμε για τις δοσμένες συνθήκες, 
όταν εγκαταστάθηκαν μέχρι το 1911 254.000 οικογένει- 
πρόσφυγες σε μία συνολική έκταση 2.650.000 στρεμμά
των και μεταξύ του 1912-23 από τους 1.500.000 πρόσφυ
γες οι 560.000 εγκαθίστανται στην επαρχία.

Κατά απ' αυτές τις συνθήκες, και όταν ο πρόσφυ- 
γας-αγρότης δεν είχε τη δυνατότητα αγοράς ούτε ενός 
ζώου, για να σύρει το αλέτρι στο μικρό του χωράφι, 
η επιλογή έγινε υπέρ των συνεταιρισμών, συνεταιρι
σμών που η κρατική παρέμβαση και ο Νόμος 602/15 
τους έδωσε πιστωτικό χαρακτήρα. Όμως η μεγάλη τους 
εξάπλωση και η αποδοχή τους από την αγροτιά, που 
δεν είχε άλλωστε και άλλη επιλογή, δεν σήμαινε ότι τα 
συμφέροντά της είχαν προστατευθεί από αυτό το συνε
ταιρισμό.

Σε ό,τι αφορά τον Αγροτικό Σύλλογο, τότε λέγονταν 
Αγροτικοί Σύλλογοι-Σύνδεσμοι, παρόλο που ο πρώ
τος δημιουργήθηκε πριν από το 1910 στην Καρδίτσα 
και παρόλο που το 1910 οι αγώνες της αγροτιάς στη 
Θεσσαλία ήταν ουσιαστικοί συνδικαλιστικοί αγώνες, εν
τούτοις αυτοί οι συνδικαλιστικοί αγώνες δεν έγιναν τε
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λικά μέσα από τους Αγροτικούς Συλλόγους, αλλά με τη 
σκόπιμη κρατική αδράνεια για βοήθεια των συνδικαλι
στικών οργανώσεων, αυτές οι συνδικαλιστικές οργανώ
σεις πέρασαν τελικά μέσα στους συνεταιρισμούς. Το 
κράτος σε καμιά περίπτωση δεν ευνόησε τον αγροτικό 
συνδικαλισμό ξεχωριστά. Συζητούσε μόνο με τους συ
νεταιρισμένους αγρότες, με την ΠΑΣΕΓΕΣ, για να φτά
σει τελικά στο Νόμο 921/79 και να ταυτίσει το συνεται
ρισμό με το συνδικάτο, πράγμα που δεν έκανε για καμιά 
άλλη κοινωνική τάξη, για κανένα άλλο κοινωνικό στρώ
μα.

Διότι, είναι φανερό, κύριοι συνάδελφοι, ότι άλλο 
πράγμα είναι συνεταιρισμός και άλλο αγροτικός σύλλο
γος, που στρεθλωτικά ταυτίστηκαν από τους κυθερ- 
νώντες. Αυτές οι δύο έννοιες μπορεί να είναι παράλλη
λες, μπορεί να είναι αλληλοκαλυπτόμενες σε ορισμένα 
σημεία, ποτέ όμως δεν είναι ταυτόσημες.

Ο συνεταιρισμός αποτελεί οικονομική μονάδα και ο 
αγροτικός σύλλογος συνδικαλιστική διεκδικητική οργά
νωση.

Τα συμφέροντα των μελών του συνεταιρισμού μπο
ρεί να είναι και συγκρουόμενα. Του αγροτικού συλλό
γου πρέπει να είναι κοινά. Ο συνεταιρισμός δεν μπο
ρεί να έχει παρά μόνο οικονομική δραστηριότητα σε 
πολλαπλά επίπεδα. 0  αγροτικός σύλλογος δεν ασχολεί- 
ται με τέτοιες ενέργειες. Ο συνεταιρισμός, στη μορφή 
του αγροτοθιομηχανικού συνεταιρισμού, χτυπά και 
αντικαθιστά σαθρές δομές, ξεπερασμένες απάτην ιστο
ρία. Ο αγροτικός σύλλογος είναι θεσμός.

Μια τέτοια ιστορική ανάγνωση έχει αξία για την απο
κατάσταση της αλήθειας. Ο αγροτικός συνδικαλισμός 
δεν αναπτύχθηκε στη χώρα μας, γιατί ήταν σαφής πολι
τική επιλογή φιμώματος και ελέγχου της αγροτιάς, ενώ 
τα τελευταία χρόνια το φίλτρο ελέγχου λεγόταν «αγρο
τοπατέρες». Μέσα στη συνολική αντιμετώπιση του συν
δικαλισμού από τους κυβερνώντες (ανυπαρξία αγροτι
κού συνδικαλισμού, έλεγχος του αγροτικού συνεται
ρισμού των μικρομεσαίων κλπ., δηλαδή όλων των μη 
προνομιούχων στρωμάτων και τάξεων της ελληνικής 
κοινωνίας), οι κυβερνώντες προσπάθησαν να υποτά
ξουν τη συνδικαλιστική δράση του εργαζόμενου λαού, 
του μη προνομιούχου Έλληνα. Όπως δεν αναπτύχθηκε 
ο συνολικός συνδικαλισμός στη χώρα μας, σαν παρεπό
μενο της συνολικής ανάπτυξης της κοινωνίας μας, έτσι 
και ο αγροτικός συνδικαλισμός τέθηκε σε βάσεις ανά
λογες της συνολικής εξέλιξης της χώρας μας.

Είναι απόρροια του στρεβλωτικού χαρακτήρα ανά
πτυξης που έχει μια χώρα της περιφέρειας του καπι
ταλισμού. Δεν είναι αποτέλεσμα καθυστέρησης της α
νάπτυξης, όπως πολλοί διατείνονται κατά 20 ή 50 χρό
νια ή ότι η χώρα μας έχει ένα μέσο επίπεδο ανάπτυ
ξης, αλλά αποτέλεσμα της θέσης και σχέσης της ελλη
νικής κοινωνίας με τα μητροπολιτικά κέντρα, σχέση πε
ριφερειακή, σχέση εξαρτημένης ανάπτυξης.

Γιατί ένα δυνατό, ακηδεμόνευτο, μαζικό συνδικαλι
στικό αγροτικό κίνημα, με δομή, διάρθρωση και αποδο
χή σε όλη την ελληνική ύπαιθρο, θα μπορούσε να δι- 
εκδικήσει ή και να ελέγξει ακόμη το μεταφερόμενο πλε
όνασμα από τον αγροτικό τομέα παραγωγής σε έναν 
άλλο και να διεκδικήσει μέσω του μηχανισμού των τι
μών ή των διαρθρωτικών προγραμμάτων και αυτό μερί
διο στο παραγόμενο ή μεταφερόμενο πλεόνασμα. Δυ
νητικά, δεν αποκλειόταν η συλλογική αμφισβήτηση για 
τη μεταφορά πλεονάσματος από τη χώρα μας προς το 
εξωτερικό, δοσμένης της άνισης ανταλλαγής. Όμως οι 
κυβερνώντες κάτι τέτοιο δεν το ήθελαν. Ουσιαστικά 
με την άρνηση βοήθειας για την ανάπτυξη υγιούς α

γροτικού συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα μας, ε
πέτρεπαν στο να παραμείνει ο έλεγχος βασικών μοχλών 
της οικονομίας στο εμπόριο και στη διαμεσολάβηση 
και όχι στη βιομηχανική παραγωγή, στην παραγωγική 
επένδυση του πλεονάσματος, που ο αγροτικός συνδικα
λισμός, ως ένα σημείο, είχε τη δυνατότητα να διεκδι- 
κήσει.

Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πλέον θέση, που 
έχει σχεδόν αποδειχθεί παγκόσμια, ότι το πλεόνασμα, 
που από τη γεωργία μεταφέρεται σε άλλους τομείς της 
παραγωγής, δεν σημαίνει αναγκαστικά και ανάπτυξη. Αν 
ο καπιταλισμός δεν μπορέσει να απλωθεί στο εσωτερικό 
της ίδιας της κοινωνίας, όσο το δυνατόν πλατύτερα και 
να διεισδύσεισε κάθε έκφανση της παραγωγής, να συν
δεθεί οργανικά με την κοινωνία, τότε ίσως μιλούμε για 
ποσοστικές αυξήσεις, ουσιαστικά όμως πρόκειται για α
νάπτυξη της υπανάπτυξης. Και ένας σοβαρός μελετη
τής χαρακτηρίζει ως εξής την κατάσταση της ελληνικής 
οικονομίας: «Η κυριότερη αδυναμία της ελληνικής οικο
νομίας συνίσταται στο όχι δεν είναι σε θέση να προ
γραμματίσει μόνη της ανανέωση, ανάπτυξη, εκσυγ
χρονισμό των παραγωγικών και τεχνολογικών διαδικα
σιών και περιορίζεται σε αντιγραφές και εφαρμογές 
προτύπων του εξωτερικού. Γενικά δεν είναι σε θέση να 
πραγματοποιήσει μόνη της ποιοτική παρά μόνο ποσο- 
στική διευρυμένη αναπαραγωγή. Αυτά σχετίζονται με 
μία άλλη βασική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας, 
το μεταπρατικό, αντιπαραγωγικό, παρασιτικό της χαρα
κτήρα».

Αυτή η διαπίστωση-διάγνωση έχει ιδιαίτερη σημασία 
για τον τρόπο και το βαθμό που πρέπει να γίνει η βοή
θεια προς την αγροτιά, αλλά και της ελληνικής οικονο
μίας γενικά. Η κάπως δε ιδιαίτερη αναφορά μου στην 
περίοδο 1900-1923 έγινε γιατί, όπως λέει ο Σαμίρ Αμίν, 
η. μορφή των περιφερειακών σχηματισμών εξαρτάται 
τελικά από τη φύση των προκαπιταλιστικών σχηματι
σμών που δέχθηκαν εξωτερική επίθεση και από τις μορ
φές που πήρε η επίθεση αυτή.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναφορά στην υ
πανάπτυξη και την εξάρτηση, τους θεσμούς και το συν
δικαλισμό, σε σχέση με τα προηγούμενα, αποτελεί προ
ϋπόθεση για την κατανόηση της θέσης της Κυέρνησης. 
Πρώτο, πώς αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση το συνδικα
λισμό στον αγροτικό χώρο. Δεύτερο, τι σχέση έχει ο 
αγροτικός συνδικαλισμός και το εισόδημα του αγρότη. 
Τρίτο, τ ι σχέση έχει ο αγροτικός συνδικαλισμός και ο 
προγραμματισμός για την αυτοδύναμη ανάπτυξη της 
χώρας. Τέταρτο, τ ι είχαν κάνει οι Κυβερνήσεις της Νέας 
Δημοκρατίας για τον αγροτικό συνδικαλισμό. Πέμπτο, 
πώς διασφαλίζονται τα συμφέροντα του αγρότη με το 
παρόν σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης της Αλλαγής και, 
έκτο, τ ι ισχύει αλλού και ιδιαίτερα στις χώρες της ΕΟΚ.

Πρώτο, η αντίληψη του ΠΑΣΟΚ για το συνδικαλισμό, 
όχι μόνο τον αγροτικό, αλλά γενικότερα, είναι πάγια και 
γνωστή από παλιά. Είμαστε υπέρ του μαζικού πολιτικο
ποιημένου, όχι κομματικοποιημένου, ακηδεμόνευτου 
ενωτικού συνδικαλισμού. Μαζικού, γιατί οι πεφωτισμέ
νες πρωτοπορείες οδηγούν σε διάσταση από την επιθυ
μία του συνόλου, πράγμα επικίνδυνο για κάθε κοινωνι
κό σύνολο. Πολιτικοποιημένου, γιατί ανά πάσα στιγμή 
πρέπει να αντιλαμβάνεται την πορεία της κοινωνίας, 
από την οποία προέρχεται, αλλά ταυτόχρονα να ξεχωρί
ζει τις κομματικές στενοκέφαλες παρεμβάσεις και να 
αποφεύγει να υποστηρίζει βραχυπρόθεσμα μικροπαρα- 
ταξιακά συμφέροντα, άρα ακηδεμόνευτα. Ενωτικού, για 
να προασπίζει ανά πάσα στιγμή τα συμφέροντα του 
συνόλου της αγροτιάς.
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Δεύτερο, αυτό το τελευταίο, τα συμφέροντα δηλαδή 
της αγροτιάς, έχει σχέση με το αγροτικό εισόδημα,

Ο αγροτικός συνδικαλισμός παλεύει να διαφυλάξει 
και να επαυξήσει το εισόδημα του αγρότη, όπως κάθε 
συνδικαλιστικό όργανο όλων των άλλων τάξεων και 
στρωμάτων έκανε μέχρι τώρα, εκτός από το συνδικαλι
στικό όργανο των αγροτών, δηλαδή τους αγροτικούς 
τους συλλόγους, οι οποίοι δεν είχαν πάρει τόσο μέγάλη 
έκταση.

Έχει έτσι τη δυνατότητα και να διεκδικήσει από την 
Κυβέρνηση, από τους χονδρέμπορους, τα παραοικο- 
νομικά κυκλώματα κλπ την αύξηση του εισοδήματος 
του αγρότη. Μπορεί να παλέψει για την καλυτέρευση 
των όρων εμπορίου, διάθεσης των προϊόντων, μαζί ή 
χωρίς την Κυβέρνηση. Μπορεί να παλέψει, τέλος, για 
την καλύτερη δομή στην παραγωγή, την επεξεργασία 
των προϊόντων του μόχθου του.

Ταυτόχρονα, η πολιτικοποίηση του επιτρέπει να μπο
ρεί να συγκρίνει πολιτικά τη θέση του σε σχέση με άλ
λες τάξεις και κοινωνικά στρώματα ή ομάδες, και να 
μην παρασυρθεί σε έναν οικονομίστικο αγώνα αύξησης, 
δήθεν του εισοδήματος ή του κέρδους του, αλλά συνο
λικά να διαπιστώνει τη συγκυρία της ανάγκης του συνό
λου, να διακρίνει τη σημερινή νίκη και το αυριανό βήμα.

Όχι διεκδίκηση για τη διεκδίκηση, αλλά στόχος και 
προσεκτικά βήματα.

Τρίτο, εξίσου σημαντική θα είναι η συμβολή του 
συνδικαλιστικού κινήματος στη μελλοντική ανάπτυξη 
της γεωργίας μας. Είναι καιρός οι αγρότες μας, υπεύ
θυνα, να συμμετάσχουν σε όργανα που θα συλλάβουν 
στη βάση του το πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας, 
σε επίπεδο τοπικό και κεντρικό.

Να συμμετάσχουν σε όργανα προγραμματισμού καλ
λιεργειών σε επίπεδο εθνικό. Να προασπίσουν, να προ
γραμματίσουν και να παλέψουν να γίνουν αναδιαρθρώ
σεις παραγωγής, που σήμερα είναι ασύμφορες οικονο
μικά. Να μελετήσουν, μέσω των ειδικών που πρέπει να 
διαθέτουν, το πρόβλημα της μείωσης του κόστους πα
ραγωγής και να συνδράμουν σε επίπεδο εθνικό, στη 
δημιουργία παραγωγικών συνεταιρισμών σήμερα, αγρο- 
τοβιομηχανικών συνεταιρισμών αύριο.

Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα παρέμβα
σης των μελών τους στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργα
σία των αγροτικών προϊόντων, τη στήριξη του κατανα
λωτικού κοινού και το εφοδιασμό του με φθηνά προϊ
όντα. Τη βοήθεια, για δημιουργία καταναλωτικών συ
νεταιρισμών, προς όφελος και του αγρότη και του κα
ταναλωτή.

Στην ανάπτυξη του κινήματος των καταναλωτικών 
συνεταιρισμών.

Η Ομοσπονδία, σε επίπεδο νομού, με τη συμμετοχή 
της στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, να προγραμματίσει 
τις επενδύσεις στην επεξεργασία των γεωργικών προ
ϊόντων. Να βοηθήσει στον προγραμματισμό εγγειοβελ
τιωτικών έργων, αποξηράνσεων κλπ. και να μετατρέψει 
τον αγρότη του χωριού από απλό θεατή και αδιάφορο 
δέκτη ερεθισμάτων σε πρακτικό, δραστήριο και ενεργό 
πολίτη, που ενδιαφέρεται για το προϊόν του, μέχρι να 
φθάσει στον καταναλωτή.

Μόνο έτσι, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, θα μπο
ρέσουμε να στηρίξουμε μία αυτοδύναμη ανάπτυξη της 
χώρας μας, που θα εξασφαλίζει ενεργό συμμετοχή 
στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, μεγιστοποιώντας 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο τέταρτο ερώτημα 
που τίθεται, τ ι έκαναν οι Κυβερνήσεις της Νέας Δημο
κρατίας για τον αγροτικό συνδικαλισμό, δεν θα επιχει

ρήσω να κάνω σύγκριση των απόψεών μας με αυτές της 
Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι μη συγκρίσιμες έννοιες. 
Θα ήταν όμως αδικία, σε βάρος των αγώνων της αγρο
τιάς, να μην αναφέρω ενδεικτικά, ότι σε κάθε αγροτική 
κινητοποίηση αντιμετωπιζόταν από τη Νέα Δημοκρατία 
με καχυποψία και σκληρότητα, με τα ΜΑΤ και τις αύρες, 
με λύσεις δυναμικών συγκρούσεων ή με υποσχέσεις 
που δεν ετηρούντο.

Αυτό που μονίμως έλειπε ήταν ο διάλογος, η πει
θώ, η υπευθυνότητα και η συνεργασία του Κράτους 
με τους πολίτες του, πράγμα που φαίνεται, εκτός των 
άλλων καθημερινών συγκρούσεων σε κάθε νομό και για 
διαφορετικά προϊόντα και από τη μόνιμη ημιπαρανομία 
της ΓΕΣΑΣΕ, του ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου 
των αγρατών, αφού λειτουργούσαν χωρίς ένα ενιαίο νο
μικό πλαίσιο για όλη τη χώρα, με σαφείς υποχρεώσεις 
μεν για τους αγρότες, αλλά και τα δικαιώματά τους.

Δεν γνωρίζω, κύριοι συνάδελφοι, αν έτσι λύθηκε το 
πρόβλημα της πάλης των τάξεων. Πάντως, χωρίς την 
παραμικρή αμφιβολία, αυτές οι μέθοδοι οδήγησαν στην 
καθημερινή χειροτέρευση της θέσης του αγρότη, πιέ- 
ζοντάς τον και απαγορεύοντάς του, ταυτόχρονα, να 
αντιδράσει σ’ αυτά τα μέτρα.

Η δική μας λογική χαρακτηρίζεται από ευθύτητα 
και ειλικρίνεια, διάλογο, καλή πρόθεση και εμπιστοσύ
νη. Πιστεύουμε ότι μόνο μεταφέροντας το πρόβλημα 
στον αγρότη και συζητώντας μαζί του την αλήθεια και 
την προοπτική της ανάπτυξης μπορεί να υπάρξει πρόο
δος. Πρέπει καθημερινά να καθιστούμε περισσότερο 
υπεύθυνο τον αγρότη, ώστε να συμμετέχει στη λήψη 
της απόφασης και στην υλοποίησή της. Τα συνδικαλι
στικά του όργανα θα πρέπει να μιλάνε με τους υπεύ
θυνους φορείς της πολιτείας τη γλώσσα της αλήθειας 
και της εμπιστοσύνης. Η ύπαρξη μαζικού κινήματος, 
οργανωμένη και πολιτικοποιημένη, που αγκαλιάζει 
την τεράστια πλειοψηφία των αγροτών, αποτελεί εγγύ
ηση για την έξω και πέρα των μικροκομματικών συμ
φερόντων βοήθεια στην αγροτιά, αφού το συνδικαλιστι
κό αγροτικό μαζικό κίνημα βοηθά πρώτα και κύρια τον 
αγρότη.

Το πέμπτο ερώτημα, το τ ι ισχύει αλλού· θα ήθελα 
να αναφερθω ενδεικτικά στην κατάσταση που επικρατεί 
σε ορισμένες χώρες της ΕΟΚ. Στις χώρες αυτές το α
γροτικό συνδικαλιστικό κίνημα έχει πολύ παλιά ιστορία, 
όπως στη Γαλλία που ξεκινάει από το 1884, ενώ αλλού η 
ιστορία του είναι νεώτερη.

Στη Γερμανία υπάρχει η Εθνική Ομοσπονδία των 
Γερμανών Αγροτών, που είναι η επαγγελματική οργάνω
ση των ενεργών προσώπων στη γεωργία και τη δασοπο
νία και στη συναφή δραστηριότητα. Σκοπό έχει να υπε
ρασπίζεται και να προωθεί στο σύνολό της τα αγροτι
κά, οικονομικά, νομικά, χρηματοδοτικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά συμφέροντα των ενεργών γεωργών. Ακόμα 
να συντονίζει τη δραστηριότητα των οργανώσεων-με- 
λών σ’ όλους τους ουσιαστικούς τομείς δράσης. Η DBV 
συνενώνει 15 ομοσπονδίες περιφερειακές και την ομο
σπονδία των νέων αγροτών με 360 παραρτήματα.

Στην Αγγλία υπάρχει η Εθνική Ένωση των Γεωργών 
(NATIONAL FARMERS' UNION). Αυτή έχει κύριο αντικεί
μενο να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών της 
με την ελεύθερη είσοδό τους, που όμως είναι περιο
ριστική γι' αυτούς που απασχολούνται με τη γεωργία. 
Συγκεντρώνει 140.000 αγρότες (από τις 166.000 του συ
νόλου). Η Εθνική Ένωση Γεωργών είναι οργανωμένη σε 
τρία επίπεδα: σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό.

Στην Ιρλανδία υπάρχει η Ιρλανδική Αγροτική Ένωση, 
που συγκεντρώνει 150.000 μέλη, δηλαδή το 80% των
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μικρών και μεσαίων καλλιεργητών, που πληρώνουν συν
δρομή, σαν μέλη, βάσει της αξίας της γης τους. Είναι 
οργανωμένη σε επίπεδο περιφέρειας και διαθέτει εθνι
κό συμβούλιο και εθνική εκτελεστική επιτροπή. Ειδι
κές επιτροπές κατά προϊόν μελετούν τα θέματα και συ
ζητούν τις αγροτικές τιμές και σε επίπεδο εθνικό-κυ- 
βερνητικό και σε επίπεδο ΕΟΚ, μέσω της COPA. Σημει- 
ωτέον, ότι ο κύριος ρόλος της Ιρλανδικής Αγροτικής 
Ένωσης είναι ακριβώς η συζήτηση των τιμών των αγρο
τικών προϊόντων.

Στη Γαλλία η δομή είναι διαφορετική, γιατί τα όρ
γανα που υπάρχουν προήλθαν από συγχωνεύσεις μέσα 
στο χρόνο διαφόρων άλλων οργανώσεων. Οργανωμένα 
σε επίπεδο γεωγραφικό και κατά γεωργική δραστηριό
τητα τα όργανα των αγροτών είναι αντιπροσωπευτικά 
των γενικών και ειδικών συμφερόντων τωγ γεωργών. Ο 
Υπουργός Γεωργίας είναι υποχρεωμένος να ακούει τις 
διάφορες προτάσεις, ενώ κυριότερες οργανώσεις είναι 
οι Α.Π.Ψ.Α. (Διαρκής Σύνοδος των Αγροτών, θα μπο
ρούσαμε να πούμε). Υπάρχει ακόμα η Εθνική Συνομο
σπονδία αμοιβαιότητας της συνεργασίας και της εθνι
κής πίστης και το Εθνικό Κέντρο των νέων αγροτών.

Δεν θα αναφέρω άλλα κρότη-μέλη, παρόλο ότι είναι 
καλό να γνωρίζουμε την ιστορία αυτών των οργανώσε
ων. Το σημαντικό, που θα μας ενδιέφερε ίσως περισσό
τερο, είναι, ότι όλες αυτές οι επαγγελματικές οργανώ
σεις των αγροτών συνενώνονται σε επίπεδο κεντρικό 
και αποτελούν την επιτροπή των επαγγελματικών οργα
νώσεων των αγροτών της ΕΟΚ. Η επιτροπή αυτή, COPA, 
σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή επιτροπή (Commis
sion) προασπίζει τα συμφέροντα των αγροτών. Είναι α
λήθεια ότι η COPA τοποθετήθηκε κριτικά σε ορισμένες 
αποφάσεις της ΕΟΚ. Έτσι το 1979 τοποθετήθηκε πάνω 
στην εισήγηση της Commission για τη διευθέτηση της 
ΚΑΠ. Το 1980 στο βιβλίο «Σκέψεις γύοω από την ΚΑΠ», 
όπως επίσης τοποθετήθηκε κριτικά και το 1981 στο 
MANDAT της 10ης του Μάη.

Είναι επίσης γεγονός ότι αποτελεί μόνιμο φαινόμε
νο κάθε χρονιά, μετά την εξαγγελία των τιμών των γε
ωργικών προϊόντων από το Συμβούλιο των Υπουργών 
των Δέκα, να ακολουθούν κινητοποιήσεις. Παρόλο ό
μως που διαθέτει και τις απαραίτητες ομάδες δουλείας 
για κάθε προϊόν και παρόλο που μέσω του Προέδρου 
της και του δεκαμελούς Προεδρείου της — ένας από 
κάθε χώρα — κάνει προτάσεις για τις τιμές στα αγροτι
κά προϊόντα, η μόνη εγγύηση για τα συμφέροντα των 
μικροκαλλιεργητών του Νότου με καθυστερημένες δο
μές, είναι οι διαφοροποιημένες τιμές παραγωγού, που 
να ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και οι τυ
χόν εισοδηματικές ενισχύσεις, που πρέπει να κρίνει η 
κάθε Κυβέρνηση επιμέρους.

Το πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα φαίνεται και 
από το γεγονός, ότι οι πραγματικές τιμές των αγροτι
κών προϊόντων μειώθηκαν μεταξύ 1975 και 1980. Αλλά, 
ιδιαίτερα για τη χώρα μας, το ανησυχητικό σημείο εί
ναι ότι, σε σχέση με το 1980, το 1981 η αξία των εισα
γωγών των αγροτικών προϊόντων από την ΕΟΚ αυξήθη
κε κατά 139%, 40.964 δισ. το 1981, με αποτέλεσμα να 
έχουμε για πρώτη φορά μεταπολεμικά αρνητικό ισοζύ
γιο στα αγροτικά προϊόντα ύψους μείον 10.750 δισ. Και 
αυτό νομίζω ότι αποτελεί απόδειξη της ορθότητος της 
παραπάνω θέσης.

Μέλη της COPA είναι 21 εθνικές επαγγελματικές 
οργανώσεις των αγροτών. Πολλές φορές συμμετέχουν 
σ’ αυτή και οι συνεταιριστικές κεντρικές οργανώσεις, 
ποτέ όμως μόνον κεντρικές συνεταιριστικές οργανώ
σεις. Η μόνη εξαίρεση χώρας, που στην κεντρική επαγ

γελματική οργάνωση των αγροτών συμμετείχε κεντρική 
συνεταιριστική οργάνωση, ήταν η Ελλάδα με την 
ΠΑΣΕΓΕΣ.

Αυτά για την είσοδο της χώρας μας στην ΕΟΚ από 
τη Νέα Δημοκρατία και την προετοιμασία που έκανε 
για την είσοδό μας στην ΕΟΚ.

Σ’ ό,τι αφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 
πνεύμα του νομοσχεδίου, θα ήθελα να αναφερθώ σε 
ορισμένα σημεία του.

Στα άρθρα 1-3 καθορίζεται το αντικείμενο του Νό
μου και φυσικά ο σκοπός του. Το σημείο αυτό είναι 
ουσιαστικότατο, γιατί για πρώτη φορά παρέχονται στις 
Α.Σ.Ο. τέτοια δικαιώματα, αλλά και αποφασιστικές αρ
μοδιότητες σε προβλήματα που αφορούν την αγροτιά, 
το εισόδημά της, αλλά και τη συμμετοχή της σε θεσμο
θετημένα όργανα, όπου θα λαμθάνονται αποφάσεις, 
που έχουν σχέση με κάθε πρόβλημα που απασχολεί τον 
αγρότη.

Στα άρθρα 4-6 δίδεται η διάρθρωση και δομή των 
Α.Σ.Ο. Θεσμοθετούνται όργανα σε επίπεδο χωριού — 
εκτός εξαιρέσεων — πρωτοβάθμιο όργανο, ομοσπονδία 
σε επίπεδο νομού (δευτεροβάθμιο όργανο) και συνομο
σπονδία σε εθνικό επίπεδο (τριτοβάθμιο όργανο).

