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ΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
«ΑΓΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΙ, ΜΟΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΘΣ
ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΤΟΥ ΑΓΟΤΙΚΟΥ ΧΩΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
τισ 7 Απριλίου 2016 εςτάλθ ςτθν Ο.Κ.Ε. προσ γνωμοδότθςθ χζδιο Νόμου από τον
Τπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, κ. Ε. Αποςτόλου, με κζμα: «Αγροτικοί
Συνεταιριςμοί, Μορφζσ Συλλογικήσ Οργάνωςησ του Αγροτικοφ Χϊρου και άλλεσ
διατάξεισ».
Η Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ Ο.Κ.Ε. αποφάςιςε να γνωμοδοτιςει επί του χεδίου
Νόμου και ςφςτθςε Επιτροπι Εργαςίασ αποτελοφμενθ από τουσ κ.κ. Γεϊργιο Γωνιωτάκη,
Γεϊργιο Καρανίκα, Ιωάννη Κάκκο, Κωνςταντίνο Σκιαδά, Βαςίλη Λφτη.
Ωσ πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εργαςίασ ορίςτθκε ο κ. Γ. Γωνιωτάκησ, Αντιπρόεδροσ τησ
Ο.Κ.Ε. τισ εργαςίεσ τθσ Επιτροπισ Εργαςίασ ςυμμετείχε ωσ εμπειρογνϊμων θ κυρία ΆνναΑνδριανή Μητροποφλου, Νομικόσ.
Η Επιτροπι Εργαςίασ ολοκλιρωςε τθσ εργαςίεσ τθσ τθ Δευτζρα 18 Απριλίου 2016.
Κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, θ Γνϊμθ αποςτζλλεται ςτον
αρμόδιο Τπουργό και ςτθν Ολομζλεια τθσ Βουλισ.
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Α.

ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
Σο υπό αξιολόγθςθ ςχζδιο νόμου του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και

Σροφίμων, όπωσ κατατζκθκε ςτθ Βουλι των Ελλινων, είναι διαρκρωμζνο ςε 12
Κεφάλαια και περιλαμβάνει ςυνολικά 51 Άρθρα.
Σο Κεφάλαιο Αϋ (Άρθρα 1-3) περιλαμβάνει Γενικζσ Διατάξεισ για τουσ
Αγροτικοφσ Συνεταιριςμοφσ.
Σο Κεφάλαιο Βϋ (Άρθρα 4-5) αφορά ςτθ ςφςταςη των Αγροτικϊν
Συνεταιριςμϊν (όροι ςφςταςθσ – καταχϊρθςθ καταςτατικοφ, τφποσ-περιεχόμενο
καταςτατικοφ).
Σο Κεφάλαιο Γϋ (Άρθρα 6-8) αναφζρεται ςτισ προχποθζςεισ που πρζπει να
πλθροφν τα μζλη ενόσ Αγροτικοφ Συνεταιριςμοφ και ςτα δικαιϊματα και
υποχρεϊςεισ τουσ.
Σο Κεφάλαιο Δϋ (Άρθρα 9-10) αφορά ςτα κζματα: ςυνεταιριςτικό κεφάλαιο
– ςυνεταιριςτική μερίδα και ευθφνη – υποχρεϊςεισ του μζλουσ προσ τρίτουσ.
Σο Κεφάλαιο Εϋ (Άρθρα 11-17) περιλαμβάνει τα κζματα διοίκηςησ του
Αγροτικοφ Συνεταιριςμοφ (Όργανα Διοίκθςθσ – Γενικι υνζλευςθ – Διοικθτικό και
εποπτικό υμβοφλιο – Αρχαιρεςίεσ).
Σο Κεφάλαιο ΣΤϋ (Άρθρα 18-20) ρυκμίηει τα κζματα κρατικήσ εποπτείασ και
ελζγχου των Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν.
Σο Κεφάλαιο Ηϋ (Άρθρα 21-23) αφορά ςτθν οικονομική διαχείριςη των
Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν.
Σο Κεφάλαιο Θϋ (Άρθρα 24-27) περιλαμβάνει τισ διατάξεισ που αφοροφν ςτθ
ςυγχϊνευςη – πτϊχευςη – διάλυςη - εκκαθάριςη των Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν.
Σο Κεφάλαιο Θϋ (Άρθρο 28) αναφζρεται ςτισ ποινικζσ διατάξεισ κατά των
προςϊπων που μπορεί να υποπζςουν ςε παραβάςεισ ςχετικά με τθ λειτουργία και
τον ζλεγχο των Αγροτικϊν υνεταιριςμϊν.
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Σο Κεφάλαιο Ιϋ (Άρθρα 29-30) αφορά ςτισ ςχζςεισ των Αγροτικϊν
Συνεταιριςμϊν και του κράτουσ.
Σο Κεφάλαιο ΙΑϋ (Άρθρα 31-41) περιλαμβάνει διατάξεισ για άλλουσ
ςυλλογικοφσ φορείσ (Κλαδικοί αγροτικοί ςυνεταιριςμοί, αναγκαςτικοί αγροτικοί
ςυνεταιριςμοί, αγροτικζσ εταιρικζσ ςυμπράξεισ, διεπαγγελματικζσ οργανϊςεισ,
αγροδιατροφικζσ ςυμπράξεισ τθσ Περιφζρειασ κ.α.)
Σζλοσ το Κεφάλαιο ΙΒϋ (Άρθρα 42-52) περιλαμβάνει ειδικζσ και τελικζσ
διατάξεισ.

Β.

ΓΕΝΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ειςαγωγική παρατήρηςη: Το Σχζδιο Νόμου απεςτάλθ ςτθν Ο.Κ.Ε. προσ
γνωμοδότθςθ (κατόπιν αιτιματοσ τθσ ιδίασ) μετά τθν κατάκεςι του ςτθ Βουλι. Ωσ
εκ τοφτου, δεν κατζςτθ δυνατι θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ γνωμοδότθςθσ παρά
μόνο μετά το πζρασ των ςυνεδριάςεων τθσ Διαρκοφσ Κοινοβουλευτικισ Επιτροπισ
Παραγωγισ και Εμπορίου. Συνεπϊσ, θ Γνϊμθ κατ’ ανάγκθ υποβάλλεται απευκείασ
ςτον αρμόδιο Υπουργό και ςτα μζλθ τθσ Ολομζλειασ τθσ Βουλισ εν όψει και τθσ
ζναρξθσ τθσ ςυηιτθςισ του ςτο όργανο αυτό τθν Τετάρτθ 20.4.2016.

Η κεςμοκζτθςθ των αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν ςτθν Ελλάδα χρονολογείται
από το 1914-1915, με το νόμο 602/1915 που αφοροφςε όλα τα είδθ ςυνεταιριςμοφ.
Ζκτοτε ζχουν ψθφιςκεί άλλοι πζντε νόμοι (921/1979, 1541/1985, 2196/1993,
2810/2000 και 4015/2011) κακϊσ και πλικοσ τροποποιιςεων των νόμων αυτϊν. Σο
υπό ςυηιτθςθ ςχ/ν αποτελεί ςυνζχεια τθσ πρακτικισ αυτισ που κάκε άλλο παρά
ςυνζβαλε ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων των ςυνεταιριςμϊν.
Εξετάηοντασ τισ πρόςφατεσ νομοκετικζσ παρεμβάςεισ, διαπιςτϊνεται ότι ο ν.
2810/2000 αποτφπωνε επαρκϊσ επτά (7) διεκνείσ ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ1, τισ

1

Οη επηά (7) δηεζλείο πλεηαηξηζηηθέο Αξρέο: (1ε) Δζεινληηθή θαη ειεύζεξε ζπκκεηνρή, (2ε)
Γεκνθξαηηθή δηνίθεζε εθ κέξνπο ησλ κειώλ, (3ε) Οηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ κειώλ, (4ε)
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ςυνεταιριςτικζσ αξίεσ και θκικζσ ςυνεταιριςτικζσ αξίεσ, ςυνεπϊσ και διευκόλυνε τθ
ςυνεταιριςτικι αυτονομία2. Όςοι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί τον ακολοφκθςαν και
κρατικθκαν μακριά από τον κομματικό εκμαυλιςμό λειτουργοφν ικανοποιθτικά,
παρά το πλικοσ των εμποδίων, που ακόμθ και για αυτοφσ τζκθκαν, όπωσ θ
ςτρζβλωςθ ςτθ φορολογικι αντιμετϊπιςθ των ςυνεταιριςτικϊν πλεοναςμάτων και
θ ςυνεπακόλουκθ κατάργθςθ τθσ ςυνεταιριςτικισ εκπαίδευςθσ.
Δυςτυχϊσ ο νόμοσ 4015/2011 που ακολοφκθςε, αντί να διορκϊςει τισ
ςτρεβλϊςεισ, που δθμιοφργθςε ο κομματιςμόσ και να προβλζψει μζτρα για τθν
εξυγίανςθ των ςυνεταιριςμϊν, οδιγθςε το μεγαλφτερο μζροσ των ςυνεταιριςμϊν
ςε υποχρεωτικι εκκακάριςθ, με τα γνωςτά αποτελζςματα τθσ καταςτροφισ τθσ
ςυνεταιριςτικισ περιουςίασ γενεϊν αγροτϊν.
Είναι ςαφζσ ότι παρά τισ ςυνεχείσ τροποποιιςεισ του κεςμικοφ πλαιςίου, τα
δφο βαςικά προβλήματα ςτθ μζχρι ςιμερα λειτουργία των αγροτικϊν
ςυνεταιριςμϊν ςτθ χϊρα, όπωσ τα εντοπίηει θ Ο.Κ.Ε. παραμζνουν:
1ον οι ςυνεχείσ πολιτικζσ και κομματικζσ παρεμβάςεισ που οδιγθςαν ςε
ςυςςϊρευςθ

ανκρϊπινου

δυναμικοφ,

λειτουργίασ των ςυνεταιριςμϊν και

υπερπολλαπλάςιου

των

αναγκϊν

ςε πολλζσ δε περιπτϊςεισ ανεπαρκϊν

προςόντων και
2ον ο δανειςμόσ των ςυνεταιριςμϊν από τθν Αγροτικι Σράπεηα με
ανορκολογικά κριτιρια.
Η Ο.Κ.Ε. επαναλαμβάνει τθν πάγια κζςθ τθσ3 ότι οι αγροτικζσ
ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ πρζπει να διακζτουν κεςμικά τθν αναγκαία αυτονομία
αλλά ταυτόχρονα να ζχουν εξοπλιςκεί και με τα κατάλλθλα εργαλεία ϊςτε να
επιλφουν από μόνεσ τουσ όλα τα ηθτιματα που τισ αφοροφν. Πρζπει να είναι ςαφζσ
ότι οι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί αποτελοφν κερδοςκοπικζσ επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ

2

3

Απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία, (5ε) Δθπαίδεπζε, πξαθηηθή εμάζθεζε θαη πιεξνθόξεζε, (6ε)
πλεξγαζία κεηαμύ ησλ ζπλεηαηξηζκώλ, (7ε) Δλδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλόηεηα
Η πιεηνςεθία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2810/2000 ηαπηίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δπξσπατθνύ
Καλνληζκνύ 1435 ΔΚ ηνπ 2003, ν νπνίνο δηαιακβάλεη ην θαηαζηαηηθό ηνπ Δπξσπατθνύ
πλεηαηξηζκνύ.
βι. Γλώκε λν 264 ηεο Ο.Κ.Δ. επί ηνπ ζρ/λ «Θεζκηθό Πιαίζην γηα ηνπο Αγξνηηθνύο πλεηαηξηζκνύο,
ηηο πιινγηθέο Οξγαλώζεηο θαη ηελ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ηνπ Αγξνηηθνύ Κόζκνπ - Οξγάλσζε ηεο
Δπνπηείαο ηνπ Κξάηνπο» (Ννέκβξηνο 2011).
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τα μζλθ τουσ ςυμμετζχουν εκελοντικά και επομζνωσ κα πρζπει να αντιμετωπίηονται
και από τθν Πολιτεία ωσ ανεξάρτθτοι φορείσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ που
είτε κα λειτουργοφν ςωςτά με βάςθ τουσ νόμουσ τθσ αγοράσ, είτε κα κλείςουν.
Κατά ςυνζπεια, θ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ ςτουσ ςυνεταιριςμοφσ και θ
ανάδειξθ των δθμιουργικϊν δυνατοτιτων προχποκζτει α) απελευκζρωςι του ςτθν
πράξθ από πολιτικζσ παρεμβάςεισ, β) αντιμετϊπιςι τουσ από τθν Πολιτεία ωσ
επιχειριςεισ και γ) δθμιουργία ενόσ ευζλικτου κεςμικοφ πλαιςίου που κα επιτρζπει
ςτον κάκε ςυνεταιριςμό να λάβει τα απαραίτθτα μζτρα εξυγίανςθσ με βάςθ τισ
δικζσ του ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ.
Παράλλθλα, κα πρζπει να απαντά ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ που
αντιμετωπίηουν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ςυνεταιριςμοί και είναι οι εξισ:
 Είςοδοσ των αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν ςτον τομζα του λιανεμπορίου.
 Αυτοχρθματοδότθςθ

των

ςυνεταιριςμϊν,

δθλαδι

δανειςμόσ

με

ποικίλουσ τρόπουσ από τα μζλθ (πρόςκετεσ υποχρεωτικζσ μερίδεσ,
προαιρετικζσ μερίδεσ)

και από μζλθ – επενδυτζσ μθ χριςτεσ των

υπθρεςιϊν του ςυνεταιριςμοφ, (κεςμό που υιοκετεί και το καταςτατικό
του Ευρωπαϊκοφ ςυνεταιριςμοφ), ϊςτε να μθ εξαρτϊνται

οι

ςυνεταιριςμοί από τον εξωτερικό δανειςμό, ο οποίοσ κζτει ςε κίνδυνο
τθν αυτονομία τουσ.
 Μεγαλφτερο άνοιγμά των ςυνεταιριςμϊν ςτθν αγορά, ςυςπείρωςθ με
ςκοπό τθ μείωςθ του κόςτουσ για τθν πραγματοποίθςθ επενδφςεων.
 Αφξθςθ των ςυναλλαγϊν των ςυνεταιριςμϊν με μθ μζλθ τουσ.
Η Ο.Κ.Ε. διαπιςτϊνει ότι παρά τα αναγραφόμενα ςτθν Ειςθγθτικι Ζκκεςθ4 το
υπό ςυηιτθςθ ςχ/ν δεν απαντά ςτα παραπάνω κρίςιμα κζματα όπωσ άλλωςτε και ο
νόμοσ 4015/2011. Ειδικότερα:
1.

ε πλικοσ διατάξεων του ςχ/ν οι ςυνεταιριςμοί δεν αντιμετωπίηονται ωσ
κερδοςκοπικζσ επιχειριςεισ αλλά ωσ πολιτικοί κεςμοί ςτων οποίων τθν

4

βι. ζει. 4 ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο: «ηο ζσ/ν ζκόπιμα πεπιλαμβάνει και κυδικοποιεί μόνο ηιρ
ελάσιζηερ αναγκαίερ πςθμίζειρ, αθήνονηαρ ζηα καηαζηαηικά ηιρ επί μέποςρ εξειδικεύζειρ, έηζι ώζηε
αςηέρ να διαμοπθώνονηαι ζε αναλογία με ηιρ ανάγκερ ηυν ποικίλυν μοπθών ζςνεηαιπιζμών και ηιρ
βλέτειρ και ηιρ επιλογέρ ηυν μελών ηοςρ».
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εςωτερικι διάρκρωςθ, διοίκθςθ και λειτουργία παρεμβαίνει το κράτοσ
(π.χ. περιοριςμόσ ςε δφο των κθτειϊν των Διοικθτικϊν υμβουλίων,
υποχρεωτικόσ διοριςμόσ γενικοφ διευκυντι πάνω από ςυγκεκριμζνο
τηίρο, ρφκμιςθ τρόπου εκλογισ Δ.., υπερβολικά μεγάλοσ απαιτοφμενοσ
αρικμόσ ιδρυτικϊν μελϊν, διπλάςιοσ αρικμόσ ιδρυτικϊν μελϊν για τθν
ίδρυςθ 2ου ςυνεταιριςμοφ ςτθν ίδια περιοχι κοκ.)
2.

Διαπιςτϊνεται μία αναντιςτοιχία μεταξφ τθσ Αιτιολογικισ Ζκκεςθσ και
των διατάξεων του ςχ/ν κακϊσ οι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ κίγουν ςτον
πυρινα τουσ τισ διεκνείσ ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ τισ οποίεσ θ Αιτιολογικι
Ζκκεςθ επικαλείται (βλ. κατ’ άρκρον παρατθριςεισ).

3.

Σο ςχ/ν περιορίηει τθν αυτοχρθματοδότθςθ των ςυνεταιριςμϊν με τθν
κατάργθςθ των πρόςκετων υποχρεωτικϊν μερίδων και ςτρεβλϊνει τθν
ζννοια του μζλουσ επενδυτι μθ χριςτθ (άρκρο 9).

4.

Οι φραγμοί που κζτει το ςχ/ν ςτθ ςυνεταιριςτικι ςυνεργαςία τθν οποία
επιτρζπει μόνο ςε κλαδικό επίπεδο (άρκρο 31) δθμιουργοφν πρόςκετα
εμπόδια για τθν είςοδο των αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν ςτον τομζα του
λιανεμπορίου. Επιπλζον, με τουσ περιοριςμοφσ που τίκενται ςτθν
δυνατότθτα τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ ςυνεταιριςμϊν μζςω τοπικϊν,
εκνικϊν, περιφερειακϊν και διεκνϊν δομϊν, παρεμποδίηεται το
άνοιγμα και θ ςυςπείρωςθ των ςυνεταιριςμϊν.

5.

Για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του κεςμοφ του αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ
τίκεται υπό περιοριςμό το φψοσ των ςυναλλαγϊν των αγροτικϊν
ςυνεταιριςμϊν με τρίτουσ.

6.

Η περαιτζρω αφξθςθ του ελάχιςτου αρικμοφ μελϊν για τθν ίδρυςθ ενόσ
αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ (30 μζλθ και 60 μζλθ) αξιολογείται αρνθτικά.
Τπενκυμίηεται ότι ο ελάχιςτοσ αρικμόσ που υιοκετείται από τισ
νομοκεςίεσ των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κυμαίνεται
μεταξφ δφο (2) και επτά (7), ενϊ ο Ευρωπαϊκόσ Κανονιςμόσ για τον
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ςυνεταιριςμό

απαιτεί

πζντε

(5)

μζλθ5.

Οι

μεγαλφτεροι

και

επιχειρθματικά βιϊςιμοι ςυνεταιριςμοί είναι πάντα το ηθτοφμενο.
Πρωτεφει όμωσ θ βοφλθςθ των μελϊν να ςυνεργαςτοφν και αυτό δεν
επιτυγχάνεται με τθν πίεςθ του νομοκζτθ προσ αρικμθτικι διόγκωςθ. Η
εκελοντικι ςυςπείρωςθ μεγάλου αρικμοφ μελϊν, μπορεί να προζλκει
μόνο από κατανόθςθ των πλεονεκτθμάτων που ςυνδζονται με το
μεγάλο επιχειρθματικό μζγεκοσ και όχι με τθν υποχρεωτικι κζςπιςθ
μεγάλου αρικμοφ μελϊν. ε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ςτισ οποίεσ οι
ςυνεταιριςμοί απζκτθςαν μεγάλο μζγεκοσ, αυτό δεν οφείλεται ςτθ
νομοκεςία, αλλά ςτθ διαπίςτωςθ ότι θ ςυνεταιριςτικι επιχείρθςθ είναι
ανταγωνιςτικι, όταν διακζτει μεγάλθ οικονομικι επιφάνεια.
7.

Όπωσ ζχει τονίςει θ Ο.Κ.Ε. και ςε προθγοφμενθ Γνϊμθ τθσ6, θ διάκεςθ
ςτθν αγορά του μεγαλφτερου δυνατοφ ποςοςτοφ τθσ παραγωγισ των
μελϊν ςυνιςτά μζτρο τθσ επιτυχίασ του ςυνεταιριςμοφ. Άλλωςτε,
τζτοιοσ κανόνασ ιςχφει και για τισ Ομάδεσ Παραγωγϊν. Πρακτικά, όμωσ,
με εξαίρεςθ τισ Ομάδεσ Παραγωγϊν, είναι ελάχιςτεσ οι περιπτϊςεισ
ςυνεταιριςμϊν που μποροφν να ανταποκρικοφν ςτο κριτιριο αυτό. Η
αναφορά ςτο ποςοςτό αυτό ωσ βαςικισ αρχισ ςε κάκε περίπτωςθ δεν
μπορεί

να

αποτελζςει

ςτοιχείο

νομοκετικισ

ρφκμιςθσ,

αλλά

καταςτατικισ.
8.

Ο διαχωριςμόσ των ςυνεταιριςμϊν ςε αμιγϊσ γυναικείουσ γίνεται για
πρϊτθ φορά, ςτθν ιςτορία του κεςμοφ και είναι ατυχισ και
ςυνταγματικά ελεγχόμενοσ, διότι το καταςτατικό ενόσ «γυναικείου»
ςυνεταιριςμοφ, δεν μπορεί να απαγορεφςει ςε ζναν άνδρα, ο οποίοσ
πλθροί τουσ λοιποφσ όρουσ του καταςτατικοφ και του νόμου, με μόνθ

5

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ζηελ Οιιαλδία αξθνύλ 2 κέιε, ζηε Γαλία (όπνπ ηζρύνπλ νη θαλόλεο γηα
ηηο εηαηξίεο), ην Βέιγην θαη ηελ Ιηαιία 3 κέιε, ζηελ Ιζπαλία, ηε Φηλιαλδία, ην Λνπμεκβνύξγν, θαη
ηελ Πνξηνγαιία 5 κέιε θαη ηέινο θαη ζηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία, ηελ Ιξιαλδία θαη ην Ηλσκέλν
Βαζίιεην 7 κέιε.
6
Γλώκε λν 264 ηεο Ο.Κ.Δ. επί ηνπ ζρ/λ «Θεζκηθό Πιαίζην γηα ηνπο Αγξνηηθνύο πλεηαηξηζκνύο, ηηο
πιινγηθέο Οξγαλώζεηο θαη ηελ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ηνπ Αγξνηηθνύ Κόζκνπ - Οξγάλσζε ηεο
Δπνπηείαο ηνπ Κξάηνπο» (Ννέκβξηνο 2011).
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τθ διάκριςθ του φφλου, να εγγραφεί μζλοσ ςτον ςυνεταιριςμό αυτό7.
Επίςθσ κζμα ελζγχου ςυνταγματικότθτασ, κα δθμιουργιςει και θ
διαφοροποίθςθ, ωσ προσ τον αρικμό μελϊν, που κάνει το ςχ/ν,
προβλζποντασ ωσ ελάχιςτο αρικμό για τθν ίδρυςθ ενόσ αγροτικοφ
ςυνεταιριςμοφ τα τριάντα (30) μζλθ και τα εξιντα (60), ενϊ για τουσ
ςυνεταιριςμοφσ γυναικϊν τα τρία (3) μζλθ.
9.

