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ΕΕΑΓΩΓΗ

Σκοπός της εργασίας είναι να δούμε την υφιστάμενη κατάσταση των 
Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα και την υφιστάμενη κατάσταση της 
Ενωσης Αγροτικών συνεταιρισμών στο νομό Θεσπρωτίας καθώς και την 
μηχανογράφηση αυτής.

Συνεταιρισμός είναι η ένωση προσώπων, της οποίας βασική επιδίωξη 
είναι η εξασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των μελών της. Στη χώρα 
μας η συνεταιριστική ιδέα (συνεργατισμός) έχει μακρόχρονη παράδοση.

Συνεργατισμός είναι μια κοινωνική θεωρία, που σύμφωνα μ’αυτή πρέπει 
οι οικονομικές επιχειρήσεις να οργανωθούν σε συνεταιριστική βάση. Μορφές 
συνεργατισμού είναι οι κάθε είδους συνεταιρισμοί. Κάθε κοινωνικό σύστημα έχει 
δώσει διαφορετική μορφή στις οργανώσεις του συνεργατισμού.

Ο συνεργατισμός σαν πρωτόγονη ιδέα και σαν άτυπη πράξη είναι τόσο 
παλιός όσο και ο άνθρωπος. Από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να συγκροτεί και 
να οργανώνει οικογένεια, από τότε μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουν οι πρώτες 
βάσεις του συνεργατισμού. Μετά την οικογένεια οι άνθρωποι αισθάνθηκαν την 
ανάγκη, για διάφορους λόγους να συγκροτήσουν και ευρύτερες κοινωνικές 
ομάδες (σόϊ, φυλή, φάρα).

Κατά την αρχαιότητα το δικαίωμα για συσσωμάτωση το είχε σαν 
αποκλειστικό προνόμιο μια μόνο τάξη πολιτών, οι λεγόμενοι «ευπατρίδες». 
Αυτοί αναγνώριζαν μόνο το δεσμό του κοινού αίματος και της θρησκείας και με 
τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά οργανώνονται σε φατρίες ή «φυλές» και 
συγκροτούσαν την «Πόλη», δηλαδή το κράτος. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνονταν η δημιουργία μιας «Πόλης» όπου τα μέλη της, δηλαδή οι πολίτες 
ήταν στενά δεμένοι μεταξύ τους και πειθαρχούσαν σε ένα δικό τους τρόπο ζωής 
για το καλό και την πρόοδο της φυλής. Η επέκταση του δικαιώματος για 
οργάνωση και σε άλλες τάξεις πολιτών, οι οποίοι συνδεόταν μεταξύ τους με το 
δεσμό του κοινού συμφέροντος, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά επί Σόλωνος 
κατά τον 6ον π.Χ. αιώνα. Εκείνη την εποχή εμφανίσθηκαν οι Πρόδρομοι και 
ενστερνιστές της ιδέας του σύγχρονου συνεργατισμού. Οι σπουδαιότεροι είναι : 
οι Αγγλοι Robert Owen και William King, οι Γάλλοι Charles Fairier και Louis 
Blanc και οι Γερμανοί Wilhelm Raiffeisen και Herman Schulze.

Οι ιδεολόγοι αυτοί ανθρωπιστές επιδίωξαν από την αρχή ακόμη της 
αλλαγής, να επεκτείνουν τα πλεονεκτήματα της επιστημονικής και βιομηχανικής 
προόδου σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Σαν μέσο για την επίτευξη του σκοπού 
αυτού ενστερνίστηκαν τον συνεργατισμό. Είχε σαν αποστολή του την 
καλλιτέρευση της οικονομικής κατάστασης των αγροτών και εργατών βοηθώντας 
τους να ορθοποδίσουν κατά την κρίσιμη εκείνη μεταβατική περίοδο όπου το 
κεφάλαιο τους κρατούσε τελείως αποπροσανατολισμένους.

Ο συνεργατισμός που ζούμε σήμερα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το 
δημιούργημα των πρώτων συνεπειών της μεταβατικής περιόδου που 
χαρακτηρίζει τον περασμένο αιώνα, όπου η Ευρώπη ζούσε τη μεγάλη αλλαγή 
στο οικονομικό της σύστημα : δηλαδή τη μετάβαση από την κλειστή οικονομία 
που χαρακτηριστικό της ήταν η οικογενειακή αυτάρκεια, στο σύστημα της 
ενχρήματης οικονομίας η ανάπτυξη της οποίας είχε σαν συνέπεια την κατανομή 
της εργασίας, την εςειδίκευση και την έμπορο βιομηχανική συγκέντρωση. Αυτό

4



προκάλεσε την μαζική απελευθέρωση εργατικών χεριών από την γεωργία και τα 
μικροαστικά επαγγέλματα. Οι άνθρωποι αυτοί κατέφευγαν στην βιομηχανία, που 
τότε άρχιζε να ανθίζει, για να .εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Η 
υπερπροσφορά όμως της εργασίας κάθε άλλο παρά κάποια οικονομική βελτίωση 
τους μπορούσε να τους εγγυηθεί Το αποτέλεσμα ήταν η συνεχής εξάρτησή τους 
από το κεφάλαιο και η κοινωνικοοικονομική εξαθλίωσή τους. Και στα δύο αυτά 
στοιχεία έπρεπε να αντιδράσουν. Πράγμα που έκαναν, βοηθούμενοι από τους 
ιδεολόγους που αναφέραμε, με τη συσπείρωσή τους σε κάθε είδους 
συνεταιρισμό.

Ο συνεταιρισμός είναι γέννημα της αντίδρασης των αγροτών και 
εργαζοαένων ενάντια στην οικονομική ολιγαρχία του περασμένου αιώνα, που 
είχε σαν απόλυτο γνώμονα το ατομικό συμφέρον και τον ανταγωνισμό. 
Αναπτύχθηκε όταν η εκβιομηχάνιση της βορειοδυτικής Ευρώπης, με τις ολοένα 
μεγενθυνόμενες εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις, άρχισε το ςεκαθάρισμα και 
τον βίαιο μοντερνισμό της μικροαστικής και αγροτικής οικονομίας σε βάρος των 
μικροεπαγγελματιών, των αγροτών και των εργατών.

Στα πρώτα τέσσερα κεφάλαια θα δούμε την υφιστάμενη κατάσταση στους 
συνεταιρισμούς γενικά και στους γεωργικούς συνεταιρισμούς. Στο πέμπτο 
κεφάλαιο θα δούμε την υφιστάμενη κατάσταση της Ενωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας στον νομό Θεσπρωτίας. Αναλυτικότερα :
Κεωάλαιο Ποώτο : Παρουσιάζεται μια πρώτη προσέγγιση της εξέλιξης του Σ.Κ. 
(Συνεταιριστικού Κινήματος) και της ιστορικής αναδρομής του. Η έννοια και η 
αποστολή του συνεργατισμού, οι συνεταιρισμοί και διάφορα είδη τους.

Κεωάλαιο Δεύτεοο : Γεωργικοί Συνεταιρισμοί - Ορισμός συνεταιρισμού - Εννοια 
και περιεχόμενο - Ομοιότητες και διαφορές με άλλους θεσμούς - Αρχές και 
κανόνες που διέπουν τον συνεταιρισμό και τις λειτουργίες τους - Συνεταιριστική 
τυπολογία.

Κεωάλαιο Τοίτο : Προσεγγίζουμε το θέμα της λειτουργίας και διοίκησης Γ. 
Συνεταιρισμών : α) Γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τύποι και χαρακτηριστικά τους, 
β) Προβλήματα γεωργίας, γ) Προβλήματα γεωργού, δ) Λειτουργία και διοίκηση 
Γ.Σ. (Γεωργικών Συνεταιρισμών).

Κειράλαιο Τέταρτο : Ανάγκες μηχανογράφησης : α) Οι Γ.Σ. στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια, β) Αγροτικά προϊόντα με συνεταιριστικό ενδιαφέρον, γ) Οι 
συνεταιρισμοί στην Ελλάδα και τα προϊόντα που διαχειρίζονται.

Κεωάλαιο Πέιιπτο : Ενωση Αγροτικών .Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας - Ιστορικό . 
της Ε.Α.Σ. Θέσπρωτίας, Αγροτικοί συνεταιρισμοί και διαχειριζόμνα προϊόντα. 
Οργάνωση - διοίκηση, μηχανογράφηση., . :
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΩΝ

1.1. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

σ) Ορισμός συνεταιρισμού
Παρά τη μακροχρόνια διάδοση και εφαρμογή του συνεταιριστικού 

θεσμού, δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί ένας ορισμός του συνεταιρισμού, που να 
είναι κοινά αποδεκτός από τις συνεταιριστικές κινήσεις όλων των χωρών και να 
καλύπτει όλα τα είδη των συνεταιρισμών, καθώς και την ποικιλία των 
χαρακτηριστικών τους. Από τους ιδρυτές των Γερμανικών πιστωτικών 
συνεταιρισμών, ο Σούλτσε όριζε το συνεταιρισμό ως «ένωση μεταξύ των όχι 
εύπορων κατ’εξοχήν εργαζομένων τάξεων η οποία επιδιώκει με την συνένωση να 
εξασφαλίσει, όσο είναι δυνατό, στις μεμονωμένες, μικρές και στην οικονομική 
ζωή εξαφανιζόμενες δυνάμεις, τα πλεονεκτήματα της μεγάλης δυνάμεως» (*)

Ο X. Μύλλερ, που χρημάτισε γραμματέας της Διεθνούς Συνεταιριστικής 
Ενώσεως, διατύπωσε τον ορισμό του συνεταιρισμού ως : «ελεύθερη κοινωνική 
ένωση υπό μορφή ομαδικής οικονομίας με βάση οικονομική το συμφέρον της 
εργασίας». (*)

Ο Ε. Γκρύνφλεντ, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χαλ (Γερμανίας), 
ορίζει τους συνεταιρισμούς ως «μαζικές ενώσεις μικρών και μεσαίων 
οικονομικών στοιχείων στηριζόμενες στην ελεύθερη θέληση, οι οποίες 
επιδιώκουν κοινωνικοπολιτικούς σκοπούς μέσω της κοινής επιδιώξεως ιδιωτικών 
οικονομικών ωφελημάτων κατά την αρχή της οικονομίας προς κάλυ\|/η αναγκών»

Ο καθηγητής Δ. Καλιτσουνάκης ορίζει ως εξής τον συνεταιρισμό : 
«ελεύθερη και ισότιμη τοπική προσωπική ένωση ασθενών οικονομικά ατόμων, 
προς αυτοβοήθεια, με την από κοινού διεξαγωγή επιχειρήσεως, από την οποία 
ωφελούνται ανάλογα με τη συναλλαγή τους με αυτή» (*).

Ο Θ. Τζωρτζάκης, μεγάλη μορφή του Ελληνικού συνεταιριστικού 
κινήματος, δίνοντας σημασία στο ομοειδές της δημιουργούμενης δυνάμεως 
προτείνει τον εξής ορισμό : «ο συνεταιρισμός είναι όργανο αυτοβοήθειας 
ασθενών οικονομικά προσώπων, δη μιουργού μένος με την ένωση των μικρών 
κατά μέρος δυνάμεων σε μεγάλη ομοειδή δύναμη, που τίθεται στη διάθεση του 
καθενός για την καλύτερη άσκηση της επαγγελματικής και της οικιακής του 
οικονομίας»' \

β) Έννοια και περιεχόμενο
Το γεγονός ότι ο συνεταιρισμός χαρακτηρίζεται ως εταιρεία, οφείλεται 

στο ότι ασκεί οικονομικές δραστηριότητες. Βασικό όμως χαρακτηριστικό του 
συνεταιρισμού είναι ότι αποτελεί πρωταρχικά ένωση προσώπων. Η προσωπική 
συμβολή είναι η κύρια απαίτηση του συνεταιρισμού από τα μέλη του, ενώ στην 
εμπορική εταιρεία η υποχρέωση του εταίρου συνίσταται στη συμμετοχή του στο 
κεωάλαιο.

Οργάνωση και διοίκηση Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συνεταιρισμών Κων/νου Λ. Παταγεωργίου. 
Γεωργοοικονομολόγου - ϋ . ΡΙιίΙ (Οχοπ) και Παναγιώτη Γ. Πατσή. Γεωργοοικονομολόγου - Ο. ΡΗΠ (Οχοπ).
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Προβάλλοντας την προσωπική συμμετοχή, ο συνεταιρισμός μπορεί και 
στηρίζεται στην ισότιμη συνεργασία των μελών του. Οι ψήφοι στο συνεταιρισμό 
δίνονται στα πρόσωπα. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο με δευτερεύουσες εξαιρέσεις. 
Ετσι η δύναμη κάθε συνεταίρου είναι ίση με του συναδέλφου του.

Αφού δεν στηρίζεται στο κεφάλαιο, ο συνεταιρισμός στηρίζεται για την 
επιτυχία του στη συμμετοχή των μελών του στις δραστηριότητες του. Το λιγοστό 
κεφάλαιο που καταθέτουν τα μέλη, ή δεν αμείβεται καθόλου ή αμείβεται 
ελάχιστα. Η ωφέλεια των μελών μπορεί να προκόψει από τη συνεργασία τους με 
το συνεταιρισμό. Αν δεν συνεργαστούν η εγγραφή τους δεν έχει νόημα ούτε 
γι’αυτούς ούτε για το συνεταιρισμό.

Η είσοδος και η έξοδος των μελών είναι ελεύθερη. Μπορεί να γίνει μέλος 
όποιος έχει τα χαρακτηριστικά της ομάδας που μετέχει και διαβλέπει ότι μπορεί 
να ωφεληθεί από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού. Αν, για οποιοδήποτε 
λόγο, ένα μέλος επιθυμεί να ε/κατάλείψει το συνεταιρισμό, είναι ελεύθερο να το 
κάνει ύστερα από σχετική προειδοποίηση. Αποχωρώντας τα μέλη αποσύρουν και 
τη συμβολή τους στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού.

Ο συνεταιρισμός διοικείται δημοκρατικά και οι οικονομικές του πράξεις 
μπορούν σε κάθε στιγμή να ελέγονται. Η διοίκησή του επιλέγεται από τα ίδια τα 
μέλη με την ψήφο τους και αντικαθίσταται όταν τα μέλη το θελήσουν. Στη 
λειτουργία του δεν αποτελεί κερδοσκοπική επιχείρηση, αφού φορείς και πελάτες 
είναι τα ίδια πρόσωπα. Τα πλεονάσματα που αφήνει η διαχείρισή του ή τα 
χρησιμοποιεί για επέκταση προς παροχή περισσοτέρων υπηρεσιών, ή όσα 
διανέμει τα μοιράζει ανάλογα με τη συμμετοχή κάθε μέλους στη δραστηριότητά 
του.

Η κοινωνική διάσταση του συνεταιρισμού είναι εξίσου σημαντική με την 
οικονομική. Αποστολή του είναι να εξυπηρετήσει τα μέλη ως παραγωγούς ή ως 
καταναλωτές, όχι ως επιχειρηματίες που επιδιώκουν την αξιοποίηση των 
κεφαλαίων τους και της εργατικής δυνάμεως τρίτων. Με τη συνεργασία που 
πρέπει πάντα να ασκείται με πνεύμα αλληλεγγύης και με βάση τις ηθικές αρχές 
σας συναλλαγές, ο συνεταιρισμός επιδιώκει να δημιουργήσει α ς συνθήκες για 
ευρύτερη ανάπτυξη όχι μόνο των μελών αλλά και του κοινωνικού συνόλου στο 
χώρο που λειτουργεί.

Υ) Ομοιότητες και διαφορές με άλλους θεσμούς.
Περισσότερο ξεκάθαρη μπορεί να γίνει η εικόνα του .συνεταιρισμού, όταν 

συγκριθεί με μη συνεταιριστικούς φορείς. Από την οικονομική σκοπιά, η 
σύγχυση που πολλές φορές δημιουργείται είναι με την ιδιωακή επιχείρηση. 
Ορισμένοι ίσως νομίζουν όα ο συνεταιρισμός δεν είναι τίποτε περισσότερο από 
μία ακόμη μορφή επιχειρήσεως σαν ας Ανώνυμες Εταιρίες ή ας Εταιρίες 
Περιορισμένης Ευθύνης.

Οι εξωτερικές ομοιότητες του συνεταιρισμού με ας εταιρείες είναι 
αρκετές. Τόσο οι συνεταιρισμοί όσο και οι εταιρίες κινούνται στην ίδια αγορά 
και προμηθεύουν είδη στους ίδιους καταναλωτές, ή τα προμηθεύονται από ας 
ίδιες πηγές. Πολλές λειτουργικές διαδικασίες είναι όμοιες, όπως η συσκευασία, η 
αποθήκευση, η επεξεργασία των προϊόντων, η μεταφορά, η διαφήμιση κ.λ,π. Τα 
προϊόντα ανταγωνίζονται σας ίδιες αγορές και επομένως και οι δύο κατηγορίες 
φορέων έχουν ανάγκη να λειτουργούν αποτελεσματικά. Αν διαθέτουν
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καταστήματα, η θέση τους στην αγορά και οι τιμές στις οποίες πωλούν τα 
προϊόντα συνήθως δεν διαφέρουν. Κοιτάζοντας ο απλός θεατής από έξω, δεν 
μπορεί να διακρίνει αν μια γεωργική βιομηχανία ή μια αποθήκη ή ένα προϊόν 
είναι συνεταιριστικά ή όχι. Πρέπει να κοιτάξει πίσω από την εμφάνιση, για να 
διαπιστώσει τις ουσιαστικές διαφορές.

Οι βασικές διαφορές βρίσκονται στη σχέση μεταξύ ιδιοκτητών του φορέα 
και πελατών (ή προμηθευτών) και στον τρόπο που διανέμονται τα κέρδη. Στην 
περίπτωση ενός κονσερβοποιείου, στο μεν συνεταιριστικό οι προμηθευτές της 
πρώτης ύλης είναι και ιδιοκτήτες, ενώ στην εταιρία οι ιδιοκτήτες είναι άλλοι από 
τους προμηθευτές. Το στοιχείο αυτό είναι πολύ ουσιαστικό, αφού στην πρώτη 
περίπτωση επιδιώκεται να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια του γεωργού με τη 
μεταοποίηση, ενώ στη δεύτερη, η βιομηχανία από το ένα μέρος και οι παραγωγοί 
από το άλλο, επιδιώκουν ο καθένας να μεγιστοποιήσουν το δικό τους όφελος. 
Επικρατεί βέβαια αυτός που έχει τη μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και 
που συνήθως δεν είναι ο παραγωγός.