Καθορίζεται ο αναγκαίος αριθμός για την ίδρυση του 
Α.Σ.Ο. Στο δε άρθρο 6 ορίζεται ότι αποκλείονται από 
μέλη του Α.Σ.Ο. άτομα που δεν είναι αγρότες. Μέλη γί
νονται τα άτομα που ασκούν κατά κύριο λόγο το αγρο
τικό επάγγελμα. Βέβαια δεν αποκλείονται αγρότες που 
ασκούν δεύτερο ή και τρίτο επάγγελμα επικουρικό ή 
που έχουν μία επιπρόσθετη απασχόληση για τη συμπλή
ρωση του εισοδήματος τους.

Έτσι, δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Α.Σ.Ο. οι επι
στήμονες που ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου, 
του γιατρού, του γεωπόνου, του καθηγητή, του μηχανι
κού, οι έμποροι, οι εργάτες, οι οικοδόμοι κλπ.

Κύριο^συνάδελφοι, η δομή και η οργάνωση των γε
ωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων καθορίζονται 
στα άρθρα 9-11. Η δημοκρατική αντίληψη διαπνέει όλα 
αυτά τα άρθρα. Αν ο πληθυσμός των νομών είναι κάτω 
από 60.000, η Ομοσπονδία συγκροτείται από 6 αγροτι
κούς συλλόγους. Σε επίπεδο εθνικό 15 ομοσπονδίες 
αγροτικών συλλόγων συγκροτούν τη ΓΕΣΑΣΕ.

Στα άρθρα 13-18 αναλύονται τα όργανα των Α.Σ.Ο., 
οι αρμοδιότητες των γενικών συνελεύσεων των Α.Σ.Ο., 
των Διοικητικών Συμβουλίων η θητεία, καθώς επίσης 
και οι εκλογές και το εκλογικό σύστημα. Ουσιαστικό
τατο είναι το άρθρο 19, όπου δίνεται η δυνατότητα 
συμμετοχής του αγρότη μέσα από το συνδικαλιστικό 
του όργανο στα θεσμοθετημένα όργανα άσκησης εξου
σίας.

Τέλος, τα επόμενα άρθρα αναφέρονται στους πό
ρους των Α.Σ.Ο., στις καταργούμενες, στις μεταβατικές 
διατάξεις κλπ.

Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελ
φοι, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η 
Κυβέρνηση της Αλλαγής εκπληρώνει μ’ αυτό το νομο
σχέδιο ένα χρέος προς τον Έλληνα αγρότη. Αυτόν κα
λούμε και σήμερα μέσω του Νόμου να πάρει την τύχη 
του στα χέρια του. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι ο 
Έλληνας αγρότης, παρόλες τις δυσκολίες, θα αντα- 
ποκριθεί σ' αυτή την πρόσκληση, θα προασπίσει τα συμ- 
φέροντά του ενάντια στους μεσάζοντες, την παραοικο
νομία, τον αγροτοπατερισμό και την εξάρτηση. Γιατί ο 
Έλληνας αγρότης, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες εθνικά 
ώρες, συμπαρατασσόμενος με την Κυβέρνηση, δίνει τη 
μάχη για μια Ελλάδα εθνικά περήφανη και κοινωνικά 
δίκαιη.
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(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι, το προειδοποιητι
κό της λήξεως του χρόνου της ομιλίας του κ. βουλευτή.).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. Αλευράς): Κύριε συνάδελφε, πα
ρακαλώ, τελειώνετε.

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Για όλους αυτούς τους λό
γους προτείνω την ψήφιση του παρόντος σχεδίου νό
μου. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. Αλευράς): Ο εισηγητής της μειο
ψηφίας κ. Παναγιώτης Χατζηνικολάου έχει το λόγο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το νομοσχέδιο που τί
θεται υπό την κρίση της Βουλής, κύριοι συνάδελφοι, 
έρχεται να αναγνωρίσει, κατά την εισηγητική έκθεση, 
επίσημα τον αγροτικό συνδικαλισμό. Η Νέα Δημοκρα
τία, κόμμα βαθιά δημοκρατικό, πιστεύει απόλυτα στην 
αποστολή, στην αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα γενι
κότερα του συνδικαλισμού και ειδικότερα του αγροτι
κού συνδικαλισμού. Επομένως η θέση μας είναι υπέρ 
του αγροτικού συνδικαλισμού ...

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Σήμερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: ... και αυτό το ξεκαθα- , 
ρίζουμε απ’ αρχής.

Στο «σήμερα» του κ. συναδέλφου θα ήθελα να πω, 
κύριε Πρόεδρε, ότι, αν ανατρέξει στα Πρακτικά της 
Βουλής, της συζητήσεως του νόμου 921, θα δει εκεί 
επίσημη δήλωση του εισηγουμένου τότε το νομοσχέδιο 
Υπουργού της Γεωργίας, ο οποίος ανεγνώριζε όχι μόνο 
την ανάγκη του αγροτικού συνδικαλισμού, αλλά ανε- 
γνώριζε και την ανάγκη της ψηφίσεως ειδικού νόμου 
για τα του αγροτικού συνδικαλισμού, αλλά δικαιολο
γούσε, γιατί τότε δεν ήταν δυνατή η ψήφιση αυτού του 
νόμου. Κατά συνέπειαν, η θέση μας επ’ αυτού είναι ξε
κάθαρη από παλαιό.

Η Νέα Δημοκρατία μετέβαλε σε πράξη αυτή την ι
δεολογική της τοποθέτηση, αυτό της το «πιστεύω», ψη
φίζοντας τότε τη διάταξη του άρθρου 61 του νόμου 
921. Βεβαίως, η διάταξη αυτή δεν έλυσε το θέμα. Ο
πωσδήποτε όμως ήταν μία λύση, η οποία, ενόψει της 
εντάξεως της χώρας στην ΕΟΚ δημιουργούσε το νομι
κό πλαίσιο, προκειμένου να υπάρξει αντίστοιχη εκπρο
σώπηση του ελληνικού αγροτικού συνδικαλισμού στις 
αντίστοιχες οργανώσεις της ΕΟΚ. Μπορεί η διάταξη αυ
τή να μήν αποτελούσε ολοκληρωμένο, θα έλεγα, νομικό 
πλαίσιο για την επίσημη αναγνώριση του αγροτικού 
συνδικαλισμού, αποτελούσε όμως οπωσδήποτε ένα θε
τικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Επομένως, και 
στο θέμα αυτό δεν είσθε, κύριοι συνάδελφοι του 
ΠΑΣΟΚ, οι πρωτοπόροι, δεν είσθε εκείνοι, οι οποίοι 
πρωτοτυπούν, είσθε οι συνεχιστές, είσθε εκείνοι, οι ο
ποίοι ακολουθούν.

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι με αυτή την, 
πρωτοπορειακή, θα έλεγα, διάταξη, η οποία δεν υπήρ
χε προηγούμενα στους νόμους μας, οριζόταν ότι τα της 
συστάσεως, τα της λειτουργίας, τα των πόρων, τα των 
καταστατικών, γενικά, θα ερρυθμίζοντο από τις διατά
ξεις, οι οποίες ίσχυαν— και ισχύουν μέχρι στι/μής — 
για τα επαγγελματικά εν γένει σωματεία. Και αφηνόταν 
— και αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δι
κή μας ιδεολογική θέση έναντι του όλου θέματος — η 
ρύθμιση των προβλημάτων αυτών των αγροτικών συνδι
καλιστικών οργανώσεων στην ελεύθερη κρίση των ίδιων 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, κυρίως δια του κα
ταστατικού των.

Η Νέα Δημοκρατία με αυτή την τοποθέτησή της και 
με αυτή τη συγκεκριμένη θέση πάνω σ’ αυτό το θέμα 
απέδειξε για μια ακόμα φορά τη βαθύτατη προσήλωσή 
της στην αρχή της ελευθερίας και το σεβασμό της προς 
τις αντίστοιχες συνταγματικές διατάξεις, τις οποίες άλ
λωστε, όπως θα θυμόσαστε, σεις δεν ψηφίσατε και κατά 
συνέπεια διά της δικής μας πλειοψηφίας ετέθησαν τότε 
διατάξεις που διασφαλίζουν ακριβώς την ελευθερία του 
συνδικαλίζεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι.

Αυτή την πάγια, την αμετακίνητη θέση μας υποστη
ρίζουμε και σήμερα, τασσόμενοι υπέρ του αγροτικού 
συνδικαλισμού, τασσόμενοι όμως υπέρ του ελευθέρου 
γενικότερα συνδικαλισμού και ειδικότερα φυσικά υπέρ 
του ελευθέρου αγροτικού συνδικαλισμού. Και αυτή εί
ναι η μεγάλη διαφορά, η οποία μας χωρίζει από τη δική 
σας θέση, από τη δική σας ιδεολογική τοποθέτηση και 
θεώρηση και φυσικά από την πρακτική αντιμετώπιση 
του θέματος διά του υπό κρίση νομοσχεδίου. Αναγνω
ρίζουμε ειδικότερα, όπως είπα, από το 1979 και φυσικά 
και σήμερα την ανάγκη να υπάρξει κάποιο πλαίσιο νο
μοθετικό, το οποίο να ρυθμίσει τα επιμέρους θέματα. Η 
διαφωνία μας είναι όμως ότι το υπό συζήτηση νομοσχέ
διο δεν είναι το ενδεδειγμένο, δεν είναι εκείνο που 
αντιμετωπίζει κατά τη δική μας τοποθέτηση ορθά και 
σωστά το όλο πρόβλημα.

Η Κυβέρνηση, κύριοι συνάδελφοι, θα έλεγα ότι με 
αυτό το νομοσχέδιο προσθέτει έναν ακόμα κρίκο στη 
γνωστή αλυσίδα των νομοθετικών και μη νομοθετικών 
πράξεών της, διά των οποίων επεδίωξε και επιδιώκει να 
εξυπηρετήσει το βασικό της, τον πρωταρχικό της, το 
μόνιμο και απαρασάλευτο στόχο της, που είναι να κομ
ματικοποιήσει τα πάντα. Κατά τη δική μας εκτίμηση και 
αυτό το νομοσχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση στο
χεύει. Δείχνει η Κυβέρνηση για μια ακόμα φορά ότι τα 
λόγια της, οι διακηρύξεις της, οι υποσχέσεις της δεν 
έχουν καμιά απολύτως σχέση με τις πράξεις της, με τα 
έργα της. με τις πραγματοποιήσεις της. Είχατε υποσχε- 
θεί, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, πολλά πράγματα 
προς τον αγροτικό πληθυσμό και είχατε υποσχεθεί τη 
βελτίωση του οικονομικού, του κοινωνικού, του πολιτι
στικού του επιπέδου, είχατε υποσχεθεί τιμές, είχατε υ
ποσχεθεί κάλυψη διά των τιμών του κόστους της πα
ραγωγής με ένα περιθώριο λογικού κέρδους, είχατε υ
ποσχεθεί μείωση αντιστοίχως του κόστους παραγωγής 
διά της μειώσεως της τιμής των διαφόρων υλικών, ερ
γαλείων, μηχανημάτων και λοιπών αγαθών, που χρησι
μοποιεί στη γεωργία ο αγρότης.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ: Αυτά λέγει το νομο
σχέδιο;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ:... και μέχρι στιγμής δεν 
έχετε από αυτά πραγματοποιήσει τίποτα. Η μόνη σας υ
πόσχεση, η οποία μέχρι στιγμής δεν είχε κατά κάποιο 
τρόπο θεωρηθεί ληξιπρόθεσμη ήταν ακριβώς η υπόσχε
σή σας πάνω στο θέμα του αγροτικού συνδικαλισμού, 
όπου και στο συμβόλαιο με το λαό, αλλά και στις Προ
γραμματικές σας Δηλώσεις είχατε υποσχεθεί ένα συν
δικαλιστικό αγροτικό κίνημα μαζικό, ακηδεμόνευτο, 
ακομάτιστο και ενωτικό.

Και όσοι ήλπιζαν αφελώς, ότι μπορούσαν να προσδο
κούν την ικανοποίηση των ελπίδων των και ότι στην 
υπόσχεσή σας ενδεχομένως θα είσαστε ειλικρινείς και 
συνεπείς, κατά τη δική σας εκτίμηση διά του υπό κρί
ση νομοσχεδίου παίρνουν την απάντηση και οπωσδή
ποτε δεν πρέπει πλέον να βρίσκονται σε πλάνη.

Με το νομοσχέδιο αυτό δίδονται δικαιώματα τέτοια 
στους αγροτικούς συλλόγους, τα οποία αντίστοιχα α-
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φαιρούνται από επίσημα πολιτειακά όργανα. Και αφαι- 
ρούνται από τις δημόσιες και δημοτικές αρχές δικαιώ
ματα τέτοια, τα οποία αποτελούν επικίνδυνα όπλα στα 
χέρια των διοικήσεων των αγροτικών συλλόγων. Όπλα, 
τα οποία, να μην έχετε καμιά αμφιβολία, ότι όχι μόνο 
δεν θα οδηγήσουν στην πραγμάτωση των διακηρυσσο- 
μένων στα κείμενά σας σκοπών, αλλά, αντιθέτως, δυ
στυχώς θα οδηγήσουν σε περαιτέρω διάσπαση του α
γροτικού συνδικαλιστικού κινήματος. Και πολύ φοβού
μαι σε διχασμό του αγροτικού πληθυσμού. Και ενώ 
κάνετε επανειλημμένες εκκλήσεις, όπως χθες βράδυ, 
για ομοψυχία, με τα πρακτικά σας μέτρα, σε αντίθεση 
με τους λόγους σας, αν υποτεθεί ότι οι λόγοι σας εμπε
ριέχουν τις επιθυμίες σας αυτές, οδηγείτε'το λαό σε 
διχασμό.

Με το άρθρο 2 παρ. 3, κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, 
δίδεται το δικαίωμα στους αγροτικούς συλλόγους να 
εκδίδουν βεβαιώσεις, σε όσες περιπτώσεις χρειάζονται, 
περί της ιδιότητος του αγρότη, προκειμένου διά των 
βεβαιώσεων αυτών ο αγρότης να δανειοδοτείται από 
την ATE, να παίρνει εισοδηματικές ενισχύσεις και άλ
λες επιδοτήσεις από τα αρμόδια κρατικά όργανα, τις Δι
ευθύνσεις Γεωργίας, την Τράπεζα κλπ., να εκδίδει άδει
ες αυτοκινήτων, να συμμετέχει στις λαϊκές αγορές κλπ. 
Και το δικαίωμα αυτό το δίδετε στους αγροτικούς συλ
λόγους και για τα μη μέλη τους. Και επειδή, όπως είπα, 
δεν υπάρχει αγαθή σχέση μεταξύ των λόγων και των 
έργων σας, εμφανίζεστε ισχυριζόμενοι ότι δΓ αυτού του 
τρόπου φτιάχνετε ελεύθερο συνδικαλισμό. Όταν εί
ναι πλέον βέβαιο ότι αφ’ ενός μεν οι υπάρχοντες σήμε
ρα σύλλογοι πρόσκεινται από πλευράς διοικήσεων κατά 
50% περίπου στην Κυβέρνηση και κατά το έτερο ποσο
στό σε ηυξημένο βαθμό, με μικρές εξαιρέσεις, στο δεύ
τερο κόμμα της αντιπολιτεύσεως, το ΚΚΕ, όταν δίδετε 
στις υπάρχουσες διοικήσεις των συλλόγων το όπλο αυ
τό, αφαιρώντας αυτές τις αρμοδιότητες από δημόσι
ες και δημοτικές αρχές, είναι δυνατόν να μιλάτε περί 
ενωτικού συνδικαλιστικού κινήματος; Και, αν υποτεθεί 
ότι το μέτρο αυτό μέχρις ενός σημείου μπορεί να θεω
ρηθεί ότι μπορεί να είναι ανεκτό για τα μέλη των συλ
λόγων, είναι δυνατόν ειλικρινά να διατυπώσετε την ά- 
δια άποψη και για τα μη μέλη; Μπορείτε να ισχυριστεί
τε ότι εφαρμόζετε τη διεθνώς παραδεδεγμένη αρχή της 
ελευθέρας εισόδου των μελών, που αντίστοιχα ισχύει 
στο συνεργατισμό; Είναι βέβαιο πού θα οδηγήσει η κα
τάσταση αυτή στα χωριά με τους συλλόγους, που είναι 
γνωστό πού ανήκουν. Με τις εξετάσεις που έχετε δώ
σει, κύριε Υπουργέ, ως κόμμα και ως Κυβέρνηση, με τον 
τρόπο διενεργείας των εκλογών και στους συνεταιρι
σμούς και στους Ο.Τ.Α. θα μεθοδεύσετε και εν προκει- 
μένω την εκλογή και στους νέους συλλόγους δικών σας 
διοικήσεων, χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγ
ματική θέληση του λαού, με αποτέλεσμα τελικά να εκ
βιάζετε τους αγρότες, οι οποίοι δεν ανήκουν κομματικά 
σε σας και να εκβιάζετε ιδιαίτερα τα μη μέλη των συλ
λόγων.

Έτσι είναι επόμενο να μην υπάρξουν τελικά μη μέ
λη, που δεν θα πιέζονται και δεν θα εκβιάζονται. Πι
στεύετε να υπάρξει εύκολα κανείς, ο οποίος θα τολμά
ει να σηκώσει το κεφάλι, όταν θα ξέρει ότι δεν μπορεί 
τίποτα να εισπράξει, όταν θα ξέρει ότι καμιά δουλειά 
του δεν μπορεί να γίνει, εφόσον δεν θα ικανοποιεί τα 
κέφια και τις ορέξεις των διοικούντων τους συλλόγους; 
Μπορεί με τέτοιες διατάξεις να ισχυρίζεσθε ότι δεν 
προσβάλετε την ελευθερία του συνδικαλιίζεσθαι και 
του συνεταιρίζεσθαι; Ό τι δεν προσβάλετε ευθέως τη 
διάταξη του άρθρου 12 του Συντάγματος; Ό τι δεν κλο-

νίζετε συθέμελα το δημοκρατικότερο, θα έλεγα, στο 
χώρο των εργαζομένων ατομικό δικαίωμα;

Έχουμε λοιπόν ή δεν έχουμε μετά από αυτή και μό
νο τη διάταξή σας το δικαίωμα να θεωρήσουμε, ότι το 
υπό κρίση νομοσχέδιο είναι αντιδημοκρατικό;

Έχετε όμως και άλλες διατάξεις, οι οποίες θεμελι
ώνουν αυτό τον ισχυρισμό. Και επ’ αυτών των διατά
ξεων και κατά τη δευτερολογία μου, αν το μπορέσω, 
αλλά κυρίως κατά τη συζήτηση των άρθρων, θα θεμελι
ώσω, έτι περαιτέρω, τον ισχυρισμό μου περί της αντι- 
δημοκρατικότητος αυτού του νομοσχεδίου.

Εγώ, κύριε Υπουργέ, δεν ξενίζομαι από τις μεθοδεύ
σεις σας, δεν ξενίζομαι από τα νομοσχέδια, τα οποία 
φέρνετε, γιατί η αγροτική σας πολιτική ήταν τέτοια, 
που οδήγησε σε συρρίκνωση και καθίζηση το αγροτικό 
εισόδημα και που, αντί να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο 
των αγροτών, το οδήγησε, οπωσδήποτε, σε μαρασμό. 
Και υπάρχουν ήδη εκδηλώσεις αποδοκιμασίας της πολι
τικής σας, για να απαντήσω δε και εις τον άρτι του 
βήματος κατελθόντα συνάδελφο της πλειοψηφίας, ο ο
ποίος μίλησε για ΜΑΤ και πιέσεις. Φαίνεται ότι δεν διά
βασε αυτές τις μέρες τον τύπο, για να πληροφορηθεί τα 
γεγονότα στην Έδεσσα, ούτε έλαβε γνώση μιας απερ
γίας και μιας εκδηλώσεως διαμαρτυρίας των οικοδό
μων, η οποία έγινε στην ιδιαιτέρα μου επαρχία και που 
όχι μόνο εκινητοποιήθησαν, για να τους διαλύσουν, αλ
λά δεν τους εδέχθησαν καν σε συζήτηση.

Επομένως, με αυτή την αντιαγροτική πολιτική, την 
οποία ακολουθήσατε, δεν είναι εκπληκτικό το γεγονός, 
ότι φέρνετε τέτοια νομοσχέδια. Διότι, όσο βλέπετε ότι 
πλησιάζει το τέλος σας, τόσο πιο πολύ πανικοβάλλεσθε 
και τόσο πιο πολύ μεθοδεύετε λύσεις, οι οποίες οδη
γούν σε κατάπνιξη, οδηγούν σε φίμωση, οδηγούν σε 
καθυπόταξη κάθε ελεύθερης φωνής.

Ένας τέτοιος συνδικαλισμός, διευθυνόμενος και κα- 
τευθυνόμενος από την Κυβέρνηση και μόνο με τη διά
ταξη αυτή της παρ. 3 του άρθρου 2, πώς είναι δυνατόν 
να προβάλει, να προάγει, να διεκδικεί την ικανοποίη
ση των πραγματικών αιτημάτων, την ικανοποίηση των 
πραγματικών συμφερόντων του αγροτικού πληθυσμού;

Εκεί στοχεύετε, επομένως, πρόσκαιρα στοχεύετε 
στο να καταπνίξετε αυτή τη φωνή της διαμαρτυρίας, 
διότι την φοβόσαστε. Και επειδή την προσδοκάτε, σύν
τομα να εκδηλώνεται έντονη, γ ι’ αυτό παίρνετε τα μέ
τρα σας, μια που αυτή η εκδήλωση πιθανολογείται, εξαι- 
τίας της ασκηθείσης και της ασκουμένης αντιαγροτικής 
σας πολιτικής.

Δικαιούμεθα επομένως να χαρακτηρίσουμε το νο
μοσχέδιό σας, με αυτή την πρόβλεψη, η οποία θα είναι 
αποτέλεσμα αυτών των διατάξεων, σε συνδυασμό με 
την ακολουθηθείσα πολιτική σας, ότι είναι αντιλαϊκό και 
αντιαγροτικό.

Το νομοσχέδιο όμως, κύριε Υπουργέ, κυρίως στο
χεύει στο να κομματικοποιήσει το αγροτικό συνδικα
λισμό. Και στοχεύει να τον κομματικοποιήσει, με όλη 
αυτή τη σύζευξη, θα έλεγα, των διατάξεων και κυρίως 
με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 24, όπου έχετε το 
δικαίωμα να μοιράζετε λεφτά στους συλλόγους της α- 
ρεσκείας σας, χωρίς καμιά προϋπόθεση εκ του νόμου 
οριζομένη και χωρίς κανένα δημόσιο έλεγχο;

Ενώ αντίστοιχα με τη διάταξη του άρθρου 20, αν 
θυμάμαι καλά, μεθοδεύετε έναν άλλο τρόπο ενισχύσε- 
ως των αγροτικών συλλόγων, μεθοδεύετε ενίσχυση μέ
σω των συνεταιρισμών.

Έχετε βρει αυτά τα δυο κανάλια. Μονίμως μεν τις 
διατάξεις του άρθρου 20 με τη σχετική παράγραφο που 
αναφέρεται στους συνεταιρισμούς, να διοχετεύετε
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χρήματα προς τους συλλόγους τους φιλίους προς ε
σάς, τους συλλόγους της ιδικής σας επιλογής, και οι 
σύλλογοι ασφαλώς της επιλογής σας είναι αυτοί, οι ο
ποίοι ασκούν συνδικαλισμό του τύπου άκου-θλέπε-σώ- 
πα, του τύπου των ζητωκραυγαστών θα έλεγα συνδικα
λιστών. Αυτό επί μονίμου θάσεως, διότι δεν είναι μετα
βατική αυτή η διάταξη. Με την παρ. δε 5 του άρθρου 
24, επί μία τριετία, θα μοιράσετε λεφτά στους συλλό
γους της αρεσκείας σας και φυσικά πολύ γρήγορα, διό
τι εφόσον είναι ιδρυμένοι και οργανωμένοι, γρηγορό
τερα θα προσαρμόσουν το καταστατικό τους οι ήδη υ
πάρχοντες σύλλογοι. Προβαίνετε δηλαδή εις μίαν α- 
προσχημάτιστον προνομιακήν, μεροληπτική μεταχείρι
ση των ήδη υπαρχόντων συλλόγων, που, όπως είπα 
προηγουμένως, είναι γνωστής τοποθετήσεως.

Υπάρχουν όμως και ορισμένες άλλες διατάξεις, οι 
οποίες δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα.

Λέτε ότι το δικαίωμα της συμμετοχής στους αγροτι
κούς συλλόγους θα το έχουν οι ασκούντες κατά κύριο 
επάγγελμα τη γεωργία και πουθενά στο νόμο δεν.έχετε 
καμμία διάταξη, η οποία να ορίζει ορισμένες προϋπο
θέσεις επί τη βάσει των οποίων θα κριθεί αυτός ο όρος 
«κύριο επάγγελμα».

Γνωρίζετε ότι οι κρατούσες απόψεις επ’ αυτού του 
θέματος είναι δύο. Ή θα υπολογίσετε βάσει του κτωμέ- 
νου εισοδήματος, εφόσον δηλαδή το κτώμενο από τη 
γεωργία υπερβαίνει το 50% του εισοδήματος του, θα 
θεωρήσετε ότι ασκεί κατά κύριο λόγο το γεωργικό ε
πάγγελμα, ή θα το ρυθμίσετε ανάλογα με το ωράριο α- 
πασχολήσεώς του στη γεωργία. Εφόσον δηλαδή υπερ
βαίνει σε 8ωρη βάση το 50% του συνολικού χρόνου της 
εργασίας του στον τομέα της γεωργίας, αυτό θα απο
τελεί τη βάση της κρίσεως του επαγγέλματος του.

Δεν λέτε τίποτε στο νόμο. Το αφήνετε ελεύθερο και 
θα το ρυθμίσουν αυτό κατά την κρίση τους οι αγρο
τικοί σύλλογοι, όπως θα ρυθμίσουν κατά την κρίση τους 
και την έκδοση των βεβαιώσεων. Και ενώ έρχεστε στη 
διάταξη του άρθρου 23, με το οποίο επιβάλλετε ποινι
κές κυρώσεις σ’ αυτούς, οι οποίοι θ’ αρνηθούν δΓ οι- 
ονδήποτε λόγο την έκδοση βεβαιώσεων εις εκείνους, 
για τους οποίους θα αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι 
είχαν την αγροτική ιδιότητα, αλλά δΓ οιονδήποτε προ
σωπικό ή κομματικό ή άλλο λόγο τους ηρνήθη η Διοί
κηση του οιουδήποτε συλλόγου τη χορήγηση της βε- 
βαιώσεως, τους αφήνετε χωρίς καμμία ποιν ική κύρωση.

Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας απευθύνω ορισμέ
να ερωτήματα, εκ των οποίων το σοβαρότερο είναι για
τ ί επί τόσο χρόνο δεν μας φέρνετε το νομοσχέδιο για 
τους αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς; Γιατί μας 
έχετε φέρει το νομοσχέδιο που τελικώς έγινε νόμος, ο 
1257, για τους συνεταιρισμούς; Μας φέρνετε τώρα το 
νομοσχέδιο περί αγροτικού συνδικαλισμού. Πλανάται 
το νομοσχέδιο επί των κεφαλών του αγροτικού πληθυ
σμού περί των αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών. 
Άλλοτε βγαίνει στο προσκήνιο, άλλοτε αποσύρεται στο 
παρασκήνιο και επικρέμεται ως σπάθη επί των κεφαλών 
των, αλλά δεν το φέρνετε.

Όποιος νομίζει ότι αυτό είναι τυχαίο, πλανάται πλά
νην οικτράν.