Προτείνεται να μεταβλθκεί ο τίτλοσ του /Ν και να οριςτεί ρθτά ότι
ςτουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ υπάγονται και οι Ενϊςεισ Αγροτικϊν
υνεταιριςμϊν, που είναι οι ΚΑ και οι ΚΠΕΑ, και οι ΑΕ, διότι κα
δθμιουργθκοφν επίςθσ ερμθνευτικά προβλιματα, κυρίωσ φορολογικισ
φφςεωσ και κα είναι άδικο, αφοφ και τα νομικά αυτά μορφϊματα
αποτελοφν ςυνεταιριςμοφσ.

10.

ε μία εποχι που είναι κοινά αποδεκτι θ ανάγκθ ςυγχωνεφςεωσ
δθμοςίων οργανιςμϊν με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία
τουσ,

εν αμφιβόλω τίκεται θ ςκοπιμότθτα ιδρφςεωσ μίασ νζασ

ανϊνυμθσ εταιρείασ δθμοςίου ςυμφζροντοσ (Ο.Δ.Ι.Α.Γ.Ε.).
11.

τισ κατ’ άρκρον παρατθριςεισ περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, και μια
ςειρά από επιςθμάνςεισ που κα πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψιν για τθν
άρςθ ατελειϊν και κενϊν που υπάρχουν ςτισ επί μζρουσ διατάξεισ του
ςχεδίου νόμου. Σα προβλιματα αυτά κα ζχουν ακόμθ μεγαλφτερεσ
ςυνζπειεσ και κυρίωσ νομικζσ και δικαςτικζσ, ότι καταργείται ςυνολικά ο
ν. 2810/2000. Σα ότι λόγω ατελειϊν, παραλείψεων, αντιφάςεων και
κενϊν ςτισ διατάξεισ του υπό ςυηιτθςθ ςχ/ν, θ εφαρμογι του
αναμζνεται να δθμιουργιςει ςθμαντικά νομικά προβλιματα και
δικαςτικζσ εμπλοκζσ.
Σζλοσ, θ Ο.Κ.Ε. κεωρεί ότι με το νόμο αυτό κα πρζπει να ρυκμιςτοφν και

οριςμζνα ηθτιματα που δθμιοφργθςε ο ν. 4015/2011. υγκεκριμζνα, κα πρζπει να
ρυκμιςκεί θ τφχθ όςων ΕΑ, ΚΕΕ, ΚΑΟ και Ε δεν μετατράπθκαν, για πολλοφσ
λόγουσ κυρίωσ όμωσ, για λόγουσ νομικϊν ελλειμμάτων που δθμιοφργθςε ο ν.
7

Η Ιζόηεηα αλδξώλ θαη γπλαηθώλ έρεη θαζηεξσζεί γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο από ην έηνο 1844, θαζώο
είρε απνηειέζεη άξζξν ζην θαηαζηαηηθό ηνπ πλεηαηξηζκνύ ηεο Ρνηζληέτι.
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4015/2011; Θα ιταν ςφάλμα να μείνουν εκτόσ ςυνεταιριςτικοφ χϊρου οι
οργανϊςεισ αυτζσ, με κίνδυνο ςυνεταιριςτικζσ περιουςίεσ γενεϊν να περιζλκουν
ςτα χζρια ιδιωτϊν.
Οι ανωτζρω παρατθριςεισ τθσ Ο.Κ.Ε. εξειδικεφονται ςτθ ςυνζχεια ςε κατ’
άρκρον παρατθριςεισ.
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Γ.

ΚΑΤ’ΑΘΟΝ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Οριςμόσ - Σκοπόσ - Νομική μορφή
τθν

πρϊτθ

παράγραφο

δίδεται

ο

οριςμόσ

του

ςυνεταιριςμοφ.

Τπενκυμίηεται ότι ο παγκόςμια αποδεκτόσ οριςμόσ είναι ο ακόλουκοσ:
«Συνεταιριςμόσ είναι μια αυτόνομθ ζνωςθ προςϊπων που ςυγκροτείται εκελοντικά
για τθν αντιμετϊπιςθ των κοινϊν οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν
αναγκϊν και επιδιϊξεϊν τουσ διά μζςου μιασ ςυνιδιόκτθτθσ και δθμοκρατικά
διοικοφμενθσ επιχείρθςθσ».8
Η διαφοροποίθςθ ζγκειται ςτουσ όρουσ «αμοιβαία βοικεια» και
«αλλθλεγγφθ» οι οποίοι όμωσ ταυτίηονται εννοιολογικά. Προτείνεται να απαλειφκεί
ο ζνασ εκ των δφο όρων. Λόγοι αςφάλειασ του δικαίου ςυνθγοροφν υπζρ του να
παραμείνει ο όροσ «αμοιβαία βοικεια» αφοφ αυτόν χρθςιμοποιοφςε και ο ν.
2810/2000.
τθν παρ. 4

όπου προβλζπεται θ ςυμπλθρωματικι εφαρμογι των

διατάξεων του εμπορικοφ και του αςτικοφ δικαίου, κα πρζπει να αποςαφθνιςκεί
ότι θ εφαρμογι είναι «αναλογικι».

Άρθρο 2
Γυναικείοι ςυνεταιριςμοί
Η πρόβλεψθ τθσ δυνατότθτασ να περιζχεται ςτον Καταςτατικό ενόσ
ςυνεταιριςμοφ θ δυνατότθτα αποκλειςτικισ εγγραφισ μόνο γυναικϊν είναι
προφανϊσ αντιςυνταγματικι όπωσ κα ιταν αντιςυνταγματικι και θ πρόβλεψθ για
ςυμμετοχι μόνο ανδρϊν. Είναι διαφορετικι θ περίπτωςθ να επικρατεί ςτθν πράξθ
θ ςυμμετοχι μόνο γυναικϊν και τελείωσ διαφορετικι να ζρχεται το Καταςτατικό,
8

« A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common
economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democraticallycontrolled enterprise. (ICA News, No 5/6 1995, ςελ.3).
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κατόπιν μάλιςτα πρόβλεψθσ του κοινοφ νομοκζτθ και να επιτρζπει κλειςτοφσ
ςυνεταιριςμοφσ με κριτιριο το φφλο.
Επιπλζον,

προβλθματικι

νομικά

είναι

και

κζςπιςθ

διαφορετικϊν

προχποκζςεων για τθ δθμιουργία των γυναικείων ςυνεταιριςμϊν ςε ςχζςθ με τουσ
λοιποφσ ςυνεταιριςμοφσ.
ε ό,τι αφορά τθν παρ. 3, θ κζςθ τθσ είναι ςτο άρκρο 29 αφοφ, από τθν ίδια
τθσ τθ διατφπωςθ προκφπτει ότι αφορά όλουσ τουσ ςυνεταιριςμοφσ και όχι μόνο
τουσ γυναικείουσ.
Άρθρο 3
Ρεριφζρεια - Ζδρα – Επωνυμία
Προβλζπεται ότι το καταςτατικό ορίηει τθν ζδρα και τθν περιφζρεια του
ςυνεταιριςμοφ.
Η λζξθ περιφζρεια κα πρζπει να διαγραφεί δεδομζνου ότι από τθν ζδρα
προκφπτει και θ περιφζρεια.
Άρθρο 4
Προι ςφςταςησ - Καταχϊριςη καταςτατικοφ
Σο δικαίωμα του ςυνεταιρίηεςκαι και τθσ ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτα είναι ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο δικαίωμα. Η κζςπιςθ ενόσ
περιοριςμοφ ωσ προσ τον ελάχιςτο αρικμό μελϊν πρζπει να μθν ξεπερνάει κάποια
εφλογα όρια.
Ο ν. 2810/2000 προζβλεπε επτά μζλθ κατ’ ελάχιςτον. Ο παρϊν νόμοσ
κινοφμενοσ ςτο ίδιο πνεφμα με το ν. 4015/2011 (που είχε αυξιςει τον αρικμό ςε 20)
αυξάνει τον ελάχιςτο αρικμό ςτα τριάντα (30) και παράλλθλα δείχνει να αγνοεί ότι
βαςικι ςυνεταιριςτικι αρχι είναι θ μεταβλθτότθτα του αρικμοφ των μελϊν και του
κεφαλαίου.
Με τθ ρφκμιςθ αυτι κατ’ αρχιν κα δθμιουργθκοφν ςθμαντικά πρακτικά
προβλιματα αφοφ θ μεταβολι του αρικμοφ των μελϊν και του κεφαλαίου κα κζτει
διακόπτει τθ λειτουργία ενόσ ςυνεταιριςμοφ ενϊ κα ιταν δυνατόν μετά από
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μερικοφσ μινεσ ι και χρόνια να αυξθκεί εκ νζου ο αρικμόσ των μελϊν και του
κεφαλαίου.
Με δεδομζνεσ και τισ ςχετικζσ παρατθριςεισ τθσ Γενικισ Αξιολόγθςθσ, θ
διάταξθ αυτι κα πρζπει να ανακεωρθκεί κακϊσ θ εκελοντικι ςυςπείρωςθ μεγάλου
αρικμοφ μελϊν, μπορεί να προζλκει μόνο από κατανόθςθ των πλεονεκτθμάτων
που ςυνδζονται με το μεγάλο επιχειρθματικό μζγεκοσ και όχι με τθν υποχρεωτικι
κζςπιςθ μεγάλου αρικμοφ μελϊν που κα οδθγιςει ςε διαγραφζσ από το μθτρϊο
και δικαςτικζσ διαμάχεσ.
Ειδικότερα ωσ προσ τθ διαγραφι από το Μθτρϊο, αυτό πρζπει να αποτελεί
μια καταγραφι όλων των αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν τθσ χϊρασ, εφόςον
υποβλθκοφν ςε αυτό τα απαραίτθτα, για τθν νομικι φπαρξθ του ςυνεταιριςμοφ
ςτοιχεία, ϊςτε να ελζγχεται θ νόμιμθ λειτουργία του. Η διαγραφι του αγροτικοφ
ςυνεταιριςμοφ από το Μθτρϊο, πρζπει να γίνεται μόνο αν ςυνάγεται εγκατάλειψθ
του ςκοποφ του ι διαπιςτϊνεται θ μθ νόμιμθ λειτουργία του. Αυτά κα
διαπιςτωκοφν από το Δικαςτιριο. ε κάκε περίπτωςθ, δεν πρζπει να ςυγχζεται θ
ζννοια του Μθτρϊου με αυτι του Ελζγχου και τθσ Εποπτείασ.
Σο τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 1, αναφζρει ότι «Για τθ ςφςταςθ δεφτερου ΑΣ με
τισ ίδιεσ δραςτθριότθτεσ εντόσ τθσ ίδιασ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ απαιτείται
διπλάςιοσ αρικμόσ ιδρυτικϊν μελϊν, δθλαδι 60».
Η διάταξθ δείχνει να αντιμετωπίηει, όπωσ και ο ν. 1541/1985, το
ςυνεταιριςμό ωσ ζνα ςυνδικαλιςτικό όργανο, π.χ. το Εργατικό Κζντρο, όπου
υπάρχουν όντωσ λόγοι τθσ φπαρξθσ μιασ μόνο οργάνωςθσ. Ο ςυνεταιριςμόσ όμωσ
πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ επιχείρθςθ και όχι ωσ πολιτικόσ κεςμόσ. Και θ φπαρξθ
περιςςοτζρων επιχειριςεων, εφ’ όςον κατά τα λοιπά πλθροφν τα αναγκαία
κριτιρια, οδθγεί ςε μεγαλφτερο ανταγωνιςμό και είναι επικυμθτόσ ςτόχοσ και όχι
απευκταίο ενδεχόμενο.
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Άρθρο 5
Τφποσ - Ρεριεχόμενο καταςτατικοφ

Θα πρζπει να προςτεκεί διάταξθ που να ορίηει ότι το καταςτατικό μπορεί
επίςθσ να προβλζπει και να ρυκμίηει κζματα, που δεν ρυκμίηονται από τον νόμο
αυτό, εντόσ του πλαιςίου που ο νόμοσ αυτόσ το επιτρζπει.

