
                                  
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ &
            ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
---------------------------------------------------------------
Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24,
                     ΠΑΤΡΑ 26221
ΤΗΛ.: 2610222377, 2610621346
ΦΑΞ: 2610222377   
Ηλεκτρ. Δ/νση: http://geoteepel.gr                         
e-mail: info@  geoteepel.gr; geotepel@otenet.gr     
Πληροφ.:                                                                   

               Πάτρα 10.12.2015
                Αρ. Πρωτ.: 1140 

ΠΡΟΣ
1. Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

2. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Τμήμα
Μελετών &

Τεκμηρίωσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπ.Α.Α.Τ. / 
Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου
2. Υπ.Α.Α.Τ. / Αν. Υπουργό

κ. Μ. Μπόλαρη

ΘΕΜΑ:  «Απόψεις  επί  του  νομοσχεδίου  του  Υπ.Α.Α.Τ.  για  τους  αγροτικούς
συνεταιρισμούς»
ΣΧΕΤ.: 

Με  αφορμή  την  διαβούλευση  του  σχεδίου  νόμου  του  Υπουργείου  Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων με τίτλο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί», κατόπιν απόφασης της
Διοικούσας  Επιτροπής  του  Παραρτήματος  σας  αποστέλλουμε  απόψεις  επί  του
νομοσχεδίου ως ακόλουθα:
 

1. Άρθρο 5: 

 Στην παράγραφο 2 θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συμμετοχή επενδυτών σε
ένα  συνεταιρισμό  μπορεί  να  μεταβάλλει  την   βασική  έννοια  της
συνεταιριστικής ιδέας που δεν  έχει ως βασικό και  αποκλειστικό στοιχείο την
έννοια  του  κέρδους.  Η  θεσμικά  προβλεπόμενη  συμμετοχή  επενδυτή  σε
συνεταιρισμό  μπορεί  να  μεταβάλλει  τους  βασικούς  του  σκοπούς  αφού
προφανώς ο ιδιώτης  επενδυτής  έχει  τα οικονομικά  μέσα για  να επηρεάσει
αποφάσεις 

 Στην παράγραφο 5 η ρητή πρόβλεψη υποχρέωσης αγοράς εφοδίων από τον
ΑΣ, με πρόβλεψη διαγραφής σε περίπτωση μη τήρησης αποτελεί υπερβολικό
μέτρο  το  οποίο  πιθανόν  μπορεί  να  προκαλέσει  στρέβλωση  στην  αγορά.
Άλλωστε ακόμη και στις Ομάδες Παραγωγών η πρόβλεψη του νομοθέτη για
υποχρεωτική  συναλλαγή  με  την  Ομάδα  περιορίζεται  στην  παράδοση  της
παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση μια τέτοια πρόβλεψη μπορεί να γίνει από το
καταστατικό 

2. Άρθρο  7: Στην  παράγραφο  3  αναφέρεται  ο  όρος  «εθελοντική»  και
«προσωπική» εργασία χωρίς να διευκρινίζεται ποιος από τους δύο έχει την
τελική ισχύ. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα πρέπει να γίνει
με πολύ  αυστηρά κριτήρια και να αφορά συγκεκριμένες, καθαρά γεωργικές
εργασίες των ΑΣ και όχι εμπλοκή σε διαδικασίες μεταποίησης και εμπορίας
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3. Άρθρο  8:   Δεν  γίνεται  αναφορά  στο  ελάχιστο  ύψος  συνεταιριστικού
κεφαλαίου  για  την  ίδρυση  ΑΣ.  Σε  κάθε  περίπτωση  θα  πρέπει  να  υπάρξει
πρόβλεψη,  σε  συμφωνία  και  με  το  καταστατικό  του  Ευρωπαϊκού
Συνεταιρισμού 

4. Άρθρο  11:  Στην  παράγραφο  7,  δεν  θεωρούμε  χρήσιμη  την  θέσπιση
αντιπροσωπευτικής  Γενικής  Συνέλευσης,  στα  πρότυπα  των  πρώην  Ε.Α.Σ.
αφού κάτι τέτοιο, αφενός αλλοιώνει την έννοια της δημοκρατικής συμμετοχής
και  αποτελεί στοιχείο ομαδοποιήσεων και διαφοροποιήσεων που δεν βοηθούν
στην εξέλιξη  της συνεταιριστικής ιδέας. Σε κάθε περίπτωση για σημαντικά
θέματα του  ΑΣ απαιτείται  η  σύγκλιση της  κανονικής  Γ.Σ.,  είναι  επομένως
περιττή η  θέσπιση της αντιπροσωπευτικής Γ.Σ.

5. Άρθρο 15: 

 Στην παράγραφο 1, θα πρέπει να αναφερθεί ρητά πως στην έννοια της Γενικής
Συνέλευσης δεν περιλαμβάνεται η αντιπροσωπευτική Γενική Συνέλευση

 Στην παράγραφο 6 η λήψη  αποφάσεων με απόλυτη πλειοψηφία δεν θα πρέπει
να είναι απαραίτητη σε τρέχοντα ζητήματα του ΑΣ

 Στην παράγραφο 13 η προβλεπόμενη απαγόρευση θεωρείται υπερβολική και
θα πρέπει να εξεταστεί  η  νομιμότητά της.  Σε κάθε περίπτωση μπορεί  και
πρέπει να προβλεφθεί ανώτατο όριο θητειών στο Δ.Σ. για το Προεδρείο και
ανώτατο όριο τριών συνεχόμενων θητειών στο Δ.Σ.

6. Άρθρο 18: Στην παράγραφο 4 σχετικά με την πρόβλεψη ίδρυσης επταμελούς
Γνωμοδοτικού  Συμβουλίου  Εποπτείας  ΑΣ θα  πρέπει  να  προβλεφθεί  και  η
συμμετοχή   εκπροσώπου  του   ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  στην  απόφαση  του   Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

7. Άρθρο  31:  Στην παράγραφο  1,  θα  πρέπει  να  διευκρινιστεί  αν  οι  κλαδικοί
συνεταιρισμοί αφορούν σε ένα ή περισσότερα προϊόντα. Παλαιότερα η έννοια
του  κλαδικού συνεταιρισμού αφορούσε σε ένα προϊόν  

8. Άρθρο  34:  Στην  παράγραφο  2,  στα  δυνητικά  ιδρυτικά  μέλη  θα  πρέπει  να
περιληφθούν και τα εμπορικά και επιστημονικά επιμελητήρια 

Τέλος και συμπληρωματικά των παραπάνω το υπό εξέταση νομοσχέδιο θα πρέπει να
προβλέψει και την επίλυση του παγίου αιτήματος σχετικά με την αναγνώριση της
προϋπηρεσίας σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς από το δημόσιο για την μισθολογική
και βαθμολογική εξέλιξη.  Οι ΑΣ είναι νομικές  οντότητες οι οποίες εποπτεύονται
άμεσα  από  το  κράτος,  η  δυνατότητα  δε  αναγνώρισης  της  προϋπηρεσίας  αφορά
μικρό αριθμό εργαζομένων και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν θεωρηθεί καθαρά
ιδιωτική προϋπηρεσία η αναγνώρισή της προβλέπεται στα πλαίσια των διατάξεων
του Ν. 4024/2012.        

Για την Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Β. Λαμπρόπουλος
Γεωπόνος