Φέρατε πρώτα το νομοσχέδιο που έγινε νόμος για 
τους συνεταιρισμούς, για να πάρετε στα χέρια σας τις 
Διοικήσεις των συνεταιρισμών, και φέρνετε τώρα το νο
μοσχέδιο περί αγροτικού συνδικαλισμού, για να πάρετε 
στα χέρια σας τον αγροτικό συνδικαλισμό, γιατί φοβό
σαστε την επερχομένη αναταραχή εξαιτίας του ότι ο 
αγροτικός πληθυσμός σύσσωμος, ανεξαρτήτως πολι
τικής τοποθετήσεως, θα αποκρούσει το νομοσχέδιό σας

για τους αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς.
Και υπάρχει μια ένδειξη αναδιπλώσεως της Κυβερ- 

νήσεως στο θέμα αυτό με τις τελευταίες δηλώσεις του 
Πρωθυπουργού στη Λάρισα, ο οποίος είπε ότι οι αγρο- 
τοβιομηχανικοί συνεταιρισμοί θα ασχοληθούν μόνο με 
τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων στην πρώτη φά
ση.

Αυτά δεν τα λέγατε στα κείμενα και στις διακηρύξεις 
σας παλαιότερα. Σιγά-σιγά κάνετε μεταμορφώσεις- 
μεταβολές, οι οποίες όμως, για να μη νομίζει κανείς, ότι 
αποτελούν μετακίνηση των παγίων, των στρατηγικών 
στόχων σας, θα πρέπει σύντομα να επισημάνω, ότι απο
τελούν απλώς μεταβολή της τακτικής σας.

Ένα τέτοιο νομοσχέδιο, το οποίο, αντί να οδηγήσει 
σ’ ένα ενωτικό συνδικαλιστικό κίνημα, είναι πλέον ή βέ
βαιον, ότι οδηγεί σε μεγαλύτερη διάσπαση, με κινδύ
νους διχασμού, με κινδύνους δυναμιτίσεως της τόσο 
αναγκαίας, όπως είπα προηγουμένως, ομοψυχίας του 
λαού μας. Ένα τέτοιο νομοσχέδιο, το οποίο οδηγεί 
στον αναγκαστικό, στον εκβιαστικό συνδικαλισμό, με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24, τις διατάξεις 
του άρθρου 20, που δίνουν τη δυνατότητα της οικονο
μικής ενισχύσεως προς τους συλλόγους μέσω των συ
νεταιρισμών, τις διατάξεις του άρθρου 24, που δίνουν 
τη δυνατότητα των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, 
εμείς δεν το δεχόμαστε.

Με τις διατάξεις, οι οποίες δίνουν αυτά τα δικαιώμα
τα στους συλλόγους, με τη δυνατότητα να κρίνεται κα
τά περίπτωση η αντιπροσωπευτικότητα περί της οποί
ας ομιλεί, αν καλά θυμούμαι, το άρθρο 19 και με τις γε
νικότερες δυνατότητες που απορρέουν και από το νο
μοσχέδιο, αλλά κυριότατα από τη νοοτροπία σας. Γιατί, 
κύριε Υπουργέ, τα νομοσχέδια και οι νόμοι έρχονται σε 
δεύτερη μοίρα, ο τρόπος της εφαρμογής, η νοοτροπία 
των Κυβερνήσεων είναι εκείνη, η οποία προσδιορίζει 
ευθέως τον τρόπο λειτουργίας των δημοκρατικών θε
σμών και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η νοοτρο
πία και η συμπεριφορά, την οποία επεδείξατε μέχρι 
στιγμής δεν επιτρέπει την ύπαρξη εμπιστοσύνης, δεν 
επιτρέπει αντίστοιχα την ύπαρξη αμφιβολιών για το πού 
το πάτε και πώς βλέπετε την όλη κατάσταση.

Εξαιτίας, λοιπόν, του ότι δεν οδηγείτε σε ελεύθερο 
μαζικό συνδικαλιστικό κίνημα, εξαιτίας του ότι δεν οδη
γείτε σε ενωτικό αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά 
σε διασπασμένο και διχασμένο συνδικαλιστικό κίνημα 
και σε κομματικοποιημένο — και όχι ακομμάτιστο, όπως 
λέτε στη σελίδα 75 του συμβολαίου με το λαό — και 
ακόμη διότι οδηγείτε σε ένα εξαρτημένο συνδικαλιστι
κό κίνημα — γιατί το άλλο είναι, κύριε Υπουργέ, ένα 
συνδικαλιστικό κίνημα που στις τσέπες των συνδικαλι
στών μπορεί να βάζει λεφτά η εκάστοτε Κυβέρνηση, 
γιατί από την ώρα που δεν υπάρχει οικονομική ελευθε
ρία δεν υπάρχει καμμία ελευθερία και αυτή την οικονο
μική ελευθερία καταργούν αυτές οι μεθοδεύσεις, αυτά 
τα άρθρα σας.

Ένα τέτοιο συνδικαλιστικό κίνημα εμείς δεν το θέ
λουμε. Και επόμενα η Νέα Δημοκρατία, η οποία βαθύ
τατα πιστεύει στην αρχή της ελευθερίας σε όλους τους 
τομείς, δεν δέχεται να συνεργήσει στην ψήφιση ενός 
νόμου αυτής της μορφής και αυτών των επιδιώξεων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. Αλευράς): Ο κ. Λουλές, ειδικός 
αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έχει 
το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΕΣ: Κύριε, Πρόεδρε, κύριοι Βου-
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λευτές, το νομοσχέδιο για τις Αγροτικές Συνδικαλι
στικές Οργανώσεις, που συζητούμε σήμερα εδώ, έχει, 
όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας, πάρα πολύ μεγάλη 
σημασία και θα προσθέσω ευρύτερη — απ' την ανα
γνώριση απλώς των ταξικών συνδικαλιστικών δικαιωμά
των της αγροτιάς, που, όπως είναι γνωστό, αποτελεί 
ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, τα 30% του συνό
λου του εργαζόμενου πληθυσμού της χώρας μας, όπως 
επίσης πιο μεγάλη σημασία από τη νομοθετική αναγνώ
ριση των συνδικαλιστικών οικονομικών και κοινωνικών 
διεκδικήσεων και αγώνων του αγροτικού συνδικαλιστι
κού κινήματος.

Και αυτό γιατί; Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των 
εργαζομένων γενικά, οι δημοκρατικές, επαγγελματι
κές, οικονομικές και κοινωνικές διεκδικήσεις και κατα
κτήσεις τους, που όπως είναι γνωστό κατακτήθηκαν με 
σκληρούς αγώνες και πολλές φορές με βαριές θυσίες, 
είναι αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατίας, στοιχείο 
της ενεργούς συμμετοχής των εργαζομένων στις απο
φάσεις, που τους αφορούν. Στοιχείο αναντικατάστατης 
συμβολής τους στην κοινωνικοπολιτική εξέλιξη και 
στην πρόοδο της χώρας.

Κύριε Πρόεδρε, για μας, για το ΚΚΕ, το κόμμα της 
εργατικής τάξης και γενικά των εργαζομένων της χώ
ρας μας, η ύπαρξη ενός ενωτικού, ισχυρού, μαζικού, 
ταξικού, δημοκρατικού και ανεξάρτητου συνδικαλιστι
κού κινήματος των εργαζομένων γενικά (δεν μιλώ μόνο 
για την αγροτιά) η ανάπτυξη των διεκδικήσεων και των 
αγώνων τους, αποτελούν βασική προϋπόθεση για το 
στερέωμα και τη διατήρηση της δημοκρατίας, για την 
ανεξάρτητη ανάπτυξη της χώρας μας, για την εθνική 
ανεξαρτησία της, για την κοινωνική πρόοδο και τελικά 
για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από 
άνθρωπο.

Με βάση αυτά, συνεπώς, δεν θα μπορούσε κανένας 
να διαφωνήσει με τη διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, που έγι
νε και από την Κυβέρνηση, τον κ. Πρωθυπουργό, ότι ο 
συνδικαλισμός αποτελεί το βάθρο της δημοκρατίας.

Με τις σημερινές ανάγκες των καιρών και των μα
ζών, έχουμε καθήκον να ευθυγραμμισθούμε και εμείς 
σαν νομοθετική εξουσία που είμαστε, η Βουλή, σαν ένα 
άλλο βάθρο της δημοκρατίας. Και το λέω αυτό, για να 
θυμίσω αυτό, που είπε και η Κυβέρνηση στις Προγραμ
ματικές Διακηρύξεις της, αλλά και ο κ. Πρωθυπουργός. 
Και αυτό σημαίνει, ότι σήμερα, που νομοθετούμε εδώ 
διατάξεις του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος, 
δεν πρέπει να παίρνουμε υπόψη μόνο αυτές τις ανάγ
κες, αλλά και να τις εναρμονίζουμε με τα συμφέροντα, 
τη θέληση και τους πόθους των εργαζομένων, καθώς 
και με τις αρχές, τις θέσεις, τις γνώμες και τις προτά
σεις του συνδικαλιστικού κινήματος που υπάρχει και 
αγωνίζεται σήμερα στη χώρα μας.

Κύριε Πρόεδρε, το αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα 
με τη σημερινή του μορφή, με τους αγροτικούς συλλό
γους, με τις ενώσεις αγροτικών συλλόγων ή με τις ο
μοσπονδίες αγροτικών συλλόγων και με την κεντρική 
τους συνδικαλιστική οργάνωση, την πανελλαδική, τη 
ΓΕΣΑΣΕ, είναι ώριμος καρπός της θυσίας — αυτό πρέ
πει να το θυμίσουμε — και του διδάγματος του Μαρί
νου Αντύπα και του Κιλελέρ. «Έλκει — ας βάλω μια κα
θαρευουσιάνικη λέξη— την καταγωγή του» από τους 
αγροτικούς συνδέσμους που πρωτοστάστησαν σαν ορ
γανώσεις για το μοίρασμα των τσιφλικιών στη Θεσσα
λία.

Και έχω πει κάμποσες φορές εδώ, ότι ο πρώτος Γε
ωργικός Σύνδεσμος ιδρύθηκε στο Ζάρκο των Τρικάλων. 
Επίσης, έχει την καταγωγή του από τις αγροτικές ενώ

σεις, που πρωτοστάστησαν στο μεσοπόλεμο για τα προ
βλήματα της αγροτιάς. Καθώς επίσης από τις λαμπρές 
παραδόσεις — και αυτό θα ήταν παράλειψη, αν δεν το 
λέγαμε — του κινήματος, του συνεταιριστικού κινήμα
τος, στην περίοδο της Εθνικής Αντίστασης και του 
ΕΑΜ, στις περιοχές εκείνες, που ήταν ελεύθερες. Και 
επίσης απ’ τις αγωνιστικές διεκδικήσεις, που ανάπτυξαν 
οι συνεταιρισμοί ύστερα απ’ τη δικτατορία, που τόσο 
ταλαιπώρησε τη χώρα μας.

Οι αγροτικοί σύλλογοι αναπτύχθηκαν σ’ όλη τη χώ
ρα, όπως είναι γνωστό κυρίως στην περίοδο μετά τη με
ταπολίτευση του 1974. Και ιδιαίτερα στην τριετία του 
1978-1980. Και αυτό υπήρξε αποτέλεσμα των οξυμένων 
προβλημάτων της αγροτιάς από τη μία μεριά — κάτω 
από την ανάγκη φυσικά της πάλης, που γινόταν για τα 
προβλήματα που ήταν οξυμένα — και με πρωτοβου
λ ία— πρέπει και αυτό να το σημειώσουμε — και με 
δραστηριότητα των δημοκρατικών δυνάμεων. Αυτό εί
ναι και μία απάντηση σε όσα είπε πρωτύτερα ο αγορη
τής από μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και ανδρώθηκαν και μαζικοποιήθηκαν και εξαπλώθη
καν οι αγροτικοί σύλλογοι στους περισσότερους νο
μούς της χώρας μέσα από πολύμορφους μαζικούς αγώ
νες για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η αγροτιά. Και 
με την ένταξή μας στην ΕΟΚ και ενάντια στις βαριές 
συνέπειες, που είχε η ένταξή μας στην ΕΟΚ. Και από 
την άποψη αυτή, θαρρώ, πως είναι πολύ χαρακτηριστι
κό— και πρέπει να το πούμε εδώ — ότι στην περίοδο 
αυτή απ' τη μεταπολίτευση του 1974 μέχρι τις εκλογές 
του 1981 έγιναν περίπου 400 μεγάλα συλλαλητήρια και 
συγκεντρώσεις των αγροτών σ’ όλη τη χώρα με επικε
φαλής τους αγροτικούς συλλόγους και τη γενική τους 
συνομοσπονδία, τη ΓΕΣΑΣΕ. ΚΓ αυτοί οι αγώνες έγιναν, 
όπως είναι γνωστό, με συνεργασία και με κοινή δρά
ση των συνεταιρισμών — σε πολλές περιπτώσεις, λόγω 
των συνεταιρισμών — παρά την αντιαγροτική και δια
σπαστική στάση της τότε ηγεσίας της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Έγιναν επίσης με τη συμπαράσταση των οργανώ
σεων της εργατικής τάξης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
με τη συμπαράσταση των επαγγελματοθιοτεχνών, που 
κλείνανε, όπως έχουμε όλοι μας υπόψη, τα μαγαζιά 
τους, καθώς και της νεολαίας μας και γενικά τη συμπα
ράσταση όλου του εργαζόμενου ελληνικού λαού. Και 
αποκορύφωμα όλων αυτών των αγώνων είναι οι πανελ
λαδικές κινητοποιήσεις του Φλεβάρη του 1970, του 
1980, και του 1981, τρεις Φλεβάρηδες δηλαδή, με τα 
μεγάλα συλλαλητήρια ενάντια στην ΕΟΚ.

Οι Κυβερνήσεις της Δεξιάς — επειδή ο κ. αγορητής 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης μίλησε κάμποσο γι’ 
αυτά στο διάστημα αυτό — αντιμετώπισαν τους αγρο
τικούς συλλόγους με εχθρότητα. Πρώτα-πρώτα δεν 
τους δέχονταν οι Κυβερνήσεις να συζητήσουνε μαζί 
τους. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν πέρασαν και 
πολλά χρόνια.

Δεύτερο, τους κατηγορούσαν για συκοφαντία, για υ
ποκίνηση από ξένο δάκτυλο, απ’ τα συνηθισμένα που 
λένε — με προσπάθεια για δίασπαση, καθώς και με την 
τρομοκρατία την αστυνομοκρατία, τις «αύρες», τα ΜΑΤ, 
τα ρόπαλα, τα δακρυγόνα, τις συλλήψεις, τις δίκες και 
τις καταδίκες αγωνιστών συνδικαλιστικών στελεχών.

Ακόμα, πρέπει να προσθέσουμε εδώ και αυτό το α- 
νάφερε και ο εισηγητής της πλειοψηφίας — ότι. δηλαδή 
η μόνη χώρα, που αντιπροσωπευόταν ολοκληρωτικά 
στήν ΚΟΠΑ, στην ΕΟΚ, ήταν η Ελλάδα, γιατί βαφτίσα
με με κείνον τον περιβόητο νόμο «περί συνεταιρισμών» 
τις γαλοπούλες σε ψάρια. Μετονομάσαμε, δηλαδή, τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς — και θα το θυμάσθε όσοι
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είσασταν και στην προηγούμενη Βουλή — μετονομάσα
με τους συνεταιρισμούς σε αγροτικούς συλλόγους. Και 
εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι δεν πρέπει ποτέ κανένας 
να λησμονεί, ότι την ουσιαστικότατη συμβολή της α
γροτιάς και του συνδικαλιστικού της κινήματος στη με
γάλη αυτή νίκη που επιτεύχθηκε με τις εκλογές του
1981.

Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας. Είναι γεγο
νός αυτό, που το αναγνωρίζουμε, όχι μονάχα εμείς, αλ
λά και άλλα κόμματα. Όπως επίσης και το ΠΑΣΟΚ, το 
αναγνωρίζει.

Και το ΠΑΣΟΚ, στην διακήρυξη της κυβερνητικής 
του πολιτικής, στο κεφάλαιο Δ' για το ξαναζωντάνεμα 
του Υπουργείου (θέση 147), σημειώνω, πως τονίζει συγ
κεκριμένα επί λέξει «οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί θα 
στηριχθούν από ένα γνήσιο ακηδεμόνευτο, ακομμάτι
στο, μαζικό, ενωτικό, αγροτικό συνδικαλισμό. Οι κατα
ξιωμένοι αγροτικοί σύλλογοι, δεν σταματούν τον αγώ
να τους, διεκδικούν και υποστηρίζουν τα συμφέροντα 
της αγροτικής τάξης. Αυτές τις διακηρύξεις, όπως είναι 
γνωστό, τις επανέλαθε και άλλη φορά και ο Πρωθυ
πουργός και ο Υπουργός Γεωργίας κ. Σημίτης στις ομι
λίες τους και ιδιαίτερα στο Πανελλαδικό Συνέδριο των 
αγροτών, που έγινε πέρυσι στη Λάρισα με τη γιορτή του 
Κιλελέρ.

Το νομοσχέδιο όμως, πρέπει να πούμε, που έφερε 
σήμερα εδώ για ψήφιση η Κυβέρνηση και συγκεκριμένα 
ο κ. Υπουργός της Γεωργίας, δυστυχώς, είναι αντίθετο 
με αυτές τις διακηρύξεις. Όπως είναι επίσης αντίθετο 
και με τις ομόφωνες αποφάσεις του Πανελλαδικού Συ
νεδρίου των Αγροτικών Συλλόγων. Για να ξαναθυμίσου- 
με αυτά τα πράγματα, καταθέτω εδώ το ψήφισμα-από- 
φαση του Πανελλαδικού Συνεδρίου των Αγροτικών Συλ
λόγων, που έγινε στη Λάρισα στις 21, 22 και 23 Μάρτη
1982.

(Το Ψήφισμα-Απόφαση που κατέθεσε ο βουλευτής κ. 
Λουλές βρίσκεται κατατεθειμένο στην αρμόδια Διεύθυν
ση της Στενογραφικής Υπηρεσίας της Βουλής και είναι 
στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.)

Αμα διαβάσει κανένας το Ψήφισμα του Συνεδρίου 
και βάλει μπροστά το σχέδιο νόμου που έχουμε, θα δει 
πόσο, δυστυχώς, αντίθετο είναι με κείνα, που ψήφισε 
το Συνέδριο. Και τι είναι αυτά, που λέει το νομοσχέδιο, 
που συζητάμε.

Αλλά και με τις ομόφωνες, πρέπει να πω, θέσεις και 
προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Συ
νομοσπονδίας είναι αντίθετο το νομοσχέδιο.

Υπάρχουν τρία υπομνήματα τέτοια, τα οποία τα κα
ταθέτω. Επιδόθηκαν και τα τρία υπομνήματα στον κ. 
Υπουργό της Γεωργίας, τον κ. Σημίτη.

Το ένα υπόμνημα επιδόθηκε πέρυσι το Φλεβάρη 
στον Υπουργό Γεωργίας κ. Σημίτη.

(Στο σημείο αυτό ο βουλευτής κ. Λουλές καταθέτει «υ
πόμνημα» της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλ
λόγων Ελλάδος, το οποίο βρίσκεται στην αρμόδια Διεύ
θυνση της Στενογραφικής Υπηρεσίας της Βουλής και εί
ναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.)

Πριν να δοθεί στη δημοσιότητα το πρώτο σχέδιο 
που, όπως είναι γνωστό, κάτω από τη γενική κατακραυ
γή όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της αγρο
τιάς, η Κυβέρνηση αναγκάσθηκε να το αποσύρει, όπως 
και το τρίτο, που επιδόθηκε στον κ. Υπουργό στις 2-3- 
83.

(Στο σημείο αυτό ο βουλευτής κ. Κ. Λουλές καταθέτει 
τα «υπομνήματα», «παρατηρήσεις στο νομοσχέδιο για τις 
αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις» και « παρατηρή
σεις στο νομοσχέδιο για τον αγροτικό συνδικαλισμό», τα 
οποία βρίσκονται στην αρμόδια Διεύθυνση της Στενογρα
φικής Υπηρεσίας της Βουλής και είναι στη διάθεση κάθε 
ενδιαφερομένου.)

Αυτό επιδόθηκε αμέσως ύστερα απ’ την κατάθεση 
και συζήτηση του δεύτερου σχεδίου νόμου στην Κοι
νοβουλευτική Επιτροπή.

Κι’ όλες αυτές οι θέσεις όλων των συνδικαλιστικών 
•οργανώσεων και πρώτα απ’ όλα της κεντρικής συνδικα
λιστικής οργάνωσης της αγροτιάς με τα υπομνήματα 
αυτά, που κατέθεσα, για να υπάρχουν στα Πρακτικά 
και έρχονται σε αντίθεση ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. Αλευράς): Ελπίζω να μην είναι πο
λυσέλιδα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΕΣ: Αυτά ήταν τα υπομνήματα, 
που έχουν κατατεθεί απ’ τη ΓΕΣΑΣΕ στον κ. Υπουργό. 
Πρέπει να τα φέρουμε σε γνώση εδώ, για να φανεί αν 
βρίσκεται πραγματικά σε αντίθεση αυτό το νομοσχέδιο 
με κείνα, που ζητάει σύσσωμο ομόφωνα το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΓΕΣΑΣΕ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. Αλευράς): Κύριε Λουλέ, υπάρχει 
επιβάρυνση στο τυπογραφείο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΕΣ: Λέω ότι τα καταθέτω.
Πρέπει δε να σημειώσουμε κι' αυτό, αγαπητοί συνά

δελφοι, ότι η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΓΕΣΑΣΕ, της κεντρικής συνδικαλιστικής οργάνωσης 
των αγροτών, είναι με την κυβερνητική παράταξη. Δη- 
λα’δή, άνθρωπο.ι του ΠΑΣΟΚ είναι κείνοι που συμφώνη
σαν ομόφωνα γ ι’ αυτά τα υπομνήματα, που έχουν δο
θεί, και τα έδωσα εδώ, για να υπάρχουν γραμμένα εδώ 
αντίγραφα π:στά αυτών που δόθηκαν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. Αλευράς): Πιθανώς να μην περι- 
ληφθούν όλα, κύριε Λουλέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΕΣ: Κύριε Πρόεδρε, όλες αυτές 
οι διαμαρτυρίες και οι καταδίκες γενικά έχουν σταλεί 
απ’ όλους τους αγροτικούς συλλόγους. Πρέπει να πω, 
ότι ο μόνος αγροτικός σύλλογος, που τάχθηκε υπέρ 
του νομοσχεδίου, είναι ένας μικρός σύλλογος της Δρά
μας. Δεν υπάρχει άλλος.

Έχουμε εδώ και θα καταθέσουμε φωτοτυπίες σωρεί
ας αγροτικών συλλόγων, που καταδικάζουν το νομοσχέ
διο. Δηλαδή, θέλω να πω, ότι είναι πανελλαδική η κατα
δίκη του νομοσχεδίου αυτού, που συζητάμε. Όλα αυτά, 
που είπα, δείχνουν, ότι , παρά τις ορισμένες τροποποι
ήσεις που έγιναν ύστερα απ’ τη συζήτηση που έγινε 
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, εξακολουθούν να πα
ρουσιάζουν το νομοσχέδιο αυτό στα βασικά του ζητή
ματα, που είναι η κύρια ουσία του περιεχομένου του 
νομοσχεδίου, όχι δημοκρατικά και, αν θέλετε, αν μου 
επιτρέψετε, θα πω, ότι δείχνει ο νόμος κομμένος και 
ραμμένος στα μέτρα, δεν θα πω της ΕΟΚ, αλλά στα 
μέτρα των πλουσίων, των νοικοκυραίων. Στη Γαλλία π.χ. 
όπως μας είπε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, υπάρχουν 
αγροτικοί σύλλογοι. Είναι όμως δύο ειδών. Στον ένα οι 
κοικοκυραίοι, στον άλλο οι μη νοικοκυραίοι, η φτωχολο
γιά. Και στο ΚΟΠΑ ανήκει μόνο οι σύλλογοι των νοικο- 
κυραίων. Αυτό το νομοσχέδιο δείχνει, ότι πάμε, να κά
νουμε κάτι τέτ ιο. Αν αυτό θέλει η Κυβέρνηση, ας το 
πει καθαρά, να το ξέρουμε όλοι μας. Και αν έτσι είναι, 
δεν θα έχουμε καμιά αντίρηση, να το ψηφίσουμε. Αν,
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δηλαδή, κάνουμε ένα νόμο, που να αφορά τους πλού
σιους αγρότες, θα μπορούσαμε να το ψηφίσουμε. Να μη 
λέμε όμως ότι ψηφίζουμε νομοσχέδιο για τους αγρό
τες γενικά.

Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα. Πρώ
το, αυτό το νομοσχέδιο είναι αντίθετο με τις δημοκρα
τικές αρχές ενός γερού, μαζικού, ενωτικού, δημοκρα
τικού και ανεξάρτητου συνδικαλιστικού κινήματος. Εί
ναι αντίθετο επίσης με τις διατάξεις του Συντάγματος 
και θα αναφέρω παρακάτω γιατί. Και στοχεύει στη δη
μιουργία κρατικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, όταν 
δεν επιτρέπει να μπει μέσα η μάζα. Ό τι αυτό πραγμα
τικά στοχεύει, φαίνεται καθαρά στην εισηγητική έκ
θεση του νομοσχεδίου, όπου καθορίζεται — θα το δια
βάσω — σαν κυβερνητική επιδίωξη η δημιουργία της 
πλατύτερης δυνατής συναίνεσης στις επιδιωκτέες στην 
Πολιτεία λύσεις. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, απ' την 
άποψη αυτή, ότι το νομοσχέδιο καθορίζει σαν σκοπούς 
των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων στο άρ
θρο 2 μόνο τη μελέτη προβλημάτων και την επεξεργα
σία θεσμών και τη συνεργασία με τις δημοτικές αρχές 
κλπ., και παραλείπει ολότελα το πρώτο και βασικό, ότι 
δηλαδή πρέπει να διεκδικούν την ικανοποίηση των ε
παγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφε
ρόντων των αγροτών, πράγμα που αναφέρεται— και 
αυτό είναι το παράξενο, φαίνεται, πως το πρώτο σχέδιο 
το είχε και αυτό — στην έκθεση που γίνεται απ’ το Γε
νικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτό δεν είναι τυχαίο. 
Αυτό σημαίνει, ότι ο πρώτος συντάξας είχε βάλει σαν 
σκοπό αυτό το πράγμα και αυτό είχε υπόψη του και το 
Γενικό Λογιστήριο.

Δεύτερο και σημαντικότατο. Αυτό είναι το βασικότε
ρο απ’ όλα, στα οποία διαφωνούμε με το νομοσχέδιο 
αυτό. Τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένα και με τον 
κ. Υπουργό. Και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Και 
θα τα πούμε και εδώ. Λέει το νομοσχέδιο αυτό, ότι μέ
λη του αγροτικού συλλόγου πρέπει να είναι οι κατά κύ
ριο επάγγελμα αγρότες. Είναι γνωστό, αγαπητοί συνά
δελφοι, ότι στην Ελλάδα τα 60% της αγροτιάς μας έ
χουν από 1-29 στρέμματα. Πρόκειται δηλαδή για φτω
χούς αγρότες, που είναι αδύνατο (έξω από εξαιρέσεις) 
να ζήσουν μόνο απ’ αυτό. Έχω όμως υπόψη μου και 
ανθρώπους (ανάφερα άλλη φορά εδώ και ονόματα), που 
έχουν μέΛρι 70 στρέμματα και δουλεύουν εργάτες, για 
να ζήσουν. Μου λέει ένας συγκεκριμένα, ότι απ’ το με
ροκάματό του 5 μήνες στην ΠΕΣΙΝΕ βγάζει περισσότε
ρα απ’ ό,τι βγάζει απ' τα 70 στρέμματα γη που έχει. Ο 
Ορχομενός είναι το χωριό του. Και μπορώ, ν’ αναφέρω 
και το όνομά του. Και δεν είναι ο μόνος. Λοιπόν, αν 
πάρουμε υπόψη, ότι τα 60% της αγροτιάς έχουν από 1- 
29 στρέμματα, καταλαβαίνουμε τι κάνουμε εδώ πέρα. 
Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι με 1-29 στρέμματα, να έ
χουν εξασφαλισμένο το εισόδημά τους, για να μπορέ
σουν να ζήσουν; Είναι αναγκασμένοι οπωσδήποτε να 
πάνε να συμπληρώσουν το εισόδημά τους δουλεύοντας 
αλλού σαν εργάτες, είτε σε συσκευαστήρια, είτε στη 
συγκομιδή των καρπών, είτε σαν οικοδόμοι και σε ένα 
σωρό άλλες δουλειές. Είναι λοιπόν φανερό, ότι μ’ αυτή 
τη διάταξη — κι αυτό είναι το πιο επίμαχο θέμα και πρέ
πει να το σκεφτούμε καλά πριν το αποφασίσουμε — θα 
γραφτούν στους συλλόγους μονάχα οι νοικοκυραίοι, οι 
πλούσιοι. Αυτό θέλουμε, ή να γράψουμε όλη την αγρο
τιά; Και μην ξεχνάμε, ότι η μάζα αυτή ήταν σημαντικός 
παράγοντας, για να γίνει η αλλαγή που έγινε με τις ε
κλογές του 1981.