Άρθρο 6
Μζλοσ ΑΣ
Η διάταξθ τθσ παρ. 2 αναφζρεται ςτα μζλθ-επενδυτζσ. Ο ςχετικόσ οριςμόσ
μπορεί να οδθγιςει ςε ςφγχυςθ τθσ ζννοιασ αυτισ με τον κάτοχο «προαιρετικισ
μερίδασ» που είναι μια διακριτι μζρα.
Προτιμότερο είναι να υιοκετθκεί ο οριςμόσ του καταςτατικοφ του
ευρωπαϊκοφ ςυνεταιριςμοφ:
«Το καταςτατικό, μπορεί να προβλζπει τθν εγγραφι ςτο ςυνεταιριςμό
μελϊν επενδυτϊν, μθ χρθςτϊν. Τα μζλθ επενδυτζσ είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα,
τα οποία ςυμμετζχουν ςτο ςυνεταιριςτικό κεφάλαιο, αλλά δεν χρθςιμοποιοφν τισ
υπθρεςίεσ του ςυνεταιριςμοφ. Οι όροι και οι προχποκζςεισ ειςόδου και εξόδου, τα
δικαιϊματα, οι υποχρεϊςεισ και θ δυνατότθτα και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθ
γενικι ςυνζλευςθ, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, ι ςτο Εποπτικό Συμβοφλιο

του

Συνεταιριςμοφ, των μελϊν επενδυτϊν, κακορίηονται από το καταςτατικό. Στθν
περίπτωςθ που το καταςτατικό προβλζπει ότι τα μζλθ επενδυτζσ ςυμμετζχουν ςτθ
γενικι ςυνζλευςθ του ςυνεταιριςμοφ με δικαίωμα ψιφου, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των
ψιφων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του ςυνολικοφ αρικμοφ των ψιφων που
διακζτουν τα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ. Τα μζλθ επενδυτζσ δεν ςυμμετζχουν ςτον
ςχθματιςμό τθσ απαρτίασ ςτθ γενικι ςυνζλευςθ».

Άρθρο 7
Εγγραφή - Αποχϊρηςη - Διαγραφή μζλουσ ΑΣ
Μεταξφ άλλων, προβλζπεται θ απαγόρευςθ εγγραφισ μελϊν τουσ τρεισ
τελευταίουσ μινεσ πριν τισ εκλογζσ. Για το τρίμθνο αυτό, κα πρζπει να γίνει
διάκριςθ τθσ ιδιότθτασ τουσ μζλουσ από αυτι του δικαιϊματοσ εκλζγειν και
13

εκλζγεςκαι. Με άλλα λόγια, δε κα πρζπει να απαγορευκεί θ εγγραφι μζλουσ ςτο
τελευταίο τρίμθνο πριν τισ εκλογζσ αλλά χωρίσ το δικαίωμα εκλζγειν και εκλζγεςκαι
και θ ςχετικι πρόβλεψθ να τεκεί ςτο άρκρο για τισ αρχαιρεςίεσ.
Η παρ. 5 προβλζπει ότι «Μετά τθν αποχϊρθςθ ι τθ διαγραφι του
μζλουσ του Α, οι ςυνεταιρικζσ μερίδεσ του επιςτρζφονται ςτθν ονομαςτικι τουσ
αξία μζςα ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν θμερομθνία που το μζλοσ ζχαςε τθ
ςυνεταιριςτικι του ιδιότθτα.»
κόπιμο κα ιταν το εν λόγω κζμα να ρυκμίηεται με διάταξθ του κανονιςμοφ,
δεδομζνου ότι φψοσ των μερίδων δεν είναι το ίδιο, για όλουσ τουσ ςυνεταιριςμοφσ.

Άρθρο 8
Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ μζλουσ
Θα πρζπει να διευκρινιςκεί ο όροσ «τα είδθ ςυμμετοχισ» που αποτελεί ζνα
από τα κζματα που, κατά το νόμο, πρζπει να ορίηει το καταςτατικό.
Προβλζπεται, μεταξφ άλλων, και το δικαίωμα του μζλουσ να λαμβάνει
αντίγραφα των βιβλίων του ςυνεταιριςμοφ.
Ο ςυνεταιριςμόσ, όπωσ κάκε επιχείρθςθ, ζχει κατ’ αρχιν δικαίωμα ςτθν
εμπιςτευτικότθτα των βιβλίων του και κα πρζπει να βρεκεί θ χρυςι τομι μεταξφ
αυτοφ του δικαιϊματοσ και του δικαιϊματοσ πλθροφόρθςθσ των μελϊν του. Η
διάταξθ δεν δείχνει να ζχει αναηθτιςει αυτι τθ χρυςι τομι. κόπιμο κα ιταν να
υιοκετθκεί θ ακόλουκθ διάταξθ του καταςτατικοφ του Ευρωπαϊκοφ υνεταιριςμοφ:
«Κάκε μζλοσ που διατυπϊνει ςχετικό αίτθμα ςτθν γενικι ςυνζλευςθ,
δικαιοφται να λάβει πλθροφορίεσ εκ μζρουσ του Δ.Σ. για τισ δραςτθριότθτεσ του ΑΣ,
που ζχουν ςχζςθ με τα κζματα, για τα οποία, μπορεί να λάβει απόφαςθ θ γενικι
ςυνζλευςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 14 του παρόντοσ. Στο μζτρο του δυνατοφ οι
πλθροφορίεσ δίδονται κατά τθν εν λόγω γενικι ςυνζλευςθ. Το Δ.Σ μπορεί να
αρνθκεί τθν παροχι πλθροφοριϊν, μόνο εφόςον ενδζχεται να επιφζρει ςοβαρι
ηθμία ςτον ΑΣ, ι είναι αςυμβίβαςτθ με τθν εκ του νόμου υποχρζωςθ εχεμφκειασ. Σε
περίπτωςθ άρνθςθσ παροχισ πλθροφοριϊν ςε ζνα μζλοσ, το μζλοσ αυτό μπορεί να
ηθτιςει να καταχωρθκεί ςτα πρακτικά τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ το αίτθμά του και ο
προβλθκείσ λόγοσ άρνθςθσ».
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Η παρ. 3 ρυκμίηει λεπτομερϊσ διάφορα λειτουργικά ηθτιματα που κα
πρζπει να ρυκμίηονται από το Καταςτατικό ανάλογα με τισ επικυμίεσ των μελϊν και
τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε ςυνεταιριςμοφ . Η ανελαςτικι ρφκμιςι τουσ από το
νομοκζτθ ι κα δυςχεράνει τθ λειτουργία του ςυνεταιριςμοφ ι κα οδθγεί ςε
ςυνεχείσ τροποποιιςεισ του νόμου που βεβαίωσ είναι απευκταία. Δεν πρζπει να
διαφεφγει τθσ προςοχισ μασ ότι θ Δανία, θ οποία δεν ζχει ςυνεταιριςτικό νόμο, ζχει
το πλζον ανεπτυγμζνο ςυνεταιριςτικό κίνθμα ςτθν Ευρϊπθ.
υναφϊσ αξιολογείται και θ παρ. 4 που αφορά ςτθ με αυξθμζνθ απαρτία
πλειοψθφία απαλλαγι ενόσ μζλουσ από υποχρζωςθ που κζτει θ παρ. 3. Σζτοιεσ
διατάξεισ υπάρχουν ςε Καταςτατικά ςυνεταιριςμϊν και ορκότερο κα ιταν να
παραμείνουν ςε αυτό το νομικό επίπεδο.
Η παρ. 6 αναφζρεται ςτθν εκελοντικι εργαςία που παρζχει το μζλοσ του
Α προσ αυτόν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του προβλζποντασ ότι δεν κεωρείται ότι
παρζχεται ςτο πλαίςιο ςχζςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ.
Σα μζλθ των αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν που παρζχουν τθν εργαςία τουσ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διάταξθ αυτι, δεν αςφαλίηονται ςτο ΙΚΑ-ΕΣΑΜ.