Όταν από την διαχείριση προκόψουν κέρδη, στην περίπτωση του 
συνεταιρισμού γίνεται διανομή στα μέλη, ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών 
τους με αυτόν. Στην περίπτωση της ιδιωτικής επιχειρήσεως τα κέρδη 
επιμερίζονται στους ιδιοκτήτες του κεφαλαίου ανάλογα με τις μετοχές του 
καθενός.

Στη γενικότερη πολιτική για τις τιμές των πρώτων υλών της βιομηχανίας 
που προαναφέρθηκε, η ιδιωτική επιχείρηση επιδιώκει να αγοράσει στη μικρότερη 
δυνατή τιμή, γιατί με τον τρόπο αυτό θα πετύχει μεγαλύτερο κέρδος. Η έννοια 
του κέρδους της συνεταιριστικής βιομηχανίας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. 
Μπορεί η συνεταιριστική βιομηχανία να πετυχαίνει απόλυτα το σκοπό της χωρίς 
κανένα κέρδος όταν τα συνεταιριστικά μέλη πετυχαίνουν, με τη χοήση της 
βιομηχανίας, ικανοποιητικές τιμές. Η διαμόρφωση μιας μονοπωλιακής 
καταστάσεως θα ήταν ιδανική για μία ιδιωτική εταιρεία, γιατί θα κατέληγε σε 
συμπίεση της τιμής της πρώτης ύλης έστω και αν το τελικό προϊόν πήγαινε σε 
ανταγωνιστική αγορά. Με τις ίδιες συνθήκες η συνεταιριστική οργάνωση θα 
έδινε και πάλι στους παραγωγούς μέλη της τη δίκαιη τιμή των προϊόντων τους.

Οι διαφορές της συνεταιριστικής οργανώσεως από την ιδιωτική 
επιχείρηση επεκτείνονται και σε άλλους τομείς. Η συνεταιριστική οργάνωση 
αποτελεί ένα σχολείο δημοκρατικών διαδικασιών. Διοικείται από αιρετά στελέχη, 
που προέρχονται από τα ίδια τα μέλη. Στην ιδιωτική επιχείρηση, ο κύριος 
μέτοχος ή μια μικρή ομάδα κατευθύνουν σχεδόν σε μόνιμη βάση τις τύχες της 
επιχειρήσεως.

Από απόψεως εγκαταστάσεως, η ιδιωτική επιχείρηση επιλέγει το χώρο 
που υπόσχεται το μεγαλύτερο κέρδος. Η συνεταιριστική έχει ως κύριο κριτήριο 
την εξυπηρέτηση της παραγωγής των μελών και είναι δεμένη με τον τόπο 
εγκαταστάσεως των μελών. Για τον λόγο αυτό, κάθε τι που επηρεάζει αρνητικά 
το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής δεν αφήνει 
αδιάφορη τη συνεταιριστική μονάδα.

Σε περίπτωση πτώσεως των τιμών των τελικών προϊόντων, η ιδιωτική 
βιομηχανία, αφού εκτιμήσει την κατάσταση, μπορεί να καταλήςει σε διακοπή των 
εργασιών της, έστω και αν το προϊόν των παραγωγών καταστραφεί. Η 
συνεταιριστική βιομηχανία σε ανάλογη περίπτωση, θα εκτιμήσει τη ζημία που θα 
υποστεί πωλώντας το προϊόν στις κατώτερες τιμές σε σύγκριση με τη ζημία που
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θα υποστούν οι παραγωγοί αχρηστεύοντας το προϊόν και θα επιλέξει τη λιγότερο 
επιζήμια λύση.

Ένα άλλο ομαδικό σχήμα, με το οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί 
σύγχυση σε σχέση με το συνεταιρισμό, είναι η μη κερδοσκοπική εταιρία ή 
σύλλογος ή ένωση. Σκοπός ίων εταιριών αυτών είναι μορφωτικός, 
εκπαιδευτικός, πολιτιστικός, θρησκευτικός κ.λ,π.

Οι ομοιότητες των συνεταιρισμών με τέτοιες ενώσεις προσώπων 
βρίσκονται στο ότι και οι δύο εκφράζουν τη θέληση ενός πλήθους ανθρώπων. 
Κοινή επιδίωξη είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής ή το μορφωτικό επίπεδο 
των ανθρώπων ή η διάδοση πολιτιστικών στοιχείων. Είναι τέλος συλλογικές 
δημοκρατικές οργανώσεις που διευκολύνουν τη συλλογική έκφραση των 
ατόμων.

Η βασική διαφορά του συνεταιρισμού από τις ομάδες αυτές, είναι ότι οι 
τελευταίες δεν επιδιώκουν οικονομικούς σκοπούς για τα μέλη τους.

δ) Οικονομική και κοινωνική αττοστολή των συνεταιρισμών
Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι αναπτυμένη συνεταιριστική κίνηση και 

αναπτυγμένες κοινωνικοοικονομικά κοινωνίες συνήθως συνυπάρχουν. Δεν 
πρέπει βέβαια να νομισθεί ότι η παρατηρούμενη ανάπτυξη στις χώρες αυτές 
οφείλεται μόνο στη συμβολή των συνεταιρισμών. Όμως τόσο στον οικονομικό 
όσο και στον κοινωνικό τομέα, οι συνεταιριστικές οργανώσεις έχουν ιδιαίτερα 
συμβάλει στην σταθερή ανάπτυξή τους.

Στον οικονομικό τομέα, η ύπαρξη του συνεταιρισμού εξασφαλίζει τον 
ανταγωνισμό στη διαμόρφωση των τιμών, γεγονός από το οποίο ωφελούνται όχι 
μόνο τα μέλη αλλά και τα μη μέλη. Η παρέμβαση των συνεταιρισμών και η 
προσφορά των υπηρεσιών τους στο κόστος, αναγκάζει τους πλεονασματικούς 
διαμέσους να αποσυρθούν προς όφελος των παραγωγών όσο και των 
καταναλωτών.

Με την επέκταση των δραστηριοτήτων των μελών τους κατά ένα ή 
περισσότερα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, οι συνεταιρισμοί 
κατορθώνουν να δώσουν απτά οικονομικά οφέλη στα μέλη τους, που αποτελούν 
κατά τεκμήριο τα αδυνατότερα οικονομικά στρώματα του πληθυσμού, 
μειώνοντας έτσι τις εισοδηματικές αποστάσεις μεταξύ των κοινωνικών ομάδων.

Η διαπραγματευτική ισχύς με την οποία εξοπλίζουν τα μέλη τους, 
δημιουργεί ένα αντίβαρο στη συγκεντρωμένη δύναμη μεγάλων ιδιωτικών 
φορέων, ενισχύοντας έτσι τη θέση των μικρών μονάδων που αποτελούν τα μέλη 
τους. Επιπλέον η αίσθηση ασφάλειας που εμπνέει στα μέλη η ύπαρξη ισχυρού 
συνεταιρισμού, αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο στην ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων των μελών, ιδίως στο γεωργικό τομέα, όπου οι αβεβαιότητες 
είναι αυξημένες.

Καθόλου μικρότερης σημασίας είναι οι εμπειρίες που ο συνεταιρισμός 
δημιουργεί σε χιλιάδες πρόσωπα που μετέχουν στην διοίκηση των κοινών με 
δημοκρατικές διαδικασίες. Ο συνεταιρισμός μπορεί να αναόείξει ηγετικές 
προσωπικότητες σε χώρους που δεν θα είχαν αλλιώς τη δυνατότητα να 
αναδειχθούν. Εξάλλου η συνειδητοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων που 
προσφέρονται με τη συνένωση των πολλών μικρών δυνάμεων, μπορεί να

9



οδηγήσει σε πρωτοβουλίες που να αποτελόσουν το έναυσμα αναπτυξιακών 
διαδικασιών, οι οποίες διαφορετικά θα άρχιζαν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Η 
συμμετοχή μάλιστα στις διαδικασίες αυτές των άμεσα ενδιαφερομένων ατόμων 
αποτελεί, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, την καλύτερη εγγύηση για την 
επιτυχία τους.

Το ενδιαφέρον των συνεταιρισμών για την πνευματική και κοινωνική 
ανάπτυξη των μελών τους και του κοινού γενικότερα αποδεικνύει την 
ανθρωποκεντρικότητα του θεσμού. Η βελτίωση του ανθρώπου και της 
ανθρώπινης κοινωνίας συνιστά την αποστολή του.

1.2. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ.

Οι αρχές που διέπουν τον συνεταιρισμό για τη λειτουργία του μπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής :

1) Το κεφάλαιο το προμηθεύουν τα μέλη και αμείβεται με σταθερό 
επιτόκιο.

2) Μόνο τα πιο αγνά προϊόντα θα προμηθεύεται ο συνεταιρισμός για τα
μέλη.

3) Θα γίνεται ακριβής ζύγιση και μέτρηση στα πωλούμενα είδη.

4) Τα προϊόντα θα πωλούνται στις τιμές της αγοράς και δεν θα δίδεται 
ούτε θα ζητείται πίστωση.

5) Τα κέρδη θα επιμερίζονται αναλογικά προς το ύψος των αγορών κάθε 
μέλους από το συνεταιρισμό.

6) Η αρχή «κάθε μέλος μία ψήφος» θα επικρατεί στην διοίκηση, καθώς 
και η ισότητα των φύλων για τα μέλη.

7) Η διαχείριση θα γίνεται από τη·ν αιρετή διοίκηση και από μια περιοδικά 
εκλεγόμενη επιτροπή.

8) Ένα καθορισμένο ποσοστό των κερδών θα χρησιμοποιείται για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς.

9) Η λογιστική κατάσταση και οι ισολογισμοί θα παρουσιάζονται συχνά 
στα μέλη.

10) Δεν θα εξετάζονται οι πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις αυτών 
που κάνουν αίτηση για να γίνουν μέλη.

Εκτός όμως από αυτές τις αρχές έχουν διαμορφωθεί και κάποιες άλλες 
σύμφωνα με τις εξελίξεις στους συνεταιρισμούς, οι οποίες είναι:

α) Η δημοκρατική λειτουργία :

Η θεμελιώδης συνεταιριστική αρχή, που καθορίζει ότι κάθε μέλος του 
συνεταιρισμού θα έχει μία ψήφο.

β) Ελεύθερη και εθελοντική συμμετοχή :
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Η αρχή αυτή αναφέρεται και ως «αρχή της ανοικτής πόρτας» και αποδίδει 
το χαρακτήρα της αλληλοβοήθειας του συνεταιρισμού. Οσοι μπορούν να κάνουν 
χρήση των υπηρεσιών του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν μέλη του, αρκεί να 
αποδέχονται και να σέβονται το καταστατικό του. Ο συνεταιρισμός δεν εμποδίζει 
την είσοδο νέων μελών ή την αποχώρηση παλαιών.

γ) Πολιτική ουδετερότητα :

Η πολιτική ουδετερότητα του συνεταιρισμού είναι αποτέλεσμα της αρχής 
της ανοικτής πόρτας. Συγκεντρώνοντας στους κόλπους του μέλη με ποικιλία 
πολιτικών πεποιθήσεων, τα ενώνει στην κοινή προσπάθεια, παραμερίζοντας τα 
στοιχεία που τα διαφοροποιούν.

5) Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας - Διανομή πλεονασμάτων:

Ως οικονομική οργάνωση, ο συνεταιρισμός ασκεί διαχείριση από την 
οποία κατά κανόνα προκύπτει ωφέλεια για τα μέλη.

ε) Κοινωνική αποστολή :

Εκτός από την κοινωνική συμπεριφορά του συνεταιρισμού προς τα μέλη 
του και σε σχέση με το κεφάλαιο που δημιουργεί, θέτει ρητά μεταξύ των σκοπών 
του την ποιοτική βελτίωση του ανθρώπου. Προς το σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί 
ένα μέρος από τα αποτελέσματα των εργασιών του.

στ) Αψογη συναλλακτική πρακτική :

Η εφαρμογή άψογης τακτικής στις συναλλαγές του συνεταιρισμού τόσο 
με τα μέλη του όσο και με τρίτους, είναι μια αρχή που τις περισσότερες φορές 
εςυπακούεταυ ενώ άλλοτε αναφέρεται ρητά. Η αρχή αυτή απορρέει από τη 
Φιλοσοφία και τον ανθρωποκεντρισμό του συνεταιρισμού και λειτουργεί κατά 
κάποιο αυτόματο τρόπο. Αφού ο κύριος όγκος των συναλλαγών του 
συνεταιρισμού διεξάγεται με τα μέλη του, δεν νοείται προσπάθεια δολου, αφού 
τα μέλη είναι και ιδιοκτήτες του συνεταιρισμού και πελάτες του. Αλλά και στις 
σχέσεις του με τρίτους, ο συνεταιρισμός στηρίζεται στην έντιμη συναλλακτική 
πρακτική.

ζ) Αγορά και πώληση με μετρητά :

Μία αρχή, που με την πάροδο του χρόνου έχει χάσει την ιδιαίτερη 
σημασία που είχε όταν οι πρωτοπόροι συνεταιριστές την επέβαλαν, είναι η 
υποχρέωση του συνεταιρισμού να μην αγοράζει ούτε να πωλεί με πίστωση.

1.3. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ

Η διάκριση των συνεταιρισμών σε κατηγορίες εξυπηρετεί κυρίως τη 
συστηματική κατάταξή τους, παρά την ουσία της συνεργασίας. Ο συνεταιρισμός 
έχει ουσιαστικά ελεύθερο το πεδίο όράσεώς του καμ αν με τον τρόπο αυτό 
εξυπηρετούνται μέσα στα συνεταιριστικά πλαίσια τα μέλη του, μπορεί να 
αποτελεί μίγμα πολλών κατηγοριών.

Η νομοθεσία κάθε χωράς και η ονομασία που χρησιμοποιείται για τις 
διάφορες μορφές κοινής δράσης των ατόμων, δεν διευκολύνει πάντοτε στην 
αναγνώριση και κατάταξη των συνεταιρισμών. Είναι ενδεχόμενο μια οργάνωση 
προσώπων να έχει όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία χαρακτηριστικά του
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συνεταιρισμού και, παρ’όλα αυτά, να μην αποτελεί γνήσια μορφή συνεταιρισμού. 
Είναι δυνατό π.χ. επιχειρηματίες μιας κατηγορίας που στηρίζουν την επιχείρησή 
τους στα κεφάλαια, που διαθέτουν και στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους, 
να σχηματίσουν συνεταιρισμό, μια οργάνωση, που να έχει όλα τα εξωτερικά 
γνωρίσματα και να ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για 
τους συνεταιρισμούς. Όμως, μια τέτοια μορφή συνεργασίας δεν αποτελεί γνήσιο 
συνεταιρισμό.

Αντίθετα, είναι επίσης δυνατό μια τυπικά εμπορική μορφή συνεργασίας, 
όπως π.χ. μια εταιρία των συνεταιριστικών οργανώσεων, να έχει όλα τα 
εξωτερικά στοιχεία και να ακολουθεί σε πολλά σημεία την εμπορική νομοθεσία. 
Στην πραγματικότητα όμως αποτελεί προέκταση των συνεταιρισμών - μελών της 
και εξυπηρετεί τους ίδιους με αυτούς σκοπούς, την ωφέλεια δηλαδή των φυσικών 
προσώπων - μελών των συνεταιρισμών.

Στην ουσία, ο συνεταιρισμός επιδιώκει να βοηθήσει τα φυσικά πρόσωπα 
ως παραγωγούς ή ως καταναλωτές. Ως παραγωγούς, διευκολύνοντάς τους στη 
διαδικασία της παραγωγής με φθηνότερα και καλής ποιότητας εφόδια, με 
υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ή με αξιοποίηση των προϊόντων τους μετά 
από επεξεργασία ή τυποποίηση και από κοινού πώληση. Ως καταναλωτές, ο 
συνεταιρισμός απευθύνεται και πάλι στα φυσικά πρόσωπα, στα οποία παρέχει τα 
αναγκαία είδη σε καλή ποιότητα και ικανοποιητικές τιμές. Στην πρώτη 
περίπτωση, ο συνεταιρισμός συντελεί στην αύξηση του εισοδήματος των 
φυσικών προσώπων των παραγωγών με την συνεργασία τους και την 
απομάκρυνση των ενδιάμεσων. Στη δεύτερη περίπτωση επιδιώκει την καλύτερη 
αςιοοπΐηση του εισοδήματος πάλι με την απομάκρυνση των μεσαζόντων. Με το 
μέγεθος που δημιουργεί η συνένωση, επιτυγχάνονται όλες οι οικονομίες 
μεγέθους που καθιστούν το συνεταιρισμό βιώσιμο και ανταγωνιστικό.

Ο Μπωντριγιάρ (*) διακρίνει τρεις μεγάλες κατηγορίες :

α) Συνεταιρισμούς καταναλώσεως

β) Πιστωτικούς και

γ) Παραγωγικούς.

Ο Τζωρτζάκηςη  διακρίνει δύο κεφαλαιώδεις κατηγορίες : τους 
συνεταιρισμούς των καταναλωτών και τους συνεταιρισμούς των παραγωγών. 
Στην κατηγορία του συνεταιρισμού καταναλωτών, ο Τζωρτζάκης υπάγει τέσσερις 
υποκατηγορίες :.

α) Τον καταναλωτικό συνεταιρισμό, 

β) Το συνεταιρισμό κατοικία 

γ) Το συνεταιρισμό μορφώσεως και ψυχαγωγίας, και 

δ) Το συνεταιρισμό προνοίας.

Στους συνεταιρισμούς παραγωγών κατατάσσονται οι συνεταιρισμοί: 

- Πιστωτικοί

' Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Συνεταιρισμών Κων/νου Παπαγεωργίου και Πανογιώτη 
Πάτση.
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- Προμηθευτικοί

- Ασφαλιστικοί

- Αποθηκευτικοί

- Κοινής πωλήσεως

- Κοινής χρήσεως μηχανών

- Επεξεργασία προϊόντων.

Στην πράξη μπορούμε να χωρίσουμε τους συνεταιρισμούς σε τέσσερις 
γενικότερες ενότητες όπως :

α) Παραγωγικός συνεταιρισμός, είτε αυτός είναι γεωργικός, είτε αστικός 
(οικοδομικός, βιοτεχνικός κ.τ.λ.) έχει σαν αποστολή την μείωση του κόστους 
των προϊόντων που παράγουν τα μέλη του. Και αυτό το κατορθώνει με την 
ορθολογική οργάνωση της εργασίας και του κεφαλαίου. Ετσι οι παραγωγοί - 
μέλη οφελούνται άμεσα από την οικονομία των δαπανών παραγωγής που 
διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατή, αν ο κάθε παραγωγός δρούσε μόνος του. Οι 
συνεταιριζόμενοι παραγωγοί δημιουργούν με τη συνεργασία τους μια ενιαία 
συνεταιριστική επιχείρηση, στην οποία τα μέλη προσφέρουν την εργασία και τα 
κεφάλαιά τους.