Κι εδώ θα έχουμε και τούτο το παράξενο. Εμείς δεν 
λέμε να μπούνε οι επιστήμονες, που η αγροτική τους

απασχόληση αποτελεί πάρεργο. Η διαφωνία μας 
δεν είναι αυτή. Αλλά με το νομοσχέδιο μπορεί να γί
νει μέλος αγροτικού συλλόγου κΓ ένας εφοπλιστής ή 
μεγαλοεπιχειρηματίας ή μεγαλέμπορος. Π.χ. κάνει τώρα 
θερμοκήπιο ο Μαρινόπουλος και θα του δώσουν περί
που 1 δις, για να κάνει 70-80 στρέμματα θερμοκήπια 
έξω από τη Βοιωτία, για να πουλάει, λέει, τα προϊόντα 
του στην Ευρώπη. Θα βρει λοιπόν τρόπο, ο Μαρινόπου- 
λος ή ο Βερνίκος, ο εφοπλιστής, ας πούμε, που κάνει 
παρόμοιες επιχειρήσεις, να είναι μέλος του αγροτικού 
συλλόγου και δεν θα είναι μέλος ένας αγρότης, που, για 
να συμπληρώσει το εισόδημά του, υποχρεώνεται να 
δουλέψει και σαν εργάτης αλλού. Φυσικά, μια τέτοια 
διάταξη σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι 
να την ψηφίσουμε.

Πού στοχεύει τώρα αυτό το πράγμα; Το έχουμε πει 
κΓ άλλη φορά, το έχει διακηρύξει και η ΕΟΚ, το έχου
με διαβάσει και στις διαπραγματεύσεις, που έκανε η 
αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην προηγούμενη Βουλή. 
Σκοπός της ΕΟΚ είναι να κάνει μεγάλα νοικοκυριά. Τα 
μεγάλα όμως νοικοκυριά προϋποθέτουν, ότι θα φύγουν 
τα μικρά νοικοκυριά από τη μέση, γιατί δεν υπάρχει 
άλλη γη. Εκεί στοχεύει κΓ αυτό το νομοσχέδιο. Είτε το 
θέλουμε είτε όχι. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Αν
τικειμενικά εκεί οδηγεί. Και θα παρουσιασθεί εδώ και 
τούτο το τραγικό. Ο αγροτικός σύλλογος θα εκδίδει ά
δειες — και αυτό είναι σωστό — ποιος είναι αγρότης 
κλπ. Ένας αγρότης όμως που είναι μέλος συνεταιρι
σμού αγροτικού — σκεφθείτε το λίγο, κύριε Υπουργέ — 
θα έχει δικαίωμα σαν μέλος του συνεταιρισμού, να ζη
τήσει δάνειο και ο αγροτικός σύλλογος θα του πει 
χρειάζεται άδεια, για να πάρεις δάνειο. Και δεν την έ
χεις! Σήμερα, είναι γνωστό, ότι υπάρχουν 300.000 αγρό
τες, που είναι μέλη των αγροτικών συλλόγων. Από αυ
τούς οι μισοί, ίσως και περισσότεροι, είναι φτωχοί.

Τι θα γίνουν αυτοί; Θα τους διαγράψουμε; Και αν 
πούμε, ότι θα τους διαγράψουμε, θα τους διασπάσου- 
με; Γιατί, τι θα κάνουν αυτοί, θα μείνουν ανοργάνωτοι; 
Πού οδηγούμαστε λοιπόν, στη διάσπαση; Τα λέμε αυτά 
με την απλή λογική, για να δούμε, αν είναι σωστό αυτό. 
Μην κοιτάμε, τι γίνεται στις άλλες χώρες. Αλλού δεν 
υπάρχει μικρή σημαντική φτωχή αγροτιά. Φυσικά κΓ ε
κεί πάλι είναι χωρισμένοι, δεν είναι όλοι σ’ ένα σύλλο
γο. Οι φτωχοί είναι χωριστά. Μας συμφέρει όμως εμάς, 
να πούμε, ότι τη μεγάλη μάζα των αγροτών, το 60% ή 
και παραπάνω, θα τη χωρίσουμε, θα τη βάλουμε έξω 
από τους συλλόγους, για να κάνουμε και μεις συλλό
γους ευπορών αγροτών; Νομίζω, ότι πρέπει πολύ να το 
σκεφτούμε.

Επίσης, θέλω να σχολιάσω και κάτι άλλο σχετικά με 
το άρθρο 14, που προβλέπει μόνο γενική συνέλευση και 
μάλιστα με μυστική ψηφοφορία μόνο, για να παρθεί α
πόφαση για αγώνα. Δεν λέω να μην είναι μυστική η ψη
φοφορία. Αλλά μόνο με Γενική Συνέλευση; Και μόνο με 
μυστική ψηφοφορία θα πρέπει να αποφασίζουν για ο- 
ποιοδήποτε αγώνα; ΚΓ αν υπάρχει ένα επείγον ζήτημα, 
για το οποίο χρειάζεται να γίνει αγώνας, δε θα μπορεί 
να αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο; Σε τι στοχεύει 
αυτό; Επιτρέψτε μου να πω και τούτο: Απ’ ό,τι ξέρου
με, απ' τα κοινωνικά ζητήματα που έχουμε μελετήσει, 
όταν πρωτοέγιναν τα εργατικά σωματεία, οι εργάτες νό
μιζαν, για πολλές δεκάδες χρόνια, ότι θα έπρεπε να 
μαζεύονται κάθε φορά όλοι μαζί, για να αποφασίζουν τι 
θα γίνει. Και χρειάστηκε να περάσουν κάμποσες δεκα
ριές χρόνια, για να καταλάβουν, ότι έπρεπε να βγάλουν 
ένα Διοικητικό Συμβούλιο, για να αποφασίζει. Και μεις 
ερχόμαστε τώρα, εν έτει 1983, και λέμε όχι, το συμβού
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λιο δεν έχει κανένα δικαίωμα. Δεν λέω ότι δεν μπορεί 
ή δεν πρέπει να γίνει και συνέλευση. Αλλά αυτός ο απο
κλεισμός ολότελα του Διοικητικού Συμβουλίου, να πά
ρει μια απόφαση για οποιονδήποτε αγώνα, είναι σω
στός;

Πού αποβλέπει αυτό το πράγμα; Τι σκοπό έχει; Ό 
ταν επείγει το πράγμα δεν μπορείς να πάρεις απόφα
ση να γίνει ο αγώνας; Αυτή τουλάχιστον η εντύπωση 
δημιουργείται στον καθένα. Είναι και αυτό μια διάταξη, 
που δεν είναι δυνατό κανένας, να την ψηφίσει. Και που 
κάθε άλλο παρά δημοκρατική είναι.

Περνώ τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Το νομοσχέδιο δεν 
καθιερώνει την πραγματική και ανόθευτη απλή αναλογι
κή, που ζητά ομόφωνα το συμβούλιο της ΓΕΣΑΣΕ. Για 
ενισχυμένη αναλογική μιλάει το άρθρο 18. Με τη διάτα
ξη αυτή έχουμε μία οπισθοδρόμηση σχετικά με κείνο, 
που υπάρχει στο νόμο το μεταβατικό, περί συνεταιρι
σμών, που εισηγήθηκε ο κ. Υπουργός. Δηλαδή, γνωρί
ζουμε τώρα πίσω απ’ αυτό, που έχουμε καθιερώσει για 
τους συνεταιρισμούς στο μεταβατικό νόμο για τον εκ
δημοκρατισμό των συνεταιρισμών. Γυρίζουμε προς τα 
πίσω και πάμε σε ένα καθεστώς όχι καθαρής αναλογι
κής.

Είναι δημοκρατικό, δηλαδή, να μην έχουμε αναλογι
κή εκπροσώπηση; Το ρωτώ αυτό το πράγμα, για να το 
κουβεντιάσουμε.

Εδώ θέλω να πω, πως στη δεύτερη κατανομή, όσοι 
δεν θα πάρουν μία έδρα, είτε σαν αντιπρόσωποι, είτε 
στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε στο εποπτικό συμβού
λιο, δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στη δεύτερη 
κατανομή. Θα μοιραστούν όλες οι έδρες ανάμεσα στα 
δύο κόμματα. Αν έχουμε δηλαδή ένα σύλλογο με 100 
μέλη και πάρει ο ένας συνδυασμός 65 ψήφους και ο άλ
λος 35, θα βγουν και οι δύο από τον ένα συνδυασμό και 
ο άλλος δεν θα βγάλει κανέναν. Αυτό το πράγμα ποιον 
ευνοεί; Είναι πραγματικά μία χαρακτηριστικότατη περί
πτωση μικροπαραταξιακής λογικής αυτοδυναμίας. Και, 
επειδή ευνοείται και το δεύτερο κόμμα, θα πω και δι- 
κομματισμού.

Ένα άλλο ζήτημα είναι το αντιδημοκρατικό θέμα, 
που υπάρχει στα άρθρα 4, 6, 9 και 10 για την υποχρεω
τική δομή στους αγροτικούς συλλόγους. Γιατί η υπο
χρεωτική αυτή δομή; Δεν είμαστε ενάντια στην ενιαία 
δομή, αλλά γιατί θα το ορίσουμε αυτό υποχρεωτικά με 
νόμο και δε θα επιτρέψουμε στο ίδιο το συνδικαλιστικό 
κίνημα, στην ίδια αγροτιά, να το καθορίσει με τη δική 
της γνώμη, με τα συνέδριά της, με συνδιασκέψεις της 
κλπ.;

Το άρθρο 16 είναι πέρα για πέρα αντιδημοκρατικό 
και αντισυνταγματικό, γιατί απαγορεύει σε κάποιον, να 
εκλεγεί για τρίτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε 
ποιο σωματείο γίνεται αυτό; Δεν είναι αυτό παραβίαση 
της διάταξης του Συντάγματος, που ορίζει το «εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι»; Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα;

Αυτό το πράγμα παραβιάζει και τη νοημοσύνη του 
ανθρώπου που ψηφίζει. Δεν τον αφήνει να διαλέξει 
ο ίδιος. Και υποτιμάμε έτσι την ικανότητά του στο να 
διαλέγει. Με ποιο δικαίωμα θα του πούμε εμείς, να μην 
εκλέξει αυτόν, όταν αυτόν εγκρίνει η αγροτιά, σαν τον 
πιο κατάλληλο;

Δεν είναι κΓ αυτό μια προσπάθεια, να απομακρύνου
με τα ικανά στελέχη;

Δεν καθορίζεται επίσης στο άρθρο που αναφέρεται 
για την εκλογή των αντιπροσώπων στα διάφορα συμ
βούλια την ανάκληση των αντιπροσώπων. Λέει, ότι ε
κλέγονται, αλλά δε λέει αυτό, που είναι επίσης φυσικό, 
να το ζητάει κάθε εργαζόμενος, ότι δηλαδή θα είναι

ανακλητοί απ’ τη συνέλευση. Η συνέλευση να εκλέγει 
τον αντιπρόσωπό της κι’ αυτή να έχει και δικαίωμα να 
τον ανακαλέσει, αν κρίνει, ότι δεν κάνει τη δουλειά του 
καλά.

Επίσης διαφωνούμε με αυτή την οικονομική ενίσχυ
ση από μέρους της Κυβέρνησης, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων. Γιατί θα εξαρτιέται η συνδικαλιστική ορ
γάνωση απ’ την εκάστοτε Κυβέρνηση;

Δε λέμε να μη δίνεται καθόλου ενίσχυση στους συν
δικαλιστικούς αγροτικούς συλλόγους, αλλά να δίνεται,

: όταν θέλουν να κάνουν ένα συνέδριο, όταν πρόκειται 
««■! να κάνουν μια γιορτή μεγάλη, όπως το Κιλελέρ, όταν 

πρόκειται να κάνουν μία εκπολιτιστική εκδήλωση κλπ. 
Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλιώς η ενίσχυση χτυπάει την 
ανεξαρτησία των συλλόγων.

Αγαπητοί συνάδελφοι, με βάση αυτά που είπα, γιατί 
τελείωσε και η ώρα μας, εμείς δηλώνουμε ότι θα περι
μένουμε την τελική θέση της Κυβέρνησης, κύρια γ ι’ αυ
τές τις βασικές, όχι δημοκρατικές — ας τις πω έτσι — 
διατάξεις, για να καθορίσουμε τελικά τη θέση μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Ν. Αλευράς): Ο κ. Υπουργός Γεωρ
γίας έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Κύριε 
Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, το Κράτος δεν είχε ανα
γνωρίσει μέχρι σήμερα τον αγροτικό συνδικαλισμό. Ο 
κύριος λόγος ήταν πολιτικός. Οι αγροτικοί σύλλογοι, οι 
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις αποτελούσαν 
το πιο μαχητικό και το πιο προοδευτικό τμήμα των α
γροτών. Ήταν οι φορείς των κινητοποιήσεων, εξέφρα
ζαν την αντίθεση του λαού μας στην πολιτική υποβάθ- 
μισης και εγκατάλειψης της γεωργίας. Αποτελούσαν 
το σημείο συσπείρωσης όσων ήθελαν να βελτιώσουν 
το αγροτικό εισόδημα και την ποιότητα της ζωής στην 
ελληνική ύπαιθρο. Οι αγροτικοί σύλλογοι αποτελούσαν 
γ ι’ αυτό, για το συντηρητικό κράτος, που επεδίωκε το 
στενό έλεγχο της υπαίθρου και την υπακοή στην κυβερ
νητική πολιτική, μόνιμη ενόχληση και μόνιμο κίνδυνο. 
Στην ύπαιθρο, την οποία εξούσιαζαν οι κομματάρχες 
και οι τοπικοί παράγοντες της δεξιάς, όπου η κυβερ
νητική άποψη και πολιτική έπρεπε να περνά χωρίς αν
τίρρηση, οι αγροτικοί σύλλογοι ήταν εκείνοι που έφε
ραν πρώτοι το μήνυμα της αναγκαίας αλλαγής. Αυτοί 
ξεκίνησαν στο χωριό και στο χωράφι τη δουλειά της 
ενημέρωσης για τις επιπτώσεις της πολιτικής της δεξι
άς. Αυτοί κινητοποίησαν τους αγρότες, για να αντιδρά- 
σουν και να ζητήσουν μία διαφορετικού τύπου εξέλι
ξη. Οι συντηρητικές Κυβερνήσεις πίστευαν ότι με το να 
αρνούνται το διάλογο με τους αγροτικούς συλλόγους 
και να αμφισβητούν τη νομική τους υπόσταση, θα μπο
ρούσαν να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους. Μά
ταια. Η επιρροή των συλλόγων αύξανε καθημερινά. Και 
όσο αύξανε η επιρροή των συλλόγων τόσο οι συντηρη
τικές Κυβερνήσεις ενέτειναν την αντίδρασή τους. Έκ
φραση της αντίδρασης αυτής ήταν να αναγνωριστεί η 
Γ1ΑΣΕΓΕΣ, ανώτατη συνεταιριστική οργάνωση, ως ανώ
τατη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας.

Ανέφερε ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευ
σης, ότι και η Νέα Δημοκρατία αναγνώρισε δήθεν τους 
αγροτικούς συλλόγους. Αν κυττάξει το νόμο για τους 
συνεταιρισμούς, τον οποίο ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, 
θα διαπιστώσει ότι κατά το νόμο αυτό τις επαγγελμα
τικές οργανώσεις των αγροτών, δηλαδή τις συνδικαλι
στικές οργανώσεις αποτελούν οι συνεταιριστικές οργα
νώσεις, οι οποίες μάλιστα είναι υπό τον έλεγχο του Υ
πουργείου Γεωργίας. Για τη Δεξιά ο αγροτικός συνδικα
λισμός, επειδή δεν ελεγχόταν δεν έπρεπε να υπάρχει.
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Το νομοσχέδιο λοιπόν, έρχεται να δικαιώσει ένα μα
κροχρόνιο αγώνα. Αποτελεί την πανηγυρική αναγνώρι
ση της δημιουργικής δουλειάς των αγροτικών συλλό
γων και της μεγάλης συμβολής τους στην οργάνωση 
των αγροτών και στην υπεράσπιση των συμφερόντων 
τους. Το ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει προεκλογικά ότι θα ανα
γνωρίσει τον αγροτικό συνδικαλισμό και με αυτό το 
νομοσχέδιο εκπληρώνει την υπόσχεσή του αυτή.

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή προβλήθηκε από 
τη Νέα Δημοκρατία το επιχείρημα, ότι το νομοσχέδιο 
είναι χωρίς νόημα, γιατί δε χρειάζεται νόμος, για νπ 
δραστηριοποιηθούν οι αγρότες. Βεβαίως και δεν χρειά
ζεται νόμος για την κινητοποίηση των αγροτών. Οι συν
δικαλιστικοί αγώνες δεν είναι αποτέλεσμα νομικών επι
ταγών. Ο νόμος χρειάζεται, για να μπορεί να ενταχθεί 
η δράση των αγροτικών συλλόγων στην προσπάθεια για 
μια δημοκρατική διοργάνωση της Πολιτείας. Θα παρα- 
πέμψω στην εισηγητική έκθεση. Εκεί αναφέρεται ξε
κάθαρα ότι χωρίς αναγνωρισμένους εκπροσώπους του 
μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού, παρουσιάζον
ται σημαντικές δυσκολίες στη λειτουργία μιας κοινωνί
ας, η οποία επιδιώκει τον προγραμματισμό, το διάλογο, 
τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη λήψη των απο
φάσεων και τη δημιουργία της πλατύτερης δυνατής συ
ναίνεσης γύρω από τις επιδιωκτέες λύσεις.

(Στο σημείο αυτό την προεδρική έδρα καταλαμβάνει ο 
Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ.)

Η αναγνώριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων εί
ναι προϋπόθεση για την εφαρμογή του δημοκρατικού 
προγραμματισμού.

Ένα επιχείρημα κατά της αναγνώρισης των Αγροτι
κών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, που προβάλλεται 
από τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι οι δράστηριότητές 
τους αλληλοεπικαλύπτονται με τις δραστηριότητες των 
συνεταιρισμών.

Είναι αλήθεια ότι όταν πρωτοοργανώθηκε το αγροτι
κό κίνημα, οι κύριες συλλογικές οργανώσεις των αγρο
τών ήταν οι συνεταιρισμοί. Και οι συνεταιρισμοί αγωνί
ζονταν για τα συνδικαλιστικά αιτήματα των αγροτών. Η 
ανάπτυξη, όμως, του αγροτικού κινήματος επιτρέπει 
μία σαφή διαφοροποίηση, ανάμεσα στο συνεταιριστικό 
κίνημα και στον αγροτικό συνδικαλισμό. Ο συνεταιρι
σμός αποτελεί συλλογική επιχείρηση των αγροτών. Στό
χος του είναι η από κοινού παραγωγική δράση των α
γροτών, η αξιοποίηση της παραγωγής, η μείωση του κό
στους, η καλύτερη κατανομή της δουλειάς για αύξηση 
του εισοδήματος.

Επίκεντρο της συνεταιριστικής δραστηριότητας εί
ναι η οικονομική μονάδα που οργανώνουν οι αγρότες 
από κοινού. Και φροντίδα του συνεταιρισμού αποτε
λούν τα προβλήματα της μονάδας αυτής.

Ο αγροτικός σύλλογος, αντίθετα με το συνεταιρι
σμό, δεν έχει επιχειρηματικούς σκοπούς. Δεν έχει τη 
φροντίδα μιας συγκεκριμένης μονάδας παραγωγής. Κύ
ριος στόχος του είναι τα προβλήματα γενικά των αγρο
τών και αυτό το διαγράφει ο νόμος. Ο νόμος ορίζει στο 
άρθρο 2, ότι σκοπός των Αγροτικών Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων είναι η διασφάλιση και προαγωγή των οι
κονομικών και κοινωνικών και επαγγελματικών συμ
φερόντων των μελών τους και των αγροτών γενικότερα.

Και εδώ θα κάνω μία παρένθεση. Είπε ο κ. Λουλές, 
ότι δεν αναφέρεται στο σχέδιο νόμου και η διεκδίκηση 
των αιτημάτων. Μέσα στη λέξη «διασφάλιση», εμείς πι
στεύουμε ότι περιέχεται και η «διεκδίκηση». Όταν προ
σπαθώ να διασφαλίσω κάτι, το πρώτο που κάνω είναι ότι 
το διεκδικώ. Πάντως, εμείς θα προσθέσουμε και τη λέ

ξη «διεκδίκηση», για να μην υπάρχουν παρανοήσεις και 
να μη γίνονται, κατά τη γνώμη μας, σκόπιμες παρερμη
νείες του κειμένου του νόμου.

Από την περιγραφή της δραστηριότητας των Αγροτι
κών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, όπως υπάρχει στο 
νόμο, φαίνεται ότι οι οργανώσεις αυτές έχουν πολύ ευ
ρύτερες επιδιώξεις από * ις  συνεταιριστικές οργανώ
σεις.

ΟΙ συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι υπεύθυνες για 
την προβολή των αιτημάτων τών αγροτών, την εκπόνη
ση και εφαρμογή λύσεων για την κάθε πλευρά της ζωής 
του αγρότη.

Οι Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις στοχεύ
ουν να βελτιώσουν γενικά το επίπεδο το οικονομικό και 
την ποιότητα ζωής του αγρότη.

Ανέφερα ήδη ότι η αναγκαιότητα της αναγνώρισης 
των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων είναι απο
τέλεσμα της προσπάθειας και της ανάγκης να οργανώ
σουμε την κοινωνία μας με δημοκρατικότερες αρχές. 
Σε μία δημοκρατική κοινωνία, οι αποφάσεις πρέπει να 
παίρνονται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομέ
νων, να μεταφέρονται από το κέντρο στην περιφέρεια, 
από την κορυφή στη βάση.

Σε μία δημοκρατική πολιτεία, η κεντρική διοίκηση 
καθορίζει τα πλαίσια. Η συγκεκριμενοποίηση των πλαι
σίων αυτών είναι έργο της περιφερειακής και τοπικής 
εξουσίας, συλλογικών φορέων, όπου εκφράζονται οι εν
διαφερόμενοι με τις αποφάσεις τους. Οι συνδικαλιστι
κές οργανώσεις είναι αναγκαίο βήμα για μία αποκεν
τρωμένη εξουσία.

Είναι αναγκαίο να περάσουν προβλήματα και λύσεις 
στα χέρια των ίδιων των αγροτών. Ο στόχος αυτός, ο 
στόχος μιας κοινωνίας, όπου επικρατεί διάλογος και 
υπάρχει αποκέντρωση και αυτοδιαχείριση, επιβάλλει 
και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις μια διαφορετική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων. Μέχρι σήμερα κύρια, 
αν όχι αποκλειστική, αιχμή των αιτημάτων του αγροτι
κού συνδικαλισμού ήταν οι τιμές και η καταβολή ενι
σχύσεων από το Κράτος. Η προσπάθεια αυτή και η κα
τεύθυνση ήταν αντιπερισπασμός στην πολιτική των δε
ξιών Κυβερνήσεων για συμπίεση του αγροτικού εισοδή
ματος και ήταν απόρροια της γενικότερης νοοτροπίας 
που είχε καθιερώσει η Δεξία, να ζητά πάντα ο αγρότης 
από την Πολιτεία βοήθεια και να μην επιδιώκει να στη
ρίζεται στις δικές του δυνάμεις, για να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματά του, καθώς επίσης να είναι εξαρτημένος 
και καθοδηγούμενος από το Κράτος.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με τη διεύρυνση του 
ρόλου τους πρέπει όχι μόνο να διευρύνουν το φάσμα 
των αιτημάτων και δραστηριοτήτων τους, αλλά αυτό 
που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι να τοποθετήσουν 
τα αιτήματα αυτά σε ένα νέο πλαίσιο. Σημασία δεν έχει 
μόνο η τιμή ενός προϊόντος, αλλά σημασία έχει να εξε
ταστεί, πώς θα λειτουργήσει η τιμή αυτή στην παραγω
γική διαδικασία, αν θα εκτοπίσει άλλες καλλιέργειες, 
αν θα επιταχύνει τις εξαγωγές, αν θα συντείνει στην εγ
χώρια μεταποίηση, ή αν θα στηρίξει τις συνεταιριστικές 
βιομηχανίες. Σημασία έχει σε μια οικονομική συγκυρία, 
όπως είναι η σημερινή, να εξετάζονται και οι γενικότε
ροι οικονομικοί περιορισμοί. Οδηγούν οι αποφάσεις σε 
επιτάχυνση του πληθωρισμού ή όχι; Οδηγούν σε μείω
ση του εισοδήματος των εργαζομένων στις πόλεις ή 
όχι; Σημασία έχει, για να το πω συνοπτικά, η μακρο
πρόθεσμη βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών, η 
βελτίωση των γενικών συνθηκών ζωής και γ ι’ αυτό η 
συνδικαλιστική οργάνωση πρέπει να ενδιαφέρεται 
πρώτα απ’ όλα για το εισόδημα, για τις τιμές, αλλά και



για τα έργα υποδομής, όπως αρδευτικά και δρόμοι, για 
την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, όπως ιατροφαρμα
κευτική περίθαλψη, για την πολιτιστική ζωή και την ποι
ότητα ζωής στην ύπαιθρο.

Εμείς πιστεύουμε ότι η συνδικαλιστική οργάνωση 
έχει και εκπαιδευτικό ρόλο να παίξει. Πρέπει να μάθει 
τα μέλη της να βλέπουν τη σχέση ειδικού και γενικού, 
να αναγνωρίζουν οικονομικές και κοινωνικές αναγκαιό
τητες και να μην παρασύρονται σε χωρίς περιεχόμενο 
γενικότητες και να αντιμετωπίζουν την καθημερινή 
πράξη με βάση ένα προγραμματισμένο σχέδιο ενεργει
ών. Αν η οργάνωση δεν ασπαστεί τον εκπαιδευτικό της 
ρόλο, θα μεταβληθεί σε συνδικαλιστικό όργανο απο
κομμένο από τις επιδιώξεις, καθώς και από τη μάζα του 
λαού. Θα είναι ίσως δυναμικός εκφραστής ορισμένων 
απόψεων, αλλά θα έχει μικρή εμβέλεια. Θα έχει αποτύ- 
χει στην αποστολή της ως φορέας μεταβολής για την 
αντιμετώπιση μιας πιο δημοκρατικής και αυτοδιαχειρι- 
ζόμενης κοινωνίας.

Θα εξετάσω τώρα μερικές αντιρρήσεις που προβλή
θηκαν κατά του σχεδίου νόμου. Η πρώτη αφορά στο 
ποιος μπορεί να είναι μέλος αγροτικού συλλόγου. Ο 
νόμος ορίζει ότι αγρότες, σύμφωνα με αυτή την έν
νοια, είναι άνδρες και γυναίκες, που ασκούν κατά κύριο 
λόγο το αγροτικό επάγγελμα.

Ακούσατε τον κ. Λουλέ, ο οποίος είπε, ότι μ’ αυτή 
τη διάταξη αποκλείεται η μεγάλη πλειοψηφία των αγρο
τών, που στη χώρα μας ασκεί και δεύτερο και τρίτο 
επάγγελμα.

Εμείς πιστεύουμε, ότι αυτός ο ισχυρισμός δεν ευ- 
σταθεί και είναι παραπλανητικός. Στην ελληνική νομο
θεσία δεν υπάρχει γενική διάταξη, η οποία να ρυθμίζει 
ποιος είναι αγρότης. Η έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης 
δεν δημιουργούσε προβλήματα όσο δεν είχε σημασία η 
ιδιότητα του αγρότη. Από τη στιγμή που το Κράτος άρ
χισε να χορηγεί ορισμένες παροχές προς τους αγρότες, 
να επιδοτεί για παράδειγμα ορισμένα προϊόντα, να συν
δέει ορισμένες ρυθμίσεις, όπως αυτές των χρεών με 
την αγροτική ιδιότητα, είναι αναγκαίο να αποσαφηνι
στεί μέσα σε ένα ορισμένο πλαίσιο ποιος είναι αγρότης.

Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να προβληθεί αντίρ
ρηση ότι δεν είναι ορθή η διαφοροποίηση μεταξύ αγρο
τών και μη αγροτών. Όμως μια που η Πολιτεία παίρνει 
μια σειρά από μέτρα που έχουν σαν στόχο τη βελτίωση 
της ζωής εκείνων που ζουν στην ύπαιθρο και δουλεύ
ουν στη γεωργία, διότι το εισόδημά τους είναι πολύ χα
μηλότερο από εκείνο του αστικού πληθυσμού και γιατί 
οι συνθήκες ζωής στην ύπαιθρο είναι πολύ χειρότερες 
από εκείνες των πόλεων, θα ήταν αντίθετο με τις αρχές 
της κοινωνικής δικαιοσύνης, εάν αγρότες και μη αγρό
τες απολάμβαναν τα ίδια ειδικά μέτρα. Θα ήταν αντί
θετο με τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, ελεύθε
ροι επαγγελματίες, εργολάβοι, θιοτέχνες, δημόσιοι υ
πάλληλοι, οι οποίοι δεν έχουν το επίκεντρο της ζωής 
τους στον αγροτικό χώρο ή στην αγροτική παραγωγή 
να είχαν τα ίδια ωφελήματα με τους αγρότες.

Η διαφοροποίηση ανάμεσα σε αγρότες και μη αγρό
τες χρειάζεται, διότι ακριβώς το Κράτος ακολουθεί μια 
πολιτική βελτίωσης της θέσης των αγροτών.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι πώς θα μπορούσαμε να 
περιγράφουμε την αγροτική ιδιότητα.

Ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος είναι να θέσου
με αριθμητικά κριτήρια. Παράδειγμα η οδηγία της ΕΟΚ 
72159 για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλ
λεύσεων. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή αγρότης είναι 
το φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι κάτοχος γεωργικής 
εκμετάλλευσης και εισπράττει τουλάχιστον το 50% του

συνολικού εισοδήματός του από τη γεωργική εκμετάλ
λευση και απασχολείται το 50% του χρόνου του σ’ αυ
τήν.

Εμείς πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο κριτήριο είναι πολύ 
στενό σαν γενικό κριτήριο για την Ελλάδα, επειδή υ
πάρχει μικρό μέγεθος εκμετάλλευσης και η εξωγεωργι- 
κή απασχόληση είναι σχετικά διαδεδομένη. Το κριτήριο 
αυτό μπορεί να είναι επιβεβλημένο σε ειδικές περιπτώ- 

- σεις, δεν μπορεί όμως να αποτελέσει γενικό κανόνα.
Ένας δεύτερος τρόπος, για να χαρακτηρίσουμε 

τους αγρότες είναι να πούμε απλά και γενικά «όσοι 
ασκούν κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, κατά 
την απογραφή του 1971, δήλωσαν σαν κύριο επάγγελμα 
τη γεωργία 760.000 αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσε
ων, που αντιπροσωπεύουν το 73% περίπου των αρχη
γών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Πέρα από αυτούς 
που δήλωσαν οι ίδιοι ότι ασκούν κατά κύριο λόγο το 
αγροτικό επάγγελμα, το αγροτικό επάγγελμα ασκούν 
και όσοι ασκούν και άλλο επάγγελμα εκτός της γεωρ
γίας, αλλά λόγω του τόπου κατοικίας τους και του χρό
νου απασχόλησής τους στη γεωργία έχουν τη γεωργία 
ως επίκεντρο της δραστηριότητάς τους.

Σύμφωνα με τα κριτήρια του Οργανισμού Οικονομι
κής Συνεργασίας και Αναπτύξεως ενεργοί σε μία οικο
νομική δραστηριότητα είναι όσοι έχουν αμειβόμενη ερ
γασία κατά την περίοδο της έρευνας ή εργάζονται χω
ρίς αμοιβή στην οικογενειακή επιχείρηση περισσότερο 
από το 1/3 του χρόνου απασχόλησής τους.

Για την Ελλάδα τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι τα ά
τομα που εργάζονται από 33% μέχρι 50% του χρόνου 
πλήρους απασχόλησής τους στη γεωργία υπολογίζονται 
σε 240.000 περίπου του ενεργού αγροτικού πληθυσμού 
και αντιπροσωπεύουν ένα 22%. Και αυτά τα άτομα μια 
που έχουν το επίκεντρο της δράσης τους στη γεωργία 
κατατάσσονται σε αυτούς που ασκούν κατά κύριο λόγο 
το αγροτικό επάγγελμα και σ’ αυτούς συμπεριλαμβά- 
νονται οι μικροεπαγγελματίες που ζουν στο χωριό, ερ
γάτες γης που δεν έχουν άλλη απασχόληση, αγροφύλα
κες, κοινοτικοί γραμματείς.

Έτσι απομένει, αν δούμε αυτά τα στοιχεία, λίγο ώς 
πολύ ένα 6% ατόμων, που έχουν σχέση μεν με τη γεωρ
γία, αλλά σημαντική κύρια απασχόληση ή κύρια και δευ- 
τερεύουσα απασχόληση, εκτός γεωργίας. Το ποσοστό 
αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 70.000 άτομα. Είναι ένα 
μικρό ποσοστό και θα έλεγα ότι δεν έχει άμεση σχέση 
με τη γεωργία, άρα δεν έχει θέση μέσα στο αγροτικό 
συνδικαλιστικό κίνημα.

Η ρύθμιση, που αναφέρεται στο νομοσχέδιο, να συμ
μετέχουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ή όσοι α
σκούν, για να είμαι ακριβής, κατά κύριο λόγο το αγρο
τικό επάγγελμα είναι, αντίθετα, με τα όσα ανέφερε ο 
κ. Λουλές, αίτημα της μεγάλης πλειοψηφίας των αγρο
τών. Ζητούν επίμονα στους συνδικαλιστικούς τους φο
ρείς να συμμετέχουν μόνον εκείνοι που ζουν καθημερι
νά τα προβλήματα του αγροτικού χώρου, δουλεύουν 
στη γεωργία και έτσι έχουν άμεση γνώση των θεμάτων. 
Οι αγρότες δεν δέχονται ούτε να συμμετέχουν στους 
συλλόγους τους, ούτε να τους εκπροσωπούν πρόσωπα, 
που δεν αισθάνονται τα αγροτικά προβλήματα σαν ά
μεσα προβλήματά τους. Πιστεύουν ότι αλλιώς νοθεύ
ονται τα αιτήματά τους και οι αγώνες τους.

Και, αλήθεια, ποιος λόγος υπάρχει ο δικηγόρος ή ο 
γιατρός, που έχει δύο ή δέκα στρέμματα γης, να συμ
μετέχει στον αγροτικό σύλλογο; Ποιος λόγος υπάρχει ο 
υπάλληλος, ο οποίος έχει δεκαπέντε ρίζες ελιές, να θέ
λει να αποφασίζει και αυτός πώς θα κινητοποιηθούν οι
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αγρότες; Είναι λογικό και είναι φυσικό τα συμφέροντά 
τους να μη συμπίπτουν με τα συμφέροντα των αγροτών 
και γ ι’ αυτό δεν θα πρέπει να μπορούν να συμμετέ
χουν στους αγροτικούς συλλόγους.

Στόχος του νόμου είναι να εξασφαλίσει την ανόθευ
τη έκφραση των συμφερόντων των αγροτών και αυτό 
επιτυγχάνεται εφόσον συμμετέχουν στους αγροτικούς 
συλλόγους εκείνοι, που πραγματικά είναι αγρότες.

Κατά του νομοσχεδίου ασκήθηκε και η κριτική ότι 
επιτρέπει τη δημιουργία περισσότερων αγροτικών 
συλλόγων κατά περιφέρεια, όπως και περισσότερων ορ
γανώσεων σε επίπεδο νομού και χώρας. Έτσι, λέχθηκε, 
διακυβεύονται η επιδίωξη ενός ενωτικού αγροτικού 
συνδικαλισμού. Η κριτική αυτή είναι αθάσιμη, όχι μόνο 
γιατί οι περιορισμοί της συνδικαλιστικής ελευθερίας εί
ναι ασυμβίβαστοι με το Σύνταγμα, αλλά και αντίθετοι 
με την επιδίωξη για τη διοργάνωση μιας δημοκρατικής 
πολιτείας. Η νομοθετική κατοχύρωση μιας και μόνης 
οργάνωσης για χάρη της ύπαρξης ενός ενωτικού αγρο
τικού συνδικαλισμού, θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία 
μιας τυχόν μειοψηφίας να οργανωθεί, για να εκφράζει 
τη γνώμη της, όπως θέτει σε κίνδυνο και την προσπά
θεια να εκφράζονται περισσότερες γνώμες, ώστε να δι
ευκολυνθεί ο διάλογος και η αντιπαράθεση απόψεων.

Ο νόμος βέβαια περιέχει ορισμένους περιορισμούς. 
Ορίζει έναν ελάχιστο αριθμό οργανώσεων για την ίδρυ
ση μιας Συνομοσπονδίας ή Ομοσπονδίας. Κατευθυντή
ρια σκέψη των περιορισμών αυτών είναι ότι ο πολλα
πλασιασμός των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώ
σεων θα εξασθενήσει το αγροτικό κίνημα, θα διευκολύ
νει τεχνητές αντιθέσεις και αντιδικίες, θα είναι ανασχε- 
τικός παράγοντας στην αντιπροσωπευτικότητα των ορ
γανώσεων και θα είναι σε βάρος της νομιμοποίησής 
τους, ως εκπροσώπων των αγροτών. Χρειάζεται λοιπόν 
να βρεθεί ένα τέτοιο μέτρο, ώστε να είναι ελεύθερη 
μεν η κάθε σοβαρή συνδικαλιστική προσπάθεια, αλλά 
να μην είναι δυνατή η δημιουργία οργανώσεων-σφρα- 
γίδων, ή οργανώσεων με διασπαστικό χαρακτήρα. Πι
στεύουμε ότι η ρύθμιση του νόμου δίνει το σωστό μέ
τρο, είναι δημοκρατική και εξασφαλίζει μία ενιαία ορ
γάνωση μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο. Έτσι το νομοσχέ
διο ανταποκρίνεται στην επιταγή για ένα δημοκρατικό 
και ενωτικό συνδικαλιστικό κίνημα.

Κατά του νομοσχεδίου — και το ακούσατε — κύριοι 
συνάδελφοι, ασκήθηκε η κριτική ότι κυριαρχείται από 
τη σκοπιμότητα ελέγχου του αγροτικού συνδικαλι
σμού. Η κριτική είναι αδικαιολόγητη. Η δημιουργία των 
Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, σύμφωνα με 
το νομοσχέδιο αυτό, είναι ελεύθερη, όπως είναι ε
λεύθερη και η λειτουργία τους.

Σε καμιά περίπτωση δεν επεμβαίνει το Κράτος στη 
δραστηριότητά τους. Δεν υπάρχει καμιά διάταξη, που 
να ορίζει ελέγχους. Ο νόμος ορίζει μονάχα ένα πλαί
σιο λειτουργίας και ορίζει και τρόπους επίλυσης αντιδι
κιών και διαφορών, τόσο μεταξύ των μελών των οργα
νώσεων, όσο και μεταξύ των οργανώσεων. Τούτο εί
ναι αναγκαίο. Από τη στιγμή που μια επαγγελματική ορ
γάνωση διεκδικεί το δικαίωμα να ασκεί εξουσίες της Δι
οίκησης, να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, που δε
σμεύουν και τα μη μέλη τους, να επηρεάζει την πορεία 
του κοινωνικού συνόλου, είναι υποχρεωμένη να ακο
λουθεί ορισμένους κανόνες λειτουργίας, που εξασφα
λίζουν τόσο τη νομιμοποίησή της ως εκπροσώπου του 
τμήματος, που καλείται να εκπροσωπήσει, όσο και τη 
νομιμοποίηση των οργάνων της, για να μιλούν εκ μέ
ρους των μελών της.

Αυτό είναι ένα καίριο σημείο. Η άσκηση δημόσιας

εξουσίας, που αναγνωρίζεται μέσα από το νομοσχέδιο 
για τους αγροτικούς συλλόγους, επιβάλλει και οι αγρο
τικές συνδικαλιστικές οργανώσεις να είναι οργανωμέ
νες, σύμφωνα με τις αρχές του Συντάγματος, σύμφω
να με τις αρχές για τη δημοκρατική λειτουργία της Πο
λιτείας. Επιβάλλει την τήρηση διαδικασιών που εξασφα
λίζουν την προστασία και το σεβασμό των δικαιωμάτων 
του πολίτη.

Επομένως, δεν είναι και σωστή η άποψη, που εκφρά
στηκε κατά καιρούς, ότι οι ρυθμίσεις που προβλέπονται 
στο νόμο είναι περιττές και ας αφήσουμε το λαϊκό κί
νημα να κρίνει τις διαφορές. Μια τέτοια άποψη, πι
στεύω, οδηγεί σε αυθαιρεσία.

Όπως επίσης είναι λανθασμένη η άποψη ότι η ορ
γάνωση των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 
είναι αποκλειστική υπόθεση της αγροτιάς. Αποκλειστι
κή υπόθεση της αγροτιάς δεν μπορεί να είναι, γιατί, 
όπως ανέφερα και προηγούμενα, μέσω των οργανώ
σεων αυτών, οι οποίες αναγνωρίζονται και συμμετέχουν 
στη λήψη των αποφάσεων, συμμετέχουν στον προγραμ
ματισμό, συμμετέχουν έτσι στην οργάνωση της κοινω
νίας, επηρεάζεται η πορεία του κοινωνικού συνόλου. 
Άρα, έχει και το κοινωνικό σύνολο δικαίωμα και υπο
χρέωση να έχει γνώμη, πώς θα οργανωθούν οι φορείς 
αυτοί και η οργάνωση να ανταποκρίνεται στους γενι
κούς κανόνες οργάνωσης της Πολιτείας. Απόψεις, όπως 
αυτή που ανέφερα, εκφράζουν μια έντονα συντεχνιακή 
νοοτροπία, ξένη προς ένα πραγματικό δημοκρατικό και 
προοδευτικό κίνημα.

Υπάρχουν, βέβαια, στο νόμο ορισμένες μεταβατικές 
διατάξεις— και θέλω να τονίσω ότι οι διατάξεις είναι 
μεταβατικές— οι οποίες αναγνωρίζουν στο Κράτος ορι
σμένα δικαιώματα. Σκοπό έχουν να διευκολύνουν την 
καθιέρωση ενός αυτόνομου, αντιπροσωπευτικού αγρο
τικού συνδικαλισμού, να διευκολύνουν τη μεταβατική 
περίοδο, έως ότου πραγματοποιηθούν οι στόχοι του νό
μου. Η επίκληση αυτών των διατάξεων, όπως και έγινε 
εδώ στη συζήτηση, για να αντληθούν παραδείγματα για 
τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου, οδη
γεί σε διαστρέβλωση του χαρακτήρα του όλου νομο
σχεδίου και πιστεύω δεν ανταποκρίνεται σε καλή πίστη.

Λέχθηκε, επίσης, εδώ ότι το νομοσχέδιο έμμεσα εί
ναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της ΕΟΚ. Εγώ δεν 
γνωρίζω ποιες διατάξεις της ΕΟΚ επιβάλλουν ένα τέ
τοιο νομοσχέδιο. Ας μας τις πουν. Οι γενικές θεωρή
σεις, οι οποίες αναφέρθηκαν εδώ, δεν αποτελούν επι
χείρημα. Ο καθένας μπορεί να προβάλει τέτοιους ισχυ
ρισμούς. Εγώ ανέφερα συγκεκριμένα στοιχεία, από τα 
οποία προκύπτει ότι το σύνολο των αγροτών, που ερ
γάζεται στη γεωργία, μπορεί να συμμετέχει σε αγροτι
κούς συλλόγους και δεν μπορεί να συμμετέχει εκείνος 
που δεν έχει ούτε σαν πρωτεύον ούτε σαν δευτερεύον 
επάγγελμα τη γεωργία.

Ακούσατε από τον εισηγητή της αξιωματικής αντιπο
λίτευσης ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι ο κυβερνη
τικός συνδικαλισμός. Το επιχείρημα εντάσσεται στη 
γνωστή σειρά των επιχειρημάτων, που ακούμε μόνιμα 
για τη δημιουργία μονοκομματικού κράτους από το 
ΠΑΣΟΚ.

Δεν θα ασχολιό'ίουνα, αν το επιχείρημα αυτό δεν 
προσέδιδε μια βαθύτατη δυσπιστία απέναντι σε κάθε 
συνδικαλιστική δραστηριότητα. Τόσο το εκλογικό σύ
στημα που προβλέπει ο νόμος, όσο και η δομή του συν
δικαλιστικού κινήματος, επιτρέπουν σε κάθε πολιτική 
άποψη να εκφραστεί και να συμμετάσχει στην οργάνω
ση των αγροτικών συλλόγων. Η Νέα Δημοκρατία δεν 
ασχολήθηκε ποτέ μέχρι σήμερα με τον αγροτικό συνδι
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καλισμό. Δεν ασχολήθηκε, γιατί θεωρούσε το συνδικα
λισμό, όπως κάθε συντηρητική παράταξη, ανώφελο και 
επικίνδυνο. Οι αγρότες, εκτιμώντας αυτή τη στάση της, 
αποδοκίμασαν τους αγροτοπατέρες, που κατά καιρούς 
με τις ευλογίες της Νέας Δημοκρατίας, επεδίωξαν να 
εμφανισθούν ως εκφραστές τους.

Η αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να οργανώσει 
το συνδικαλιστικό της χώρο δεν σημαίνει ότι ο θεσμός 
των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων δεν είναι 
αναγκαίος, ούτε ότι η νομοθετική κατοχύρωσή τους εί
ναι έκφραση μονοκομματικής πολιτικής. Παράδειγμα 
της στάσης είναι και η κριτική που ασκήθηκε στο δι
καίωμα των συλλόγων να εκδίδουν βεβαιώσεις. Η κρι
τική δεν ασκήθηκε στην ουσία του δικαιώματος, αν εί
ναι σωστό ή όχι να εκδίδουν βεβαιώσεις. Η κριτική θε
μελιώθηκε με το ότι οι υπάρχοντες σύλλογοι ανήκουν 
στο ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ και όχι στη Νέα Δημοκρατία. Το 
επιχείρημα αυτό δείχνει τη νοοτροπία της Νέας Δημο
κρατίας, ότι όλοι οι θεσμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται 
από ένα κόμμα και όταν ο θεσμός δεν ελέγχεται από τη 
Νέα Δημοκρατία είναι άχρηστος. Με το επιχείρημα αυ
τό αποδεικνύεται ποιος θέλει εδώ μέσα τον κομματι
κό συνδικαλισμό. Αναφέρθηκε ο εισηγητής της μειοψη
φίας στο άρθρο 20, ότι στο άρθρο 20, δήθεν, προβλέ- 
πεται η μόνιμη καταβολή χρημάτων στις Αγροτικές 
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις από το Κράτος. Θα παρα- 
καλούσα να διαβάσει το άρθρο 20 ...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν είπα αυτό Μου επι
τρέπετε, κύριε Πρόεδρε, μια διακοπή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης): Μάλιστα, εφόσον 
την δέχεται ο κ. Υπουργός.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είπα, στην παράγραφο 5 
του άρθρου 24 στις μεταβατικές διατάξεις, ως προς το 
Κράτος, και στο άρθρο 20, ως προς τους συνεταιρι
σμούς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Οι συ
νεταιρισμοί όμως δεν είναι το Κράτος, κύριε Χατζηνι- 
κολάου. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, πώς ταυτίζετε τα 
δύο πράγματα. Στο ένα άρθρο λέγει ότι οι συνεταιρι
σμοί θα μπορούν να δίνουν ενισχύσεις οικονομικές 
στους Αγροτικούς Συλλόγους, οι συνεταιρισμοί είναι 
αυτόνομες οργανώσεις και δεν έχουν σχέση με το Κρά
τος. Στη μεταβατική διάταξη για μια συγκεκριμένη πε
ρίοδο λέγει ότι το Κράτος μπορεί να ενισχύσει τους 
αγροτικούς συλλόγους. Το να παραλληλίζετε το Κράτος 
με τους συνεταιρισμούς είναι κατά τη γνώμη μου άδικο 
και παράλογο, δείχνει δε την αντίληψη της Νέας Δημο
κρατίας για το συνεταιριστικό κίνημα.

Θα έλθω τώρα σε ορισμένες παρατηρήσεις, που έ
γιναν από τον κ. Λουλέ, ότι η Γενική Συνομοσπονδία 
Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος έχει υποβάλει διάφορα 
υπομνήματα, τα οποία πρώτος τόνος της κριτικής του 
δεν λήφθηκαν υπόψη.

Από το υπόμνημα που έχει ημερομηνία 29.6.1982, το 
οποίο αναφερόταν σε 12 σημεία του νομοσχεδίου, τα 
περισσότερα, τα 7 λήφθηκαν υπόψη και με βάση αυτή 
την κριτική τροποποιήθηκε σε πολλά σημαντικά σημεία

το νομοσχέδιο, πριν κατατεθεί στη Βουλή. Είναι λοιπόν 
ανακριβέστατο ότι αναγκάστηκε η Κυβέρνηση να απο
σύρει το σχέδιο νόμου. Ποτέ δεν αποσύρθηκε κανένα 
σχέδιο νόμου, διότι το σχέδιο αυτό, το οποίο συζητή
θηκε δεν είχε κατατεθεί στη Βουλή, είχε δοθεί στους 
φορείς, για να συζητηθεί, να υπάρξουν παρατηρήσεις 
και να βελτιωθεί. Πιστεύω ότι δημιουργείται διαστρε
βλωμένη εντύπωση του διαλόγου, όταν γίνονται παρα
τηρήσεις και γίνονται δεκτές οι παρατηρήσεις και λέ
γεται μετά ότι αποσύρθηκε ένα σχέδιο νόμου.

Όπως δημιουργείται διαστρεβλωμένη εντύπωση του 
διαλόγου, όταν δεν γίνονται δεκτές και όλες οι παρα
τηρήσεις, που γίνονται από έναν φορέα. Όπως ανέφε
ρα, η νομοθετική λειτουργία είναι, κατά τη δική μας 
γνώμη, ευθύνη της Βουλής, ευθύνη ολόκληρου του 
πληθυσμού και δεν μπορεί να είναι ευθύνη του οποιου- 
δήποτε συνδικαλιστικού φορέα, όσο αντιπροσωπευτι
κός κι’ αν είναι. Γιατί εάν οι συνδικαλιστικοί φορείς κά
νουν αποκλειστικά και μόνοι αυτοί τα σχέδια νόμου, τό
τε δεν θα έχουμε το σημερινό πολίτευμα, αλλά θα έ
χουμε ένα συντεχνιακό πολίτευμα.

Για ορισμένα σημεία, στα οποία αναφέρθηκε ο κ. 
Λουλές, θα γίνουν τροποποιήσεις στην κατ' άρθρο συ
ζήτηση, ανταποκρινόμενοι στις υποδείξεις που έγιναν.

Θέλω να τονίσω ότι δεν θα αλλάξουμε το χαρακτήρα 
του νομοσχεδίου, το οποίο θα παραμείνει το ίδιο στις 
γενικές του αρχές και πιστεύουμε ότι βρίσκει τη συμπα
ράσταση της μεγαλύτερης μάζας των αγροτών και της 
μεγάλης πλειοψηφίας των αγροτικών συλλόγων και ας 
μη δημιουργούν εντυπώσεις τα τηλεγραφήματα, που 
στέλνονται κατά καιρούς, όταν ιδίως έχουν ακριβώς ό
λα το ίδιο περιεχόμενο.

Θέλω να αναφέρω, ότι εκπρόσωποι της ΓΕΣΑΣΕ έ
χουν δηλώσει και δημόσια ότι συμφωνούν με το σχέδιο 
νόμου.

Ενδεικτικά ο Πρόεδρος της ΓΕΣΑΣΕ σε μια εκπομπή 
της 13.4.83, ανέφερε ότι αυτό το σχέδιο νόμου έρχεται 
να αναγνωρίσει το αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα, το 
κίνημα που έρχεται να εκφράσει τα συμφέροντα και εκ
προσωπεί τα συμφέροντα της ελληνικής αγροτιάς και 
μέχρι σήμερα τέτοια αναγνώριση δεν υπήρχε.

Η αγροτιά χαιρετίζει την κατάθεση του σχεδίου νό
μου στη Βουλή και περιμένει το συντομότερο να ψηφι
στεί. Είναι αναγνώριση του αγώνα της αγροτιάς και του 
αγροτικού συνδικαλιστικού μας κινήματος. Τώρα ο αγώ
νας των αγροτών αναγνωρίζεται και δικαιώνεται».

Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι το νομοσχέδιο αυτό 
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια αναδι
οργάνωσης των δομών της ελληνικής γεωργίας. Θα ενι- 
σχύσει τους συλλογικούς φορείς των αγροτών. Θα υπο
βοηθήσει την εξέλιξη του αγροτικού συνδικαλισμού. Θα 
ενισχύσει την αυτονομία των δημοκρατικών λειτουργι
ών των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Θα περιορίσει τις 
προσπάθειες επέμβασης και χειραγώγησης. Το νομο
σχέδιο, σύμφωνα με τη γραμμή της Κυβέρνησης, απο
τελεί ένα ακόμη βήμα για την αποκέντρωση, ένα ακό
μη βήμα για την αυτοδιαχείριση των ενδιαφερομένων, 
ένα ακόμη βήμα για να δώσουμε μια νέα μορφή στην 
ελληνική γεωργία.

Σας καλώ να το υπερψηφίσετε.



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ............

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση — Επωνυμία — Έδρα

Ιδρύεται πρωτοβάθμια Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνω
ση με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ .................
Έ δρα .....................................................................................
της επαρχίας........................................................................
του Νομού ............................................................................

Άρθρο 2
Περιφέρεια

Ο Αγροτικός Σύλλογος έχει σαν περιφέρειά του τη γε
ωγραφική περιοχή που καθορίζεται από τα όρια της (των)
κοινότητας (-ων) ..................................................................
ή του Δήμου ........................................................................

Άρθρο 3
Σκοπός — Δραστηριότητες

1. Γενικός σκοπός του Αγροτικού Συλλόγου είναι η δι
εκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, 
κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των με
λών του και όλων των αγροτών.

2. Ειδικότερα, ο Σύλλογος σκοπεύει:

α. Στην ταξική συνειδητοποίηση του αγρότη, στην 
ενίσχυση και ενδυνάμωση των δημοκρατικών του 
αρχών.

β. Στη διατήρηση της πνευματικής και πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς και στην ανάπτυξη του πολιτι
στικού μας επιπέδου.

γ. Στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια καλυτέρευση 
της οικονομικής κατάστασης των αγροτών και 
στην εξασφάλιση δίκαιης ανταμοιβής της εργασί
ας τους.

δ. Στην καλλιέργεια της συνεταιριστικής ιδέας και 
του συστήματος της αυτοδιαχείρισης, καθώς ε
πίσης και στη βαθμιαία αλλαγή των θεσμών και 
των δομών της αγροτικής οικονομίας, με τελικό 
στόχο τη συνεταιριστικοποίησή της.

ε. Στην αντίληψη των αγροτικών προβλημάτων μέσα 
στο γενικότερο πλαίσιο της ελληνικής πραγματι

κότητας και οικονομίας και στο συσχετισμό τους 
με όλα τα εσωτερικά και διεθνή δεδομένα που τα 
επηρεάζουν.

στ. Στη συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώ
σεις των εργαζομένων, καθώς επίσης και με τα θε
σμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας 
του κράτους, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα κρατικά Ν.Π.Ι.Δ.

ζ. Στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοί
κων των αγροτικών περιοχών.

η. Στην προστασία και διαφύλαξη της καλλιεργήσι
μης γης από το αλλοδαπό κεφάλαιο.

3. Για την επιτυχία των στόχων του ο Αγροτικός Σύλλο
γος ασκεί ιδιαίτερα τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α. Μελετά τα κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελμα
τικά προβλήματα των αγροτών και προωθεί τις 
πρόσφορες για την αντιμετώπισή τους λύσεις.