Άρθρο 9
Συνεταιριςτικό κεφάλαιο - Συνεταιρική μερίδα
Ειςαγωγικά ςτο άρκρο αυτό, επιςθμαίνεται ότι περιζχει τισ ίδιεσ ρυκμίςεισ
με το αντίςτοιχο του ν. 2810/2000 με τθ διαφορά όμωσ ότι καταργεί τθν πρόςκετθ
υποχρεωτικι μερίδα.
Ωσ προσ αυτι τθ διαφοροποίθςθ, κα πρζπει να υπομνθςκοφν τα ακόλουκα:
ο υνεταιριςμόσ ςφμφωνα με τισ αρχζσ του είναι αυτοβοθκοφμενοσ οργανιςμόσ.
Αυτό ςθμαίνει ότι ο ςυνεταιριςμόσ δανείηεται και προςελκφει κεφάλαια από τα
μζλθ του. Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο δανειςμόσ του ςυνεταιριςμοφ από τισ
Σράπεηεσ πρζπει να αποτελεί τθν ζςχατθ επιλογι του υνεταιριςμοφ. Ζτςι ζνα είδοσ
πρόςκετθσ χρθματοδότθςθσ είναι και θ πρόςκετθ υποχρεωτικι μερίδα, θ οποία
αποτελεί ςυνάρτθςθ τθσ ςυναλλαγισ του μζλουσ με τον ςυνεταιριςμό. Αν ζνα μζλοσ
ζχει μικρι παραγωγι και τθν παραδίδει ολόκλθρθ ςτο ςυνεταιριςμό του, μπορεί να
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αποκτιςει μια μερίδα, θ οποία είναι οφτωσ ι άλλωσ υποχρεωτικι για τθν απόκτθςθ
τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ. Η μια μερίδα διακζτει μια ψιφο. Όμωσ υπάρχουν μζλθ
με μεγάλθ παραγωγι, τα οποία και παραδίδουν μεγαλφτερθ ποςότθτα προϊόντων
και προφανϊσ προμθκεφονται από τον ςυνεταιριςμό περιςςότερα εφόδια. Σα μζλθ
αυτά μπορεί να ςυνειςφζρουν οικονομικά, περιςςότερα ςτο ςυνεταιριςμό. Σουσ
δίδεται λοιπόν θ δυνατότθτα να αγοράςουν από τον ςυνεταιριςμό περιςςότερεσ
μερίδεσ, ϊςτε ο υνεταιριςμόσ να αυξιςει τα κεφάλαιά του. Επιβραβεφοντασ τθ
ςυνζπεια και τθν ςυνειςφορά αυτι του μζλουσ, ο ςυνεταιριςμόσ μπορεί να
χορθγιςει και πρόςκετεσ ψιφουσ, οι οποίεσ είναι ανάλογεσ με τισ ςυναλλαγζσ του
μζλουσ, όμωσ δεν μπορεί να είναι περιςςότερεσ από τρείσ ςυνολικά. Και τοφτο,
διότι πρζπει να διαςφαλίηεται θ δθμοκρατικι λειτουργία του κεςμοφ. υνεπϊσ
αποςτολι τθσ πρόςκετθσ υποχρεωτικισ μερίδασ είναι θ προςζλκυςθ κεφαλαίων
ςτον υνεταιριςμό δεδομζνου ότι ςτόχοσ πρζπει να είναι ο περιοριςμόσ τθσ
ανάγκθσ για προςφυγι ςτο δανειςμό.
Η παράγραφοσ 2 προβλζπει, ωσ μεταβατικι διάταξθ, ότι «αν μζλθ Α που
υφίςτανται και λειτουργοφν κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου κατζχουν
πρόςκετεσ υποχρεωτικζσ μερίδεσ, είτε επιςτρζφονται οι μερίδεσ αυτζσ ςτθν
ονομαςτικι τουσ αξία, αυξθμζνθ ι μειωμζνθ, ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ
τελευταίασ χριςθσ, είτε μετατρζπονται ςε προαιρετικζσ μερίδεσ, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ του καταςτατικοφ.»
Θα πρζπει να γίνει αντιλθπτό ότι θ επιςτροφι τθσ αξίασ των πρόςκετων
υποχρεωτικϊν μερίδων, ςθμαίνει μείωςθ του ςυνεταιριςτικοφ κεφαλαίου. Όμωσ οι
ςυνεταιριςμοί ζχουν υπαχκεί ςε διάφορα επενδυτικά προγράμματα με βάςθ το
φψοσ του κεφαλαίου τουσ. Για το λόγο αυτό ακριβϊσ, πολλζσ φορζσ τα μζλθ
δεςμεφονται από το Καταςτατικό όςον αφορά ςτον χρόνο παραμονισ τουσ ςτον
ςυνεταιριςμό, προκειμζνου να υπάρχει ςτακερότθτα του κεφαλαίου, λόγω
ειλθμμζνων οικονομικϊν υποχρεϊςεων. Είναι θ μόνθ περίπτωςθ που κάμπτεται, για
οριςμζνθ χρονικι περίοδο ι αρχισ τθσ ανοικτισ κφρασ.
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Η παρ. 3 προβλζπει τθν καταβολι του 50% τουλάχιςτον τθσ ονομαςτικισ
αξίασ τθσ υποχρεωτικισ ςυνεταιριςτικισ μερίδασ με τθν εγγραφι του νζου μζλουσ.
Καλό κα ιταν να ρυκμίηονται αυτά τα κζματα από το Καταςτατικό.

Άρθρο 11
Πργανα διοίκηςησ
Ορκά επαναφζρεται ο κεςμόσ του Εποπτικοφ υμβουλίου που είχε
καταργθκεί από το ν. 2810/2000. Η κατάργθςθ αυτι είχε αρνθτικά αποτελζςματα
όςον αφορά ςτα διαχειριςτικά αποτελζςματα των Διοικθτικϊν υμβουλίων, τα
οποία ενεργοφςαν χωρίσ ζλεγχο από τα ίδια τα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ. Για το λόγο
αυτό επιμζνουμε ότι ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ είναι αναγκαίοσ.
Δεδομζνου όμωσ ότι θ ανάγκθ αυτι ελζγχου δε ςυναρτάται μόνο από τον
αρικμό των μελϊν αλλά και από τον όγκο των ςυναλλαγϊν, κα πρζπει να
προςτεκεί, διαηευκτικά, και λόγοσ ςφςταςθσ Εποπτικοφ υμβουλίου ςυναρτϊμενοσ
με τον όγκο των ςυναλλαγϊν.

Άρθρο 12
Γενική ςυνζλευςη - Αρμοδιότητεσ - Σφγκληςη
Η παρ. 1 προβλζπει ότι δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδροσ τθσ Γ.. ζνα μζλοσ
του Δ.. Καλό κα είναι τζτοια ηθτιματα να ρυκμίηονται από το Καταςτατικό του
υνεταιριςμοφ.
τθν περίπτωςθ (ιγ) τθσ παρ. 2 που απαρικμεί τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Γ..
προβλζπεται και θ λιψθ απόφαςθσ για τθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία Ομάδων
Παραγωγϊν, που όμωσ ζχει καταργθκεί. Αντίκετα, πρζπει να προςτεκεί ςτθ ςχετικι
αρμοδιότθτα θ περίπτωςθ τθσ ςυγκρότθςθσ και λειτουργίασ Ενϊςεων Οργανϊςεων
Παραγωγϊν.
Η παρ. 7 που αφορά ςτθ λειτουργία αντιπροςωπευτικισ γενικισ ςυνζλευςθσ
ςε περίπτωςθ που ο Α ζχει περιςςότερα από 50 μζλθ είναι υπερβολικά
λεπτομερειακι.
Η διάταξθ ότι αν ο ςυνεταιριςμόσ ζχει περιςςότερα από 500 μζλθ, μπορεί να
εκλζγει αντιπροςωπευτικι γ.ς είναι αρκετι. Σα επιπρόςκετα να αφεκοφν ςτον κάκε
ςυνεταιριςμό να τα ορίςει ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του. Αυτζσ οι οριηόντιεσ
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ρυκμίςεισ, προχποκζτουν ότι όλοι οι ρυκμιηόμενοι ςυνεταιριςμοί είναι ίδιοι, κάτι
που όμωσ δεν ςυμβαίνει.
Σα πλεονεκτιματα, όμωσ, από τθ λειτουργία τθσ αντιπροςωπευτικισ Γ..
μπορεί να αναιρεκοφν ςτθν πράξθ από τθ δυνατότθτα που δίδεται από το νόμο να
ςυγκαλείται ζκτακτθ γενικι ςυνζλευςθ όλων των μελϊν εάν το ηθτιςει το 1/20
τουλάχιςτον των μελϊν. Θα πρζπει θ δυνατότθτα αυτι να περιοριςκεί είτε με
ςθμαντικι αφξθςθ του ορίου αυτοφ είτε με περιοριςμό ωσ προσ πόςο ςυχνά μπορεί
να ηθτθκεί κάτι τζτοιο.

Άρθρο 13
Απαρτία γενικήσ ςυνζλευςησ
το τζλοσ τθσ παρ. 1 που κακορίηει τθν απαρτία κα πρζπει να προςτεκεί θ
φράςθ «ςφμφωνα με το εδάφιο 1 τθσ παραγρ. 1 του άρκρου 12».

Άρθρο 14
Αποφάςεισ γενικήσ ςυνζλευςησ
Οι παρ. 1 κακορίηουν τθν αναγκαία πλειοψθφία για τθ λιψθ αποφάςεων.
Θα πρζπει να διευκρινιςκεί ότι θ αναφορά ςτα «παρόντα μζλθ» αφορά μόνο τουσ
ζχοντεσ δικαίωμα ψιφου.
τθν παράγραφο 4 που προβλζπει ότι θ Γ.. αποφαςίηει για τθν ανάκλθςθ ι
μθ των μελϊν του Δ.. ςε περίπτωςθ μθ απαλλαγισ του τελευταίου, κα πρζπει να
διευκρινιςκεί ότι κάτι τζτοιο γίνεται ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία προκφπτουν από
τθν ζκκεςθ των ελεγκτϊν παράνομεσ πράξεισ.

Άρθρο 15
Ρροςβολή αποφάςεων γενικήσ ςυνζλευςησ
Η παρ. 1 που αφορά ςτισ παράνομεσ ι αντικαταςτατικζσ αποφάςεισ κα
πρζπει να τροποποιθκεί ϊςτε να προβλζπει τθν ακυρωςιμότθτα και όχι τθν
ακυρότθτά τουσ.
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Άρθρο 16
Διοικητικό και εποπτικό ςυμβοφλιο
Η παρ. 1, μεταξφ άλλων, κζτει όριο δφο ςυνεχόμενων κθτειϊν για μζλθ του
Δ.. και του Εποπτικοφ υμβουλίου.
Για μια ακόμθ φορά ο νομοκζτθσ αντιμετωπίηει το ςυνεταιριςμό ωσ ζνα
πολιτικό όργανο και όχι ωσ αυτό που είναι, μια επιχείρθςθ. Σα μζλθ του Δ..
κρίνονται από τα οικονομικά αποτελζςματα τθσ διαχείριςθσ και εάν κρικοφν κετικά
από τθν πλειοψθφία των μελϊν δεν τίκεται κζμα κακεςτωτικισ νοοτροπίασ, όπωσ
αναφζρει θ ειςθγθτικι ζκκεςθ.
τθν παρ. 7 ορίηεται ότι τα μζλθ του Διοικθτικοφ και του Εποπτικοφ
υμβουλίου ευκφνονται
προκάλεςαν ςτον