β) Ο προμηθευτικός συνεταιρισμός. Ο συνεταιρισμός αυτός, σε 
οποιαδήποτε παραγωγική τάξη και αν βρίσκεται και δρα, έχει σαν αποστολή να 
προμηθεύει τα μέλη του με είδη διαβίωσης ή άλλα μέσα παραγωγής στις πιο 
χαμηλές τιμές. Αμεσο όφελος για τα μέλη είναι η οικονομία χρημάτων για την 
αγορά των ειδών αυτών, που αν δρούσαν μεμονωμένα, δεν θα ήταν δυνατόν να 
την έχουν από το ελεύθερο εμπόριο.

γ) Ο εμπορικός συνεταιρισμός. 0 συνεταιρισμός αυτός ωφελεί άμεσα τα 
μέλη του με το να πουλάει τα προϊόντα τους σε καλύτερες τιμές. Και το 
κατορθώνει αυτό επειδή συγκεντρώνει όλα τα προϊόντα και τα διαπραγματεύεται 
από κοινού. Ο συνεταιρισμός εμπορίας προωθώντας στην αγορά μεγάλες 
ποσότητες προϊόντων αποκτάει διαπραγματευτική δύναμη και εμπορεύεται τα 
προϊόντα στις ψηλότερες δυνατές τιμές, είτε αυτά είναι γεωργικά, είτε βιοτεχνικά 
κ.λπ.

δ) Ο Καταναλωτικός Συνεταιρισμός. Ο καταναλωτικός συνεταιρισμός 
βοηθάει τα μέλη του με το να τα προμηθεύει με τα είδη διαβίωσής τους στις 
χαμηλότερες δυνατές τιμές, αγοράζοντας τα προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες από 
τους τόπους ή τα εργοστάσια παραγωγής και χωρίς τη μεσολάβηση - των 
μεσαζόντων, που συνεπάγεται αύςηση των τιμών. Αυτό δε θα ήταν δυνατό αν ο 
καθένας καταναλωτής, αγόραζε τα προϊόντα μόνος του.

Σχετικά με τους γεωργικούς συνεταιρισμούς που αποτελούν και την 
κυριότερη μορφή συνεταιρισμών στην Ελλάδα, οι γεωργικοί συνεταιρισμοί 
διακρίνονται σε ορισμένες υποκατηγορίες, οι βασικές από τις οποίες είναι :

α) Ελεύθεροι και β) Αναγκαστικοί.

Ελεύθεροι χαρακτηρίζονται οι συνεταιρισμοί που έχουν ιδρυθεί με 
πρωτοβουλία και με την βούληση των ιδρυτικών μελών τους. Αυτοί αποτελούν 
την ανόθευτη μορφή συνεταιρισμών και θα έπρεπε να αναζητηθεί πιο
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εκφραστική ορολογία για αντιδιαστολή με τους αναγκαστικούς που συστήθηκαν 
με ειδικούς νόμους και απέβλεπαν στην προστασία της παραγωγής ορισμένων 
προϊόντων ή στην κοινή διαχείριση.

Οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί μπορούν, ανάλογα με τις συνθήκες που 
επικράτησαν κατά την ίδρυσή τους να διακριθούν σε :

1) Απόλυτα αναγκαστικούς, όταν η γνώμη των ενδιαφερομένων δεν 
λαμβάνεται υπόψη.

2) Σχετικά αναγκαστικούς, όταν στην απόφαση της πλειοψηφίας για 
ίδρυση οφείλει να υποταχθεί η μειοψηφία, και

3) σε παρέχοντες δικαιώματα με τη συμμετοχή.

Στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή είναι προαιρετική αλλά μόνο με αυτή 
εξασφαλίζονται ορισμένες παροχές.

Κατά κανόνα, η ίδρυση αναγκαστικών συνεταιρισμών επιδίωξε την 
ωφέλεια τόσο των μελών των συνεταιρισμών, όσο και του κοινωνικού συνόλου. 
Χρησιμοποιήθηκε προς επιτάχυνση των διαδικασιών από κοινού δράσεως, όταν, 
στο παρελθόν, η διαδικασία της πειθούς ως προς τα οφέλη που συνεπάγεται η 
συνεταιριστική δράση, είχε θεωρηθεί χρονοβόρα και απρόσφορη για την 
αντιμετώπιση των επίκαιρων προβλημάτων. Η μορφή αναγκαστικού 
συνεταιρισμού που επικρατεί στην πράξη, είναι ο σχετικά αναγκαστικός, η 
ίδρυση του οποίου εξαρτάται από την απόφαση της πλειονμηφίας. Τέτοιοι 
συνεταιρισμοί υπάρχουν και σε άλλες χώρες με διάφορες ονομασίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

2.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Η υλοποίηση του πνεύματος της συνεργασίας δεν ολοκληρώνεται μόνο 
με τη συμμετοχή των παραγωγών στο συνεταιρισμό τους. Γι’αυτό συνήθως 
γίνεται λόγος για τη συνεταιριστική κίνηση. Στις χώρες όπου έχουν αναπτυχθεί 
σε σημαντικό βαθμό πολλές κατηγορίες συνεταιρισμών γίνεται μια σύνδεση 
μεταξύ των κατηγοριών αυτών και κάποιων επιμέρους κατηγοριών 
συνεταιρισμών, έστω και αν αυτές φαίνεται να εξυπηρετούν ομάδες με 
ανταγωνιστικά συμφέροντα. Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους η 
συνεργασία αποβαίνει ωφέλιμη για όλους ενώ οι τομείς των φαινομενικών 
αντιθέσεων αποτελούν και την καλύτερη ευκαιρία για απόδειξη της κατανοήσεως 
του συνεταιριστικού πνεύματος. Πραγματικά, όπως μέσα στο συνεταιρισμό δεν 
είναι αποδεκτό να ωφελείται ένα μέλος σε βάρος των άλλων, έτσι και μέσα στην 
συνεταιριστική κίνηση δεν πρέπει να ωφελείται ένας συνεταιρισμός σε βάρος των 
άλλων.

1. Δομή της αγροτικής συνεταιριστικής κίνησης

Η δομή της αγροτικής συνεταιριστικής κίνησης υπήρξε το αποτέλεσμα 
της εξελικτικής πορείας των συνεταιρισμών από το 1914 που ψηφίσθηκε ο 
πρώτος νόμος για τους συνεταιρισμούς (νόμος 602), ο οποίος προέβλεπε τη 
δημιουργία τριών βαθμιδών συνεταιριστικών οργανώσεων :

- Των πρωτοβαθμίων γεωργικών συνεταιρισμών, που μπορούσαν να ιδρυθούν 
από τουλάχιστον 7 ιδρυτικά μέλη - αγρότες.

- Των δευτεροβαθμίων (ή ενώσεων) γεωργικών συνεταιρισμών, που μπορούσαν 
να ιδρυθούν από τουλάχιστον 7 πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς.

- Τ ω ν  τριτοβάθμιων (ή κεντρικών ενώσεων) γεωργικών συνεταιρισμών που 
μπορούσαν να ιδρυθούν από τουλάχιστον 2 ενώσεις και από πρωτοβάθμιους 
συνεταιρισμούς. Οι μορφές, στις οποίες αργότερα η συνεταιριστική κίνηση 
έκρινε επίσης σκόπιμο να προσφύγει είναι:

- Ένα κεντρικό ιδεολογικό και συντονιστικό όργανο της συνεταιριστικής 
κινήσεως. Το όργανο αυτό είναι η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων 
Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), που ιδρύθηκε το 1935.

- Κοινοπραξίες συνεταιριστικών οργανώσεων, που μπορούσαν να ιδρυθούν είτε 
από πρωτοβάθμιους (2 ή περισσότερους) συνεταιρισμούς είτε από ενώσεις 
συνεταιρισμών (2 ή περισσότερους). Η πρώτη κοινοπραξία, που ιδρύθηκε το



1940. ήταν η κοινοπραξία Ενώσεων Συνεταιρισμών Διαχειρίσεως Εγχωρίων 
Προϊόντων, ΚΥΛΕΙΤ^ .

- Συνεταιριστικές εταιρίες που οι μέτοχοί τους όμως ανήκουν σε συνεταιριστικές 
οργανώσεις ή και στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.).

2. Πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί (αγροτικοί συνεταιρισμοί)

Οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί αποτελούν τα βασικά κύτταρα της 
συνεταιριστικής κινήσεως. Συγκεντρώνουν στους κόλπους τους ένα μέρος ή και 
το σύνολο των γεωργών ενός ή περισσοτέρων χωριών, με σκοπό την κοινή 
δράση για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη. Οι 
δραστηριότητες που μπορεί να αναπτύξει ο πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός 
εκτείνονται σε ολόκληρο το φάσμα των αντικειμένων που ενδιαφέρουν τον 
παραγωγό, δηλαδή την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών 
εφοδίων, την παροχή ποικιλίας υπηρεσιών κ.λ,π. Η έκταση των δραστηριοτήτων 
που αναλαμβάνει ο συνεταιρισμός προσδιορίζεται από το καταστατικό του. 
Καθορίζεται δηλαδή από την γενική συνέλευση των μελών του και εξαρτάται 
συνήθως από την κατανόηση και εκτίμηση του συνεταιριστικού θεσμού, από τα 
μέλη, από την αποφασιστηκότητά τους να ενεργούν συλλογικά και με σεβασμό 
προς τις αποφάσεις τους, από τη σωστή οργάνωση και τη συνετή διαχείριση των 
υποθέσεών τους και από αντικειμενικές συνθήκες που διευρύνουν ή περιορίζουν 
την αποτελεσματικότητα της συλλογικής δράσεως. Ο τοπικός χαρακτήρας των 
πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών περιορίζει, όπως είναι φυσικό, τις δυνατότητες 
ανάληψης δραστηριοτήτων σε τομείς που απαιτούν μεγάλη εςειδίκευση ή μεγάλο 
όγκο για να καταστήσουν οικονομικότερη την προσφερόμενη υπηρεσία του. Για 
τις δραστηριότητες αυτές συνεργάζεται με άλλους ισόβαθμους συνεταιρισμούς 
στο σχηματισμό δευτεροβάθμιων οργανώσεων.

Ο νόμος 1541 του 1985 ορίζει ότι οι συνεταιρισμοί που έχουν την ίδια 
περιφέρεια δράσεως οφείλουν να συγχωνευθούν σε ένα συνεταιρισμό 
ανεξάρτητα αν είναι ομοειδείς ή όχι. Από τη συγχώνευση εξαιρούνται οι 
συνεταιρισμοί ειδικού σκοπού (δασικοί, αλιευτικοί, σηροτροφικοί,
μελισσοκομικοί, ανθοκομικοί και παραγωγής γουναρικών) που μπορούν να 
λειτουργήσουν στην ίδια περιφέρεια, παράλληλα με τον ένα πολλαπλού σκοπό 
αγροτικό συνεταιρισμό.

3. Δευτεροβάθμιοι συνεταιρισμοί (ενώσεις αγροτικών 
συνεταιρισμών)
Οι πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί συνεταιρίζονται μεταξύ τους 

και σχηματίζουν δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς, τις ενώσεις αγροτικών 
συνεταιρισμών. Η ίδια λογική, που ενώνει τους παραγωγούς μεταξύ τους στη 
δημιουργία συνεταιρισμών, επικρατεί και στη συνεργασία των συνεταιρισμών 
μεταξύ τους. Σκοπός τους είναι να επεκτείνουν τις δυνατότητες που έχει κάθε 
συνεταιρισμός χωριστά, σε νέους τομείς δράσης, και να διευρύνουν τα

Τα αρχικά ΚΥΔΕΠ σημαίνουν Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Εγχωρίων Προϊόντων. Αποτελούν 
αόύκιμο τίτλο για μία συνεταιριστική οργάνωση και προέρχονται από την ονομασία υπηρεσίας που 
συτάύηκε το 1940.
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πλεονεκτήματα που συνεπάγεται το μεγάλο οικονομικό μέγεθος. Μεγάλες και 
δαπανηρές εγκαταστάσεις για την επεξεργασία ή τη συντήρηση των γεωργικών 
προϊόντων (συσκευαστήρια, ψυγεία, αποθήκες), μπορούν ευκολότερα και 
οικονομικότερα να αποκτηθούν από τις ενώσεις παρά από τους συνεταιρισμούς.
Επίσης η διαπραγματευτική δύναμη των ενώσεων στην αγορά των εφοδίων και 
στην πώληση των προϊόντων είναι αυξημένη γιατί διαπρατεύονται μεγάλες 
ποσότητες. Εξάλλου, μια μεγάλη οργάνωση μπορεί να αποκτήσει και να 
αξιοποιήσει εξειοικευμένο προσωπικό για τις δραστηριότητες της, πράγμα που σε 
λίγες περιπτώσεις μπορεί να πετύχει ο μέσος πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός. Δύο 
ειδικά σημεία πρέπει να επισημανθούν ως προς τις σχέσεις συνεταιρισμών και 
ενώσεων :

Πρώτο, τα πλεονεκτήματα από την ένωση δεν υποκαθιστούν αλλά y
συμπληρώνουν τα πλεονεκτήματα του συνεταιρισμού.

Δεύτερο, οι ενώσεις δεν ασκούν εξουσία πάνω στους συνεταιρισμούς.

Με το νόμο 1541 του 1985, όπου υπάρχουν περισσότερες από μία 
ενώσεις σε έναν νομό, υποχρεώνονται να συγχωνευθούν σε μία, διαφορετικά 
διαλύονται. Εξαιρέσεις στον κανόνα της συγχώνευσης μπορούν να υπάρξουν, 
σύμφωνα με ορισμένη διαδικασία.

Οι πιο συνηθισμένες δραστηριότητες μιας ενώσεως πολλαπλού σκοπού
είναι:

- Η ανάληψη βραχυπροθέσμων δανείων από την ATE και η χορήγησή τους στους 
συνεταιρισμούς - μέλη.

- Η αποθήκευση και διανομή γεωργικών εφοδίων και ειδών οικιακών αναγκών 
στους συνεταιρισμούς - μέλη ή και απ’ευθείας στα μέλη των συνεταιρισμών, 
όταν οι αποστάσεις είναι μικρές.

- Η διατήρηση, διαλογή, συσκευασία και επεξεργασία των κυριότερων προϊόντων 
της περιοχής στις εγκαταστάσεις της.

- Η πώληση των προϊόντων των μελών, σε συνεργασία με κεντρικές ενώσεις ή 
απ: ευθείας.

- Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής και λογιστικής εξυπηρετήσεως στους 
συνεταιρισμούς - μέλη.

4. Τριτοβάθμιοι συνεταιρισμοί (κεντρικές κλαδικές 
συνεταιριστικές ενώσεις)
Οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών συνεταιρίζονται μεταξύ τους και 

δημιουργούν τριτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις, με σκοπό το συντονισμό 
των δραστηριοτήτων τους και τη δημιουργία εγκαταστάσεων ανωτέρου 
τεχνολογικού επιπέδου ή απαιτήσεων, στις οποίες δε θα μπορούσε να 
ανταποκριθεί κάθε ένωση μόνη της.

Οι κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις του νόμου 1541 του 1985, 
που παίρνουν τη θέση των κεντρικών ενώσεων, έχουν ως περιφέρεια ολόκληρη, 
τη χώρα και εξειδικεύονται κατά κλάδο παραγωγής ή κατά βασικό προϊόν. Εργο 
των κεντρικών κλαδικών συνεταιριστικών ενώσεων είναι να εκπροσωπούν τους 
παραγωγούς του προϊόντος με το οποίο ασχολούνται, να εγκαθιστούν μονάδες 
επεξεργασίας του προϊόντος, όταν το επίπεδο των σχετικών μονάδων
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προϋποθέτει τη συνεργασία δύο ή περισσοτέρων ενώσεων και να καθορίζουν 
κοινούς κανόνες εμπορίας των προϊόντων, υποχρεωτικούς για τα μέλη των 
συνεταιρισμών που παράγουν το σχετικό προϊόν. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, οι 
υφιστάμενες κεντρικές ενώσεις που έχουν περιφέρεια ολόκληρη τη χώρα, πρέπει 
να αποφασίσουν για τη μετατροπή τους σε κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές 
ενώσεις ή για τη διάλυσή τους, ενώ διαλύονται υποχρεωτικά εκείνες που είχαν 
μικρότερη περιφέρεια.

Από τις υφιστάμενες κεντρικές ενώσεις, ολόκληρη τη χώρα ή τα 
κυριότερα παραγωγικά διαμερίσματα της καλύπτουν η ΕΛΑΙΟΥΡΠΚΗ 
(Κεντρική Συνεταιριστική Ενωση Ελαιοπαραγωγών Ελλάδας) με εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας και διαχείριση του ελαιολάδου και της βρώσιμης ελιάς, η 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ (Κεντρική Ενωση Κτηνότροφικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων Ελλάδας) που συντονίζει τις δραστηριότητες των οργανώσεων 
στην κτηνοτροφία, η ΚΕΟΣΟΕ (Κεντρική Ενωση Οινοποιητικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδας) που χειρίζεται κυρίως θέματα εμπορίας 
των κρασιών και η ΣΥΚΙΚΗ (Κεντρική Συνεταιριστική Ενωση Συκοπαραγωγών 
Ελλάδας) που χειρίζεται θέματα επεξεργασίας και εμπορίας ξηρών σύκων.

5. Κοινοπραξίες συνεταιριστικών οργανώσεων
Η δημιουργία κοινοπραξιών συνεταιριστικών οργανώσεων είχε κριθεί 

αναγκαία από το 1940, για τις περιπτώσεις εκείνες που υπήρχε ανάγκη και 
σκοπιμότητα για συνεργασία μεταξύ μερικών συνεταιριστικών οργανώσεων, 
λόγω αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Αφορούσαν δηλαδή οι κοινοπραξίες αυτές 
περιορισμένου βαθμού συνεργασία μεταξύ πρωτοβαθμίων ή δευτεροβαθμίων 
συνεταιριστικών οργανώσεων. Από τις γνωστότερες κοινοπραξίες που 
συστήθηκαν, κυρίως από ενώσεις συνεταιρισμών, είναι η ΚΥΛΕΠ, η ΚΣΟΣ, η 
ΜΕΑΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ και η ΣΚΟΠ.