β. Επεξεργάζεται και προωθεί θεσμούς και προτείνει 
τη λήψη μέτρων που συμβάλλουν στην ανύψωση 
του οικονομικού, πνευματικού και πολιτιστικού ε
πιπέδου των αγροτών.

γ. Συνεργάζεται με της Δημόσιες Αρχές, την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές και συνδικαλι
στικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους κοινω
νικών ομάδων για τη διαμόρφωση, λήψη και εφαρ
μογή των αποφάσεων που αφορούν τους αγρότες.

δ. Εκδίδει βεβαιώσεις που πιστοποιούν την ιδιότητα 
του αγρότη, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις χορή
γησης κάθε μορφής ενισχύσεων, δανείων, αγρο
τικών συντάξεων, αδειών κυκλοφορίας αγροτικών 
αυτοκινήτων, την πώληση αγροτικών προϊόντων 
στις λαϊκές αγορές, καθώς και για κάθε περίπτωση 
που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαιτείται 
η βεβαίωση αυτή.

ε. Οργανώνει διαλέξεις, συγκεντρώσεις, εκδρομές, 
καλλιτεχνικές, αθλητικές και γενικά πολιτιστικές 
και ψυχαγωγικές εδκηλώσεις.

στ. Οργανώνει διαφωτιστικές εκδηλώσεις για τα προ
βλήματα των μελών του και των αγροτών, γενικό
τερα, ενημερώνει κατάλληλα την κυβέρνηση, τη 
βουλή, τα πολιτικά κόμματα, καθώς επίσης και 
άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τα προ
βλήματα των αγροτών >,αι προτείνει τρόπους ε
πίλυσής τους.

ζ. Εκδίδει διαφωτιστικά φυλλάδια και κάθε είδους 
έντυπα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις — Κωλύματα εγγραφής

1. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν:

α. Άνδρες ή γυναίκες που είναι ενήλικοι και ασκούν 
κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα, συγκε
κριμένα δε όσοι ασχολούνται σε οποιοδήποτε 
κλάδο της αγροτικής οικονομίας, ιδιαίτερα ως 
γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, δασοκόμοι, με- 
λισσοκόμοι, εφόσον είναι ενεργοί στην αγροτική 
παραγωγή, έστω και αν έχουν δεύτερη απασχό
ληση ως εργάτες ή μικροεπαγγελματίες.

6. Συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφα
λίσεων.

2. Για να εγγράφει αγρότης ή συνταξιούχος του ΟΓΑ 
σαν μέλος στο Σύλλογο, απαραίτητη προϋπόθεση εί
ναι να κατοικεί μόνιμα ή να έχει τη γεωργική του εκ
μετάλλευση στην περιφέρεια του Συλλόγου.

3. Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συλλόγου αυτός, ο ο
ποίος είναι γραμμένος σε άλλον Αγροτικό Σύλλογο ή 
σ’ άλλη συνδικαλιστική ή επαγγελματική οργάνωση.

Επίσης δεν μπορεί να γίνει μέλος, όποιος έχει κατα
δικαστεί αμετάκλητα για εκ προθέσεως έγκλημα ή α
δίκημα σε βάρος Αγροτικής Συνδικαλιστικής Οργάνω
σης, Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή του Δη
μοσίου.

Άρθρο 5
Όροι εισδοχής

1. Τα κατά το προηγούμενο άρθρο πρόσωπα, για να
γραφτούν στο Σύλλογο σαν μέλη, πρέπει να υποβά
λουν έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου και να καταβάλουν δρχ..............ως δι
καίωμα εγγραφής. Με την αίτηση πρέπει να συνυπο
βάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.δ. 105/69 για τη μη 
συμμετοχή του αιτούντος σε άλλο Αγροτικό Σύλ
λογο ή άλλη συνδικαλιστική ή επαγγελματική οργά
νωση.

2. Επί της αιτήσεως εγγραφής αποφαίνεται το Διοικητι
κό Συμβούλιο μέσα σ’ ένα μήνα από την υποβολή της.

3. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί ή το Δ.Σ. πα
ραλείψει να αποφανθεί μέσα σ’ ένα μήνα από την υ
ποβολή της, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να 
προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο σε εφαρμογή 
της διατάξεως του άρθρου 7 του Νόμου 1361/1983.

Άρθρο 6
Δικαιώματα μελών

1. Όλα τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου έχουν ίσα δι
καιώματα και μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδή
ποτε.
Ιδιαίτερα τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται:

α. Να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις γενικές 
συνελεύσεις του συλλόγου.

θ. Να συμμετέχουν στα όργανα διοικήσεώς του σαν 
μέλη του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής, ή ως 
αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμιες Α.Σ.Ο., καθώς 
επίσης και σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου

και συνεργασίας του Κράτους, στα Ν.Π.Δ.Δ. και 
στα κρατικά Ν.Π.Ι.Δ., και στις οποιεσδήποτε επι
τροπές ή ομάδες εργασίας του Συλλόγου.

γ. Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες από το Σύλ
λογο συσκέψεις και συγκεντρώσεις.

δ. Να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Συλ
λόγου και να συμμετέχουν στις πολιτιστικές, κοι
νωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργα- 
νώνονται από το Σύλλογο.

ε. Να πληροφορούνται τα σχετικά με την πορεία των 
υποθέσεων του Συλλόγου θέματα και να λαμβά
νουν γνώση του περιεχομένου των βιβλίων του 
Συλλόγου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 
παρ. 2 του καταστατικού.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των μελών

1. Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται:

α. Να καταβάλουν ως τακτική μηνιαία συνδρομή το
ποσό των ..............  δραχμών. Η μηνιαία αυτή
συνδρομή πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέ
πει τη συμμετοχή όλων των αγροτών στο Σύλλο
γο, μπορεί δε να αναπροσαρμόζεται κάθε δύο 
χρόνια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
Συλλόγου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειο- 
ψηφία των παρόντων μελών του. Με την ίδια πλει- 
οψηφία λαμβάνεται και η απόφαση για την επι
βολή εκτάκτων εισφορών στα μέλη του Συλλόγου, 
για την εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών.

Για τη λήψη απόφασης, σχετικής με την αναπρο
σαρμογή της μηνιαίας συνδρομής και με την 
επιβολή εκτάκτων εισφορών στα μέλη, απαιτείται 
η παρουσία τουλάχιστον του μισού των 
οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

β. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των νόμων, 
του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις 
των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.

γ. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του 
Συλλόγου και σε κάθε δραστηριότητά του, να μην 
προβαίνουν δε σε πράξεις που βλάπτουν τα συμ
φέροντα του Συλλόγου.

Άρθρο 8
Αποχώρηση — Αποβολή μέλους

1. Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε με έγ
γραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου, την οποία μπορεί να ανακαλέσει έγγραφα 
μέσα σ’ ένα μήνα από την υποβολή της.

Μετά την πάροδο του μηνός το μέλος διαγράφεται 
από το Σύλλογο, υποχρεούται δε να τηρήσει τις προ
ϋποθέσεις του άρθρου 5 του καταστατικού για επα- 
νεγγραφή.

2. Το μέλος αποβάλλεται από το Σύλλογο με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γενικής 
Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει μετά από πρόταση 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε μέλους 
του.

Οι λόγοι αποβολής είναι οι εξής:

α. Έλλειψη των απαραιτήτων για την απόκτηση της 
ιδιότητας του μέλους προϋποθέσεων, που προ-
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βλέπονται από το άρθρο 6 του Ν. 1361/83 και του 
άρθρου 4 του καταστατικού.

β. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση των τακτικών 
εισφορών για διάστημα μεγαλύτερο του εξαμή
νου και ρητή άρνηση από το μέλος να καταβάλει 
τις εισφορές του.

γ. Συμπεριφορά του μέλους που είναι αποδεδειγμέ
να αντίθετη και ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς 
του Συλλόγου.

δ. Αμετάκλητη καταδίκη του μέλους για εκ 
προθέσεως διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος.

ε. Οποιοσδήποτε άλλος σπουδαίος λόγος.

Η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των πα
ρόντων μελών μπορεί να επιβάλει τρίμην στέρη
ση των δικαιωμάτων του σαν μέλους του Συλλόγου, 
εφόσον κρίνει ότι δεν είναι τόσο σοβαρό το παράπτω
μα και δεν είναι υπότροπο το μέλος που υπέπεσε 
σ’ αυτό.

4. Η Γ ενική Συνέλευση του Συλλόγου υποχρεούται, πριν 
από την ψηφοφορία, να επιτρέψει στο μέλος, του 
οποίου προτείνεται αποβολή, ή τρίμηνη στέρηση των 
δικαιωμάτων του, να υπερασπιστεί τον εαυτό του και 
να αποδείξει με κάθε τρόπο τη γνώμη του. Τα ίδια δι
καιώματα έχει και το μέλος το οποίο προτείνει την 
αποβολή. Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται με μυστι
κή ψηφοφορία ν’ αποφασίσει για την αποβολή ή την 
τρίμηνη στέρηση των δικαιωμάτων σε μία συνεδρίαση.

5. Το μέλος που αποβλήθηκε μπορεί να επανεγγραφεί 
στον ίδιο ή σε άλλο Αγροτικό Σύλλογο δύο χρόνια 
μετά από την απόφαση περί αποβολής της Γ.Σ. ή την 
τελεσιδικία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτο
δικείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1361/ 
83 και εφόσον εκπληρώνει τις προϋποθέσεις και δεν 
εμπίπτει στα κωλύματα, όπως προβλέπονται από το 
άρθρο 4 του καταστατικού αυτού και το άρθρο 6 του 
Ν. 1361/83.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 9
Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.
δ) Οι Αντιπρόσωποι.

I. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Άρθρο 10
Συγκρότηση — Ψήφοι

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του 
Συλλόγου και απαρτίζεται από όλα τα μέλη που έχουν 
γραφτεί στο Σύλλογο, διατηρούν την ιδιότητα του 
μέλους και δεν έχουν στερηθεί των δικαιωμάτων τους 
σαν μέλη.

2. Κάθε μέλος δικαιούται μιας ψήφου.

3. Στη συνέλευση δικαιούνται να λάβουν μέρος τα οικο
νομικά τακτοποιημένα μέλη.

4. Τα μέλη δεν επιτρέπεται να ψηφίζουν με αντιπρόσω
πο.

Άρθρο 11
Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του 
Συλλόγου, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το 
Σύλλογο και για το οποίο προβλέπει την αρμοδιότητά

> της ειδική διάταξη Νόμου ή για το οποίο δεν προβλέ- 
πεται άλλο αρμόδιο όργανο.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής 
Συνέλευσης ανήκουν:

α. Η εκλογή και ανάκληση των οργάνων της διοίκη
σης, καθώς επίσης και η εποπτεία και ο έλεγχος 
αυτών.

β. Η αποβολή μέλους από το Σύλλογο και η τρίμηνη 
στέρηση των δικαιωμάτων του.

γ. Η έγκριση του ισολογισμού.

δ. Η τροποποίηση του καταστατικού.

ε. Η διάλυση του Συλλόγου.

στ. Η εκλογή αντιπροσώπων σε ανώτερου βαθμού 
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και σε 
θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και 
συνεργασίας με το Κράτος, τους Ο.Τ Α. και τις 
άλλες κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης και η α
νάκλησή τους.

ζ. Η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη για συγκε
κριμένους σκοπούς.

η. Η αναπροσαρμογή του ποσού της μηνιαίας συν
δρομής που καταβάλλουν τα μέλη.

θ. Η απόφαση για τη συμμετοχή σε Ομοσπονδία.

ι. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Συλ,λόγου.

ια. Η απόφαση για κάθε μορφής κινητοποίηση των 
μελών του Συλλόγου.

ιβ. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 12
Σύγκληση

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δι
οικητικού Συμβουλίου σε τακτική σύνοδο τουλάχι
στον μία φορά σε κάθε τέσσερις μήνες.

Η Συνέλευση πραγματοποιείται πάντοτε στην έδρα 
του Συλλόγου. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα, για 
τα οποία συγκαλείται η Συνέλευση και γνωστοποιείται 
στα μέλη του Συλλόγου με αποστολή της 10 πλήρεις 
ημέρες πριν από την έναρξη της συνόδου.

Η πρόσκληση πρέπει επίσης να τοιχοκολλιέται έξω 
από το γραφείο του Συλλόγου και του Δήμου ή της 
Κοινότητας, ως και σ’ άλλα εμφανή σημεία του Δήμου 
ή της Κοινότητας της έδρας του Συλλόγου.

2. Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο ή η Ελεγκτική Επιτροπή 
μπορούν να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σε 
έκτακτη σύνοδο, όταν κρίνουν ότι τούτο επιβάλλεται 
από το συμφέρον του Συλλόγου. Η πρόσκληση περιέ
χει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστο
ποιείται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρά
γραφο 1 του παρόντος άρθρου στα μέλη του Συλλό-
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γου 5 πλήρες ημέρες πριν από την έναρξη της συνό
δου.
Σχετικά με τη διαδικασία σύγκλησης ισχύει η 
παράγραφος 1 του άρθρου αυτού.

3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης σε έκτακτη 
σύνοδο μετά από αίτηση του 1/5 των μελών προς το 
Δ ιοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται στη 
σύγκληση.
Σε περίπτωση άρνησης ή αδράνειας του Δ.Σ. εφαρμό
ζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 
του Νόμου 1361/83.

4. Οι προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης υπογρά
φονται:

Όταν συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από 
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όταν συγκαλείται ύστερα από απόφαση της Ελεγκτι
κής Επιτροπής, από τον Προϊστάμενο ή τον αναπλη
ρωτή του.

Όταν τέλος συγκαλείται" ύστερα από άδεια του Ειρη
νοδικείου, από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, όπως 
ορίστηκε από τον Ειρηνοδίκη σύμφωνα με το άρθρο 
14 παρ. 3 του Ν. 1361/83.

Αρθρο 13
Απαρτία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν στη 
συνεδρίαση είναι παρόν το 1/3 τουλάχιστον των οικο
νομικά τακτοποιημένων μελών. Η ύπαρξη απαρτίας 
βεβαιώνεται με την ανάγνωση του καταλόγου των 
μελών.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την έναρξη της συνε
δρίασης, επαναλαμβάνεται η ανάγνωση του 
καταλόγου των μελών μετά από μία ώρα και εφόσον 
διαπιστωθεί απαρτία, αρχίζει η συζήτηση στα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.

2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρ
χεται χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια μέρα και ώρα 
της επόμενης εβδομάδας.

ΓΓ αυτήν απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός 
τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων με
λών.

3. Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση του Συλλόγου, 
την τροποποίηση του καταστατικού και την ανάκληση 
μέλους του Δ.Σ., της Ε.Ε., αντιπροσώπου σε Ομοσπον
δία Αγροτικών Συλλόγων ή αντιπροσώπου του Συλ
λόγου σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συ
νεργασίας με το Κράτος, Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. 
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού των οι
κονομικά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 14
Συνεδρίαση — Συζήτηση — Ψηφοφορία

1. Στην έναρξη της συνεδρίασης, η Συνέλευση εκλέγει 
από τα μέλη της τριμελές Προεδρείο, αποτελούμενο 
από τον Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους, και Γραμ
ματέα. Μέχρι την εκλογή Προεδρείου, καθήκοντα 
Προέδρου της Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής 
του σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του παρόντος.

2. Ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζει δύο

μέλη σαν ψηφολέκτες για όλες τις ψηφοφορίες. Για 
τη συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνονται, κρα
τούνται πρακτικά από το Γραμματέα, που υπογρά
φονται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, το 
Γραμματέα και τους ψηφολέκτες.

Προκειμένου για αρχαιρεσίες τα πρακτικά υπογρά
φονται και από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

3. Η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει απο
φάσεις μόνο πάνω σε θέματα, που αναγράφονται στην 
ημερήσια διάταξη. Ειδικά τα θέματα αναβολής ή δια
κοπής της Συνέλευσης, σύγκλησης νέας, εκλογής 
Προεδρείου, καθώς και η μεταβολή της σειράς των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή του τόπου συνε- 
δριάσεως δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην 
ημερήσια διάταξη.

4. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνον- 
ται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορεί να 
γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανάταση των χεριών 
ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως με βοή.

Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφο
δέλτια με την εποπτεία και τον έλεγχο ψηφολεκτών 
ή, προκειμένου για αρχαιρεσιές, της Εφορευτικής Επι
τροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα, εφόσον 
είναι ομοιόμορφα και δεν περιλαμβάνουν σημεία ή 
φράσεις άσχετες με το θέμα, που παραβιάζουν κατά 
την κρίση των ψηφολεκτών ή της Εφορευτικής Επι
τροπής τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

5. Μυστική ψηφοφορία γίνεται υποχρεωτικά για εκλογές 
Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής 
Επιτροπής, καθώς επίσης και αντιπροσώπων σε δευτε
ροβάθμια οργάνωση, ή σε θεσμοθετημένα όργανα δι
αλόγου και συνεργαίας με το Κράτος, Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ.

Μυστική ψηφοφορία γίνεται επίσης για θέματα εμπι
στοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προ
σωπικά ζητήματα, διάλυση του Συλλόγου, αποβολή 
μέλους, τρίμηνη στέρηση των δικαιωμάτων του, κα
θώς και κήρυξη κάθε μορφής αγροτικών κινητοποιή
σεων.

Η ψηφοφορία πάνω σε άλλα θέματα είναι φανερή.

6. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής 
Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα 
απαλλαγής τους από ευθύνες προς το Σύλλογο.

7. Οι ψηφολέκτες ή η Εφορευτική Επιτροπή, κατά περί
πτωση, φροντίζουν κατά τις ψηφοφορίες ν' απομα
κρύνονται από την αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσω
πα που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 15
Απόφαση

1. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με 
σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περί
πτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία με
ταξύ των δύο προτάσεων που πλειοψήφισαν σχετι- 
κώς. Εάν και μετά τη νέα ψηφοφορία προκύψει ισο- 
ψηφία, η πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε.
Σε περίπτωση αρχαιρεσιών, αν επέλθει ισοψηφία, γί
νεται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

2. Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση του Συλλόγου 
και την τροποποίηση του καταστατικού, απαιτείται

40



πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

3. Για τη λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Συλλό
γου σε Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, την κήρυξη 
κάθε μορφής αγροτικών κινητοποιήσεων, την αποβο
λή μέλους από το Σύλλογο, την εκλογή αντιπροσώπων 
σε θεσμοθετημένα όργανα, την επιβολή εισφοράς στα 
μέλη για συγκεκριμένους σκοπούς, την εκλογή των 
μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, την ανάκληση 
των μελών των οργάνων διοίκησης και των οποιων- 
δήποτε αντιπροσώπων του Συλλόγου, καθώς και για 
κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν 
καταστατικό, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των πα
ρόντων μελών.

4. Τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια λαμβάνονται υπόψη 
σαν παρόντα μέλη για το σχηματισμό των ανωτέρω 
πλειοψηφιών.

II. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16
Συγκρότηση

1. Η Διοίκηση του Συλλόγου ασκείται από το Διοικητι
κό του Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ..... μέλη,
που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλό
γου μεταξύ των μελών του που έχουν εγγράφει του
λάχιστον 2 μήνες πριν από τις εκλογές. Η διάρκεια 
της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι τρία (3) χρόνια.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν 
πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευθύς μετά την εκλογή του 
από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτεί
ται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του, τον Πρό
εδρο, έναν Αντιπροέδρο, ένα Γενικό Γραμματέα και 
τον Ταμία. Ανακατανομή των αξιωμάτων αυτών επι
τρέπεται πάντοτε μέχρι τη λήξη της θητείας του Δι
οικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανα
λαμβάνει τα καθήκοντά του αμέσως μετά την εκλογή 
του.
Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενι
κού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπί
πτουν στο ίδιο πρόσωπο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία 
φορά το μήνα σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα του 
Συλλόγου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, 
που γνωστοποιείται στα μέλη του 3 μέρες πριν από 
την έναρξη της συνεδρίασης και περιέχει τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει τακτές η
μέρες συνεδριάσεως, οπότε δεν απαιτείται αποστολή 
πρόσκλησης. Σ’ αυτή την περίπτωση τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης γνωστοποιούνται με τοιχοκόλλη
ση στα γραφεία του Συλλόγου και της Κοινότητας της 
έδρας του 3 ημέρες πριν από την έναρξη της συνε
δρίασης.

Το Δ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο 
ή το νόμιμο αναπληρωτή του, όταν το ζητήσουν τα 2/5 
τουλάχιστον από τα μέλη του, ή η Ελεγκτική Επιτρο
πή, με έγγραφη αίτηση που περιέχει και τους λόγους 
σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν

τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται 
με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν μπορεί να εί
ναι μικρότερη από την απόλυτη πλειοψηφία του συ
νόλου των μελών του Δ.Σ.

8. Δεν επιτρέπεται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλί
ου να είναι ταυτόχρονα και μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας Αγροτι
κών Συλλόγων, σε περίπτωση δε τέτοιας εκλογής του 
θεωρείται ότι παραιτείται από τη θέση που κατέχει, 
εκτός αν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της 
εκλογής του υποβάλει δήλωση του Ν.Δ. 105/69 προς 
τον Πρόεδρο του Συλλόγου ή το νόμιμο αναπληρωτή 
του, ότι δεν δέχεται τη νέα θέση του.

9. Σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, παραίτησης ή αδι
καιολόγητης αποχής μέλους του Διοικητικού Συμβου
λίου από τις εργασίες του, για χρονικό διάστημα με
γαλύτερο από έξι μήνες, το μέλος αναπληρώνεται α
πό υποψήφιο του ίδιου συνδυασμού.
Εάν δεν υπάρχει αναπληρωτής από τον ίδιο συνδυα
σμό, το μέλος του Δ.Σ. αναπληρώνεται από επιλα- 
χόντα του συνδυασμού, ο οποίος θα εδικαιώνετο την 
έδρα, εάν ο συνδυασμός, του οποίου το μέλος πρέ
πει να αναπληρωθεί, δεν υπήρχε ή εάν δεν περιελάμ- 
βανε τόσα μέλη σαν υποψήφιους, όσα του αναλογού
σαν να εκλέξει σύμφωνα με την εκλογική του δύναμη.

Άρθρο 17
Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάνω σε όλα τα 
θέματα που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση και 
γενικά τη λειτουργία του Συλλόγου για την επίτευξη 
των σκοπών του μέσα στα πλαίσια του Νόμου, του πα
ρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής 
Συνέλευσης.

2. Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Αντιπροσωπεύει το Σύλλογο στα δικαστήρια ή ε- 
ξώδικα.

β. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνε
λεύσεις και καθορίζει τα θέματα που θα συζητη
θούν σ’ αυτές.

γ. Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης και εποπτεύει την εκτέλεσή τους.

δ. Αποφασίζει την εγγραφή νέων μελών σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος.

ε. Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα διοίκησης και 
λειτουργίας του Συλλόγου και ορίζει το ανώτατο 
χρηματικό ποσό, που ο Ταμίας μπορεί να κρατάει 
στο Ταμείο του για τα έξοδα αυτά.

στ. Διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό 
προσωπικό του Συλλόγου.

Άρθρο 18
Εκπροσώπηση — Υπογραφή εγγράφων

1. Το νομικό πρόσωπο του Συλλόγου εκπροσωπείται από 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος δέχεται όλα τα έγγραφα που απευθύ
νονται ή κοινοποιούνται στο Σύλλογο, υπογράφει δε 
κάθε έγγραφο του Συλλόγου προς τις δημόσιες αρχές 
ή τρίτους.
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2. Σε περίπτωση κωλύματος ο Πρόεδρος αναπληρώνεται 
διαδοχικά από τους:
α. Αντιπρόεδρο,
θ. Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται με από

φασή του.

3. Τα έγγραφα προς τον Ταμία για πληρωμή, είσπραξη, ή 
ανάληψη χρημάτων του Συλλόγου από Τράπεζες, Ορ
γανισμούς και λοιπές Υπηρεσίες, υπογράφονται από 
τον Πρόεδρο ή τους νόμιμους αναπληρωτές του.

Άρθρο 19
Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, επί πλέον των
όσων αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, έχει και τις
παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Προωθεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλί
ου και της Γενικής Συνέλευσης.

θ. Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Επιβλέπει την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου.

δ. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και 
έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την απο
στολή των προσκλήσεων των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Γ ενικών Συνελεύ
σεων.

ε. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

στ. Εκθέτει την κατάσταση του Συλλόγου και τη δρά
ση του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνέ
λευσης.

Αρθρο 20
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου — Γενικού Γραμματέα

1. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
του Συλλόγου σ' όλες του τις αρμοδιότητες, σε περί
πτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και γενι
κά πρόσκαιρης και δικαιολογημένης αδυναμίας να ε- 
ξασκήσει τα καθήκοντά του.

2. Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου τηρεί και φυ
λάει τα εξής έγγραφα και βιβλία:

α. Κάθε έγγραφο που αποστέλλεται ή κοινοποιείται 
προς το Σύλλογο, καθώς επίσης και αντίγραφο 
κάθε εγγράφου, το οποίο ο Αγροτικός Σύλλογος 
αποστέλλει ή κοινοποιεί προς τρίτους.

β. Όλα τα βιβλία του Συλλόγου, όπως αυτά προβλέ- 
πονται στο άρθρο 22 του Ν. 1361/83 και στο άρθρο 
28 του καταστατικού.

γ. Τη σφραγίδα του Συλλόγου και το αρχείο του.

3. Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει όσα έγγραφα απο- 
στέλλονται με φροντίδα του σε τρίτους, μετά από α
πόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού 
Συμβουλίου και γενικά εκτελεί τις εντολές της Γενι
κής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που 
απευθύνονται σ' αυτόν.

4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού 
Γραμματέα και γενικά πρόσκαιρης και δικαιολογημέ
νης αδυναμίας να εξασκήσει τα καθήκοντά του, το Δι
οικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του για 
αναπλήρωσή του.

Άρθρο 21
Ταμίας

Ο Ταμίας ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία σύμφωνα με
το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευ
σης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ιδιαίτερα έχει τα εξής καθήκοντα:

α. Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση την 
εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή 
του.

β. Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρημα
τόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.

γ. Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου 
και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό.

δ. Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητι
κό Συμβούλιο, στην Ελεγκτική Επιτροπή και στη 
Γενική Συνέλευση σχετικά με την οικονομική κα
τάσταση του Συλλόγου.

ε. Καταθέτει στην Α.Τ.Ε. κάθε χρηματικό ποσό που 
υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να κρατάει στο 
Ταμείο του, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητι
κού Συμβουλίου.

III. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Άρθρο 22
Συγκρότηση — Αρμοδιότητες

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέ
λευση μεταξύ των μελών του Συλλόγου.
Ο αριθμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής ορί
ζεται σ ε ........η δε διάρκεια της θητείας της ακολου
θεί πάντοτε τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται μεταξύ 
των μελών, που έχουν εγγράφει τουλάχιστον δύο (2) 
μήνες πριν από τις εκλογές.

3. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν 
πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της 
αμέσως μετά την εκλογή της και εκλέγει μεταξύ των 
μελών της τον Προϊστάμενο και τον αναπληρωτή του. 
Ανακατανομή αξιωμάτων επιτρέπεται πάντοτε μέχρι 
τη λήξη της θητείας της Επιτροπής.

5. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια 
φορά στους τέσσερις μήνες στην έδρα του Συλλό
γου, ύστερα από πρόσκληση του προϊσταμένου της. 
Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα για τα οποία συγκα- 
λείται η Ελεγκτική Επιτροπή και γνωστοποιείται στα 
μέλη της 3 ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρί
ασης. Αν ο προϊστάμενος δεν συγκαλέσει την Ελεγκτι
κή Επιτροπή, δικαιούνται να τη συγκαλέσουν δύο μέ
λη της.

6. Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να συνέλθει και έκτα
κτα, εάν κριθεί αναγκαίο από τον Προϊστάμενο ή ζη
τηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη της ή από το Διοι
κητικό Συμβούλιο.
Η αίτηση υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Ελεγκτι
κής Επιτροπής, πρέπει σε να αναφέρει τα προς συζή
τηση θέματα.

7. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν τα 
παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα σπόντα.