προςωπικά και εισ ολόκλθρον για κάκε ηθμιά που

Α με δόλο ι βαρειά αμζλεια. Η δθμιουργία αυτι τθσ

προςωπικισ ευκφνθσ και για τα μζλθ του Εποπτικοφ υμβουλίου δε λαμβάνει υπ’
όψιν τθσ ότι το όργανο αυτό δεν αςκεί διαχείριςθ αλλά ζλεγχο τθσ διαχείριςθσ από
πλευράσ του Δ.. Σο μζγεκοσ αυτό τθσ ευκφνθσ για τα ςυμμετοχι ςε ζνα όργανο
όπωσ το Ε.. που δεν αςκεί διοίκθςθ κα λειτουργιςει ωσ αντικίνθτρο ςτθ προκυμία
μελϊν του Α που χωρίσ να ενδιαφζρονται για κζςθ ςτο Δ.. κα μποροφςαν να
προςφζρουν ωσ μζλθ του Ε..
Η παρ. 10. ορίηει ότι «Σα μζλθ του διοικθτικοφ και εποπτικοφ ςυμβουλίου
δεν αμείβονται. Με απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ μπορεί να προβλζπεται
αμοιβι του Προζδρου του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, εφόςον ο κφκλοσ εργαςιϊν του
Α υπερβαίνει τα δζκα εκατομμφρια (10.000.000) ευρϊ».
Σο ηιτθμα κα πρζπει να επαφίεται ςτα Καταςτατικά υπό τθν προχπόκεςθ,
βζβαια, ότι τθ ςχετικι απόφαςθ κα λαμβάνει θ Γενικι υνζλευςθ και όχι το Δ..
Η παρ. 11 προβλζπει τθν υποχρζωςθ διοριςμοφ Γενικοφ Διευκυντι ςε
περίπτωςθ που ο κφκλοσ εργαςιϊν του Α υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο ευρϊ.
Ο αξιοποίθςθ ενόσ Γενικοφ Διευκυντι μπορεί να αποδϊςει κετικά
αποτελζςματα για ζνα Α αλλά δεν πρζπει να επιβάλλεται δια νόμου. ε καμία
επιχείρθςθ δε γίνεται κάτι τζτοιο και οφτε κα διανοείτο κανείσ να το κάνει δια
νόμου.
Η παρ. 12 επιβάλλει υποχρζωςθ διλωςθ πόκεν ζςχεσ για τουσ προζδρουσ
των Δ.. και τουσ γενικοφσ διευκυντζσ των ςυνεταιριςμϊν. Με τθν ευκαιρία αυτισ
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τθσ ρφκμιςθσ, θ Ο.Κ.Ε. επικυμεί να τονίςει ότι τα τελευταία χρόνια ζχει επεκτακεί θ
υποχρζωςθ υποβολισ τζτοιων δθλϊςεων ςε ζνα τεράςτιο αρικμό ατόμων, που δεν
ζχουν καμία ςχζςθ με τθν άςκθςθ δθμόςιασ εξουςίασ. Η επζκταςθ αυτι, πζραν από
αδικαιολόγθτθ, κακιςτά, εκ των πραγμάτων, δυςχερι αν όχι αδφνατο τον
ουςιαςτικό ζλεγχο των πρόςωπων για τα οποία πράγματι δθμιουργικθκε ο κεςμόσ
του πόκεν ζςχεσ.
Η παρ. 13 προβλζπει ότι τα μζλθ των διοικθτικϊν και εποπτικϊν
ςυμβουλίων Α παρακολουκοφν άπαξ, κατά τθ διάρκεια των πρϊτων ζξι (6) μθνϊν
τθσ κθτείασ τουσ, τθ βαςικι ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ για κζματα όπωσ είναι
ιδίωσ ο ςκοπόσ, θ φιλοςοφία και ο τρόποσ οργάνωςθσ, διαχείριςθσ και λειτουργίασ
των Α, με ςεμινάρια που οργανϊνονται από το Σαμείο Αγροτικισ υνεταιριςτικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ που προβλζπεται από το άρκρο 39.
Είναι χριςιμθ θ κατάρτιςθ των ςτελεχϊν αλλά πριν τθν εφκολθ –και
δαπανθρι- λφςθ τθσ δθμιουργίασ ενόσ ακόμθ νομικοφ προςϊπου ςτο δθμόςιο
τομζα κα πρζπει να εξετάηονται όλεσ οι εναλλακτικζσ λφςεισ και, εν προκειμζνω θ
δυνατότθτα επιμόρφωςθσ με μζριμνα των ίδιων των ςυνεταιριςμϊν. Για το κζμα
αυτό, ιςχφουν και οι παρατθριςεισ ςτο άρκρο 39.
Θετικά κρίνεται θ δυνατότθτα διεξαγωγισ των ςυνεδριάςεων του Δ..
μζςω τθλεδιάςκεψθσ.

Άρθρο 17
Αρχαιρεςίεσ
τθν παρ. 1 τίκεται ποςόςτωςθ ςτον αρικμό των γυναικϊν υποψθφίων για
μζλθ του Δ.. και του Ε.. των Α. Οι ποςοςτϊςεισ είναι ζνασ μθχανιςμόσ που
ταιριάηει ςε πολιτικοφσ οργανιςμοφσ και δε κα πρζπει να μεταφζρονται ςε
επιχειρθματικά όργανα.
τθν παρ. 1, μεταξφ άλλων, προβλζπεται θ διεξαγωγι των αρχαιρεςιϊν από
εφορευτικι επιτροπι τθσ οποίασ προεδρεφει δικαςτικόσ λειτουργόσ που διορίηεται
από το Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του Α.
Και πάλι ο κεςμόσ αντιμετωπίηεται ωσ πολιτικόσ-ςυνδικαλιςτικόσ κεςμόσ και
όχι ωσ επιχείρθςθ. Επειδι ενδεχομζνωσ να υπάρχουν περιπτϊςεισ που απαιτείται θ
παρουςία δικαςτικοφ λειτουργοφ, αυτόσ που είναι ςε καλφτερθ κζςθ να εκτιμιςει
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τθν ανάγκθ είναι ο ίδιοσ ο ςυνεταιριςμόσ. Θα πρζπει λοιπόν θ ςχετικι ρφκμιςθ να
αφεκεί ςτα Καταςτατικά των Α που κα μποροφν να προβλζψουν τον οριςμό
δικαςτικοφ λειτουργοφ εφ’ όςον το ηθτιςει ζνασ ελάχιςτοσ αρικμόσ μελϊν.
τθν παρ. 3 τίκεται από το νομοκζτθ όριο ςτον αρικμό των ςταυρϊν
προτίμθςθσ (1/3 των μελϊν του Δ.. ι του Ε..). Η διάταξθ μεταχειρίηεται το
ςυνεταιριςμό ωσ ςυνδικαλιςτικό όργανο ςτο οποίο προζχει θ αναλογικι
εκπροςϊπθςθ κάποιων πολιτικϊν ομάδων. Σο Δ.. όμωσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ δεν
είναι θ μικρογραφία ενόσ κοινοβουλίου αλλά αςκεί επιχειρθματικι πολιτικι και δεν
μπορεί θ λειτουργία του να παρακωλφεται από κατακερματιςμό ςε διάφορεσ
ομάδεσ.
τθν παρ. 8 προβλζπεται ωσ κϊλυμα εκλογισ θ περίπτωςθ που το υποψιφιο
μζλοσ του Α «δεν τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτον
παρόντα νόμο και ςτο καταςτατικό» και ότι αυτό «βεβαιϊνεται εγγράφωσ για κάκε
μζλοσ που είναι υποψιφιο ενϊπιον τθσ εφορευτικισ επιτροπισ από τον πρόεδρο
του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Α πριν τθν ζναρξθ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ».
Η ρφκμιςθ αυτι είναι εξαιρετικά γενικι και άνευ περιεχομζνου, για τθν εδϊ
εξεταηόμενθ περίπτωςθ. Αν παραμείνει θ διάταξθ, οι εκλογζσ των Δ.. κα κρίνονται
ςτα Δικαςτιρια. Εάν ζνα μζλοσ δεν τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του, διαγράφεται από το
υνεταιριςμό.
τθν παρ. 9 προβλζπεται ότι το καταςτατικό ρυκμίηει, μεταξφ άλλων, τα
κζματα διαδικαςίασ «εκλογισ» των αντιπροςϊπων του Α ςε άλλα νομικά πρόςωπα
όπου ςυμμετζχει, που δεν ρυκμίηονται ςτον παρόντα νόμο.
Θα πρζπει να προςτεκεί και θ φράςθ «ι οριςμοφ» δίπλα ςτθ λζξθ «εκλογισ
αφοφ οι αντιπρόςωποι ςε άλλα νομικά πρόςωπα δεν εκλζγονται κανονικά.
Άρθρο 18
Κρατική εποπτεία αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ
Η διάταξθ διευρφνει ςε μεγάλο βακμό τθν εποπτεία και τον ζλεγχο αφοφ
περιλαμβάνει και τον ζλεγχο τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ των ςυνεταιριςμϊν.
Προτείνεται θ επαναφορά του άρκρου 16 του ν. 2810/2000 που δεν ξζφευγε από τα
όρια του ελζγχου νομιμότθτασ και τθσ υποβοικθςθσ του ζργου των Α.
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Άρθρο 19
Εθνικό Μητρϊο Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν και άλλων ςυλλογικϊν φορζων
θμειϊνεται θ επιςιμανςθ που ζγινε ςτθν αρχι των κατ’ άρκρον
παρατθριςεων αναφορικά με τον τίτλο του νομοςχεδίου: ό λα τα νομικά
πρόςωπα τθσ παρ. 1 του παρόντοσ είναι Αγροτικζσ υνεταιριςτικζσ Οργανϊςεισ. Δεν
μπορεί ζνασ Α να είναι Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ και μια Ζνωςθ των Α να μθ είναι
Αγροτικι υνεταιριςτικι Οργάνωςθ. Για το λόγο αυτό, τόςο ο τίτλοσ του
νομοςχεδίου όςο και του παρόντοσ άρκρου κα πρζπει να αναδιατυπωκεί.
Θα πρζπει από τθν παρ. 2 να απαλειφκεί θ εξουςιοδότθςθ προσ τον
Τπουργό να «τροποποιεί» τθ μορφι, το περιεχόμενο και τθ διαδικαςία καταγραφισ
ςτο βακμό που αυτά κακορίηονται από τον ίδιο το νόμο. Η υπουργικι απόφαςθ δεν
μπορεί να τροποποιεί διατάξεισ νόμου.

Άρθρο 20
Καταχϊριςη των αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν ςτο μητρϊο
Μεταξφ

των

ςυνυποβαλλόμενων

δικαιολογθτικϊν

για

τθν

καταχϊρθςθ ςτο Μθτρϊν προβλζπεται και ζνα «ςυνοπτικό επιχειρθςιακό
πλάνο διάρκειασ τριϊν (3) ετϊν για τθ λειτουργία τουσ, που περιγράφει τισ
δραςτθριότθτεσ τουσ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ παραγωγισ, τισ ποςότθτεσ που
πρόκειται να διαχειριςτοφν, τισ προγραμματιςμζνεσ δράςεισ και τυχόν επενδυτικά
ςχζδια που προτίκενται να αναλάβουν για τθν υλοποίθςι του.»
Σο ζγγραφο αυτό δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται ςε ζνα κρατικά
τθροφμενο μθτρϊο.
τθν περίπτωςθ (δ) τθσ παρ. 3 προβλζπεται ότι ωσ τισ 30.6 κάκε χρόνου κα
υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτο Μθτρϊο «Τπεφκυνθ διλωςθ του Προζδρου του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου ότι τα μζλθ του Α παραδίδουν τθν παραγωγι τουσ ι/και
προμθκεφονται τα εφόδιά τουσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 8.»
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Η διάταξθ αυτι ίςχυςε και το 2011 αλλά ουδζποτε εφαρμόςκθκε. Θα
πρζπει να αξιολογθκοφν εκτιμθκοφν οι λόγοι μθ εφαρμογισ τουσ πριν περιλθφκεί
μια διάταξθ που ενδεχομζνωσ να μθν εφαρμοςκεί και πάλι.

Άρθρο 21
Ζλεγχοσ
τθν παρ. 7 προβλζπεται θ δυνατότθτα των ελεγκτϊν να ηθτιςουν από το
Δ.. τθ ςφγκλθςθ ζκτακτθσ Γ.. αναφζροντασ τα προσ ςυηιτθςθ κζματα και θ
υποχρζωςθ του τελευταίου να τθ ςυγκαλζςεισ.
Καλό κα ιταν να προβλεφκεί τι γίνεται ςε περίπτωςθ αδράνειασ του Δ..

Άρθρο 23
Διαχειριςτικό υπόλοιπο – Ρλεονάςματα – Κζρδη – Τηροφμενα βιβλία
Τπενκυμίηεται θ παρατιρθςθ που ζχει, λόγω τθσ ςθμαςίασ του κζματοσ,
περιλθφκεί ςτθ Γενικι Αξιολόγθςθ για τθν παρ. 2 το0υ άρκρου ςφμφωνα με τθν
οποία το Καταςτατικό κζτει περιοριςμοφσ ςτον όγκο των ςυναλλαγϊν του Α με
τουσ τρίτουσ. Παρόμοια διάταξθ δεν υπάρχει πουκενά ςτθν ελλθνικι νομοκεςία για
νομικό πρόςωπο με εμπορικι ιδιότθτα και δραςτθριότθτα.