Η ΚΣΟΣ (Κοινοπραξία Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας) 
επεξεργάζεται και διαθέτει στο εξωτερικό σουλτανίνα, η ΜΕΑΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ 
προώθησε την τυποποίηση και επιμελημένη συσκεασία και εμπορία του μελιού 
των συνεταιρισμών των μελισσοτρόφων και η ΣΚΟΠ (Συνεταιριστική 
Κοινοπραξία Οπωροκηπευτικών) προωθεί τη βελτίωση της εμπορίας των 
οπωροκηπευτικών. Η νομική μορφή της κοινοπραξίας συνεταιριστικών 
οργανώσεων καταργείται με το νόμο 1541/85. Διατηρούνται μόνο οι 
κοινοπραξίες που έχουν συστήσει οι συνεταιριστικές οργανώσεις με την Α.Τ.Ε. 
Από τις υπόλοιπες, οι τοπικές διαλύονται, και οι ευρύτερης σημασίας ΚΣΟΣ, 
ΜΕΑΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ κ.λ.π. μπορούν να επιλέξουν την μετατροπή τους σε 
κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσας για τα προϊόντα που διαχειρίζονται.

6. Συνεταιριστικές εργασίες
Οι διάφορες μορφές εταιρίας (ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης 

ευθύνης, κ.λ.π.) αποτελούν μορφές συνεργασίας κεφαλαίου, σε αντίθεση με το 
συνεταιρισμό που αποτελεί συνεργασία προσώπων. Όμως η μορφή της εταιρείας 
χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις και περιόδους ως διέξοδος για τις 
συνεταιριστικές οργανώσεις. Χρησμοποιήθηκε ιδίως όπου χρειαζόταν να 
υπάρχει αυξημένη ευελιξία για να μπορέσουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις να 
ασκήσουν ανταγωνιστικά το έργο τους, όταν έκριναν σκόπιμη τη συνεργασία
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τους με μη συνεταιριστικούς φορείς (ουσιαστικά μόνο με την ATE) ή όταν η 
υφιστάμενη νομοθεσία δεν επέτρεπε στις καθ’εαυτό συνεταιριστικές οργανώσεις 
να ασκήσουν ορισμένες δραστηριότητες. Παρά την ομοιότητά τους με τη νομική 
μορφή των εταιριών κεφαλαίου, βασικό χαρακτηριστικό των συνεταιριστικών 
εταιριών είναι ότι οι μετοχές τους ανήκουν αποκλειστικά σε συνεταιριστικές 
οργανώσεις και όχι σε πρόσωπα και ότι η πολιτική που ακολουθούν καθορίζεται 
από τις οργανώσεις - μετόχους. Δεν είναι δηλαδή άλλη από την άμεση ή έμμεση 
εξυπηρέτηση των παραγωγών. Ανάμεσα στις συνεταιριστικές εταιρίες υπάρχουν 
μερικές από τις πιο μεγάλες συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Η ΣΕΚΕ (Συνεταιριστική Ενωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδας) για την 
επεξεργασία και εξαγωγή καπνών, η ΣΕΚΟΒΕ (Συνεταιριστικά Εργοστάσια 
Κονσερβοποιϊας Β. Ελλάδας) για την επεξεργασία, εμπορία και εξαγωγή 
μεταποιημένων, οπωροκηπευτικών, η ΣΕΚΑΠ (Συνεταιριστική Εταιρία Καπνού) 
για την παραγωγή και εξαγωγή τσιγάρων, η ΣΠΕΚΑ (Συνεταιριστική Τεχνική 
Εμπορική Εταιρία) για την εισαγωγή και εμπορία γεωργικών μηχανημάτων και 
την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, η ΣΠΕ (Συνεταιριστική Προμηθευτική 
Ενωση) για την κοινή προμήθεια γεωργικών εφοδίων και καταναλωτικών 
αγαθών, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ασφαλιστική για ασφαλίσεις στο γεωργικό χώρο, 
η ΕΑΣΥ-διανομές για το κοινό εφοδιασμό καταστημάτων με συνεταιριστικά 
προϊόντα, η ΣΕΒΑΘ (Συνεταιριστική Εταιρία Βιομηχανικής Ανάπτυξης Θράκης) 
για την παραγωγή τοματοπολτού και προτηγανισμένης πατάτας. Ο νόμος 
1541/85 προβλέπει τη δυνατότητα συστάσεως εταιριών από τις συνεταιριστικές 
οργανώσεις στις περιπτώσεις που σκοπεύουν να αναλάβουν δραστηριότητες που 
δεν ενδιαφέρουν τις ενώσεις ή τις κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις. 
Στις υφιστάμενες συνεταιριστικές εταιρίες επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές : 
Παραμένουν όπως έχουν οι συνεταιριστικές εταιρίες που έχουν συσταθεί μεταξύ 
συνεταιριστικών οργανώσεων και ΑΤ.Ε., καθώς και οι αμιγείς συνεταιριστικές 
εταιρείες, ο σκοπός και οι δραστηριότητες των οποίων δεν επικαλύπτονται με τις 
προβλεπόμενες κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις. Οι υπόλοιπες 
αμιγείς συνεταιριστικές εταιρείες, δηλαδή εκείνες που δρουν στην επεξεργασία 
και εμπορία γεωργικών προϊόντων, οφείλουν να συγχωνευθούν με την ένωση της 
περιοχής τους ή με την αντίστοιχη κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση.

7. Συνεταιριστικοί οργανισμοί
. Ειδικά για την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των παραγωγικών εφοδίων 

(λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, εργαλείων, μηχανημάτων κ.λ,π.), για την 
διακίνηση των αγροτικών προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και για 
την αγορά και αναόιαμονή της αγροτικής γης, προβλέπεται από το νόμο 1541/85 
η ίδρυση συνεταιριστικών οργανισμών. Συνεταιριστικός οργανισμός μπορεί να 
ιδρυθεί για καθεμία από τις δραστηριότητες και να συσταθεί από 5 τουλάχιστον 
ενώσεις έχοντας ως περιφέρεια ολόκληρη τη χώρα. Υφιστάμενες εταιρίες στις 
οποίες μετέχουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις και των οποίων ο σκοπός και οι 
δραστηριότητες συμπίπτουν με τα αντίστοιχα συνεταιριστικού οργανισμού (π.χ. 
ΣΥΝΈΑ για τα λιπάσματα, η ΣΠΕΚΑ για τα μηχανήματα κ.λ,π.) μπορούν να 
συγχωνευθούν στο συνεταιριστικό οργανισμό.
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8. Η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.
Η ΠΑΣΕΓΕΣ (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών 

Συνεταιρισμών), αποτελεί το κορυφαίο όργανο εκπροσώπησης της αγροτικής 
συνεταιριστικής κίνησης στη χώρα μας. Είναι ο ιδεολογικός εκφραστής και ο 
συντονιστικός φορέας των δραστηριοτήτων των συνεταιριστικών οργανώσεων. 
Δεν ασκεί η ίδια οικονομικές δραστηριότητες, αλλά προετοιμάζει το έδαφος και 
εισηγείται νέες συνεταιριστικές πρωτοβουλίες, προγραμματίζει με τη συνεργασία 
των μελών της τη συντονισμένη συνεταιριστική δράση, παρακολουθεί τις 
συνεταιριστικές επιδόσεις και εισηγείται στα μέλη της κατευθύνσεις 
συνεταιριστικής πολιτικής.

Η ΓΤ.ΑΣΕΓΕΣ αποτελεί όργανο προσφοράς υπηρεσιών στα μέλη της,
όπως:
-  Η συνεταιριστική εκπαίδευση και επιμόρφωση αιρετών και υπηρεσιακών 
στελεχών και η διάδοση και σωστή εφαρμογή των συνεταιριστικών αρχών.

- Η μελέτη των προβλημάτων που απασχολούν τη συνεταιριστική κίνηση, η 
εισήγηση λύσεων και η υποστήριξη των κοινών θέσεων προς τους φορείς που 
είναι αρμόδιοι για την επίλυσή τους.

- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική οργάνωση και 
διεξαγωγή των εργασιών τους με εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων οργανώσεων - 
διοικήσεως και μηχανοργανώσεως για επέκταση της ανταγωνιστικότητας τους 
στον οικονομικό στίβο.

- Η παροχή νομικών συμβουλών και νομικών υπηρεσιών, για την ορθή εφαρμογή 
της νομοθεσίας που τα αφορά.

- Η προετοιμασία τεχνικοοικονομικών μελετών και η παροχή αντίστοιχων 
υπηρεσιών για σοβαρές επενδυτικές πρωτοβουλίες τους.

Ως προς την εκπροσώπηση της συνεταιριστικής κινήσεως της χώρας, η 
ΠΑΣΕΓΕΣ παρουσιάζει και υποστηρίζει τις απόψεις και τα θέματα που 
απασχολούν τα μέλη της σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Εκπροσωπεί επίσης τη 
συνεταιριστική κίνηση στο διεθνή χώρο, στην κοινή προσπάθεια συνεργασίας και 
κατανοήσεως μεταξύ των συνεταιριστικών κινήσεων και των λαών των διαφόρων 
χωρών. Μερικά από τα διεθνή όργανα στα οποία η ελληνική αγροτική 
συνεταιριστική κίνηση εκπροσωπείται μέσω της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι :

- Η Διεθνής Συνεταιριστική Ενωση (ICA).

- Ç Διεθνής Ομοσπονδία Αγροτών (IFAP).

- Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Γεωργία (CEA).

- Η Επιτροπή Γεωργικών Οργανώσεων της Ε.Ο.Κ. (COPA).

- Εί Γενική Επιτροπή Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ε.Ο.Κ. (COGECA) κ.λ.π.

Μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι οι ενώσεις συνεταιρισμών και οι πόροι της 
εξασφαλίζονται (αφού η ΠΑΣΕΓΕΣ δεν έχει οικονομικές δραστηριότητες), από 
τις εισφορές των μελών της και από παρακράτηση ενός μικρού ποσοστού (1%) 
από τις εισφορές των αγροτών υπέρ Ο.Γ.Α. Η ΠΑΣΕΓΕΣ ιδρύθηκε το 1935 και 
σύμφωνα με το νόμο 1541/S5, μέλη της είναι όλες οι ενώσεις συνεταιρισμών.
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2.2. ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Ο συνεταιρισμός αποτελεί μια οργάνωση που πραγματοποιεί οικονομικές 
ή άλλες πράξεις. Εχει συνεπώς ανάγκη από κάποια όργανα, με τα οποία να 
σχηματίζει και να εκφράζει τη βούλησή του και να ενεργεί για την 
πραγματοποίηση των επιδιώξεών του. Τα όργανα αυτά που απαρτίζονται από 
φυσικά πρόσωπα, μέλη του συνεταιρισμού, είναι:

- Η γενική συνέλευση,

-Τ ο διοικητικό συμβούλιο, και

-Τ ο  εποπτικό συμβούλιο.

1. Η Γενική Συνέλευση
Η γενική συνέλευση, αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού, το 

οποίο διαμορφώνει τη βούλησή του. Εχει αποφασιστικές αρμοδιότητες και 
εξουσίες και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το νομοθετικό όργανο του 
συνεταιρισμού, αφού έχει αρμοδιότητα να θεσπίζει και να τροποποιεί τους 
κανόνες του καταστατικού, τηρώντας, φυσικά τους νόμους. Στη γενική 
συνέλευση του συνεταιρισμού μετέχουν όλα τα μέλη και κάθε μέλος έχει μια 
ψήφο. Στις ανώτερου βαθμού συνεταιριστικές οργανώσεις τη θέση των μελών 
παίρνουν οι αντιπρόσωποι που έχουν εκλεγεί από τις οργανώσεις - μέλη. Τα 
θέματα για τα οποία η γενική συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, 
ορίζονται από το νόμο και από το καταστατικό. Οι αποφάσεις για τα 
σπουδαιότερα θέματα του συνεταιρισμού ανάγονται, όπως είναι φυσικό, στην 
αρμοδιότητα της γενικής συνελεύσεως. Τέτοια είναι, π.χ. :

- Η ιμήφιση και η τροποποίηση του καταστατικού

- Η συγχώνευση του συνεταιρισμού με άλλον, η διάλυσή του ή η παράταση της 
διάρκειάς του

- Η έγκριση ή η απόρριψη των λογαριασμών οικονομικής διαχειρίσεως του 
συνεταιρισμού.

- Η εκλογή, η ανάκληση και η αντικατάσταση των μελών του διοικητικού και του 
εποπτικού συμβουλίου, κ.λ.π.

Η γενική συνέλευση συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο σε τακτική 
συνεδρίαση μία φορά το χρόνο. Μπορεί όμως να συγκληθεί και έκτακτα, όταν 
αυτό επιβάλλει το συμφέρον του συνεταιρισμού. Εκτακτη σύγκληση μπορεί να 
γίνει από το διοικητικό ή το εποπτικό συμβούλιο ή από το ένα πέμπτο των 
μελών. Η σύγκληση της συνέλευσης από το διοικητικό ή το εποπτικό συμβούλιο 
συνεπάγεται προηγούμενη λήιμη σχετικής αποφάσεως από τα όργανα αυτά, 
καθώς και καθορισμό των θεμάτων που θα συζητηθούν. Η σύγκληση από ένα 
μέρος των μελών συνεπάγεται την υποβολή στο διοικητικό συμβούλιο εγγραφής 
αιτήσεως, υπογραφομέ/ης από τουλάχιστον το 1/5 των μελών, με την οποία να 
ζητείται η έκτακτη σύγκληση της γενικής συνέλευσης. Στην αίτηση αυτή πρέπει 
ταυτόχρονα να αναφέρονται και τα προτεινόμενα θέματα για συζήτηση. Στην 
περίπτωση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη γενική 
συνέλευση, είτε συμφωνεί με την πρόταση είτε όχι. Αν αρνηθεί ή αν 
καθυστερήσει περισσότερο από 15 ημέρες, τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση 
μπορούν να συγκαλέσουν αυτά τη γενική συνέλευση και να πάρουν αποφάσεις
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που θα είναι νόμιμες. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για τα συνήθη 
θέματα λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των συνεταίρων που είναι 
παρόντες κατά την ψηφοφορία. Για τα αυξημένης σπουδαιότητας για το 
συνεταιρισμό θέματα, ορίζεται από το νόμο ότι απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 
2/3 των παρόντων και αυξημένη απαρτία 2/3 του συνόλου των μελών. Τέτοια 
θέματα είναι η συγχώνευση του συνεταιρισμού, η παράταση της διάρκειας του, η 
διάλυσή του, η μεταβολή των σκοπών του, η τροποποίηση του καταστατικού, η 
επιβάρυνση των μελών •’για την κάλυ\(/η τυχόν ζημιών, η επιβολή ειδικής 
εισφοράς στα μέλη, η ανάκληση του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου ή 
μελών τους, η ανάκληση αντιπροσώπων κ.λ,π.

2. Το διοικητικό συμβούλιο
Το διοικητικό συμβούλιο είναι ένα ολιγομελές και ευκίνητο όργανο από 

πρόσωπα που η γενική συνέλευση κρίνει ότι είναι προικισμένα με ήθος και 
ικανότητες και στα οποία μπορεί να εμπιστευθεί το χειρισμό των υποθέσεων του 
συνεταιρισμού μέσα στα πλαίσια του νόμου, του καταστατικού και των 
αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως.

Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου, όπως καθορίζεται από 
το νόμο 1541/85, είναι τουλάχιστον για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις 
ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών και τις κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές 
ενώσεις, τουλάχιστον 7 για τους συνεταιριστικούς οργανισμούς και 21 για την 
ΠΑΣΕΓΕΣ.

Στα μέλη αυτά περιλαμβάνεται ένας εκπρόσωπος του προσωπικού ως
εςης :

- Στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, μόνο όταν το προσωπικό του συνεταιρισμού 
απαρτίζεται από τουλάχιστον 20 πρόσωπα.

- Στις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, στις κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις,. 
στους συνεταιριστικούς οργανισμούς και στην ΠΑΣΕΓΕΣ μετέχει το διοικητικό 
συμβούλιο σε κάθε περίπτωση εκπρόσωπος του προσωπικού.

Με εξαίρεση τον εκπρόσωπο του προσωπικού, που εκλέγεται από το 
προσωπικό, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική 
συνέλευση των μελών με μυστική ψηφοφορία. Το σύστημα που καθορίζει για τις 
αρχαιρεσίες ο νόμος 1541/85 είναι το σύστημα των συνδυασμών. Δηλαδή κατά 
τις αρχαιρεσίες υποβάλλουν υποψηφιότητα όχι άτομα αλλά συνδυασμοί· 
υποψηφίων και κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει το συνδυασμό της προτιμήσεώς του.· 
Μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν επίσης να πάρουν μέρος με χωριστά 
ψηφοδέλτια. Κάθε συνδυασμός αναδεικνύει αριθμό μελών στο διοικητικό 
συμβούλιο, ανάλογο με την εκλογική του δύναμη. Από κάθε συνδυασμό 
εκλέγονται εκείνοι οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους 
σταυρούς προτιμήσεώς.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής. Εργο του είναι να 
εκπροσωπεί το συνεταιρισμό και να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν 
τη διοίκηση και τη διαχείριση του συνεταιρισμού, σύμφωνα με όσα καθορίζουν 
οι νόμου το καταστατικό του συνεταιρισμού και οι αποφάσεις της γενικής 
συνελεύσεως, με φροντίδα και στοχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 
μελών και την εκπλήρωση της κοινωνικής αποστολής του συνεταιρισμού.
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3. Το Εττοττπκό Συμβούλιο
Είναι ένα ολιγομελές όργανο που ασκεί λεπτομερειακό έλεγχο για 

λογαριασμό της γενικής συνέλευσης και ανακοινώνει στη γενική συνέλευση τα 
πορίσματα του. Μπορεί καλύτερα να ανταποκριθεί στο έργο παρακολουθήσεως 
της διαχειρίσεως των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Το εποπτικό συμβούλιο 
αποτελείται από μέλη της γενικής συνέλευσης και εκλέγεται από αυτή 
ταυτόχρονα με το διοικητικό συμβούλιο. Διεκπεραιώνει το έργο εποπτείας και 
ελέγχου για λογαριασμό της γενικής συνέλευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, 
επειδή ασκεί εποπτεία, είναι όργανο ανώτερο από το διοικητικό συμβούλιο. Τα 
δύο αυτά όργανα, δηλαδή το διοικητικό και το εποπτικό συμβούλιο, είναι 
ισοδύναμα όργανα, υπόλογα στη γενική συνέλευση.

Η εποπτεία που ασκεί το εποπτικό συμβούλιο συνιστάται στην 
παρακολούθηση τηρήσεως από το συνεταιρισμό του νόμου, του καταστατικού 
και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Ο διαχειριστικός έλεγχος 
συνιστάται στην εξέταση των βιβλίων και εγγράφων του συνεταιρισμού για να 
διαπιστωθεί αν τηρείται η απαραίτητη λογιστική και διαχειριστική τάξη.

