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ΘΕΜΑ  :  Επανεξέταση   των  άρθρων  του  νομοσχεδίου  περί  αγροτικών
Συνεταιρισμών  και  ιδιαίτερα  τα  άρθρα  που  αφορούν  την   προμήθεια  των
αγροτικών εφοδίων από ΑΣ

Κυρίες , Κύριοι,

Ο  Σύλλογος  Γεωπόνων  Εμπόρων  Γεωργικών  Εφοδίων  Μακεδονίας  και  Θράκης
ιδρύθηκε τον Μάιο του 2015 και ήδη αριθμεί 280 μέλη.

Είμαστε  οι  Γεωπόνοι  της  πρώτης  γραμμής,  βασικοί  κρίκοι  της  παραγωγικής
αλυσίδας.  Γνωρίζουμε  πολύ  καλά  τα  προβλήματα  της  Ελληνικής  Γεωργίας  και  την
καθημερινότητα  του  Έλληνα  αγρότη,  τον  οποίο  στηρίζουμε  πολύπλευρα  (τεχνικά,
οικονομικά, κλπ ) με όλες μας τις δυνάμεις για να παράγει.

Εμείς  ως  ιδιώτες  Γεωπόνοι  δεν  κάνουμε  απλά  μόνο  εμπόριο  μέσα  από  τα
καταστήματα μας.  Προσφέρουμε παράλληλα υπηρεσίες  τεχνικής υποστήριξης υπεύθυνα
και χωρίς επιβάρυνση για τον παραγωγό, παρακολουθούμε την καλλιέργεια από κοντά (στο
χωράφι),  τον  στηρίζουμε  σε  πιθανά  προβλήματα  ρευστότητας  και  γενικά  είμαστε  στο
πλευρό του αγρότη.

Είμαστε  θετικοί  σε  κάθε  προσπάθεια  ή  ενέργεια  που  γίνεται  και  στοχεύει  στη
βιωσιμότητα  των  γεωργικών  εκμεταλλεύσεων  και  την  παραγωγή  ανταγωνιστικών
προϊόντων ποιότητας.

1



Είμαστε  θετικοί  στη  συλλογική  οργάνωση  των  αγροτών  με  όποια  μορφή  αυτή
γίνεται, αρκεί να βασίζεται σε ένα σύγχρονο και υγιές πλαίσιο το οποίο να εξασφαλίζει τους
προηγούμενους στόχους. 

Οι Συνεταιριστικές οργανώσεις και οι εν γένει συλλογικές κάθε μορφής θα πρέπει
να  ασχολούνται  με  το  τελικό  παραγόμενο  προϊόν  και  τη  διαχείριση του.  Θα πρέπει  να
στοχεύσουν στην εύρεση αγορών, στις βελτιώσεις στη συσκευασία, στην μεταποίηση και
γενικά σε βελτιώσεις  που θα κάνουν ελκυστικό και  επώνυμο το προϊόν στις  αγορές,  να
εφαρμόσουν καινοτομίες, να αξιοποιήσουν νέες ιδέες και γενικά να ασχοληθούν με κάθε
ενέργεια  που  θα  δώσει  υπεραξία  στο  τελικό  παραγόμενο  προϊόν.  Είναι  σαφές  και
αυτονόητο ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος της ίδιας της Πολιτείας. Αυτό είναι το
ζητούμενο,  αυτό θα αποδώσει  στον αγρότη,  σε όλους τους εμπλεκόμενους κρίκους της
παραγωγικής αλυσίδας και τελικά και στην ίδια τη χώρα, καθώς η πρωτογενής παραγωγή
αγροτικών προϊόντων συμμετέχει με μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ. 

Ένα  νομοσχέδιο  για  τις  Συνεταιριστικές  οργανώσεις  οφείλει  να  βασιστεί  στην
εξυπηρέτηση του κυρίαρχου βασικού στόχου και να προκύψει μέσα από έναν ουσιαστικό
διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Το συγκεκριμένο  νομοσχέδιο αφενός δεν υπηρετεί  τον στόχο και  αφετέρου  θα
δημιουργήσει μονοπώλιο στην αγορά των αγροτικών προϊόντων και εφοδίων που δεν θα
ευνοήσουν τελικά τον αγρότη. 

Το σημείο που μας αφορά άμεσα και μας θίγει είναι αυτό που αναφέρεται στην
υποχρέωση των αγροτών να προμηθεύονται τα εφόδια τους από τους Συνεταιρισμούς, που
αναφέρεται στη περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και σε άλλα σημεία του
νομοσχεδίου, για τους εξής λόγους: 

 Δεν είναι ωφέλιμο, γιατί δεν εξυπηρετεί το στόχο και θα δημιουργήσει περισσότερα
προβλήματα από το προσδοκώμενο όφελος. Σήμερα οι αγρότες προμηθεύονται τα
εφόδια τους σε πολύ χαμηλές τιμές. Λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού στην αγορά,
οι παραγωγοί έχουν μεγάλη διαπραγματευτική ικανότητα, η οποία αυξάνεται ούτως
ή άλλως με την οργάνωση τους σε συλλογικά όργανα. Είναι βέβαιο ότι η αγορά
εφοδίων μέσα από τον Συνεταιρισμό θα είναι ασύμφορη και θα αυξήσει το κόστος
παραγωγής. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να οδηγηθούν οι Συνεταιρισμοί
σε  εμπορικές  δραστηριότητες  κάθε  μορφής.  Το  εμπόριο  έχει  ρίσκα,  χρειάζεται
ευελιξία  και  υπόκειται  στους  σκληρούς  κανόνες  της  αγοράς  που  θα κληθούν οι
Συνεταιρισμοί να αντιμετωπίσουν και να ανταπεξέλθουν. 