β. Οι αποφάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής παίρνονται 
με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.

9. Η παράγραφος 9 του άρθρου >6 του καταστατικού 
αυτού εφαρμόζεται ανάλογα.

Αρθρο 23
Αρμοδιότητες

1. Ιδιαίτερα η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την Απογρα- 
φή και τον ετήσιο Ισολογισμό, συντάσσει δε για κάθε 
οικονομική χρήση έκθεση, την οποία θέτει υπόψη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει στη Γενική 
Συνέλευση, πριν από την έγκριση των πεπραγμένων 
του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ισολογισμού.

3. Οι αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής ασκούν
ται απ' αυτή συλλογικά, μεμονωμένο δε μέλος της 
μπορεί να προθεί σε συγκεκριμένη έρευνα μετά από 
ειδική εξουσιοδότησή της.

IV. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Αρθρο 24
Αντιπρόσωποι

1. Ο Σύλλογος εκλέγει αντιπροσώπους για της Γενική 
Συνέλευση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, 
στην οποία συμμετέχει. Ο αριθμός των αντιπροσώπων 
καθορίζεται από το καταστατικό της Ομοσπονδίας.

2. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται μεταξύ των μελών, που έ
χουν εγγράφει τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από 
τις εκλογές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 25
Εφορευτική Επιτροπή

1. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή Εφορευ
τική Επιτροπή.

2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται με 
μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου και δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το 
Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή ή για 
Αντιπρόσωποι.

3. Οι υποψήφιοι αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο και 
εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν το μεγαλύ
τερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται 
κλήρωση.

4. Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβά- 
νονται με πλειοψηφία.

Άρθρο 26
Διεξαγωγή ψηφοφορίας

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, 
Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ομο
σπονδία Αγροτικών Συλλόγων γίνονται με το σύστημα 
της απλής αναλογικής με μυστική ψηφοφορία.

2. Οι υποψήφιοι για τα ως άνω αξιώματα κατέρχονται 
στις εκλογές σε συνδυασμούς ή χωριστό (μεμονωμέ
νοι).

3. Στις αρχαιρεσίες μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυ- 
χόντων, παραβρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συν
δυασμού ή χωριστού υποψήφιου.

4. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτι
κής Επιτροπής, καθώς και ο αριθμός των Αντιπροσώ
πων, μοιράζονται μεταξύ των συνδυασμών και των χω
ριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύ
ναμη.
Το σύνολο των έγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με 
τον άριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή 
της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των Αντι
προσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαί
ρεσης, σε περίπτωση δε ύπαρξης κλάσματος ο πλη- 
σιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτε
λεί το εκλογικό μέτρο. Εάν το κλάσμα ισούται με το 
μισό της μονάδας, σαν εκλογικό μέτρο θεωρείται ο 
μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός.
Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δι
οικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή και ε
κλέγει τόσους Αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί 
το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκύρων ψηφο
δελτίων που έλαβε.

5. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτε
ρο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβά
νει μια έδρα στο όργανο, για το οποίο είχε θέσεις 
υποψηφιότητα ή εκλέγεται Αντιπρόσωπος, εφόσον ή
ταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

6. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότε- 
ρους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει 
τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνον Αντιπρο
σώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

7. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των 
Αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των προηγούμένων παραγράφων, κατανέ- 
μονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έ
χουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει 
έναν τουλάχιστον Αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεν
τρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 
1/3 του εκλογικού μέτρου, κατά τη σειρά του αριθμού 
των υπολοίπων.

β. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντι
προσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμο
γή των διατάξεων της προηγούμένης παραγράφου, 
κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το 
μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων κατά τη σειρά ε
πιτυχίας.
Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΠΟΡΟΙ -  ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 27
Πόροι — Οικονομικές ενισχύσεις

1. Πόροι του Συλλόγου είναι:

α. Οι συνδρομές των μελών του.

β. Εισφορές των μελών εκούσιες ή επιβαλλόμενες 
με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων για συγκε
κριμένους σκοπούς.

γ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Συλλόγου, 

δ. Οι ενισχύσεις των δευτεροβάθμιων και τριτοθάθ-
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μιων συνεταιριστικών οργανώσεων, που μπορεί να 
δίνονται με απόφαση της Γενικής τους Συνέλευ
σης.

ε. Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές, 
καθώς επίσης και από γιορτές ή άλλες εκδηλώ
σεις.

2. Οι εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε είδους 
οικονομικές ενισχύσεις στο Σύλλογο γίνονται πάντα 
επώνυμα.

3. Απαγορεύεται να δέχεται ο Σύλλογος ενισχύσεις από 
κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώ
σεις.

Άρθρο 28
Βιβλία Συλλόγου

1. 0  Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, 
τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα, 
πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται, από το Γραμμα- 
τέα του Πρωτοδικείου της έδρας του:

α. Μητρώο μελών, στο οποίο καταχωρούνται τα στοι
χεία των μελών, δηλαδή ονοματεπώνυμο, χρονο
λογία εγγραφής κλπ.

β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συ
νελεύσεων των μελών.

γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

δ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής 
Επιτροπής.

ε. Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, 

στ. Βιβλίο περιουσίας.

2. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν 
γνώση του περιεχομένου των παραπάνω βιβλίων σε 
ημέρα και ώρα της εβδομάδας, που καθορίζεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, 
η οποία ισχύει για ένα χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29
Εκλογή αντιπροσώπων σε θεσμοθετημένα όργανα

1. Οι αντιπρόσωποι για τα αναγραφόμενα στο άρθρο 19 
του Νόμου 1361/83 θεσμοθετημένα όργανα, εκλέ
γονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, με 
μυστική ψηφοφορία.
Οι υποψήφιοι αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο και 
εκλέγονται αυτοί, που θα συγκεντρώσουν το μεγαλύ
τερο αριθμό ψήφων.

2. Στην περίπτωση που στην ίδια περιφέρεια υπάρχουν 
και άλλοι Αγροτικοί Σύλλογοι και η συμμετοχή ή η εκ
προσώπηση όλων δεν είναι δυνατή, λόγω του περιο
ρισμένου αριθμού των αντιπροσώπων, ο Σύλλογος ο
ρίζει κοινούς εκπροσώπους με τους άλλους Συλλό
γους της περιοχής. Ο ορισμός των εκπροσώπων αυ
τών γίνεται μετά από συνεννόηση των Διοικητικών 
Συμβουλίων των Συλλόγων, η δε εκλογή του σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 30
Τροποποίηση του καταστατικού

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται 
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με φανερή ονο
μαστική ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται 
σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον τα μισά 
οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της. Η απόφαση για 
την τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνεται με 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων 
στη Συνέλευση μελών.

2. Τα άρθρα, που πρόκειται να τροποποιηθούν, πρέπει 
να αναγράφονται λεπτομερώς στην πρόσκληση για τη 
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε τροποποίηση καταστατικού ισχύει μόνο μετά 
την εγγραφή της στο ειδικό βιβλίο Α.Σ.Ο., που τηρεί
ται από το Πρωτοδικείο της έδρας του Συλλόγου, 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 1361/ 
83.

Άρθρο 31
Διάλυση και εκκαθάριση

1. Η εκούσια διάλυση του Συλλόγου γίνεται με απόφα
ση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλει
οψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων με
λών. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν 
παρίστανται τουλάχιστον τα μισά οικονομικά τακτο
ποιημένα μέλη της.

2. Ο Σύλλογος διαλύεται αυτόματα, αν τα μέλη του μειώ
θηκαν σε ολιγότερα από δέκα.

3. Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση του Πο
λυμελούς Πρωτοδικείου, κατόπιν αιτήσεως της δι- 
οικήσεως του Συλλόγου ή του 1/5 των μελών του.

α. Αν λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών του 
ή από άλλες αιτίες δεν είναι δυνατή η ανάδειξη 
διοικήσεως ή γενικά είναι αδύνατη η λειτουργία 
του Συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό.

β. Αν λόγω μακρόχρονης αδράνειας θεωρηθεί ότι έ
χουν εγκαταλειφθεί οι σκοποί του Συλλόγου.

γ. Αν ο Σύλλογος επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από 
αυτόν που καθορίζεται στο καταστατικό του ή αν 
ο σκοπός ή η λειτουργία του Συλλόγου απέβησαν 
παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημό
σια τάξη.

4. Ο Σύλλογος από τη διάλυσή του τελεί υπό εκκαθά
ριση. Χρέη εκκαθαριστού αναλαμβάνει η Ελεγκτική Ε
πιτροπή, η δε περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται 
στην Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, στην οποία 
υπάγεται και, εφόσον δεν υπάγεται σε Ομοσπονδία, 
στην Κοινότητα της έδρας της.

Άρθρο 32
Σφραγίδα

Ο Σύλλογος έχει επίσημη σφραγίδα, κυκλική, που περι
λαμβάνει την επωνυμία του και το έτος ίδρυσής του.

Άρθρο 33
Για όσα θέματα δεν προθλέπονται από το καταστατικό
αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1361/83 «Για τις Αγρο
τικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις».



Αρθρο 34
Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 34 άρθρα, συ
ζητήθηκε και ψηφίστηκε, αφού εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και 
στο σύνολο από τη Συνέλευση των ιδρυτών, σήμερα την

υπογράφεται από τα μέλη, θα τεθεί δε σε ισχύ, αφού

εγκριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο και εγγραφεί ο Σύλ
λογος στο ειδικό βιβλίο Α.Σ.Ο. του Πρωτοδικείου, σύμφω
να με το άρθρο 21 του Ν. 1361/83.

Αριθμός αποφάσεως Πρωτοδικείου ...................................

Αριθμός καταχωρίσεως στο βιβλίο του Πρωτοδικείου ....
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΝΟΜΟΥ............

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση — Επωνυμία — Έδρα

Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική Συνδικαλιστική Ορ
γάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ............ και έδρα ..............................

Άρθρο 2
Πεοιφέρεια

Η Ομοσπονδία έχει περιφέρεια τη γεωγραφική περιο
χή, που καθορίζεται από τα όρια του νομού ...................

Άρθρο 3
Σκοπός — Δραστηριότητες

1. Γενικός σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η διεκδίκηση, 
προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνι
κών και επαγγελματικών συμφερόντων των αγροτών, 
είτε αυτοί μετέχουν στους Συλλόγους-μέλη της, είτε 
όχι.

2. Ειδικότερα η Ομοσπονδία σκοπεύει:

α. Στο συντονισμό της δράσης των Αγροτικών Συλ- 
λόγων-μελών της για την επίτευξη των στόχων 
τους, καθώς επίσης και για την εκπλήρωση των 
σκοπών της Ομοσπονδίας.

β. Στην ταξική συνειδητοποίηση του αγρότη, στην ε
νίσχυση και ενδυνάμωση των δημοκρατικών του 
αρχών.

γ. Στη διατήρηση της πνευματικής και πολιτικής μας 
κληρονομιάς και στην ανάπτυξη του πολιτιστικού 
επιπέδου των αγροτών.

δ. Στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια καλυτέρευση 
της οικονομικής κατάστασης των αγροτών, στην 
εξασφάλιση δίκαιης ανταμοιβής της εργασίας 
τους, στην ανάπτυξη ανθρώπινων όρων ζωής στις 
αγροτικές περιοχές και στον περιορισμό της 
αστυφιλίας.

ε. Στην καλλιέργεια της συνεταιριστικής ιδέας και 
του συστήματος της αυτοδιαχείρισης, καθώς 
επίσης και στη βαθμιαία αλλαγή των θεσμών και

των δομών της αγροτικής οικονομίας, με τελικό 
στόχο τη συνεταιριστικοποίησή της.

στ. Στην αντίληψη των αγροτικών προβλημάτων μέσα 
στο γενικότερο πλαίσιο της ελληνικής πραγμα
τικότητας και οικονομίας και στο συσχετισμό τους 
με όλα τα εσωτερικά και διεθνή δεδομένα που τα 
επηρεάζουν.

ζ. Στη συνεργασία με τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις των εργαζομένων, καθώς επίσης και 
με τα θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και 
συνεργασίας του κράτους, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα κρα
τικά Ν.Π.Ι.Δ.

η. Στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 
κατοίκων των αγροτικών περιοχών.

θ. Στην προστασία και διαφύλαξη της καλλιεργγή- 
σιμης γης από το αλλοδαπό κεφάλαιο.

3. Για την επιτυχία των στόχων της, η Ομοσπονδία ασκεί
ιδιαίτερα τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α. Μελετά τα κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελμα
τικά προβλήματα των αγροτών και προωθεί τις 
πρόσφορες για την αντιμετώπισή τους λύσεις.

β. Επεξεργάζεται και προωθεί θεσμούς και προτείνει 
τη λήψη μέτρων, που συμβάλλουν στην ανύψωση 
του οικονομικού, πνευματικού και πολιτιστικού 
επιπέδου των αγροτών.

γ. Συνεργάζεται με τις Δημόσιες Αρχές, την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, τις Συνεταιριστικές και Συνδικα
λιστικές Οργανώσεις και τους εκπροσώπους των 
κοινωνικών ομάδων ή άλλων φορέων, για τη δια
μόρφωση, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων 
που αφορούν τους αγρότες.

δ. Οργανώνει διαλέξεις, συγκεντρώσεις, εκδρομές, 
καλλιτεχνικές, αθλητικές και γενικά πολιτιστικές 
και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

ε. Οργανώνει διαφωτιστικές εκστρατείες για τα προ
βλήματα των μελών της και των αγροτών γενικό
τερα, ενημερώνει κατάλληλα την Κυβέρνηση, τη 
Βουλή, τα πολιτικά κόμματα, καθώς επίσης και άλ
λες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τα 
προβλήματα των αγροτών και προτείνει τρόπους 
επίλυσής τους.

στ. Εκδίδει διαφωτιστικά φυλλάδια και κάθε είδους 
έντυπα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΜΕΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις-Κωλύματα εγγραφής

1. Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν Αγροτικοί
Σύλλογοι, που έχουν συσταθεί με βάση το Ν. 1361/83 
και έχουν την περιφέρειά τους μέσα στα όρια του 
γεωγραφικού διαμερίσματος του νομού....

2. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη της Ομοσπονδίας 
Αγροτικοί Σύλλογοι, οι οποίοι είναι μέλη άλλης Ομο
σπονδίας ή οι οποίοι βρίσκονται υπό εκκαθάριση.

Άρθρο 5
Όροι εισδοχής

1. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι, για να αποτελόσουν μέλη της
Ομοσπονδίας, πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς το 
Δ ιο ικητικό της Συμβούλιο, καταβάλλοντας και το 
ποσό των δρχ................ ως δικαίωμα εγγραφής.

2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιο- 
λογητικά:

α. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί της 
εγγραφής του ενδιαφερομένου Συλλόγου στο 
ειδικό βιβλίο Α.Σ.Ο. του άρθρου 21 Ν. 1361/83.

θ. Κατάλογο μελών του Συλλόγου και του Διοικητι
κού του Συ’μβουλίου.

γ. Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία 
αποφασίστηκε η προσχώρηση του Συλλόγου στην 
Ομοσπονδία, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και 
το Γ ενικό Γ ραμματέα του Συλλόγου.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.δ. 105/69 υπογεγραμμένη 
από τον Πρόεδρο, περί του ότι ο Σύλλογος δεν 
ανήκει σε άλλη Ομοσπονδία.

3. Επί της αίτησης εγγραφής αποφαίνεται το Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας μέσα σ’ ένα μήνα από την υποβολή της.

4. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί ή το Δ.Σ. πα- 
ραλείψει να αποφανθεί μέσα σ’ ένα μήνα από την υπο
βολή της, ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος δικαιούται να 
προσφύγει στο Ειρηνοδικείο της έδρας της Ομοσπον
δίας, σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 του 
Ν. 1361/83.

Άρθρο 6
Δικαιώματα μελών

1. Τα μέλη της Ομοσπονδίας έχουν ίσα δικαιώματα και 
μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από τη δύ
ναμή της, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 8 
του παρόντος.

2. Ιδιαίτερα τα μέλη της Ομοσπονδίας δικαιούνται:

α. Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους και 
να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ο
μοσπονδίας.

β. Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους 
στα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας σαν μέλη 
του Δ.Σ., της Ε.Ε. ή σαν αντιπρόσωποι σε τριτο
βάθμια όργανα διαλόγου καΓσυνεργασίας του 
Κράτους, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα κρατικά Ν.Π.Ι.Δ., και

στις οποιεσδήποτε επιτροπές ή ομάδες εργασίας 
της Ομοσπονδίας.

\

γ. Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους ή 
άλλους εκπροσώπους στις συγκαλούμενες από 
την Ομοσπονδία συσκέψεις ή συγκεντρώσεις.

δ Να χρησιμοποιούν τους χώρους και τις εγκατα
στάσεις της Ομοσπονδίας, για τη διοργάνωση πο
λιτιστικών, κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώ
σεων.

ε. Να πληροφορούνται τα σχετικά με την πορεία των 
υποθέσεων της Ομοσπονδίας θέματα και να 
λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των βιβλίων 
της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ
θρου 28 παρ. 2.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των μελών

1. Τα μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται:

α. Να καταβάλουν την τακτική μηνιαία συνδρομή. 
Το ύψος της συνδρομής αυτής, για κάθε Σύλλογο,
είναι το γινόμενο του αριθμού ...........  επί τον
αριθμό των αντιπροσώπων του.

Αγροτικοί Σύλλογοι, οι οποίοι λόγω του μικρού 
αριθμού των μελών τους δεν αντιπροσωπεύονται 
στην Ομοσπονδία, υποχρεούνται στην καταβολή 
μηνιαίας συνδρομής που αντιστοιχεί σε ένα αντι
πρόσωπο. Το ύψος της μηνιαίας αυτής συνδρο
μής μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε δύο 
χρόνια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 
Ομοσπονδίας, που λαμθάνεται με απόλυτη πλειο- 
ψηφία των παρόντων αντιπροσώπων των οικονο- 
νομικά τακτοποιημένων Συλλόγων-μελών. Με την 
ίδια πλειοψηφία λαμβάνεται και η απόφαση για 
την επιβολή εκτάκτων εισφορών στα μέλη της Ο
μοσπονδίας, που προορίζονται για την εκπλήρω
ση ειδικών σκοπών.
Για τη λήψη απόφασης, σχετικής με την αναπρο
σαρμογή της μηνιαίας συνδρομής και με την επι
βολή εκτάκτων εισφορών στα μέλη, απαιτείται η 
παρουσία του μισού τουλάχιστον αριθμού των 
αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων 
Συλλόγων-μελών.

β. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κατα
στατικού, των νόμων και τις αποφάσεις των οργά
νων της διοίκησης.

γ. Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους 
στις Γ ενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας και σε 
κάθε δραστηριότητά της και να μην προβαίνουν 
σε πράξεις, που βλάπτουν τα συμφέροντα της Ο
μοσπονδίας.

Άρθρο 8
Αποχώρηση — Αποβολή μέλους

1. Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε με έγ
γραφη δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, στην οποία επισυνάπτεται και 
η σχετική με την αποχώρηση απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του Συλλόγου-μέλους.

Η αίτηση περί αποχωρήσεως μπορεί να ανακληθεί 
μέσα σ' ένα μήνα από την υποβολή της, με έγγραφη
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πάλι αίτηση και αντίστοιχη ανακλητική απόφαση της 
Γ.Σ. του Συλλόγου-μέλους.
Με την εκπνοή της μηνιαίας προθεσμίας, το μέλος 
διαγράφεται από τη δύναμη της Ομοσπονδίας.

Για την επανεγγραφή μέλους, που αποχώρησε από 
την Ομοσπονδία, τηρείται η διαδικασία του άρθρου 5 
του παρόντος καταστατικού.

2. Σε περίπτωση διάλυσης Συλλόγου-μέλους της 
Ομοσπονδίας, θεωρείται ότι αυτό αποχώρησε από τη 
δύναμή της, από την ημερομηνία που οριστικοποιήθη- 
κε η απόφαση για τη διάλυση.

3. Αποβολή Συλλόγου-μέλους από την Ομοσπονδία 
μπορεί να γίνει για τους εξής λόγους:

α. Αν έπαυσε να έχει τις προϋποθέσεις για την από
κτηση της ιδιότητας του μέλους.

β. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση των τακτικών εισφο
ρών για διάστημα μεγαλύτερο του ενός χρόνου 
και άρνηση του μέλους να καταβάλει τις εισφορές 
του.

γ. Συμπεριφορά της διοίκησης ή της Γενικής 
Συνέλευσης του Συλλόγου-μέλους, που είναι 
αποδειγμένα αντίθετη και ασυμβίβαστη προς τους 
σκοπούς της Ομοσπονδίας.

δ. Για οποιοδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο.

4. Γ ια την αποβολή Συλλόγου-μέλους από την Ομοσπον
δία, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η 
οποία λαμθάνεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή οποι- 
ουδήποτε άλλου Συλλόγου-μέλους, με την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων.

5. Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, πριν από την 
ψηφοφορία που αποσκοπεί στην αποβολή μέλους, 
υποχρεούται να καλέσει το Δ.Σ. του Συλλόγου για την 
παροχή εξηγήσεων.
Ανάλογο δικαίωμα, για την ανάπτυξη των περί απο
βολής λόγων, διατηρεί και το Δ.Σ. ή εκπρόσωπος του 
Συλλόγου-μέλους, που προτείνει την αποβολή.

6. Η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των πα
ρόντων αντιπροσώπων μπορεί να επιβάλει τρίμηνη 
στέρηση των δικαιωμάτων του, σαν μέλος της 
Ομοσπονδίας, εφόσον κρίνει ότι δεν είναι τόσο σοβα
ρό το παράπτωμα και δεν είναι υπότροπο το μέλος 
που υπέπεσε σ’ αυτό.

7. Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται με μυστική ψηφο
φορία ν’ αποφασίσει για την αποβολή ή την τρίμηνη 
στέρηση δικαιωμάτων σε μία συνεδρίαση.

8. Το μέλος που αποθλήθηκε, μπορεί να επανεγγραφεί 
στην Ομοσπονδία δύο χρόνια μετά από την απόφα
ση της Γ.Σ. περί αποβολής ή την τελεσιδικία της από
φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 του Ν. 1361/83 και εφόσον εκπληρώνει τις 
προϋποθέσεις και δεν εμπίπτει στα κωλύματα, όπως 
προβλέπονται από το άρθρο 4 του καταστατικού και 
το άρθρο 9 του Ν. 1361/83.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Άρθρο 9

Όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, 

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, 

γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή, 

δ. Οι αντιπρόσωποι για τη Συνομοσπονδία.

I. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Άρθρο 10
Συγκρότηση — Ψήφοι

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ο
μοσπονδίας και απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
Συλλόγων-μελών, που έχουν εγγράφει στο μητρώο 
της Ομοσπονδίας και διατηρούν την ιδιότητά τους 
αυτή.

2. Κάθε Σύλλογος-μέλος μετέχει στη Γενική Συνέλευση 
της Ομοσπονδίας με τους αντιπροσώπους του, που 
εκπροσωπούν το Σύλλογο και ασκούν για λογαριασμό 
του το δικαίωμα ψήφου.

3. Ο αριθμός των αντιπροσώπων των Συλλόγων-μελών 
της Ομοσπονδίας καθορίζεται κάθε φορά από τον 
αριθμό των μελών που ψήφισαν στον Αγροτικό Σύλλο
γο για την ανάδειξη των αντιπροσώπων.

Αγροτικός Σύλλογος, στον οποίο ψήφισαν λιγότερα 
από σαράντα (40) μέλη, μετέχει στη Γ.Σ. της Ομοσπον
δίας με έναν αντιπρόσωπο.
Σε κάθε σαράντα (40) μέλη που ψήφισαν αντιστοιχεί 
ένας αντιπρόσωπος.
Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από 
το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο (δηλαδή 
το ελάχιστον 21/40), προστίθεται ένας ακόμη αντιπρό
σωπος.

Δεν αντιπροσωπεύεται ο Αγροτικός Σύλλογος, τα ψη- 
φίσαντα μέλη του οποίου δεν καλύπτουν τουλάχιστον 
το μισό του μέτρου.

Οι Σύλλογοι που δεν αντιπροσωπεύονται μετέχουν 
στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. με κάποιον εκπρόσωπό 
τους, που έχει μόνο δικαίωμα λόγου και δεν υπολο
γίζεται για την επίτευξη απαρτίας.
Τα Δ.Σ. των Συλλόγων-μελών οφείλουν να γνωστοποι
ούν τον κατάλογο των αντιπροσώπων τους στην Ομο
σπονδία, με δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου, 
περί του αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων 
μελών που ψήφισαν.

4. Ο αντιπρόσωπος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις 
σχέσεις του με την Ομοσπονδία μέσα στα πλαίσια των 
αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του εκπροσωπουμέ- 
νου Συλλόγου.

5. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Ο
μοσπονδίας δικαιούνται να λάβουν μέρος οι 
αντιπρόσωποι των οικονομικά τακτοποιημένων Συλλό
γων-μελών της Ομοσπονδίας.

6. Η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων είναι τρία 
(3) χρόνια. Οι αντιπρόσωποι νεοεγγραφόμενου 
μέλους ακολουθούν το υπόλοιπο της θητείας της Γ.Σ. 
της Ομοσπονδίας, στην οποία μετέχουν.

7. Οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων-μελών δικαιούνται να 
μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. της Ομοσπονδί
ας αμέσως μετά την εκλογή τους.
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8. Απόφαση Γ.Σ. Συλλόγου-μέλους, με την οποία ανακα
λείται αντιπρόσωπός του, ισχύει και εφαρμόζεται αμέ
σως, εκτός εάν ο ανακαλούμενος αντιπρόσωπος είναι 
μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. της Ομοσπονδίας ή της Συ
νομοσπονδίας, οπότε η ανάκληση ισχύει μετά τη λήξη 
της θητείας του αξιώματος που κατέχει.

9. Κάθε αντιπρόσωπος δικαιούται μιας ψήφου.
Οι αντιπρόσωποι δεν δικαιούνται να ψηφίοσυν στη 
Γ.Σ. της Ομοσπονδίας δΓ άλλου αντιπροσώπου.

Άρθρο 11
Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ο
μοσπονδίας· αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά 
και για το οποίο προβλέπει την αρμοδιότητά της ει
δική διάταξη νόμου ή του καταστατικού της ή για το 
οποίο δεν καθορίζεται άλλο αρμόδιο όργανο.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. ανήκουν:

α. Η εκλογή και ανάκληση των οργάνων της διοίκη
σης, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος αυτών.

β. Η αποβολή Συλλόγου-μέλους από την Ομοσπον
δία.

γ. Η έγκριση του ισολογισμού.

δ. Η τροποποίηση του καταστατικού.

στ. Η εκλογή αντιπροσώπου στη Συνομοσπονδία και 
σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργα
σίας με το Κράτος, τους Ο.Τ.Α. και τις άλλες κοι
νωνικές ομάδες, καθώς επίσης και η· ανάκλησή 
τους.

ζ. Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για συγκεκριμένους 
σκοπούς.

η. Η απόφάση για συμμετοχή σε Συνομοσπονδία.

θ. Το πρόγραμμα δράσης της Ομοσπονδίας.

ι. Η αναπροσαρμογή του ύψους της συνδρομής των 
Συλλόγων-μελών.

ια. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

ιβ. Ο καθορισμός του ύψους των εξόδων κίνησης και 
των ημερησίων αποζημιώσεων στα μέλη της διοί
κησης και τόυς αντιπροσώπους.

Άρθρο 12
Σύγκληση

1. Η Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. σε τακτική 
σύνοδο τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο υποχρεω
τικά.
Η Συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα της Ομο
σπονδίας ή όπου αλλού ορίσει το Δ.Σ. της Ομοσπον
δίας στην αρχή κάθε χρόνου. Η πρόσκληση περιέχει 

,· τα θέματα, για τα οποία συγκαλείται η συνέλευση και 
γνωστοποιείται στα μέλη της Ομοσπονδίας, με 
αποστολή της δέκα πλήρεις ημέρες πριν από την έ
ναρξη της συνόδου.

2. Το Δ.Σ. ή η Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να συγκαλέ- 
σουν τη Γ.Σ. σε έκτακτη σύνοδο, όταν κρίνουν ότι 
τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον της Ομοσπον
δίας.