Σύμφωνα με το νόμο 1541/85 ο αριθμός των μελών του εποπτικού 
συμβουλίου για όλες τις βαθμίδες των συνεταιριστικών οργανώσεων και για την 
ΠΑΣΕΓΈΣ είναι τουλάχιστον τρία. Κατ’εξαίρεση τα εποπτικά συμβούλια των 
συνεταιριστικών οργανισμών αποτελούνται από τουλάχιστον πέντε μέλη.

2.3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Κανόνες για τη λειτουργία των συνεταιρισμών περιέχονται:

- Στο νόμο που διέπει τους συνεταιρισμούς.

- Στο καταστατικό του συνεταιρισμού.

- Στον εσωτερικό κανονισμό του συνεταιρισμού.

1. Ο νόμος
Στις περισσότερες χώρες υπάρχει ειδικός νόμος, που αναφέρεται στους 

συνεταιρισμούς. Επίσης στις περισσότερες χώρες υπάρχει κοινή νομοθεσία για 
όλες τις κατηγορίες των συνεταιρισμών. Σε ορισμένες, μεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα, υπάρχει χωριστή νομοθεσία για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς σε 
αντιδιαστολή προς τις άλλες κατηγορίες συνεταιρισμών. Οι νομοθεσίες 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα και ως προς το βαθμό λεπτομέρειας των 
ρυθμίσεων που προσδιορίζουν. Σε πολλές χώρες ο νόμος καθορίζει το γενικό 
πλαίσιο των κανόνων που διέπουν τους συνεταιρισμούς, αφήνοντα τις 
λεπτομέρειες να προσδιορισθούν από το καταστατικό που συναποδέχονται και 
ψηφίζουν τα μέλη. Σε άλλες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ο νόμος 
προχωρεί σε σημαντικό βαθμό λεπτομέρειας, αφήνοντας μόνο δευτερεύουσες 
ρυθμίσεις στο καταστατικό.
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Ο νόμος 1541/85 για τους ελληνικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς (σχ. 
4.4.) αποτελείται από 14 κεφάλαια, στα οποία περιέχονται 79 άρθρα. Μεταξύ 
αυτών υπάρχουν αρκετά άρθρα που αναφέρονται στους κανόνες λειτουργίας των 
συνεταιρισμών. Μερικές από τις ρυθμίσεις αυτές είναι:

1) Η υποχρέωση των συνεταίρων να παραμείνουν στο συνεταιρισμό για 
τουλάχιστον πέντε χρόνια, εκτός αν το καταστατικό καθορίσει μεγαλύτερο 
χρόνο.

2) Η εθελοντική παροχή της προσωπικής εργασίας των τακτικών μελών 
στο συνεταιρισμό ανάλογα με τις ανάγκες του. Την ειδική εργασία κάθε μέλους 
ορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Αν κάποιο μέλος δεν επιθυμεί να προσφέρει την 
καθοριζόμενη από το διοικητικό συμβούλιο ειδική εργασία, μπορεί να προσβάλει 
τη σχετική απόφαση στη γενική συνέλευση. Στο παρεμβαλλόμενο χρονικό 
διάστημα δεν είναι υποχρεωμένο να εκτελέσει αυτή την εργασία.

3) Η παράδοση της παραγωγής των συνεταίρων στο συνεταιρισμό για 
εμπορία ή και μεταποίηση. Τις προϋποθέσεις για την παράδοση της παραγωγής 
ορίζουν το καταστατικό και οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως. Οι 
συνεταίροι μπορούν να απαλλάσσονται μερικώς ή ολικώς από την υποχρέωση 
παραδόσεως της παραγωγής τους στο συνεταιρισμό, με απόφαση της γενικής 
συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία (2/3) και αυξημένη 
πλειοψηφία (2/3).

4) Η υποχρέωση των συνεταίρων να τηρούν ορισμένους κανόνες 
παραγωγής και ποιότητας που εξασφαλίζουν προσφορά του προϊόντος σύμφωνα 
με τις συνθήκες της αγοράς. Οι κανόνες αυτοί, καθώς και οι κανόνες πωλήσεως 
θεσπίζονται από το διοικητικό συμβούλιο ή από τη γενική συνέλευση με 
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

5) Το δικαίωμα των συνεταίρων να ζητούν πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού, να παίρνουν αντίγραφα των 
πρακτικών της γενικής συνέλευσης, του ισολογισμού και του λογαριασμού 
κερδών και ζημιών, να λαμβάνουν γνώση των ατομικών τους λογαριασμών και 
των αποφάσεων του συνεταιρισμού, καθώς επίσης και να παίρνουν ένα μέρος 
από το καθαρό πλεόνασμα διαχειρΐσεως, αν έτσι ορίζεται από το καταστατικό και 
δεν υπάρχει αντίθετη προς τη διανομή απόφαση τής γενικής συνέλευσης.

6) Το δικαίωμα του μέλους να αποχωρήσει από το συνεταιρισμό όταν 
έχει περάσει ο χρόνος δεσμεύσεώς του, εφόσον το δηλώσει τουλάχιστον. έξι 
μήνες πριν από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου, παίρνοντας την 
ονομαστική αξία της μερίδας του ή το υπόλοιπό της, αν έχει μειωθεί από ζημιές 
του συνεταιρισμού. Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει και κατά την περίοδο 
δεσμεύσεώς του, αν υφίσταται σπουδαίος λόγος. Αν αποχωρήσει χωρίς σπουδαίο 
λόγο, είναι υποχρεωμένο να επανορθώσει κάθε ζημιά που προκαλείται στο 
συνεταιρισμό από την πρόωρη αποχώρησή του.

7) Η υποχρέωση του συνεταιρισμού που παραλαμβάνει την παραγωγή 
των συνεταίρων να τη διακινεί και να την εμπορεύεται σύμφωνα με τις 
αποφάσεκ της ενώσεως αγροτικών συνεταιρισμών στην οποία ανήκει και 
σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια εμπορίας του προϊόντος και καθορίζονται από την 
αντίστοιχη με το προϊόν κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση.

- Η δυνατότητα του συνεταίρου να παραχωρήσει στο συνεταιρισμό, για ορισμένο 
χρόνο, τη χρήση ενός μέρους ή ολόκληρης της καλλιεργήσιμης εκτάσεώς του,
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καθώς και των κινητών μέσων παραγωγής του (μηχανημάτων εργαλείων, ζώων 
κ.λ.π.). Για την παραχώρηση της χρήσεως, ο συνέταιρος εισπράττει από το 
συνεταιρισμό το ενοίκιο που συμφωνείται.

2. Το καταστατικό
Σε αντιδιαστολή προς το νόμο, ο οποίος περιέχει ρυθμίσεις υποχρεωτικής 

εφαρμογής για κάθε συνεταιρισμό, το καταστατικό περιέχει ρυθμίσεις που 
αποφασίζονται και τροποποιούνται από τη γενική συνέλευση των μελών μέσα 
στα περιθώρια που καθορίζει ο νόμος. Ετσι το καταστατικό αποτελεί ένα είδος 
νόμου που ψηφίζεται από τη γενική συνέλευση του συνεταιρισμού για τη 
ρύθμιση θεμάτων που δεν ρυθμίζονται από το νόμο ή που ο νόμος αφήνει τη 
σχετική επιλογή στη γενική συνέλευση. Το καταστατικό καταρτίζεται από τα 
ιδρυτικά μέλη και τροποποιείται από τη γενική συνέλευση με αυξημένη (2/3) 
απαρτία και αυξημένη (2/3) πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Ο νόμος καθορίζει ποια στοιχεία πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει το 
Καταστατικό, αφήνοντας στα μέλη τη δυνατότητα να περιλαμβάνουν και άλλες 
διατάξεις, πλην όμως να μην είναι αντίθετες προς το νόμο. Διατάξεις σχετικές με 
τους κανόνες λειτουργίας του συνεταιρισμού, που, σύμφωνα με το νόμο 1541/85 
πρέπει να περιέχονται στο καταστικό, είναι:

- Τα καθήκοντα των μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου.

- Θέματα σχετικά με την κοινή χρήση περιουσιακών στοιχείων των μελών.

- Τους όρους για την παροχή εργασίας προς το συνεταιρισμό από τα μέλη του, 
καθώς και για την παράδοση της παραγωγής του προς αυτόν.

-Τ η  σύσταση και λειτουργία τοπικών συνελεύσεων, κλαδικών οργανώσεων 
παραγωγής αγροτικών συνεταιρισμών (ΚΟΠΑΣ) και ομάδων κοινής 
εκμεταλλεύσεως (ΟΚΕ).

3. Ο εσωτερικός κανονισμός
Αναλυτικότερη περιγραφή της λειτουργίας του συνεταιρισμού, της δομής 

της εσωτερικής οργανώσεως και των λειτουργικών διασυνδέσεων στον 
υπηρεσιακό μηχανισμό του συνεταιρισμού, υπάρχει στον εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας του συνεταιρισμού, που ψηφίζεται από τη γενική συνέλευση με 
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Σύμφωνα με το νόμο 1541/85, ο εσωτερικός 
κανονισμός λειτουργίας καθορίζει:

- Τους όρους λειτουργίας του συνεταιρισμού.

- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεταίρων ως προς τη χρήση των 
εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων και των υπηρεσιών του συνεταιρισμού.

-Τις κυρώσεις για αθέτηση των υποχοεώσεων των συνεταίρων και τη διαδικασία 
επιβολής τους, και
-Tic λεπτομέρειες της τηρήσεως των λογαριασμών μεταξύ συνεταιρισμού και 
συνεταίρων.

Στον ίδιο εσωτερικό κανονισμό ή και χωριστά, αλλά με την ίδια ισχύ του 
εσωτερικού κανονισμού θεσπίζοντας στους συνεταιρισμούς που απασχολούν
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σημαντικό αριθμό υπαλλήλων και εργατών, οι κανόνες που ισχύουν για το 
προσωπικό των συνεταιρισμών. Τέτοιοι κανόνες αφορούν την πρόσληψη, 
παραγωγή, απομάκρυνση ή έξοδο από την υπηρεσία, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του προσωπικού, τις ηθικές και υλικές αμοιβές, τους κανόνες 
προσφοράς υπηρεσίας και τις ποινές σε περίπτωση παραβάσεώς τους κ.λ,π.

2.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Ο νόμος 1541/85 ορίζει ότι η αγροτική συνεταιριστική οργάνωση μπορεί 
να αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών της. 
Με τις δραστηριότητες αυτές μπορεί να καλύπτεται ολόκληρο το φάσμα της 
παραγωγής, της μεταποιήσεως και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, της 
παραγωγής και προμήθειας γεωργικών εφοδίων, της κατασκευής και προμήθειας 
των μέσων αγροτικής παραγωγής, της προμήθειας καταναλωτικών αγαθών στα 
μέλη, της ασκήσεως της αγροτικής πίστεως κ.λ.π. Η πληθώρα αυτή των εργασιών 
δεν ασκείται βέβαια από κάθε συνεταιριστική οργάνωση. Ασκούνται μόνο 
εκείνες που προσιδιάζουν στα μέλη και από τις οποίες προσδοκάται άμεσο ή 
έμμεσο όφελος τους.

Επειδή οι συνεταιριστικές οργανώσεις είναι πολυάνθρωπες, η διαχείριση 
των υποθέσεων τους πρέπει όχι μόνο να είναι οπωσδήποτε άψογη αλλά και να 
μπορεί σε κάθε σημείο να φαίνεται και να αποδεικνύεται ότι είναι άψογη. Αυτή η 
ανάγκη προσθέτει αναπόφευκτα γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και συντελεί 
στην παγίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης των μελών και της συσπείρωσής τους, 
πράγμα που αποτελεί και την πηγή τς δυνάμεώς τους.

Σύμφωνα με το νόμο 1541/85, η διαχείριση των υποθέσεων του 
συνεταιρισμού, ως πρακτική λειτουργία, στηρίζεται σε πρόγραμμα δράσεως και 
αναπτύξεως, που ετοιμάζεται από το διοικητικό συμβούλιο και υποβάλλεται προς 
έγκριση στη γενική συνέλευση. Η οικονομική δράση του συνεταιρισμού για το 
επόμενο ή για τα επόμενα χρόνια στηρίζεται στο πρόγραμμα αυτό. Την ευθύνη 
για την οικονομική διαχείριση έχει το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο, συνήθως, 
όταν αναπτύσσονται οι δραστηριότητες, έχει ανάγκη από ειδικευμένο προσωπικό 
για τη διεξαγωγή τους. Το προσωπικό είναι υπεύθυνο απέναντι στο διοικητικό 
συμβούλιο και την ορθή και σύμφωνη με τους νόμους διεξαγωγή των εργασιών 
που του ανατίθενται, ενώ το διοικητικό συμβούλιο παραμένει υπεύθυνο απέναντι 
στη γενική συνέλευση για τα αποτελέσματα των εργασιών και τον τρόπο με τον 
οποίο άσκησε ή κατεύθυνε τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού.

Διανειοισπκπ '/ρήση ονομάζεται η περίοδος για την οποία 
συγκεντρώνονται και αποτιμώνται οι δοσοληψίες του συνεταιρισμού και οι 
υποχρεώσεις από το συνεταιρισμό και προς αυτόν.

Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και συμπίπτει με το ημερολογιακό 
έτος. Κατά την λήξη της γίνεται ανασκόπηση της οικονομικής θέσεως του 
συνεταιρισμού, για την ενημέρωση των μελών και 'για την λήψη σχετικών 
αποφάσεων από τη γενική συνέλευση. Κατά τη λήξη της διαχειριστικής χοήσεως 
γίνεται απογραφή και συντάσσονται ο ισολογισμός και ο λογαριασμός 
αποτελεσμάτων χρήσεως, τους οποίους το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί 
στο εποπτικό συμβούλιο ένα μήνα πριν από τη γενική συνέλευση, ώστε να 
μπορέσει το εποπτικό συμβούλιο να τους ελέγξει και μαζί με τις υπόλοιπες σε
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όλη τη διάρκεια του έτους παρατηρήσεις του για τη διαχείριση των θεμάτων του 
συνεταιρισμού από το διοικητικό συμβούλιο, να συντάξει την έκθεση του προς 
τη γενική συνέλευση.

Ο ισολογισμός (σχ. 4.5) είναι μια συνοπτική απεικόνιση της οικονομικής 
κατάστασης του συνεταιρισμού. Συντάσσεται σε δύο αντικρυστές σελίδες από τις 
οποίες η αριστερή απεικονίζει το «ενεργητικό» δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία 
του συνεταιρισμού (ακίνητα και κινητά, μεταξύ των οποίων τα εμπορεύματα, οι 
αξίες και οι απαιτήσεις) και η δεξιά το «παθητικό» δηλαδή τις πηγές 
χρηματοδότησης (όπως μερίδες, αποθεματικά κεφάλαια, δάνεια κ.λ.π.). Ο 
λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» απεικονίζει, με ανάλογο τρόπο αριστερά 
τη «χρέωση», δηλαδή τις δαπάνες διαχειρΐσεως κατά την διαχειριστική χρήση, τις 
αποσβέσεις κ.λ.π. και δεξιά την «πίστωση», δηλαδή τα έσοδα που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την ίδια περίοδο. Η διαφορά μεταξύ των δύο αποτελεί 
το πλεόνασμα ή τη ζημιά της διαχειριστικής χρήσεως.

Με το πρόγραμμα δράσεως και αναπτύξεως του συνεταιρισμού συνδέεται 
η σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων που να εναρμονίζεται με το 
προτεινόμενο πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει εκτιμήσεις τόσο των 
εσόδων όσο και των εξόδων υλοποιήσεως του προτεινόμενου προγράμματος 
κατά την επόμενη ή τις επόμενες διαχειριστικές χρήσεις. Αντίστοιχος του 
προϋπολογισμού, που καταρτίζεται πριν από την διαχειριστική χρήση, είναι ο 
απολογισμός που καταρτίζεται μετά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσεως και 
δείχνει τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν. Μαζί με την έγκριση του 
προϋπολογισμού από τη γενική συνέλευση μπορεί, για πρακτική διευκόλυνση 
του διοικητικού συμβουλίου, να δοθεί σ;αυτό εξουσιοδότηση για τη μεταφορά 
κονδυλίων από ένα λογαριασμό σε άλλο, χωρίς μεταβολή του συνολικού ύψους 
του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε.

Το πλεόνασμα διαχειρΐσεως, που προκύπτει όταν από τα ακαθάριστα 
έσοδα αφαιρεθούν τα κάθε μορφής έξοδα της συνεταιριστικής οργανώσεως και 
οι κάθε μορφής αποσβέσεις, καθώς και οι τυχόν ζημιές προηγούμενων χρήσεων, 
ονομάζεται καθαρό πλεόνασμα χρήσεως. Σύμφωνα με το νόμο 1541/85 το 
καθαρό πλεόνασμα διατίθεται ως εξής :

- Στο σχηματισμό τακτικού αποθεματικού περιέρχεται ποσοστό τουλάχιστον 
10% μεχοι το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο να φθάσει στο σύνολο τουλάχιστον 
της αξίας των συνεταιρικών μεριδίων ή σε μεγαλύτερο ύψος, αν προβλέπεται από 
το καταστατικό. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται για την 
αντικατάσταση και συντήρηση του πάγιου κεφαλαίου, για επενδύσεις και γιά 
κεφάλαιο κίνησης'του συνεταιρισμού και σ'αυτό περιέρχονται επίσης τα 
πρόστιμα που προβλέπονται από το καταστατικό, χαριστικές παροχές προς το 
συνεταιρισμό και κάθε άλλο έσοδο, ο ειδικός προορισμός του οποίου δεν 
ορίζεται από το καταστατικό.

- Στο σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή και ειδικού αποθεματικού. Το 
έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο προορίζεται για την κάλυιμη τυχόν ζημιών στην 
παραγωγή και στα περιουσιακά στοιχεία της συνεταιριστικής οργανώσεως. Το 
ειδικό αποθεματικό προορίζεται για την εξυπηρέτηση ειδικών σκοπών. Ενώ όμως 
η διάθεση ενός ποσοστού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου 
είναι υποχρεωτική στο βαθμό που προαναφέρεταυ η διάθεση μέρους του 
καθαρού πλεονάσματος διαχειρΐσεως για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού 
αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
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- Το υπόλοιπο καθαρό πλεόνασμα, δηλαδή μετά την αφαίρεση μέρους για το 
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και ενδεχομένως έκτακτου και ειδικού 
αποθεματικού, διανέμεται στα μέλη με τρόπο που καθορίζεται από το 
καταστατικό, ή, αν έτσι αποφασίσει η γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία 
και πλειοψηφία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη συγκεκριμένων 
αναγκών.