 Δεν  πρέπει  να  πιέζεται  μια  κατάσταση  για  να  επανέλθει  σε  μοντέλα  που  ήδη
δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Υπάρχει ωστόσο σημαντική διαφορά στις σημερινές
υπάρχουσες συνθήκες σε σχέση με το παρελθόν. Σήμερα πρέπει να απαντηθούν εκ
των προτέρων τα ερωτήματα: Ποιος θα χρεωθεί μια αποτυχία;
Ποίος θα πληρώσει; O συνεταιριστής αγρότης;

 Θα  διαταραχθεί  η  ομαλότητα  της  αγοράς,  πράγμα  για  το  οποίο  υπήρχε
διαβεβαίωση  από το ΥΠΑΑΤ σε εκπροσώπους του κλάδου, ότι δεν πρόκειται να
συμβεί. 
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 Δεν αναγνωρίζεται η συμβολή μας στη στήριξη των αγροτών και υποβαθμίζεται ο
ρόλος και η προσφορά μας στην αγροτική παραγωγή μέσα από την δραστηριότητα
μας παρόλο που είναι ουσιώδη.

 Δεν είναι σωστό και δεν επιθυμούμε να είμαστε ανταγωνιστές με τις οργανώσεις
των πελατών μας, στην ουσία με τους ίδιους μας τους πελάτες.

 Πιστεύουμε ότι πολλές από τις επιχειρήσεις μας, που οι περισσότερες είναι μικρές
και κατά κύριο λόγο ατομικές θα οδηγηθούν σε κλείσιμο. Θα προκύψει ανεργία σε
εμάς και τους ανθρώπους που απασχολούνται. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό σε
μια τέτοια περίοδο κρίσης;  Σκοπεύετε να προσθέσετε και  άλλους στη λίστα των
ανέργων και των χρεωμένων νοικοκυριών;

 Το  Σεπτέμβριο  του  2015  εφαρμόστηκε  η  καινούργια  νομοθεσία  που  μας
υποχρέωσε- και ορθώς - σε επενδύσεις όσο αναφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις
και  τους  χώρους  αποθήκευσης  (δάπεδα  από  αδιαπέραστα  υλικά,  ειδικά  ράφια,
συστήματα εξαερισμού κλπ) στα καταστήματα μας για να εξασφαλίζονται συνθήκες
ασφάλειας  για  εμάς,  το  προσωπικό  και  τους  πελάτες  και  για  να γίνεται  όσο το
δυνατόν  ασφαλέστερη  η  διακίνηση  των  φυτοπροστατευτικών  προϊόντων  για  το
περιβάλλον και για τη δημόσια υγεία. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις εκσυγχρόνισαν
τις  επιχειρήσεις  μας,  το  κόστος  όμως ήταν  υψηλό.  Είναι  δυνατόν  μετά από 1,5
χρόνο να έρχεται ένα άλλο νομοσχέδιο για να μας καταργήσει;

Παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν τις ενστάσεις μας. 

Προτείνουμε  την  επανεξέταση  των  άρθρων  που  περιγράψαμε  καθώς  και  την
επανεξέταση όλου του σχεδίου γενικότερα.  

Πιστεύουμε ότι  ένα τέτοιο νομοσχέδιο πρέπει  να είναι  προϊόν  εξαντλητικού και
ουσιαστικού  διαλόγου  του  ΥΠΑΑΤ και  των εμπλεκομένων  στην  αγροτική  παραγωγή,
ώστε  να  υπηρετεί  το  στόχο,  να  ανταποκρίνεται  στις  σημερινές  συνθήκες,  να  έχει
αποδοχή και τελικά να έχει ωφέλιμο αποτέλεσμα προς όλες τις κατευθύνσεις.     

                                                Για το ΔΣ 

     Ο Πρόεδρος                          Η Γεν. Γραμματέας  

 

Αβραάμ Πασσαλής                Ελένη Μπαρτζούμα 

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Υπουργός ΥΠΑΑΤ, κ. Αποστόλου
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2. Αν. Υπουργός ΥΠΑΑΤ, κ. Μπόλαρη 

3. ΓΕΩΤΕΕ

4. Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ

5. Γραφείο Τύπου Νέας Δημοκρατίας

6. Γραφείο Τύπου Χρυσή Αυγή 

7. Γραφείο Τύπου Το Ποτάμι 

8. Γραφείο Τύπου ΚΚΕ

9. Γραφείο Τύπου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

10. Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ
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