3. Η Γ.Σ. συγκαλείται επίσης σε έκτακτη σύνοδο μετά 
από αίτηση του 1/5 των αντιπροσώπων των οικονομικά 
τακτοποιημένων Συλλόγων-μελών προς το Δ.Σ. της Ο
μοσπονδίας.

4. Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησης της Γ.Σ. η πρόσ
κληση περιέχει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, γνω
στοποιείται δε με αποστολή της στα μέλη της Ομο
σπονδίας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την 
έναρξη της συνόδου.
Σε περίπτωση άρνησης ή αδράνειας του Δ.Σ. εφαρ
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγρ. 3 του 
Νόμου 1361/83.

5. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γ.Σ. υπογράφονται: 
Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τους κατά το άρθρ. 18 
παρ. 2 του παρόντος νόμιμους αναπληρωτές του, 
όταν συγκαλείται με Λρωτοθουλία ή με ευθύνη του 
Δ.Σ.
Όταν συγκαλείται, ύστερα από απόφαση της Ελεγκτι
κής Επιτροπής, υπογράφονται από τον Προϊστάμενο ή 
τον αναπληρωτή της.
Όταν τέλος συγκαλείται,' ύστερα από εντολή του Ει
ρηνοδικείου, από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, όπως 
ορίστηκε από τον Ειρηνοδίκη, σύμφωνα με το άρθρο 
14 παρ. 3 του Ν. 1361/83.

Άρθρο 13
Απαρτία

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν στη συνεδρίαση 
παραβρίσκεται το 1/3 των αντιπροσώπων, των οικο- 
μικά τακτοποιημένων Συλλόγων-μελών. Η ύπαρξη 
απαρτίας βεβαιώνεται με την ανάγΥωση του κα
ταλόγου των αντιπροσώπων των Συλλόγων-μελών. 
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την έναρξη της συ
νεδρίασης, επαναλαμβάνεται η ανάγνωση του καταλό
γου των αντιπροσώπων μετά μία ώρα και εφόσον δια
πιστωθεί απαρτία, αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.

2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται χωρίς 
άλλη διατύπωση στον ίδιο τόπο και την ίδια μέρα και 
ώρα της επόμενης εβδομάδας. Γι’ αυτήν απαιτείται η 
παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) του α
ριθμού των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιη
μένων Συλλόγων-μελών.

3. Γ ια τη λήψη απόφασης που αναφέρεται στη διάλυση 
της Ομοσπονδίας, την τροποποίηση του καταστατι
κού, την ανάκληση μέλους Δ.Σ., της Ε.Ε., αντιπροσώ
που στη Συνομοσπονδία, ή εκπροσώπου της Ομο
σπονδίας σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συ
νεργασίας με το Κράτος, Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. 
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού (1/2) 
του αριθμού των αντιπροσώπων των οικονομικά τα
κτοποιημένων Συλλόγων-μελών.

Άρθρο 14
Συνεδρίαση — Συζήτηση — Ψηφοφορία

1. Στην έναρξη της συνεδρίασης η Συνέλευση εκλέγει 
από τους παρόντες αντιπροσώπους Τριμελές 
Προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δύο 
Αντιπροέδρους, καθώς και Γραμματέα. Μέχρι την 
εκλογή τους καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης 
ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρω
τής του, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 τόυ παρόν
τος.
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2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης όταν εκλεγεί ορίζει δύο 
αντιπροσώπους σαν ψηφολέκτες, εκτός αν η Γ.Σ. έχει 
σαν θέμα διενέργεια αρχαιρεσιών, οπότε εκλέγεται 
κατά το άρθρο 25 του παρόντος εφορευτική επιτρο
πή.
Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνονται, 
τηρούνται πρακτικά από το Γραμματέα, που υπογρά
φονται από τον Πρόεδρο, τους αντιπροέδρους, το 
Γραμματέα και τους ψηφολέκτες ή την Εφορευτική 
Επιτροπή.

3. Η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει απο
φάσεις μόνο πάνω σε θέματα, που αναγράφονται στην 
ημερήσια διάταξη.
Ειδικά τα θέματα αναβολής ή διακοπής της Συνέλευ
σης, σύγκλησης νέας, εκλογής προεδρείου, καθώς και 
η μεταβολή της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης ή του τόπου συνεδρίασης δεν είναι αναγκαί
ο να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

4. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνον- 
ται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορεί να 
γίνουν με ανόρθωση των αντιπροσώπων ή ανύψωση 
των χεριών ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως διά 
βοής.
Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφο
δέλτια με την εποπτεία και τον έλεγχο ψηφολεκτών ή, 
προκειμένου για αρχαιρεσίες, της Εφορευτικής Επι
τροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα, εφόσον 
είναι ομοιόμορφα και δεν περιλαμβάνουν σημεία ή 
φράσεις άσχετες με το θέμα, που να παραβιάζουν 
κατά την κρίση των ψηφολεκτών ή της Εφορευτικής 
Επιτροπής, τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

5. Μυστική ψηφοφορία γίνεται υποχρεωτικά για εκλογές 
Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής 
Επιτροπής και αντιπροσώπων σε Συνομοσπονδία και 
σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας 
με το Κράτος, Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ., θέματα 
εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, 
προσωπικά ζητήματα, διάλυση της Ομοσπονδίας, απο
βολή Συλλόγου-μέλους και τρίμηνη στέρηση των δι
καιωμάτων του.
Η ψηφοφορία πάνω σε όλα τα θέματα είναι φανερή.

6. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής 
Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα 
απαλλαγής τους από ευθύνες προς την Ομοσπονδία.

7. Οι ψηφολέκτες ή η Εφορευτική Επιτροπή, κατά περί
πτωση, φροντίζουν κατά τις ψηφοφορίες ν’ απομα
κρύνονται από την αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσω
πα που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 15
Απόφαση

1. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμθάνεται με 
σχετική πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 
μεταξύ των δύο προτάσεων που πλειοψήφισαν σχετι- 
κώς και αν επέλθει και νέα ισοψηφία, η πρόταση θεω
ρείται ότι απορρίφθηκε.
Σε περίπτωση αρχαιρεσιών, αν επέλθει ισοψηφία, γί
νεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

2. Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση της Ομοσπον
δίας και την τροποποίηση του καταστατικού, απαιτεί
ται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού 
των παρόντων αντιπροσώπων.

3. Για τη λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της Ομο
σπονδίας σε Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, 
την κήρυξη κάθε μορφής αγροτικών κινητοποιήσεων, 
την αποβολή Συλλόγου-μέλους από την Ομοσπονδία, 
την εκλογή αντιπροσώπων σε θεσμοθετημένα όργανα, 
την επιβολή εισφοράς στα μέλη για συγκεκριμένους 
σκοπούς, την εκλογή των μελών της Εφορευτικής £- 
πιτροπής, την ανάκληση των μελών των οργάνων δι
οίκησης και των οποιωνδήποτε αντιπροσώπων της 
Ομοσπονδίας, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση 
που προβλέπεται απ’ το παρόν καταστατικό, απαιτεί
ται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώ
πων.

4. Τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια λαμθάνονται υπόψη 
σαν παρόντα για το σχηματισμό των ανωτέρω πλειο- 
ψηφιών.

II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16
Συγκρότηση

1. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας ασκείται από το Διοι
κητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από........μέλη,
που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ομο
σπονδίας, μεταξύ των Αντιπροσώπων των Συλλόγων- 
μελών, που έχουν εγγράφει στη δύναμη της Ομοσπον
δίας δύο (2) μήνες πριν από τις εκλογές.
Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν 
πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

4. Σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, παραίτησης ή αδι
καιολόγητης αποχής μέλους του Δ.Σ. από τις εργασί
ες του, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι μή
νες, το μέλος αναπληρώνεται από υποψήφιο του ίδιου 
συνδυασμού.
Εάν δεν υπάρχει αναπληρωτής από τον ίδιο συνδυα
σμό, το μέλος του Δ.Σ. αναπληρώνεται από επιλαχόν- 
τα του συνδυασμού, ο οποίος θα εδικαιώνετο την έ
δρα, εάν ο συνδυασμός, του οποίου το μέλος πρέπει 
να αναπληρωθεί δεν υπήρχε ή εάν δεν περιελάμβανε 
τόσα μέλη σαν υποψήφιους, όσα του αναλογούσαν να 
εκλέξει σύμφωνα με την εκλογική του δύναμη.
Τα αναπληρωματικά μέλη που καθίστανται τακτικά, α
κολουθούν τη θητεία των υπόλοιπων τακτικών μελών.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά 
του ευθύς μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέ
λευση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα 
μέλη του τον Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, ένα Γενικό 
Γραμματέα και τον Ταμία.

Ανακατανομή των αξιωμάτων αυτών επιτρέπεται πάν
τοτε μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμ
βουλίου.
Τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού 
Γ ραμματέα και Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο 
ίδιο πρόσωπο.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία 
φορά το μήνα στην έδρα της Ομοσπονδίας ή όπου 
αλλού αποφασίσει στην αρχή του χρόνου, ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιείται στα

50



μέλη του πέντε (5) ημέρες πριν απ' την έναρξη της 
συνεδρίασης και περιέχει τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.
Το Δ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή 
τον νόμιμο αναπληρωτή του, όταν το ζητήσουν τα 2/5 
τουλάχιστον από τα μέλη του, ή η Ελεγκτική Επιτρο
πή με έγγραφη αίτηση, η οποία περιέχει τους λόγους 
της σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν 
τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απάντα.

8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται 
με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν μπορεί να εί
ναι μικρότερη από την απόλυτη πλειοψηφία του συνό
λου των μελών του Δ.Σ. Για την κήρυξη κάθε μορφής 
αγροτικών κινητοποιήσεων απαιτείται απόφαση, που 
λαμθάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
μελών του Δ.Σ.

9. Δεν επιτρέπεται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλί
ου να είναι ταυτόχρονα και μέλος Διοικητικού Συμ
βουλίου άλλης Α.Σ.Ο. (Αγροτικού Συλλόγου ή Συνομο
σπονδίας).

Σε περίπτωση τέτοιας εκλογής, ο αντιπρόσωπος που 
συγκεντρώνει τις δύο αυτές ιδιότητες, θεωρείται ότι 
παραιτείται από το αξίωμα που προγενέστερα απέκτη
σε, εκτός αν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα 
της εκλογής του υποβάλλει δήλωση του Ν.Δ. 105/69, 
προς τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας ή τον νόμιμο α
ναπληρωτή του, ότι δεν αποδέχεται το νέο αξίωμα.

10. Στα μέλη του Δ.Σ., της Ε.Ε. και στους αντιπροσώπους 
μπορεί να καταβάλλεται ανάλογη αποζημίωση, ανε
ξάρτητη από τα έξοδα κίνησης και παράστασης, για 
την ενασχόλησή τους με τις εργασίες της Ομοσπον
δίας. Το ύψος της αποζημίωσης, καθώς και των εξό
δων κίνησης και παράστασης, καθορίζεται από τη Γε
νική Συνέλευση της Ομοσπονδίας στην αρχή κάθε η
μερολογιακού έτους και ισχύει για όλο το χρόνο.

Αρθρο 17
Αρμοδιότητες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάνω σε όλα τα 
θέματα που αφορούν τη Διοίκηση, τη διαχείριση και 
γενικά τη λειτουργία της Ομοσπονδίας για την επίτευ
ξη των σκοπών της, μέσα στα πλαίσια του νόμου, του 
παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ ενι
κής Συνέλευσης.

2. Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία δικαστικά ή εξώ- 
δικα.

θ. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνε
λεύσεις και καθορίζει τα θέματα που θα συζητη
θούν σ' αυτές.

γ. Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γ ενικής Συ
νέλευσης και εποπτεύει την εκτέλεσή τους.

δ. Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος.

ε. Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα διοίκησης και 
λειτουργίας της Ομοσπονδίας και ορίζει το ανώτα
το χρηματικό ποσόν που ο Ταμίας μπορεί να δια
τηρεί στο ταμείο του για τα έξοδα αυτά.

στ. Διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό 
προσωπικό της Ομοσπονδίας.

ζ. Κηρύσσει κάθε μορφής αγροτικές κινητοποιήσεις.

Άρθρο 18
Εκπροσώπηση — Υπογραφή εγγράφων

1. Το νομικό πρόσωπο της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται 
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος δέχεται όλα τα έγγραφα που απευθύ
νονται ή κοινοποιούνται στην Ομοσπονδία και υπο
γράφει όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας προς τις 
δημόσιες αρχές ή προς τρίτους.

2. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου νόμιμοι ανα
πληρωτές του είναι ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός 
κωλύεται, μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση 
του Προέδρου.

3. Τα έγγραφα προς τον Ταμία για πληρωμή, είσπραξη ή 
ανάληψη χρημάτων της Ομοσπονδίας από Τράπεζες, 
Οργανισμούς και λοιπές υπηρεσίες υπογράφονται 
από τον Πρόεδρο ή τους νόμιμους αναπληρωτές του.

Άρθρο 19
Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., επιπλέον των όσων αναφέρονται
στο προηγούμενο άρθρο, έχει και τις παρακάτω αρμοδιό
τητες:

α. Προωθεί και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και 
της Γ.Σ.

β. Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του Δ.Σ.

γ. Επιβλέπει την ταμειακή κατάσταση της Ομοσπον
δίας.

δ. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνε
δριάσεις και φροντίζει για την αποστολή προσκλή
σεων των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

ε. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

στ. Εκθέτει την κατάσταση της Ομοσπονδίας και τη 
δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές 
Συνελεύσεις.

Άρθρο 20
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου — Γενικού Γραμματέα

1. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
της Ομοσπονδίας σ' όλες του τις αρμοδιότητες, σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και 
γενικά πρόσκαιρης και δικαιολογημένης αδυναμίας να 
εξασκήσει τα καθήκοντά του.

2. Ο Γ ενικός Γ ραμματέας της Ομοσπονδίας τηρεί και φυ
λάει τα εξής έγγραφα και βιβλία:

α. Κάθε έγγραφο που αποστέλλεται ή κοινοποιείται 
προς την Ομοσπονδία, καθώς επίσης και αντίγρα
φο κάθε εγγράφου, το οποίο η Ομοσπονδία απο
στέλλει ή κοινοποιεί προς τρίτους.

β. Όλα τα βιβλία της Ομοσπονδίας, όπως αυτά προ- 
θλέπονται στο άρθρο 22 του Ν. 1361/83 και 28 του 
καταστατικού.

γ. Τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας και το αρχείο της.
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3. Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει όσα έγγραφα απο- 
στέλλονται με φροντίδα του σε τρίτους μετά από α
πόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού 
Συμβουλίου και γενικά εκτελεί τις εντολές της Γενι
κής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που 
απευθύνονται σ’ αυτόν.

4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού 
Γραμματέα, και γενικά πρόσκαιρης και δικαιολογημέ
νης αδυναμίας να εξασκήσει τα καθήκοντά του, το 
Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του για 
αναπλήρωσή του.

Αρθρο 21
Ταμίας

Ο ταμίας ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία σύμφωνα με το
καταστατικό και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Ιδιαίτερα έχει τα εξής καθήκοντα:

α. Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση την εν
τολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

β. Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματό
γραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.

γ. Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και 
καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό.

δ. Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή, σχετικά με 
την οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας.

ε. Καταθέτει στην Α.Τ.Ε. κάθε χρηματικό ποσό που υ
περβαίνει το ποσόν που μπορεί να κρατάει στο Τα
μείο του, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.

III. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρθρο 22
Συγκρότηση

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συ
νέλευση μεταξύ των αντιπροσώπων των οικονομικά 
τακτοποιημένων Συλλόγων-μελών ταυτόχρονα με το 
Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο αριθμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής ορί
ζεται σε ......  Η διάρκεια της θητείας των μελών της
Ελεγκτικής Επιτροπής είναι Λρία (3) χρόνια και ακο
λουθεί πάντοτε τη θητεία των μελών του Δ.Σ.

2. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται μεταξύ 
των αντιπροσώπων των Αγροτικών Συλλόγων-μελών 
της Ομοσπονδίας, που έχουν γραφεί στη δύναμή της 
δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τις εκλογές.

3. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν 
πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της 
αμέσως μετά την εκλογή της και εκλέγει μεταξύ των 
μελών της τον Προϊστάμενο, ο οποίος διευθύνει τις 
εργασίες και τον Αναπληρωτή του, ο οποίος τον αντι
καθιστά σε περίπτωση κωλύματος.
Ανακατανομή αξιωμάτων επιτρέπεται πάντοτε μέχρι 
τη λήξη της θητείας της Επιτροπής.

5. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία 
φορά κάθε τρίμηνο στην έδρα της Ομοσπονδίας, ύ
στερα από πρόσκληση του Προϊσταμένου της. Η πρό
σκληση περιέχει τα θέματα, για τα οποία συγκαλείται

η Ελεγκτική Επιτροπή και γνωστοποιείται στα μέλη 
της έξι (6) ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρί
ασης. Αν ο Προϊστάμενος παραλείψει να πραγματο
ποιήσει τη σύγκληση, δικαιούνται να τη συγκαλέσουν 
δύο μέλη της.

6. Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να συνέλθει και έκτα
κτα κάθε φορά που κριθεί αναγκαίο από τον Προϊστά
μενο ή ζητηθεί από τα 2/5 τουλάχιστον των μελών της 
ή από το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη αίτηση 
προς τον Προϊστάμενο, στην οποία πρέπει να αναφέ- 
ρονται τα προς συζήτηση θέματα.

7. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν τα 
παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

8. Οι αποφάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής παίρνονται 
με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την απόλυ
τη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.

9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του καταστατικού 
εφαρμόζεται ανάλογα.

Αρθρο 23 
Αρμοδιότητες

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την 
οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας.

2. Ιδιαίτερα η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την απογρα- 
φή και τον ετήσιο ισολογισμό, συντάσσει δε για κάθε 
οικονομική χρήση έκθεση, την οποία θέτει υπόψη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης 
πριν από την έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και 
του ισολογισμού.

3. Οι αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής ασκούν
ται απ’ αυτή συλλογικά, μεμονωμένο δε μέλος της 
μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα μετά από 
ειδική εξουσιοδότησή της.

Αρθρο 24
Αντιπρόσωποι

1. Η Ομοσπονδία εκλέγει για τη Γ.Σ. της Συνομοσπον
δίας Αγροτικών Συλλόγων ......................  στην οποία
συμμετέχει, αντιπροσώπους, ο αριθμός των οποίων 
καθορίζεται από το καταστατικό της Συνομοσπονδίας.

2. Οι αντιπρόσωποι για τη Συνομοσπονδία εκλέγονται 
μεταξύ των αντιπροσώπων των Αγροτικών Συλλόγων- 
μελών της Ομοσπονδίας, που αποτελούν τη Γενική 
Συνέλευσή της και που έχουν εγγράφει σ' αυτήν του
λάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τις εκλογές.

Αρθρο 25
Εφορευτική Επιτροπή

1. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή Εφορευτι
κή Επιτροπή.

2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται με 
μυστική ψηφοφορία από τη Γ Σ. της Ομοσπονδίας και 
δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμ
βούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή ή για αντιπρόσωποι.

3. Οι υποψήφιοι αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο και 
εκλέγονται εκείνοι που θα συγκεντρώσουν το μεγαλύ
τερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται 
κλήρωση.

4. Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνον- 
ται με πλειοψηφία.
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Άρθρο 26
Διεξαγωγή Ψηφοφορίας

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, 
Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στη Συνομο
σπονδία Αγροτικών Συλλόγων γίνονται με μυστική ψη
φοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

2. Οι υποψήφιοι για τα ως άνω αξιώματα κατέρχονται 
στις εκλογές σε συνδυασμούς ή χωριστά (μεμονω
μένα).

3. Στις αρχαιρεσίες μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυ- 
χόντων μπορεί να παραβρίσκεται ένας αντιπρόσωπος 
κάθε συνδυασμού ή χωριστού υποψηφίου.

4. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτι
κής Επιτροπής, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσώ
πων μοιράζονται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με 
την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων 
ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής 
ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται 
για τη Συνομοσπονδία. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης 
και σε περίπτωση κλάσματος ο πλησιέστερος προς το 
κλάσμα ακέραιος αριθμός αποτελεί το εκλογικό μέ
τρο.
Εάν το κλάσμα ισούται με το μισό (1/2) της μονάδας, 
σαν εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραι
ος αριθμός.
Κάθε συνδυαρμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δι
οικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, και ε
κλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το 
εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτί
ων που έλαβε.

5. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτε
ρο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβά
νει μία έδρα στο όργανο, για το οποίο είχε θέσει υ
ποψηφιότητα, ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ή
ταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

6. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότε- 
ρους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει 
τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνον αντιπρο
σώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

7. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των 
αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέ- 
μονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους, που έ
χουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέ
ξει ένα τουλάχιστον αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγ
κεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από 
το ένα τρίτο (1/3) του εκλογικού μέτρου κατά τη σει
ρά του αριθμού των υπολοίπων.

8. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντι
προσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμο
γή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, 
κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το 
μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, κατά σειρά επι
τυχίας.
Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΠΟΡΟΙ — ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Άρθρο 27
Πόροι — Οικονομικές ενισχύσεις

1. Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:

α. Οι συνδρομές των Συλλόγων-μελών της.

β. Εισφορές των Συλλόγων-μελών της εκούσιες ή ε
πιβαλλόμενες με απόφαση της Γ.Σ. της Ομοσπον
δίας για συγκεκριμένους σκοπούς.

γ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία της Ομοσπονδίας.

δ. Ενισχύσεις δευτεροβαθμίων και τριτοβαθμίων συ
νεταιριστικών οργανώσεων, που μπορεί να δίνον
ται με απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης.

ε. Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές 
και από γιορτές ή άλλες εκδηλώσεις.

2. Οι εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε είδους 
οικονομικές ενισχύσεις προς την Ομοσπονδία γίνον
ται πάντα επώνυμα.

3. Απαγορεύεται να δέχεται η Ομοσπονδία οικονομικές 
ενισχύσεις από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πο
λιτικές οργανώσεις.

Άρθρο 28
Βιβλία της Ομοσπονδίας

1. Η Ομοσπονδία τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλί
α, τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημέ
να, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται, από το Γραμ- 
ματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Ομοσπονδίας.

α. Μητρώο των Συλλόγων-μελών, στο οποίο καταχω- 
ρούνται τα στοιχεία του Συλλόγου-μέλους, δηλα
δή η επωνυμία, η χρονολογία εγγραφής, ο αριθ
μός των φυσικών προσώπων-μελών του, ο αριθμός 
και το ονοματεπώνυμο των αντιπροσώπων, τα μέ
λη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. κλπ.

β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συ
νελεύσεων.

, \  γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.

δ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής 
Επιτροπής.

ε. Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, 

στ. Βιβλίο περιουσίας.

2. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Συλλόγων-μελών έχουν το 
δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω βιβλίων 
σε ημέρα και ώρα της εβδομάδας, που καθορίζεται με 
απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, που ισχύει για 
ένα χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29
Εκλογή αντιπροσώπων σε θεσμοθετημένα όργανα

1. Οι αντιπρόσωποι για τα αναγραφόμενα στο άρθρο 19 
του νόμου 1361/83 θεσμοθετημένα όργανα εκλέγον
ται από τη Γ ενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας με μυ
στική ψηφοφορία.
Οι υποψήφιοι αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο και 
εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν το μεγαλύ
τερο αριθμό ψήφων.

Στην περίπτωση που στην ίδια περιφέρεια υπάρχουν 
και άλλες Ομοσπονδίες και η συμμετοχή ή η εκπροσώ-
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πηση όλων δεν είναι δυνατή λόγω του περιορισμένου 
αριθμού των αντιπροσώπων, η Ομοσπονδία ορίζει κοι
νούς εκπροσώπους με τις άλλες Ομοσπονδίες της πε
ριοχής. Ο ορισμός των εκπροσώπων αυτών γίνεται με
τά από συνεννόηση των Διοικητικών Συμβουλίων των 
Ομοσπονδιών, η δε εκλογή τους σύμφωνα με την πα
ράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 30
Τροποποίηση καταστατικού

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται 
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με φανερή ονο
μαστική ψηφοφορία. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, ό
ταν είναι παρόντες οι μισοί τουλάχιστον αντιπρόσω
ποι των οικονομικά τακτοποιημένων Συλλόγων-μελών 
της Ομοσπονδίας.
Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού 
λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) 
του αριθμού των παρόντων στη Συνέλευση αντιπρο
σώπων.

2. Τα άρθρα, που πρόκειται να τροποποιηθούν, πρέπει 
να αναγράφονται με λεπτομέρεια στην πρόσκληση 
της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει και εφαρ
μόζεται μόνο μετά την εγγραφή της στο ειδικό βιβλίο 
Α.Σ.Ο. που τηρείται από το Πρωτοδικείο της έδρας 
της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ
θρου 21 του Ν. 1361/83.

Άρθρο 31
Διάλυση και εκκαθάριση

1. Η εκούσια (θεληματική) διάλυση της Ομοσπονδίας γί
νεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμ- 
βάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του 
αριθμού των παρόντων αντιπροσώπων.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες οι 
μισοί τουλάχιστον αντιπρόσωποι των οικονομικά τα
κτοποιημένων Συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας.

2. Η Ομοσπονδία διαλύεται, αν ο αριθμός των Συλλόγων- 
μελών της μειωθεί σε λιγότερους από έξι ή τρεις αντί
στοιχα, σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 9 παρ. 
1 (α) του Ν. 1361/83.

3. Η Ομοσπονδία μπορεί να διαλυθεί με απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου, κατόπιν αιτήσεως του 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή του ενός πέμπτου (1/5) του

συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των Συλλόγων- 
μελών της.

α. Αν λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών της ή 
από άλλες αιτίες δεν είναι δυνατή η ανάδειξη δι
οίκησης ή γενικά είναι αδύνατη η λειτουργία της 
Ομοσπονδίας σύμφωνα με το καταστατικό.

β. Αν λόγω μακροχρόνιας αδράνειας θεωρηθεί ότι 
έχουν εγκαταλειφθεί οι σκοποί της Ομοσπονδίας.

γ. Αν η Ομοσπονδία επιδιώκει σκοπό διαφορετικό α
πό αυτόν που καθορίζεται στο καταστατικό της ή 
αν ο σκοπός ή η λειτουργία της Ομοσπονδίας 
απέβησαν παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθείοι προς 
τη δημόσια τάξη. »

4. Η Ομοσπονδία από τη διάλυσή της τελεί υπό εκκαθά
ριση. Χρέη εκκαθαριστή αναλαμβάνει η Ελεγκτική Ε
πιτροπή, η δε περιουσία της Ομοσπονδίας περιέρχε
ται στη Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, στην ο
ποία υπάγεται και εφόσον δεν υπάγεται σε Συνομο
σπονδία, στους Αγροτικούς Συλλόγους-μέλη της.

Άρθρο 32
Σφραγίδα

Η Ομοσπονδία διατηρεί επίσημη σφραγίδα κυκλικού σχή
ματος, που αναγράφει την επωνυμία της Ομοσπονδίας και 
το έτος ίδρυσής της.

Άρθρο 33 *
Για όσα θέματα δεν προβλέπεται ρύθμιση από το παρόν 
καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1361/83 «Για τις 
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις».

Άρθρο 34

Το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από 34 άρθρα, 
συζητήθηκε και ψηφίστηκε, αφού εγκρίθηκε κατ’ άρθρο 
και στο σύνολο από τη Συνέλευση των ιδρυτών, σήμερα
τ η ν .........................................................................................
υπογράφεται από τους αντιπροσώπους των Συλλόγων-με
λών της Ομοσπονδίας, θα τεθεί δε σε ισχύ, αφού εγκρι- 
θεί από το αρμόδιο δικαστήριο και εγγράφει η Ομοσπον
δία στο ειδικό βιβλίο Α.Σ.Ο. του Πρωτοδικείου, σύμφωνα 
με το άρθρο 21 του Ν. 1361/83.

Αριθμός απόφασης Πρωτοδικείου: ....................................

Αριθμός καταχώρισης στο βιβλίο του Πρωτοδικείου: ......