Σε περίπτωση που η οικονομική πορεία της συνεταιριστικής οργανώσεως 
δεν είναι ικανοποιητική και διαπιστώνεται από τον ισολογισμό ότι το παθητικό 
είναι μεγαλύτερο από το ενεργητικό κατά μέγεθος που είναι ίσο ή μεγαλύτερο 
προς το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης των μελώνΠ, λαμβάνονται 
μέτρα για την επιβίωση του συνεταιρισμού.

Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση στην οποία 
υποβάλλει έκθεση για την περιουσιακή κατάσταση του συνεταιρισμού και τον 
ισολογισμό, καθώς και πρόταση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη.

Για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς αποφασίζει η γενική συνέλευση με 
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφΐα. Η έκτακτη εισφορά αποτελεί, όπως είναι 
φανερό ένα μέτρο αποφυγής της πτωχεύσεως προς την οποία φαίνεται να βαδίζει 
ένας συνεταιρισμός.
Η ύπαρξη μεγάλου ή μικρού καθαρού πλεονάσματος διαχειρίσεως σε ένα 
συνεταιρισμό, κατά την παρουσίαση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, 
δεν πρέπει να θεωρείται ως δείκτης των ωφελειών που έχει δημιουργήσει ο 
συνεταιρισμός για τα μέλη του, γιατί εςαρτάται από τον τρόπο που τιμολογεί ο 
συνεταιρισμός τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη του. Αν ένα 
προϊόν που πωλείται στην αγορά προς 10 δρχ. το κιλό το προμηθεύεται χονδρικά 
ο συνεταιρισμός με 8 δρχ. και με τα διαχειριστικά του έξοδα μπορεί να το 
διαθέσει στα μέλη του προς 8,50 δρχ, υπάρχουν δύο επιλογές : Είτε να το 
διαθέσει προς 8,50 δρχ οπότε δεν θα υπάρξει καθόλου καθαρό πλεόνασμα, είτε 
να το διαθέσει π .χ  προς 9.50 δρχ οπότε για κάθε κιλό θα παραμένει 1 δραχαη ως 
καθαρό πλεόνασμα στο τέλος της χρήσεως. Στην πρώτη περίπτωση τα μέλη 
επωφελούνται άμεσα από τη διαφορά τιμής ενώ στη δεύτερη το όφελος 
παρουσιάζεται στο τέλος της χρήσεως ως πλεόνασμα. Το όφελος υπάρχει και 
στους δύο εναλλακτικούς χειρισμούς, αλλά στην πρώτη δεν εμφανίζεται στο 
πλεόνασμα διαχειρίσεως.

Τις ευθύνες και τις διαδικασίες διαχειρίσεως των οικονομικών 
λειτουργιών του συνεταιρισμού αναλαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο. Για το 
χρόνο που διαθέτουν τα μέλη του συμβούλιου στην διεκπεραίωση των 
υποθέσεων του συνεταιρισμού, παρέχεται σ’αυτά αποζημίωση, το ύψος της 
οποίας καθορίζεται από τη γενική συνέλευση στην αρχή της θητείας του 
διοικητικού συμβουλίου. Εκτός από την αποζημίωση, το καταστατικό καθορίζει 
την καταβολή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των εξόδων κινήσεως (κατά 
τις μετακινήσεις τους) και παραστάσεως (δηλαδή εξόδων για επαγγελματικές 
επαφές) ή και άλλων δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό και στα 
πλαίσια εξυπηρετήσεως των υποθέσεων του συνεταιρισμού.

'Ευθύνη των μελών λέγεται το πολλαπλάσιο της συνεταιριστικής μερίδας που κάθε μέλος εγγυάται ότι θα 
καταβάλει προς εςόφληση των δανειστών του συνεταιρισμού σε περίπτωση που για οποιοόήποτε λόγο ο 
συνεταιρισμός αδυνατεί να συνετίσει τις εργασίες του. Με το νόμο 1541/85 η ευθύνη ορίζεται στο 
τριπλάσιο της συνεταιριστικής μερίδας, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει υψηλότερο όριο.
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Το διαχειριστικό έργο του συνεταιρισμού το εποπτεύει το εποπτικό 
συμβούλιο, για το οποίο έγινε λόγος στα προηγούμενα. Εποπτεία και έλεγχος 
ασκείται επίσης από ειδικό όργανο που προβλέπειται από το νόμο 1541/85 το 
σώμα ελεγκτών συνεταιριστικών οργανώσεων. Η εποπτεία και ο έλεγχος, που 
ασκούνται από το σώμα ελεγκτών, περιλαμβάνουν :

- Τη νόμιμη λειτουργία των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και ιδίως 
την τήρηση από τα όργανά τους του νόμου, του καταστατικού και του 
κανονισμού.

- Το διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής 
κατάστασης των συνεταιρισμών.

- Την υποβοήθηση του έργου των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων για 
την ορθολογική οργάνωση, τη σωστή επιχειρηματική δράση, την αποδοτική 
λειτουργία και την πληρέστερη άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

- Την υποβοήθηση των εποπτικών συμβουλίων στην άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους.

Οι ελεγκτές του σώματος ελεγκτών είναι ανεξάρτητοι κατά την εκτέλεση 
της εργασίας τους και απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο τους. Για 
τη διακρίβωση της νομιμότητας των πράξεων και της διαχειριστικής τάςεως, 
έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν κάθε στοιχείο που είναι αναγκαίο για το έργο 
τους. Το πόρισμα του ελέγχου τους το υποβάλλουν στη γενική συνέλευση.

Η διενέργεια ελέγχου σε μία συνεταιριστική οργάνωση από το σώμα 
ελεγκτών δεν αποτελεί αυτόματη διαδικασία. Πρέπει να προηγηθεί πρόσκληση 
από το διοικητικό συμβούλιο ή από το εποπτικό συμβούλιο ή από τη γενική 
συνέλευση ή από το 1/5 των συνεταίρων ή των αντιπροσώπων ή από .την 
ΠΑΣΕΓΕΣ ή από το νομάρχη για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις του 
νομού ή από τον Υπουργό Γεωργίας για τις τριτοβάθμιες οργανώσεις, τους 
συνεταιριστικούς οργανισμούς και την ΠΑΣΕΓΕΣ.

Το σώμα ελεγκτών εποπτεύεται από τον Υπουργό Γεωργίας, που διορίζει 
το επταμελές διοικητικό συμβούλιο του σώματος. Το διοικητικό συμβούλιό του 
αποτελείται:

- Από ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, ειδικευμένο στη διοίκηση επιχειρήσεων, ως πρόεδρο, το οποίο 
ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας.

- Από τα δύο μέλη που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Μέχρι να οργανωθεί το σώμα ελεγκτών συνεταιριστικών οργανώσεων, η 
εποπτεία και ο έλεγχος των συνεταιριστικών οργανώσεων ασκείται από 
εξουσιοδοτημένα όργανα της ATE, ύστερα από πρόσκληση.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3° 
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

3.1. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ενεργός πληθυσμός που ασχολείται κυρίως με την γεωργία στην 
Ελλάδα είναι 669.000 άτομα. Το 18,8% της συνολικής εργατικής δύναμης. Ο 
γεωργικός τομέας συντελεί κατά 12% στο εθνικό ακαθάριστο εισόδημα και κατά 
30% στις συνολικές εξαγωγές. Την πλειοψηφία της παραγωγής κατέχουν τα 
δημητριακά (70% περίπου). Η συνολική αγροτική έκταση είναι 19 εκ. στρέμματα 
και 30%> από αυτά είναι αρδεύσιμα. Η αξία της γεωργικής παραγωγής κατά το 
1995 ήταν 1.028,8 εκ. δραχμές.

Πηγή : (Περιοδικό Αγροτικός Συνεργατισμός τεύχος Νοεμβρίου -  Δεκεμβρίου, 
1998 -  ΠΑΣΕΓΕΣ).

3.2. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ-ΤΥΠΟI ΚΑΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ

Γεωργική εκμετάλλευση, ονομάζεται κάθε είδους συνδυασμός εδάφους, 
εργασίας και άλλων υλικών μέσων παραγωγής ή κεφαλαίων που αποσκοπεΐ στην 
παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Είναι δηλαδή η βασική οικονομική μονάδα στον τομέα της γεωργίας, 
αντίστοιχη με τη βιομηχανική ή την εμπορική επιχείρηση. Από την άποψη αυτή, 
ο όρος γεωργική εκμετάλλευση δεν διαφέρει από τον όρο γεωργική επιχείρηση, 
που είναι όμως λιγότερο εύχρηστος και αναφέρεται κυρίως στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις επιχειρηματικής μορφής.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Γ.Ε. δηλαδή τα σημαντικότερα στοιχεία ή 
γνωρίσματα στα οποία βασίζεται η ταξινόμησή της σε τύπους ή κατηγορίες, 
αναφέρονται:

1) Στο μέγεθος, φυσικό ή οικονομικά του εδάφους ή της εργασίας ή του 
κεφαλαίου που χρησιμοποιούνται από τη Γ.Ε. ή των προϊόντων που παράγονται. 
Με βάση το χαρακτηριστικό αυτό, οι Γ.Ε. διακρίνονται σε μεγάλες, μεσαίες, 
μικρές κ.ο.κ.

2) Στην οικονομική μορφή, δηλαδή στον εμπορικό χαρακτήρα και την 
οικονομική οργάνωση .της Γ.Ε. Με βάση το χαρακτηριστικό αυτό, οι Γ.Ε. 
διακρίνονται σε οικογενειακές, επιχειρηματικές και πρωτόγονες ή κλειστής 
οικονομίας.

Οι οικογενειακές χρησιμοποιούν κυρίως την εργασία των μελών της 
οικογένειας του παραγωγού, αλλά και ξένη εποχιακή εργασία. Είναι μικρού ή

30



μέτριου μεγέθους και το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής τους προορίζεται 
για την αγορά.

Οι επιχειρηματικές Γ.Ε. έχουν τελείως εμπορικό χαρακτήρα. Συνήθως 
είναι μεγάλες σε μέγεθος.

Οι εκμεταλλεύσεις κλειστής οικονομίας παράγουν κυρίως για να 
καλύψουν τις ανάγκες συντηρήσεως και διατροφής των μελών της οικογένειας 
του παραγωγού και ελάχιστα για εμπορία. Η μορφή αυτή τείνει να εκλείψει 
σήμερα και απαντάται μόνο σε απομονωμένες περιοχές.

3) Στη διάρθρωση των συντελεστών παραγωγής δηλαδή στο συγκριτικό 
μέγεθος του εδάφους, της εργασίας και του κεφαλαίου που διαθέτει η Γ.Ε. Με 
βάση το χαρακτηριστικό αυτό, οι εκμεταλλεύσεις διακρίνονται σε εκτατικές και 
εντατικές. Οι πρώτες, χρησιμοποιούν μεγάλη έκταση εδάφους και σχετικά 
περιορισμένη εργασία και κεφάλαια, ενώ αντιστρόφως οι δεύτερες βασίζονται 
στην χρησιμοποίηση ανθρώπινης εργασίας και κεφαλαίου.

4) Στην διάρθρωση των κλάδων της παραγωγής, δηλαδή στο ποσοστό του 
εδάφους που καταλαμβάνουν οι επί μέρους κλάδοι της παραγωγής ή στο 
ποσοστό συμμετοχής τους στη συνολική αξία των παραγόμενων προϊόντων. Με 
βάση το χαρακτηριστικό αυτό οι Γ.Ε. διακρίνονται ανάλογα με την καλλιέργεια 
που επικρατεί,σε φυτικής ή ζωικής παραγωγής. Ακόμη μπορεί να 
χαρακτηρίζονται ως δενδροκομικές, κηπευτικές, βοοτροφικές κ.ο.κ. ή να είναι 
περισσότερο εςειδικευμένες όπως ελαιοκομικές, σιτοπαραγωγικές, 
αμπελοκομικές κ.ο.κ.

5) Στη μορφή της ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής και ιδιαίτερα του 
εδάφους. Το χαρακτηριστικό αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο από οικονομικής 
όσο και από νομικής αλλά και κοινωνικής πλευράς, δεδομένου ότι έχει άμεση 
σχέση με το λεγόμενο εγγειοδιαρθρωτικό πρόβλημα της γεωργίας. Με βάση το 
χαρακτηριστικό αυτό οι Γ.Ε. χαρακτηρίζονται ως αυτοκαλλιεργούμενες, 
ενοικιαζόμενες, ομαδικές, συνεταιριστικές, εταιρικές και κρατικές.

6) Στο φυσικό πλούτο και το περιβάλλον της Γ.Ε. δηλαδή μορφολογία, 
υψόμετρο και γονιμότητα εδάφους, υδατική κατάσταση, κλίμα κ.λπ. σύμφωνα με 
το οποίο οι Γ.Ε. μπορεί να χαρακτηρισθούν σαν ορεινές, πεδινές, γόνιμες, 
μεσογειακού τύπου κ.λπ.

3.3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

1. Προβλήματα τεχνικά

Τα τεχνικά προβλήματα στη γεωργία συνδέονται με την προσπάθεια του 
ανθρώπου να βελτιώσει την αποδοτικότητα της γεωργικής δραστηριότητας από 
απόψεως ποσότητας του τελικού αποτελέσματος σε σχέση με τα υπάρχοντα μέσα 
παραγωγής. Στα τεχνικά προβλήματα της γεωργίας συγκαταλέγονται:

- Η δημιουργία νέων ποικιλιών φυτών ή ζώων με υψηλότερες αποδόσεις ή 
ανθεκτικών στις ασθένειες και τα έντομα

- Η χημική καταπολέμηση των βιολογικών εχθρών.
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- Η μηχανοποίηση των καλλιεργητικών εργασιών και φροντίδων, δηλαδή η 
χρησιμοποίηση καταλλήλων μηχανημάτων, όπως είναι τα τρακτέρ και τα 
αντλητικά συγκροτήματα, τα οποία αντικαθιστούν τα ανθρώπινα χέρια και τα 
ζώα εργασίας.
- Η επέκταση και η χρησιμοποίηση βελτιωμένων μεθόδων αρδεύσεως και 
λιπάνσεως.

- Η χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής, ηλιακής, αιολικής και πυρηνικής ενέργειας 
στη γεωργία.

Η επέκταση των καλλιεργησίμων εκτάσεων, η συντήρηση των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και η βελτίωση των έργων υποδομής.

Για τα περισσότερα από τα προβλήματα αυτά έχουν ήδη βρεθεί λύσεις 
από την πλευρά της επιστήμης. Ωστόσο, οι λύσεις αυτές δεν είναι πάντοτε 
εφαρμόσιμες σε ευρεία κλίμακα, γιατί η εφαρμογή τους συνδέεται με άλλους 
παράγοντες, όπως είναι η ενημέρωση των παραγωγών, η νοοτροπία τους, το 
μέγεθος, η χρηματοδότηση και η οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κ.α.

Γενικά, με την πάροδο του χρόνου, την τεχνική πρόοδο και την 
οικονομική ανάπτυξη, τα τεχνικά προβλήματα λιγοστεύουν και αποκτούν 
δευτερεύουσα σημασία, ενώ παράλληλα δημιουργούνται άλλα προβλήματα, 
ανάμεσα στα οποία δεσπόζουν τα προβλήματα εμπορίας και παραπέρα 
οργανώσεως. Τούτο γίνεται αντιληπτό από τη σύγκριση της σημερινής 
καταστάσεως της γεωργίας των αναπτυγμένων χωρών του κόσμου με εκείνη των 
χωρών που δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί.

Στις χώρες της δεύτερης κατηγορίας εξακολουθεί να κυριαρχεί το 
πρόβλημα της αυςήσεως των παραγομένων γεωργικών προϊόντων και ιδιαίτερα 
των τροφίμων, για την ικανοποίηση των αυξανομένων αναγκών της 
καταναλώσεως, κυρίως από την άπο\ι/η της ποσότητας. Το φαινόμενο των χωρών 
αυτών δικαιώνει την άποψη ότι η λύση στο παραπάνω πρόβλημα, δηλαδή στο 
«πώς θα παραχθούν περισσότερα γεωργικά αγαθά από τα διαθέσιμα μέσα 
παραγωγής», δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την πρόοδο της τεχνολογίας, αλλά 
συνδέεται και με την οργάνωση, το κοινωνικό περιβάλλον και την οικονομική 
κατάσταση μιας χώρας.

Αντίθετα, στις αναπτυγμένες χώρες, όπου η τεχνολογική πρόοδος 
αςιοποιεΐται αποτελεσματικά από τη γεωργία, το κυρίαρχο πρόβλημα είναι τώρα 
αφ' ενός η συγκράτηση ή ακόμη και η μείωση της γεωργικής παραγωγής και αφ' 
ετέρου η βελτίωση της ποιότητας και της διαρθρώσεώς της, με στόχο την . 
ικανοποίηση των αναγκών και προτιμήσεων των καταναλωτών από ποσοτικής, 
αλλά και ποιοτικής απόψεως.

2. Προβλήματα Οικονομικά

Τα οικονομικά προβλήματα ανακύπτουν κατά τις διαδικασίες παραγωγής 
και ανταλλαγής αγαθών, όταν γίνεται η επιλογή του τρόπου με τον οποίο θα 
συνδυασθούν τα μέσα παραγωγής και όταν θα γίνει η διανομή των αγαθών. Τα 
προβλήματα αυτά οφείλονται βασικά στο γεγονός ότι τα διαθέσιμα μέσα ή 
συντελεστές της παραγωγής και τα παραγόμενα αγαθά έχουν κάποια οικονομική
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αξία. Και αυτό, επειδή σε κάθε χώρα είναι περιορισμένα σε ποσότητα, ενώ οι 
ανάγκες του ανθρώπου είναι σχεδόν απεριόριστες.

Τα πρώτα οικονομικά προβλήματα συνδέονται με την εμφάνιση της 
γεωργίας, που θεωρείται μητέρα και τροφός όλων των άλλων κλάδων της 
οικονομίας, και τα γεωργοοικονομικά προβλήματα συνέβαλαν σημαντικά στην 
εμφάνιση και εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης, που ασχολείται με τη μελέτη 
παρομοίων προβλημάτων.