Άρθρο 24
Συγχϊνευςη
Παρά τθν αναλυτικι ρφκμιςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ, υπάρχουν ερωτιματα που
κα πρζπει να αποςαφθνιςκοφν:
α) Πϊσ γίνεται θ μεταγραφι των ακινιτων ςτον Α που προζρχεται από
τθν ςυγχϊνευςθ;
β) Πϊσ μεταβιβάηονται τα αυτοκίνθτα και οι άδειεσ λειτουργίασ;
γ) Σο ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ, κα πρζπει να λάβει τθν μορφι
ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου, ι θ απόφαςθ του Δικαςτθρίου που εγκρίνει το
καταςτατικό και τθν ςυγχϊνευςθ, πρζπει να περιλάβει πλιρθ περιγραφι όλων των
μεταβιβαηόμενων,

διότι

πρόκειται

περί

κακολικισ

διαδοχισ

και

το

υποκθκοφυλακείο απαιτεί, ςφμφωνα με τον νόμο, τίτλο, για τθν μεταγραφι.
23

Παράλλθλα, επιςθμαίνεται ότι δεν κα πρζπει να καταργθκεί για τουσ
ςυνεταιριςμοφσ θ αρμοδιότθτα τθσ Επιτροπισ του άρκρου 9 του ν. 2190/1920.
Ορκότερο κα ιταν να περιλθφκοφν ςτθ διάταξθ αυτι οι φοροαπαλλαγζσ
τθσ ςυγχωνεφςεωσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 29.

Άρθρο 25
Ρτϊχευςη
Οι διατάξεισ δε λαμβάνουν υπ’ όψιν το νζο πτωχευτικό κϊδικα κακϊσ
βαςίηονται ςτο ν. 2810/2000. Σο /Ν πρζπει να περιλάβει διατάξεισ αντίςτοιχεσ και
ανάλογεσ βεβαίωσ, του πτωχευτικοφ κϊδικα, ο οποίοσ είναι εκςυγχρονιςμζνοσ και
εφλογα εικάηεται ότι κα ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ πτωχευτικισ διαδικαςίασ ςτθ
χϊρα μασ.

Άρθρο 26
Λφςη ΑΣ
Η παρ. 2 για τθ μείωςθ των ιδίων κεφαλαίων του Α ςε φψοσ μικρότερο από
το 1/5 του ςυνεταιριςτικοφ κεφαλαίου, δείχνει να ακολουκεί τθ διάταξθ του ν.
4015/2011 (άρκρο 19 παρ.3γ περίπτ. εε). Και εκείνθ όμωσ θ διάταξθ είχε
δθμιουργιςει πολλά προβλιματα ςτθν εφαρμογι τθσ. Θα πρζπει να επανεξεταςκεί
υπό το πρίςμα τθσ αποςαφινιςθσ του επιδιωκόμενου ςκοποφ. Θα πρζπει να
οριςτεί ρθτά ,ότι μζχρι τον κατά οποιοδιποτε τόπο οριςμό εκκακαριςτϊν,
προςωρινά χρζθ εκκακαριςτι αςκεί το Δ.

Άρθρο 27
Εκκαθάριςη ΑΣ
τθν παρ. 5 ορίηεται ότι «ο εκκακαριςτισ κάκε μορφισ επιχείρθςθσ και ο
εκκακαριςτισ κλθρονομίασ υποχρεοφται εντόσ μθνόσ από τθν ανάλθψθ των
κακθκόντων του να κοινοποιεί πρόςκλθςθ για αναγγελία απαιτιςεων του Δθμοςίου
προσ τον Τπουργό Οικονομίασ και Οικονομικϊν και ςτον Διοικθτι του Ιδρφματοσ
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων».
Η διάταξθ είναι προφανϊσ ειλθμμζνθ από άλλο νόμο αφοφ εδϊ μία είναι θ
επιχείρθςθ, ο ςυνεταιριςμόσ και βεβαίωσ δεν υπάρχει κλθρονομία.
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Άρθρο 29
Οικονομικζσ ενιςχφςεισ - Φορολογικζσ απαλλαγζσ - Κίνητρα
Η παρ. 5 που αφορά ςτθ φορολόγθςθ των πλεοναςμάτων διαχειριςτικισ
χριςθσ που διανζμονται ςτα μζλθ και ςτα μζλθ επενδυτζσ κα πρζπει να
αναδιατυπωκεί με ςαφζςτερο τρόπο, δεδομζνου μάλιςτα ότι δεν προκφπτει θ
διαφοροποίθςθ τθσ μεταχείριςθσ των μελϊν και των μελϊν επενδυτϊν.
Η παρ. 7 παραπζμπει ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 47 του ν.
4172/2013 ςε ό,τι αφορά τθ διανομι ι τθν κεφαλαιοποίθςθ τθσ υπεραξίασ που
προκφπτει από τθν πϊλθςθ των ακινιτων των Α.
Η διάταξθ κα πρζπει να επανεξεταςκεί γιατί ςτθν περίπτωςθ των
ςυνεταιριςμϊν θ υπεραξία δεν κεφαλαιοποιείται αφοφ ιςχφει θ αρχι του
αδιανζμθτου τθσ ςυνεταιριςτικισ νομοκεςίασ. υνεπϊσ δεν ιςχφει ότι ςχετίηεται με
κεφαλαιοποίθςθ.

Άρθρο 30
Δικαιοφχοι

οικονομικϊν

ενιςχφςεων,

φορολογικϊν

απαλλαγϊν

και

κινήτρων
Η διάταξθ αυτι ςυνδζει τθν εγγραφι ςτο Μθτρϊο με το δικαίωμα
πρόςβαςθσ

ςε

οικονομικζσ

ενιςχφςεισ,

φορολογικζσ

απαλλαγζσ,

αναπτυξιακά προγράμματα κ.λπ.
Οι βαρειζσ ςυνζπειεσ τθσ μθ εγγραφισ ι τθσ διαγραφισ από το
Μθτρϊο κακιςτοφν πιο επιτακτικι τθν ανάγκθ –που τονίςκθκε και ςτο
αντίςτοιχο άρκρο για το Μθτρϊο- να αποτελεί αυτό ζνα απλό ςφςτθμα
καταγραφισ

για

τθν

πιςτοποίθςθ

τθσ

ςυνδρομισ

των

τυπικϊν

προχποκζςεων ίδρυςθσ και τθσ ζναρξθσ νόμιμθσ λειτουργίασ, όπωσ
ςυμβαίνει ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ και όχι αξιολόγθςθσ τθσ επιχειρθματικισ
πολιτικισ των Α.
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Άρθρο 31
Κλαδικοί αγροτικοί ςυνεταιριςμοί
Η διευκόλυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ ςυνεταιριςμϊν είναι κεμιτι και
αναγκαία. Η ςυγκεκριμζνθ όμωσ διάταξθ, που ζρχεται πράγματι να διορκϊςει το ν.
4015/2011 που κατάργθςε τθ δυνατότθτα των ςυνεταιριςμϊν να ιδρφουν μεταξφ
τουσ Ενϊςεισ και Κοινοπραξίεσ κζτει

μία ςειρά από περιοριςμοφσ που κα

αναιρζςουν το ςκοπό που φζρεται να εξυπθρετεί.
υγκεκριμζνα, θ διάταξθ, α) επιτρζπει τθν ςυνεργαςία, μόνο επιλεκτικά
δθλαδι μόνο μεταξφ κλαδικϊν ςυνεταιριςμϊν (ενϊ είναι γνωςτό ότι ςτθ χϊρα μασ
ςτθν χϊρα μασ το μεγαλφτερο μζροσ των ςυνεταιριςμϊν είναι γενικοφ ςκοποφ και
ορκά είναι), β) απαιτεί ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό κλαδικϊν ςυνεταιριςμϊν για να
επιτρζψει τθν ςυνεργαςία, δθλαδι τουλάχιςτον 7 και γ) κακορίηει τθν εδαφικι
περιφζρεια μζςα ςτθν οποία κα ςυνεργαςτοφν οι ςυνεταιριςμοί.
Οι περιοριςμοί αυτοί δεν εξυπθρετοφν κάποια ορατι λογικι, μθ ζχοντασ
ςχζςθ με τθν επιχειρθματικι δράςθ και ανάπτυξθ και αντίκετα υπονομεφουν τθν
εφαρμογι τθσ διάταξθσ.

Άρθρο 32
Μετατροπή Αναγκαςτικϊν Συνεταιριςμϊν
Θα πρζπει να διατυπωκεί χωρίσ

επιφυλάξεισ και περιοριςμοφσ ότι

μετατροπι αναγκαςτικϊν ςυνεταιριςμϊν ςε ελεφκερουσ, γίνεται μόνο εφόςον το
ηθτιςει θ γενικι ςυνζλευςθ των μελϊν.

Άρθρο 33
Αγροτικζσ Εταιρικζσ Συμπράξεισ
Οι αγροτικζσ εταιρικζσ ςυμπράξεισ είναι ςυνεταιριςμοί. υνεπϊσ, το βαςικό
κεςμικό τουσ πλαίςιο κα πρζπει να ρυκμίηεται από το νόμο για τουσ
ςυνεταιριςμοφσ και ςυμπλθρωματικά από το ν. 2190/1920.
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Άρθρο 34
Διεπαγγελματικζσ οργανϊςεισ
Οι διεπαγγελματικζσ οργανϊςεισ είναι ζνασ πολφ ςθμαντικόσ κεςμόσ ςε
πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και κα πρζπει να αξιοποιθκεί και ςτθ χϊρα μασ. Η
διάταξθ όμωσ είναι πολφ ςυνοπτικι και δε ρυκμίηει ςθμαντικά κζματα όπωσ θ
ζννοια του αγροτικοφ τομζα, οι πόροι, θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ τα ποςοςτά
αντιπροςωπευτικότθτασ και εκπροςϊπθςθσ κ.λπ. Σο ενωςιακό πλαίςιο ςτο οποίο
παραπζμπει θ διάταξθ δεν ζχει επαρκι εξειδίκευςθ (ενδεικτικά αναφζρεται ότι ο
αντίςτοιχοσ νόμοσ ςτθν Ιςπανία περιλαμβάνει 70 άρκρα).
Επίςθσ, ο όροσ «διεπαγγελματικι ζνωςθ» δεν είναι ςυμβατόσ με τον
περιοριςμό τθσ δυνατότθτασ ςυμμετοχισ μόνο ςε παραγωγοφσ. Για να είναι
διεπαγγελματικι κα πρζπει να περιλαμβάνει

ι και τθν εμπορία ι και τθν

μεταποίθςθ ι/και τθν διακίνθςθ των προϊόντων του τομζα. Η διάταξθ ,όπωσ τίκεται
δεν κακορίηει ζνα εκνικό πλαίςιο λειτουργίασ των διεπαγγελματικϊν οργανϊςεων
και δεν αναφζρεται ςτθν κεςμοκζτθςθ των περιφερειακϊν οργανϊςεων.