Σήμερα, παρά την πρόοδο της τεχνολογίας και τη χρησιμοποίηση 
βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, τα οικονομικά προβλήματα στο χώρο της 
γεωργίας, εξακολουθούν να δεσπόζουν την οικονομική και πολιτική ζωή πολλών 
χωρών, οι οποίες εφαρμόζουν ειδικά προγράμματα και μέτρα αγροτικής 
πολιτικής για την αντιμετώπισή τους. Ωστόσο, η φύση · όσο και το μέγεθος των 
γεωργοοικονομικών προβλημάτων ποικΐλουν από χώρα σε χώρα, ενώ με την 
πάροδο του χρόνου φαίνεται να καθίστανται οξύτερα, καθώς συνεχίζεται η 
γενική αύξηση του πληθυσμού, η μεταβολή της συνθέσεώς του και η ταχύτερη 
ανάπτυξη των άλλων τομέων της οικονομίας. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται 
στο γεγονός ότι τα οικονομικά προβλήματα συνδέονται και επηρεάζονται από 
πολλούς παράγοντες, όπως είναι το επίπεδο της αναπτύξεως μιας χώρας, οι 
φυσικοί της πόρος η γεωγραφική της θέση, ο πληθυσμός και το κοινωνικό της 
σύστημα.

Τα κυριότερα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική 
γεωργία, δεν διαφέρουν ως προς τη μορφή με εκείνα των περισσοτέρων χωρών 
του κόσμου. Αυτά είναι:

1) Η σχετικά μικρή παραγωγικότητα^ των συντελεστών της παραγωγής 
που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, σε σύγκριση με τους; συντελεστές 
παραγωγής που χρησιμοποιούνται στους άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως 
είναι η βιομηχανία, το εμπόριο κ.λπ. Τούτο οφείλεται σε διάφορους λόγους, οι 
σπουδαιότεροι από τους οποίους είναι:

α) Το μικρό σχετικά μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε σύγκριση με τις 
βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, που δεν επιτρέπει την αποτελεσματική 
αξιοποίηση των συγχρόνων μεθόδων τεχνολογίας.

β) Ο βιολογικός και εποχιακός χαρακτήρας της γεωργικής παραγωγής.

γ) Οι σχετικά χαμηλές τιμές των γεωργικών προϊόντων.

δ) Η γεωγραφική διασποράτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

ε) Η μόρφωση και η επαγγελματική κατάρτιση των αρχηγών των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.

' "Τίαραγωγικότητα των συντελεστών της παραγωγής είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ της 
οικονομικής αξίας των συντελεστών αυτών και εκείνης των παραγό μενών αγαθών σε κάθε 
παραγωγική διαδικασία.



2) Το χαμηλό ατομικό εισόδημα των γεωργών (το κατά κεφαλήν 
εισόδημα όπως λέγεται συνήθως), πάλι σε σύγκριση με τα αντίστοιχα εισοδήματα 
των άλλων ομάδων του πληθυσμού μιας χώρας. Το πρόβλημα τούτο είναι 
αλληλένδετο με το προηγούμενο πρόβλημα και εμφανίζεται ακόμη και στις πιο 
αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, αν 
συγκριθεί το ποσοστό του πληθυσμού μιας χώρας που ασχολείται με τη γεωργία 
με το αντίστοιχο ποσοστό του λεγάμενου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος που 
αντιπροσωπεύει τη συμβολή της γεωργικής παραγωγικής δραστηριότητας, 
δηλαδή το ακαθάριστο γεωργικό προϊόν. Έτσι στην Ελλάδα το έτος 1978 
υπολογίσθηκε ότι το ποσοστό που αντιπροσώπευε ο αγροτικός πληθυσμός ήταν 
μεγαλύτερο από το 30% του συνολικού πληθυσμού, ενώ το ποσοστό που 
αντιπροσώπευε το ακαθάριστο γεωργικό προϊόν ήταν μόνο 14% περίπου του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

3) Η κακή οργάνωση και λειτουργία των αγορών των γεωργικών 
προϊόντων, που χαρακτηρίζονται από την αστάθεια των τιμών, τη δημιουργία 
αδιαθέτων αποθεμάτων ορισμένων γεωργικών αγαθών ή την έλλειψη άλλων, την 
αδυναμία των παραγωγών να ανταποκριθούν προς τις ανάγκες της 
καταναλώσεως από απόψεως ποιότητας, ποικιλίας και ρυθμού εφοδιασμού των 
αγορών. Το πρόβλημα αυτό αποδίδεται στην ελαττωματική οργάνωση της 
παραγωγής, στη χαρακτηριστική βραδύτητά της να προσαρμοσθεί στις συνεχώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και στην ευπάθεια και τον εποχιακό 
χαρακτήρα των γεωργικών αγαθών. Επίσης, στο γεγονός ότι η ζήτηση των 
προϊόντων αυτών είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ανελαστική και ως προς 
τις τιμές των προϊόντων και ως προς τα εισοδήματα των καταναλωτών. Τούτο 
σημαίνει ότι, όταν αυςομειώνονται οι αγοραίες τιμές των γεωργικών προϊόντων ή 
τα εισοδήματα των καταναλωτών κατά ένα ορισμένο ποσοστό, η κατανάλωση 
των προϊόντων αυτών αυςομειώνεται κατά ένα μικρότερο ποσοστό.

3. Προβλήματα εγγειοδιαρθρωτικά

Τα εγγειοδιαρθρωτικά προβλήματα έχουν σχέση κυρίως με το μέγεθος 
της γεωργικής εκμεταλλεύσεως και τον πολυτεμαχισμό της καθώς και με τη 
μορφή ιδιοκτησίας της γεωργικής γης.

Στην προκειμένη περίπτωση, ως μέγεθος της γεωργικής εκμεταλλεύσεως 
εννοείται το μέγεθος της καλλιεργούμενης γης, ενώ, από ευρύτερη σκοπιά, το 
μέγεθος μιας γεωργικής εκμεταλλεύσεως προσδιορίζεται από το μέγεθος όλων 
των συντελεστών της παραγωγής (γη, κεφάλαιο, ερ/ασία).

Όταν το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι μικρό, τότε και το 
εισόδημα που αποφέρουν είναι χαμηλό. Πέραν από αυτό όμως, το μικρό μέγεθος 
δεν διευκολύνει την εκμηχάνιση της γεωργίας και γενικά την εφαρμογή 
συγχρόνων μεθόδων καλλιέργειας, αλλά συντελεί στη χαμηλή παραγωγικότητας
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του επενδεδυμένου κεφαλαίου και ιδιαίτερα του μηχανικού εξοπλισμού, γιατί δεν 
είναι δυνατό να αξιοποιηθεί πλήρως ο εξοπλισμός αυτός.

Στην Ελλάδα το πρόβλημα αυτό είναι πολύ οξύ. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του πίνακα, το 78% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι κάτω των 50 
στρεμμάτων και κατέχουν το 44% της συνολικής καλλιεργούμενης εκτάσεως της 
χώρας.

Το πρόβλημα του μικρού μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
επιδεινώνεται από τον πολυτεμαχισμό της καλλιεργούμενης '■γης.

Στη χώρα μας ο μέσος αριθμός αγροτεμαχίων κατά εκμετάλλευση 
ανέρχεται σε 7,6 με μέση έκταση κατά τεμάχιο 5,7 στρεμ., σύμφωνα με τα 
στοιχεία της γεωργικής απογραφής του 1971.

Λόγω του πολυτεμαχισμού, παρατηρείται μεγάλη απώλεια χρόνου, 
ανθρώπινης εργασίας και μηχανών κατά τη μετάβαση μεταξύ των αγροτεμαχίων, 
γιατί συνήθως αυτά απέχουν πολύ μεταξύ τους. Επίσης πολύς χρόνος χάνεται για 
τις μετακινήσεις των μηχανημάτων μέσα στο ίδιο το αγροτεμάχιο όταν τούτο 
είναι μικρό.

Για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων του πολυτεμαχισμού, 
εφαρμόζεται τη χώρα μας ο αναδασμός. Μέχρι το 1977 έχουν γίνει αναδασμοί 
επί 6.216.000 στρεμ. σε 1.017 κοινότητες. Από αυτούς 3.097.000 στρ. είναι 
εκούσιοι, δηλαδή γίνονται με τη θέληση των γεωργών και 3.110.000 στρεμ. 
υποχρεωτικοί. Οι τελευταίοι γίνονται μέσα στα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι ο ρυθμός με τον οποίο προχωρεί ο 
αναδασμός στη χώρα μας είναι βραδύς, λόγω των μεγάλων δυσχερειών που 
αντιμετωπίζονται στην εφαρμογή του.

Η προσφορά εξάλλου του αναδασμού στη λύση των εγγειοδιαρθρωτικών 
προβλημάτων είναι μικρή, όταν’ δεν λαμβάνονται παράλληλα μέτρα που να μην 
επιτρέπουν την παραπέρα κατάτμηση της γης. Τέτοια μέτρα δεν έχουν ληφθεί 
ακόμη στη χώρα μας.

Τέλος, το πρόβλημα του μικρού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων 
επιδεινώνεται στη χώρα μας από το τραχύ ανάγλυφο του καλλιεργούμενου 
εδάφους (μόνο το 1 /4 αυτού αρδεύεται) και το ξηροθερμικό κλίμα.

Έτση από το σύνολο της καλλιεργούμενης εκτάσεως, μόνο το 56,5% 
είναι πεδινό και σε αυτό βρίσκεται το 52% των εκμεταλλεύσεων, ενώ το 
υπόλοιπο είναι ημιορεινό (24%) και ορεινό (19,5%).

3.4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γεωργός μέσα στη Γ.Ε. ως αρχηγός 
της και ως απασχολούμενος σε αυτήν, μπορεί να διακριθούν σε τεχνικά και σε 
οργανωτικά ή διαχειριτικά που είναι στην ουσία οικονομικά.

Τα τεχνικά προβλήματα των Γ.Ε. που εξετάζουν και αντιμετωπίζουν οι 
επί μέρους τεχνικοί κλάδοι της γεωργικής επιστήμης, δεν πρέπει να συγχέονται
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με τα οικονομικά προβλήματα που αποτελούν το αντικείμενο της Ο.ΔΙ.Γ.Ε. Από 
οικονομικής πλευράς, τα τεχνικά προβλήματα και ο βαθμός αντιμετωπΐσεώς τους 
επηρεάζουν, δηλαδή μεταβάλλουν, τα τεχνικά δεδομένα μιας Γ.Ε., πάνω στα 
οποία στηρίζεται κάθε οικονομική ανάλυση και προτεινόμενη οργανωτική ή 
διαχειριστική λύση.

Τα τεχνικά δεδομένα μιας Γ.Ε. αφορούν τις ποσοτικές σχέσεις μεταξύ 
μέσων παραγωγής και παραγομένων προϊόντων, δηλαδή βασικά τις αποδόσεις 
ανά χρησιμοποιούμενο στρέμμα ή εργάτη ή ζώο ή δένδρο.

Τα τεχνικά προβλήματα του παραγωγού δημιουργούνται κατά την προσπάθειά 
του να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα^ των χρησιμοποιουμένων 
μέσων παραγωγής, κάτω από τις επικρατούσες κάθε φορά φυσικές και τεχνικές 
συνθήκες παραγωγής.

Τα καθαρώς τεχνικά προβλήματα αφορούν κυρίως στον τρόπο ή το χρόνο 
χρησιμοποιήσεως ενός μέσου παραγωγής ή εφαρμογής μιας δεδομένης 
καλλιεργητικής μεθόδου. Π.χ. πότε πρέπει να γίνει η σπορά, το κλάδευμα, η 
λίπανση, ο ψεκασμός κ.λπ., πώς θα γίνει το κλάδευμα, ποιες είναι οι 
ενδεδειγμένες αποστάσεις των φυτών, ποιο φάρμακο ή λίπασμα θα 
χρησιμοποιηθεί, ποια είναι η ενδεδειγμένη αμειψισπορά πώς θα γίνει η άροση 
(βάθος, κατεύθυνση αυλάκων κ.λπ.), πότε θα γίνει ο εμβολιασμός των ζώων 
κ.ο.κ.

Τα οικονομικά προβλήματα ανακύπτουν κατά την επιλογή των κλάδων 
της φυτικής ή της ζωικής παραγωγής, των μέσων παραγωγής και του τρόπου 
συνδυασμού τους, καθώς και της τεχνικής μεθόδου που θα εφαρμοσθεΐ, ώστε να 
επιτευχθούν τα μεγαλύτερα δυνατά οικονομικά οφέλη.

Έτσι, το πρώτο βασικό οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
συνήθως ένας παραγωγός στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου είναι ποιες 
καλλιέργειες να προτιμήσει, από αυτές που ευδοκιμούν στο χωράφι του, και 
πόσα στρέμματα να διαθέσει σε κάθε μία.

Κατόπιν, πόσα μεροκάματα πρέπα να αφιερώσει σε κάθε μία από τις 
καλλιέργειες που επέλεςε. Με ποια μέθοδο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των 
ζιζανίων' με την αποτελεσματικότερη αλλά ακριβότερη μέθοδο του ξεριζώματος, 
ή τη λιγότερο αποτελεσματική αλλά φθηνότερη μέθοδο του ζιζανιοκτόνου; Πώς 
να γίνει η συγκομιδή1 με τα χέρια ή με τη μηχανή κάποιου εργολάβου; Τέλος, 
πότε και σε ποιόν να πωλήσει τα προϊόντα του;

Οι προτεινόμενες λύσεις που θα προκύψουν από την ανάλυση των 
παραπάνω οικονομικών προβλημάτων θα εξαρτηθούν, μεταξύ των άλλων, και 
από τα τεχνικά δεδομένα της συγκεκριμένη Γ.Ε., τα οποία, όπως τονίσθηκε, είναι 
συνάρτηση του βαθμού αντιμετωπΐσεως των τεχνικών αδυναμιών και 
προβλημάτων του παραγωγού. Συνεπώς, τα οικονομικά προβλήματα είναι 
αλληλένδετα με τα τεχνικά. Πέρα από αυτό, τα πιο πολλά από τα προβλήματα 
του γεωργού είναι τεχνοοικονομικά.

Τέτοιο είναι π.χ. το πρόβλημα που ανακύπτει, όταν μία καλλιέργεια 
προσβάλλεται από μία σοβαρή ασθένεια. Η τεχνική πλευρά του προβλήματος

Η αποοοτικότητα από τεχνικής πλευράς αναωέρεται αντίστοιχα στη σχέση μεταςύ των 
χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων των μέσων παραγωγής και των παραγόμενων προϊόντων.



έγκειται στον προσδιορισμό του είδους της ασθένειας και του ενδεδειγμένου 
φαρμάκου. Η οικονομική πλευρά του προβλήματος έγκειται στην εκτίμηση της 
πρόσθετης δαπάνης (αξία φαρμάκου, εργατικά ψεκασμού κ.λπ.) και της 
αναμενόμενης ωφέλειας, που είναι ίση με την αξία της παραγωγής, αν θα 
προστατευθεΐ ή θα διασωθεί. Από τη σύγκριση της δαπάνης με την αντίστοιχη 
ωφέλεια, θα προκύψει κατά πόσο ψεκασμός είναι και οικονομικά ωφέλιμος.

Στη διαμόρφωση του σχεδίου οργανώσεως και της οριστικής μορφής των 
Γ.Ε. δηλαδή της συνισταμένης των χαρακτηριστικών της που περιγράφηκαν 
προηγουμένως, υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν 
γενικότερα συμπεριφορά των Γ.Ε. Οι παράγοντες αυτοί είναι το σύνολο των 
αποφάσεων, δραστηριοτήτων και ενεργειών που αφορούν και εξασφαλίζουν τη 
λειτουργία των Γ.Ε. και οι κυριότεροι από αυτούς είναι:

1) Η προσωπικότητα, το πνευματικό επίπεδο, η επαγγελματική κατάρτιση, 
η οικογενειακή κατάσταση και η επιχειρηματική ικανότητα του αρχηγού της 
εκμεταλλεύσεως, ο οποίος παράλληλα με το σχεδίασμά της Γ.Ε., έχει και την 
ευθύνη της εφαρμογής του σχεδίου.

2) Οι φυσικές συνθήκες και το οικολογικό περιβάλλον που διαγράφουν το 
όρια των δυνατοτήτων που υπάρχουν ως προς τον αριθμό και την ποικιλία 
εφικτών κλάδων παραγωγής, τις αποδόσεις των κλάδων αυτών, τις φυσικές πηγές 
πλούτου και τις προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις. Έτσι, το κλίμα, η 
μορφολογία, το υψόμετρο και τα βασικά χαρακτηριστικά και στοιχεία του 
εδάφους, αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες κατά την επιλογή των 
καλλιεργειών ή των ζώων και επιδρούν σταθερά και μόνιμα πάνω στη 
«φυσιογνωμία» και τον τρόπο λειτουργίας των Γ.Ε.

3) Το οικονομικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο καλείται να δράσει μία 
Γ.Ε., χωρίς να έχει τη δυνατότητα να το επηρεάσει. Το περιβάλλον αυτό 
αναφέρεται κυρίως στις υφιστάμενες και προβλεπόμενες συνθήκες αγοράς γης, 
εργασίας και κεφαλαίου από πλευράς προσφοράς, ζητήσεως, τιμών, 
διαγραφομένων τάσεων, αποστάσεως, συγκοινωνιακών μέσων, έργων υποδομής, 
βαθμού οργανώσεώς του κ.λπ.

4) Το κοινωνικό περιβάλλον, οι συνθήκες δηλαδή διαβιώσεως και 
εργασίας του αγροτικού πληθυσμού, οι κοινωνικές ασφαλίσεις, η οργάνωση 
κοινωνικών υπηρεσιών, η δημογραφική κατάσταση από απόψεως μεγέθους και 
συνθέσεως αγροτικού πληθυσμού, το πολιτιστικό επίπεδο, οι εισοδηματικές 
διαφορές κ.λπ.

5) Η κρατική πολιτική και ειδικότερα η γεωργική πολιτική αποτελεί ένα 
σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα, που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τη μορφή 
και τις δραστηριότητες των Γ.Ε. μέσω των προγραμμάτων αναπτύξεώς, 
επενδύσεων, επιδοτήσεων, χρηματοδοτήσεων, πολιτικής τιμών και εισοδημάτων, 
θεσμών, οργάνων ή μέτρων παρεμβάσεως, οργανώσεως της εκπαιδεύσεως και 
πλ.ηροφορήσεως του αγροτικού πληθυσμού κά.