Άρθρο 37
Ομάδεσ παραγωγϊν, οργανϊςεισ παραγωγϊν και Ενϊςεισ Οργανϊςεων
Ραραγωγϊν
Και αυτι θ διάταξθ αφορά ζνα κεςμό που δεν υπάρχει ςτθ χϊρα μασ και
είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ. Θα πρζπει να τφχει πιο ενδελεχοφσ επεξεργαςίασ.
Μεταξφ άλλων, κα πρζπει να ερμθνευκεί, τι ςθμαίνει ότι μζροσ νομικισ
οντότθτασ, που αναφζρεται κατωτζρω ςτον οριςμό, μπορεί να αναγνωριςκεί ωσ
οργάνωςθ παραγωγϊν ςφμφωνα με το εκνικό δίκαιο.

Άρθρο 39
Ταμείο αγροτικήσ ςυνεταιριςτικήσ εκπαίδευςησ και κατάρτιςησ
Με τθ διάταξθ αυτι ιδρφεται νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου μθ
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με τθν επωνυμία «Σαμείο αγροτικισ ςυνεταιριςτικισ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ» ςκοπόσ του οποίου είναι «θ χρθματοδότθςθ, ο
ςυντονιςμόσ και θ παρακολοφκθςθ εφαρμογισ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων
ςυνεταιριςτικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ των μελϊν των Α, των διοικθτικϊν
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και εποπτικϊν τουσ ςυμβουλίων, κακϊσ και των γενικϊν διευκυντϊν, των λοιπϊν
διευκυντικϊν ςτελεχϊν και των εργαηόμενων ςτουσ Α.»
Κατ’ αρχιν, επαναλαμβάνεται θ παρατιρθςθ ςτο άρκρο 16 ότι δθλαδι θ
ΟΚΕ βλζπει με ςκεπτικιςμό τθ δθμιουργία νζων νομικϊν προςϊπων ςτο δθμόςιο
τομζα όταν ο ςκοπόσ τουσ μπορεί να εξυπθρετθκεί από υπάρχουςεσ δομζσ και
μάλιςτα με πρωτοβουλία των ίδιων των ςυνεταιριςμϊν.
Επιπλζον θ πρόβλεψθ τθσ χρθματοδότθςθσ του νομικοφ αυτοφ προςϊπου
από τθ διανομι του πλεονάςματοσ των ςυνεταιριςμϊν δεν ευςτακεί οφτε νομικά
οφτε δικαιοπολιτικά αφοφ οι ςυνεταιριςμοί είναι κερδοςκοπικζσ επιχειριςεισ ςτισ
οποίεσ δεν είναι δυνατόν να επιβλθκεί υποχρεωτικι χρθματοδότθςθ για τθν
εκπαίδευςθ των ιδίων των μελϊν και ςτελεχϊν τουσ. Η εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν
είναι ηιτθμα που πρζπει να επιλφεται από τον ίδιο το ςυνεταιριςμό και το
καταςτατικό του. Ο ςυνεταιριςμόσ είναι αυτόσ που κα υποςτεί τισ ςυνζπειεσ από
τθν τυχόν ανεπαρκι εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν του.

Άρθρο 40
Ενιαία ψηφιακή βάςη για την ιχνηλαςιμότητα των ςυνεταιριςτικϊν αγροτικϊν
προϊόντων
Η δθμιουργία ψθφιακισ βάςθσ για τθν ιχνθλαςιμότθτα των αγροτικϊν
προϊόντων είναι βεβαίωσ αναγκαία αλλά δεν είναι δυνατόν να περιοριςκεί μόνο
ςτα ςυνεταιριςτικά προϊόντα και όχι ςτο ςφνολο των προϊόντων. Κάτι τζτοιο κα
ευνοιςει τισ επιχειριςεισ ιδιωτϊν, δθλαδι τουσ μθ ςυνεταιριςμζνουσ παραγωγοφσ.
Θα πρζπει να υπάρχει ςχετικι διεφρυνςθ του πεδίου κάλυψθσ τθσ ψθφιακισ βάςθσ.

Άρθρο 41
Κδρυςη Οργανιςμοφ Διαχείριςησ Ακινήτων Γαιϊν και Εξοπλιςμϊν (ΟΔΙΑΓΕ)
Με τθν παρ. 1 ιδρφεται νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου (ΝΠΙΔ) με τθν
μορφι τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ, με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Διαχείριςθσ
Ακινιτων, Γαιϊν και Εξοπλιςμϊν. κοποί του νζου αυτοφ οργάνου είναι, μεταξφ
άλλων,

θ

ανάπτυξθ

τθσ

αγροτικισ

παραγωγισ

και

θ

βελτίωςθ

τθσ

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αγροτικισ οικονομίασ διαμζςου τθσ καλφτερθσ δυνατισ
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αξιοποίθςθσ τθσ δθμόςιασ γθσ που είναι κατάλλθλθ για αγροτικι εκμετάλλευςθ, θ
ζρευνα για τθν ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου, Η διατιρθςθ και θ δθμιουργία βιϊςιμων
αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων και θ βελτίωςθ τθσ απόδοςισ τουσ με τθν ανάλθψθ
κατάλλθλων επενδυτικϊν πρωτοβουλιϊν και τθν ειςαγωγι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ
και ςφγχρονων πρακτικϊν διαχείριςθσ, θ Η υποςτιριξθ των αγροτϊν ςε κζματα
αποδοτικισ διαχείριςθσ τθσ γθσ και του εξοπλιςμοφ και θ διευκόλυνςθ τθσ
εγκατάςταςθσ νζων αγροτϊν ςε παραγωγικά αποδοτικζσ αγροτικζσ εκτάςεισ, θ
διάκεςθ κινθτϊν και ακινιτων ςε πιλοτικά ςυνεργατικά ςχιματα και νζουσ αγρότεσ
για τθν ανάπτυξθ βιϊςιμων αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων κ.λπ.
Οι ςκοποί είναι επιχειρθματικισ και ερευνθτικισ φφςεωσ. ε ό,τι αφορά
τουσ ςκοποφσ επιχειρθματικισ φφςεωσ, πρζπει να ςθμειωκεί ότι το κράτοσ δεν
μπορεί να είναι επιχειρθματίασ και όποτε το αποπειράκθκε ςτθ χϊρα μασ –και όχι
μόνο- απζτυχε.
ε ό,τι αφορά τουσ ερευνθτικοφσ ςκοποφσ, αυτοί κα πρζπει να
εξυπθρετθκοφν από τισ υπάρχουςεσ δομζσ, και ςυγκεκριμζνα ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ.

Άρθρο 50
Μεταβατικζσ διατάξεισ
ε ςχζςθ με το «Μθτρϊο Αγροτικϊν υνεταιριςτικϊν Οργανϊςεων και
Διεπαγγελματικϊν Οργανϊςεων» ιςχφουν οι παρατθριςεισ που διατυπϊκθκαν επί
του άρκρου 10 και τθσ λειτουργίασ του Μθτρϊου.
τθν παρ. 2 προβλζπεται πωσ όςοι υνεταιριςμοί δεν προςαρμόςουν το
καταςτατικό τουσ ςτο νζο νόμο εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν ψιφιςι του, κα
διαγραφοφν από το Μθτρϊο.
Αυτό πρακτικά ςθμαίνει πωσ όςοι ςυνεταιριςμοφ ζχουν λιγότερα από 30
μζλθ, κα πρζπει ι να κλείςουν ςε ζνα χρόνο ι να αναηθτιςουν νζα μζλθ χωρίσ να
ζχουν τθν άνεςθ να επιλζξουν με κριτιριο τθν πραγματικι δυνατότθτα ςυνεργαςίασ
με τα άτομα αυτά. ε κάκε περίπτωςθ, θ εξζλιξθ κα είναι δυςμενισ για τουσ
ςυνεταιριςμοφσ. Και εάν ακόμθ δε γίνει δεκτι θ πρόταςι μασ να απαλειφκεί θ
αφξθςθ του ορίου των μελϊν ςε 30, τουλάχιςτον μπορεί να προβλεφκεί ότι κάτι
τζτοιο κα ιςχφςει για νζο-ιδρυόμενουσ ςυνεταιριςμοφσ.
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Η παρ. 4 προβλζπει πωσ οι ΚΕΕ του ν. 2810/2000 που λειτουργοφν κατά
τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου, υποχρεοφνται να μετατραποφν ςε ΚΕΑ ι ΚΑ, με
απόφαςθ των γενικϊν τουσ ςυνελεφςεων, μζςα ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου. Μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ αυτισ, ΚΕΕ που δεν
ζχουν μετατραπεί δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.
Τπενκυμίηεται ότι οι ΚΕΕ, ςφμφωνα με τθν διάταξθ τθσ διατιρθςισ τουσ
ζχουν αποκτιςει ςωματειακι ουςιαςτικά νομικι μορφι. Εφλογα τίκεται το
ερϊτθμα πϊσ κα μετατραποφν ςε ΚΕΑ ι ΚΑ που ζχουν εμπορικι ιδιότθτα.
Άρθρο 51
Καταργοφμενεσ διατάξεισ
Με το άρκρο αυτό καταργειται, μεταξφ άλλων, το άρκρο 33 του ν.
2810/2000 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 7 του ν. 4015/2011. Ο νομοκζτθσ με
μία απλι διάταξθ, για τθν οποία δεν ζνιωςε καν τθν ανάγκθ να εξθγιςει ςτθν
αιτιολογικι ζκκεςθ, καταργεί τθ νομοκετικι κατοχφρωςθ τθσ ΠΑΕΓΕ, ενόσ
ιςτορικοφ κεςμοφ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν που ιδρφκθκε από το 1915, με το
άρκρο 85 του ν. 602/1915. Ο νομοκζτθσ παραγνωρίηει όχι μόνο τθν ιςτορία αυτι
αλλά και το ρόλο που διαδραματίηει ςιμερα θ ΠΑΕΓΕ και ακόμθ περιςςότερο που
μπορεί να διαδραματίςει ςτο μζλλον. Η ΠΑΕΓΕ δεν είναι ςυνεταιριςμόσ, όπωσ
άλλωςτε και το ιςχφον δίκαιο αναφζρει. Δεν είναι επιχείρθςθ αλλά ζνα όργανο
εκπροςϊπθςθσ των αγροτϊν το οποίο μετζχει ςε ςθμαντικά όργανα κοινωνικοφ
διαλόγου. Ο νομοκζτθσ ςτο ςφάλμα τθσ υπζρμετρθσ νομικισ ρφκμιςθσ των
ςυνεταιριςμϊν που επιχειρεί παραβλζποντασ τθν ιδιότθτά τουσ ωσ επιχειριςεισ,
ζρχεται και προςκζτει το ακριβϊσ αντίκετθσ κατεφκυνςθσ ςφάλμα: απορρυκμίηει τθ
μόνθ πτυχι του ςυνεταιρίηεςκαι που δεν είναι επιχειρθματικι, δθλαδι το κεςμό
πανελλινιασ εκπροςϊπθςθσ των ςυνεταιριςμζνων αγροτϊν, το κεςμό που μετζχει
ςτον κοινωνικό διάλογο ςε μια εποχι που θ οικονομία και θ κοινωνία ζχει ανάγκθ
από τον κοινωνικό διάλογο όςο ποτζ άλλοτε. Η κατάργθςθ αυτι τθσ νομικισ
κατοχφρωςθσ κα δθμιουργιςει, μεταξφ άλλων, και πρόβλθμα εκπροςϊπθςθσ των
αγροτϊν τθσ χϊρασ μασ ςε μία ςειρά από επιτροπζσ.
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