6) Ο βαθμός αβεβαιότητας ως προς τα απρόβλεπτα γεγονότα και τους 
κινδύνους που επιφυλάσσει το μέλλον, η συχνότητα των οποίων είναι ιδιαίτερα 
αυξημένη στο γεωργικό χώρο. Η ύπαρξη αβεβαιότητας είναι αποτέλεσμα 
φυσικών αιτίων (παγετοί, πλημμύρες), ατυχημάτων, ασθενειών, κλοπών, 
εμπρησμών, αλλά και αποτόμων μεταβολών των οικονομικών δεδομένων (τιμών,
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ζητήσεως) και της τεχνολογίας. Ο βαθμός αβεβαιότητας είναι διάφορος για κάθε 
Γ.Ε. και η αντιμετώπισή του εξαρτάται από τους χειρισμούς και την 
επιχειρηματική ικανότητα του παραγωγού, από τα υπάρχοντα μέσα (π.χ. 
συλλογική άμυνα μέσω ασφαλιστικών οργανισμών) και από το σύστημα 
οργανώσεως των αγορών.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4°
ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 

ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

4.1. ΕΑ.Σ. ΚΑΙ Η ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥΣ

Συνολικά σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 120 Ενώσεις Αγροτικών 
Συνεταιρισμών και Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Έχουν 6.316 πρωτοβάθμιους 
συνεταιρισμούς και 781.158 φυσικά μέλη.

Η μηχανογράφηση υπάρχει μόνο τις ενώσεις του κάθε νομού. Κάθε νομός 
έχει μία Ένωση και σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να έχει και 2. Η 
μηχανογράφηση των Ε.Α.Σ. στην Ελλάδα αφορά διαχειριστικές εργασίες, 
προμηθευτικές εργασίες, εργασίες για λογαριασμό τρίτων, στατιστικές 
καταστάσεις, πελατολόγιο. Η· μηχανογράφηση έγινε αναγκαία στις Ενώσεις όταν 
αυξήθηκαν τα μέλη της. Κάθε Ένωση εξυπηρετεί όλα τα μέλη της καθώς, τα 
τελευταία χρόνια, και επιπλέον άτομα που δεν είναι μέλη της, μέσω των σούπερ- 
μάρκετ που τυχόν διαθέτει. Για την εξυπηρέτηση των πελατών και μελών ιδίως 
στο τμήμα λογιστηρίου και στο τμήμα επιδοτήσεων της ένωσης τα παραστατικά 
είναι πολλά και έτσι εφαρμόστηκε η μηχανογράφηση για καλύτερη εξυπηρέτηση 
των μελών και αποθήκευση των παραστατικών. Επίσης με την μηχανογράφηση 
έχουμε εξοικονόμηση χρόνου και χώρου με αποτέλεσμα τη γρήγορη και έγκυρη 
εξυπηρέτηση των μελών. Για κάθε Ε.Α.Σ. η μηχανογράφηση είναι διαφορετική 
ανάλογα με τις ανάγκες της. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο 
μηχανογράφησης.

ΑΙΑ Ε-Α-Σ. και Σ.Ο. ΝΟΜΟΣ Π-Σ. Φ.Μ.

1 ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑίΑΣ 64 4.929

2 j ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 105 13.332

Λ ΑΥΕΞΑΝΛΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ 33 6.674

4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 30 3.222

5 ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 34 4.346

6 · ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΗΣ 93 7.750

7 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 37 3.114

8 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 27 2.361

9 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 24 2.825

10 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 42 3.959

11 ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 31 4.344

12 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ-
ΣΦΑΚΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ 39 4.801

13 .ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 29 4.949

14 ΓΑΛ/ΚΩΝ ΣΥΝ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 30 1.719
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| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
15 ΑΡΚΑΔΙΑΣ .ΑΡΚΑΔΙΑΣ 66 5.138
16 ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 27 2.284
17 | ΑΡΤΑΣ -Φ ΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΑΡΤΑΣ 116 27.813
18 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ <[>ΘΙΩΤΊΔΑΣ 27 10.143
19 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 8.067
20 | Γ.Ε.Σ.Π.Ο.Β. ΒΕΡΜΙΟΥ ΠΕΑνΗΣ 16 4.816
21 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 57 15.170
22 ΒΙΣΑΥΠΑΣ

' ΣΕΡΡΩΝ 33 2.851
23 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 38 5.292
24 ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 15 2.229
25 ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 48 2.026
26 ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 16 1.485
27 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 14 2.460
28 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΗΣ 80 16.830
29 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 84 5.269
30 ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 21 1.236
31 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 39 3.985
32 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 119 8.364
33 ΓΛΥΚΏΝ Σ. ΔΡΑΜΑΣ - 

ΚΑΒΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ 65 1.515

34 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 66 8.624
35 ΛΩΡΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 16 1.390
36 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΗΣ 44 7.012
37 ΕΑΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 55 6.167

38 ΕΟΡΑΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 32 2.833

39 ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 148 26.011

40 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΎ'ΡΎΤΑΝΙΑΣ 70 2.783

41 ΖΑΚΎΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 57 5.189

42 ΗΛΕΙΑΣ-0 Λ ΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 126 10.324

43 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΡΗΤΉΣ 154 22.711

44 ΔΑΣΙΚΏΝ Σ. ΔΎΤ. 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 20 518

45 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 58 6.466

46 ΑΓΕΛΚΩΝ Σ. 
ΘΕΣΣ/ΚΗΣ «ΑΓΝΟ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 62 2.640

47 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣ.ΑΛΟΝΙΚΗΣ 102 17.061
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«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ»

48 ΘΗΒΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 51 10.202

49 ΘΗΡΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 13 2.817

50 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 22 5.407

51 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 136 11.750

52 ΚΑΒΑΥΑΣ ΚΑΒΑΥΑΣ 48 7.709

53 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 36 1.577

54 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 44 3.636

55 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 161 21.158

56 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 80 4.394

57 ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ -  
ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ 30 4.348

58 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 97 12.496

59 ΚΕΦΧΑΑΗΝΙΑΣ -  
ΙΘΑΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11 1.504

60 ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 41 4.676

61 ΚΕΥΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 78 9.340

62 ΚΟΖΑΝΗΣ-ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 82 7.442

63 ΕΝ.ΟΙΝ.ΣΥΝ.ΚΟΛΥΒΑΡΙ
ΟΥ

ΚΑΝΙΩΝ 28 3.425

64 ΕΑΔΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ -  
ΖΑΓΟΡΙΟΥ -  ΜΕΤΣ.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 66 2.654

65 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΕΑΣ 48 6.414

66 Ε. ΚΓΓΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

'

19 1.604

67 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 17 2.762

68 ΚΥΝΌΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 24 4.453

69 /\ΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑ\ΟΝΤΚΗΣ 95 8.949

70 /ΛΑΚΩΝΙΑΣ /ΛΑΚΩΝΙΑΣ 95 19.387

71 /ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΉΔΑΣ 148 17.326

72 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 13 851

73 /ΛΑΡ ΙΣΑΣ-ΤΥΡΝ ΑΒ ΟΥ -  
ΑΠΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ 157 22.528

74 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 61 12.709

75 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 40 4.005

76 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 36 2.985

77 ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 55 13.015
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78 ΜΑΛΕΜΕ ΧΑΝΙΩΝ 22 3.479
79 MEPAiVEBEAOY .ΛΑΣΙΘίΟΥ 23 4.536
80 ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 42 6.165
81 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 208 20.813
82 ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ-

ΝΑΥΠΑΚΤΊΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 64 7.264

83 ΜΟΝΌΦΑΤΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11 1.469
84 ΜΗ.ΑΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 38 4.037
85 ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 26 3.224
86 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ 16 3.234
87 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 21 4.119
88 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 80 6.311
89 ΞΗΡΟΜΕΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 22 4.115
90 ΞΥΑΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 26 2.836
91 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 43 6.929
92 ΠΑΓΤΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 37 | 4.029
93 ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 102 8.575
94 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10 1.094
95 ΠΕΖΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19 2.729
96 ΠΗΛΙΟΥ-'Β.

ΣΠΟΡΑΔΏΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 43 6.598

97 ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 76 12.813
98 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 25 2.498
99 ΠΩΓΩΝΊΟΥ ΙΩΑΝΝΤν'ΩΝ 16 1.160
100 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΤΡΕΒΕΖΗΣ 68 7.333
101 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 100 8.680
102 ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 90 8.497
103 ■ Ε. ΟΙΜΚΩΝ -  Σ. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. 25 4.025
104 ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 18 2.231

105 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 163 17.443

106 ΣΗΤΈΙΑΣ ΑΑΣΙΘΙΟΥ 41 9.431

107 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 37 2.968

108 ΣΥΡΟΥ' ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9 779

109 ΣΊΥ'ΛΙΔΑΣ ιυΘΙΩΤΙΛΑΣ 24 5.113

110 ΤΗΝΟΥ Κ. χ Κ̂ νΑΛΏΝ
1

15 2.317

111 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 89 12.326
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112 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11 1.892
113 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 60 6.749
114 ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ 18 1.803

115 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 61 4.649
116 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 56 7.487
117 ΣΤΑΦΙΔ/ΚΗ Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 29 250
118 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 37 6.508
119 ΜΑΣ/ΓΩΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 20 5.861
120 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ . ■17 2.701

120 6.316 781.158

4.2. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ϋΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Αγροτικά προϊόντα χαρακτηρίζονται τα προϊόντα εκείνα που 
προμηθεύονται, πωλούν, συσκευάζουν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί. Οι 
συνεταιρισμοί προμηθεύονται τα προϊόντα από τους ίδιους τους παραγωγούς και 
η ποσότητα που προμηθεύονται ποικίλλει ανάλογα, με την ζήτησή τους. Από την 
πώληση των προϊόντων τους οι παραγωγοί έχουν πάντα κέρδος δίνοντάς τα στην 
Ένωση παρά να τα πωλούν μόνοι τους. Η αςία του κάθε προϊόντος είναι 
διαφορετική ανάλογα με τη ζήτηση αυτού. Σε μερικές περιπτώσεις γίνονται και 
αποσύρσεις σε μέρος της παραγωγής με σκοπό να έχει καλύτερη τιμή η υπόλοιπη 
παραγωγή. Αποσύρσεις δεν γίνονται σε όλα τα προϊόντα, μόνο όπου χρειαστεί 
και δεν γίνεται κάθε χρόνο. Οι συνεταιρισμοί διαχειρίζονται τα αγροτικά 
προϊόντα πολύ καλύτερα από ότι ο παραγωγός, από την παραγωγή έως την 
μεταποίηση και συσκευασία καθώς και τη διακίνηση και προώθησή τους στην 
αγορά. Έτσι τα προϊόντα που διαχειρίζονται οι συνεταιρισμοί ονομάστηκαν 
αγροτικά με συνεταιριστικό ενδιαφέρον. Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος κατά 
κατηγορία και είδος των προϊόντων που παράγουν, συγκεντρώνουν και 
εμπορεύονται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.
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ί

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ

ΦΡΟΥΤΑ ΕΣΙ1ΕΡΙΔΟΕΙΔ11 Κ11ΠΕΥΤ1ΚΑ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Φ.Π.

ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΝΘΗ

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΑΡΩΜΛΊΊΚΑ- 
ΦΛΡΜΛΚΕΥΤΙΚΛ ΦΥΤΑ

ΑΧΛΑΔΙΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΒΑΜΒΑΚΙ

13ΕΡΥΚ0ΚΛ ΓΚΡΕΙΓΙ - ΦΡΟΥΤ ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΒΥΣΣΙΝΑ ΧΥΜΟΙ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ ΟΣΠΡΙΑ

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΙΤΡΑ
(ΖΛΧΛΡΟΠΗΚΤΗ)

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΛΊΈΨ. ΦΥΣΤ1Κ1Λ ΡΥΖΙ

ΜΙΙΛΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
(ΖΛΧΛΡΟΠΜΚΤΑ)

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΝΣ.

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΚΟΡΔΑ

ΣΤΑΦΥΛΙΑ
ΕΠΓΓΡ.

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ί

ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΝΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ

ΧΥΜΟΙ
ΦΡΟΥΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ

ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ
ΦΡΟΥΤΩΝ

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΙΙΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΠΟΡΟΙ : ΕΛΑΙΑ ..γι. ΕΛΙΕΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΚΡΑΣΙΑ ΜΕΛΙ Δ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΓΙΝΟΣ-ΤΣΙΓΑΡΛ

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ

ΠΛΤΛΤΟΣΠΟΡΟΣ ΙΙΑΙΕΑΛΙΟ

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

ΣΟΠΕΛΛΙΟ

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΖΩΙΚΗΣ ΙΊΑΡΛΓ.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΥΓΑ ΟΣΤΡΑΚΑ

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΤΛΡΙΛ-ΧΕΛ1Λ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΚΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ

ΜΑΛΛΙΑ ΚΡΟΚΟΣ

ΣΑΠΟΥΝΙΑ

ΦΥΤΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ

ΑΛΕΥΡΑ

ΞΥΔΙ

ΤΣΙΚΟΥΔΙΛ

ΟΥΡΗΝΟΞΥΛΟ
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5υ 
Ε.Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

5.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ίδρυση της Ε. Α.Σ. Θεσπρωτίας και στόχοι της λειτουργίας της.

Η Ε.Α.Σ. Θεσπρωτίας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ιδρύθηκε 
το 1941, με τις διατάξεις του Ν. 2169/93 όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία 
με τον Ν. 2 181/94.

Σκοπός της Ε.ΑΣ.Θ. είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των 
Αγροτικών Συνεταιρισμών που είναι μέλη της και η παραγωγή και εξύψωση του 
κοινωνικού, οικονομικού, επαγγελματικού και πολιτιστικού επιπέδου των 
αγροτών, μελών των.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Ε.Α.Σ.Θ. αναπτύσσει κάθε είδους 
δραστηριότητα, έτσι ώστε :

1) Να εξασφαλίσει τον προγραμματισμό της παραγωγικής και την προσαρμογής 
της στη ζήτηση.
2) Να προσανατολίσει τα μέλη της προς μία προσπάθεια βελτίωσης της 
ποιότητας των προϊόντων.
3) Να βελτιώσει την εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων για τα οποία 
αναγνωρίζεται.
4) Να προωθήσει την συγκέντρωσή της προσφοράς και τη διάθεση τηζ 
παραγωγής των μελών της στην αγορά.
5) Να μειώσει το κόστος παραγωγής των προσφερομένων προϊόντων.

6) Να ομαλοποιήσει τις τιμές παραγωγού.
7) Να προωθήσει καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές παραγωγής καθώς και 
διαχείρισης των διαφόρων μέσων παραγωγής ~ου να σεβεται το περιβάλλον.

5.2. ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΝΌΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΊΑΣ

1. Α. Σ. Αμπελώνος -  Αγιοι Πάντες

2. Α. Σ. Ασπροκκλησίου - Φιλιάτες

3. Α. Σ. Αργυροτόπου -  Ηγουμενίτσα

4. Α. Σ. Γαρδικίου -  Γλυκή

5. Α. Σ. Γκρίκας -  Παραμυθιά

6. Α. Σ. Γλυκής Ποταμιάς -  Γλυκή

7. Α. Σ. Γραικοχωρίου -  Ηγουμενίτσα

8. Α. Σ. Ελευθερίου -  Πάργα
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9. Α. Σ. Ζερβοχωρίου -  Παραμυθιά

10. Α. Σ. Καλλιθέας — Παραμυθιά

11. Α. Σ. Καρτεριού -  Μαργαρίτι

12. Α. Σ. Καρυωτίου -  Παραμυθιά

13. Α. Σ. Καστρίου — Ηγουμενίτσα

14. Α. Σ. Κεστρίνης -  Ηγουμενίτσα

15. Α. Σ. Κορύτιανης -  Παραμυθιά

16. Α. Σ. Κρυόβρυσης -  Ηγουμενίτσα

17. Α. Σ. Κρυσταλοπηγής -  Παραμυθιά

18. Α. Σ. Κυρά Παναγιάς Καρβουναρίου -  Παραμυθιά

19. Α. Σ. Κυπάρισσου — Φιλιάτες

20. Α. Σ. Κυψέλης -  Ηγουμενίτσα

21. Α. Σ. Λαδοχωρίου -  Ηγουμενίτσα

22. Α. Σ. Μαζαρακιάς -  Μαργαρίτι

23. Α. Σ. Μαργαριτίου -  Μαργαρίτι

24. Α. Σ. Μαυρουδίου -  Ηγουμενίτσα

25. Α. Σ. Νέας Σελεύκιας -  Ηγουμενίτσα

26. Α. Σ. Νεοχωρίου -  Παραμυθιά

27. Α. Σ. Ξέχωρου -  Φιλιάτες

28. Α. Σ. Ξηρόλοφου -  Παραμυθιά

29. Α. Σ. Παλαιοκκλησίου -  Ηγουμενίτσα

30. Α. Σ. Παλαιοχωρίου -  Αγιοι Πάντες

31. Α. Σ. Παραμυθιάς -  Παραμυθιά

32. Α. Σ. Μελάκος Σ. Παραμυθιάς -  Παραμυθιά

33. Α. Σ. Παραποτάμου -  Ηγουμενίτσα

34. Α. Σ. Πέντε Εκκλησιών -  Παραμυθιά

35. Α. Σ. Πέρδικας -  Μαργαρίτι

36. Α  Σ. Πηγαδουλίων -  Φιλιάτες

37. Α. Σ. Πλαισίου -  Φιλιάτες

38. Α. Σ. Πλακωτής -  Παραμυθιά

39. Α. Σ. Πλαταριάς -  Ηγουμενίτσα

40. Α. Σ. Προδρομίου -  Παραμυθιά

41. Α. Σ. Ράγιου -  Ηγουμενίτσα

42. Α. Σ. Σαγιάδας -  Φλιάτες

43. Α. Σ. Σεβαστού -  Παραμυθιά

44. Α. Σ. Σίδερης -  Φλιάτες
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45. Α. Σ. Σκανδάλου -  Παραμυθιά

46. Α. Σ. Σμέρτου — Φιλιάτες

47. Α. Σ. Σουλίου -  Γλυκή

48. Α. Σ. Σπαθαρέων Μορφιού -  Πάργα

49. Α. Σ. Συβότων — Ηγουμενίτσα

50. Α. Σ. Τρικορύφου -  Φιλιάτες

51. Α. Σ. Φασκομηλιάς -  Ηγουμενίτσα

52. Α. Σ. Φιλιατών Ηγουμενίτσα -  Ηγουμενίτσα

53. Α. Σ. Χόικας -  Γλυκή

54. Α. Σ. Χρυσαυγής -  Παραμυθιάς

55. Α_ Σ. Ψάκας - Παραμυθιά
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5.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1) Γραφείο Ηγουμενίτσας

Στα Γραφεία της Ηγουμενίτσας στεγάζονται όλες οι διοικητικές υπηρεσίες 
της Ένωσης. Εκεί βρίσκεται ο κεντρικός υπολογιστής.

Από το σημείο αυτό γίνονται όλες οι απαραίτητες διοικητικές και 
ελεγκτικές λειτουργίες, επίσης εδώ λειτουργεί το κεντρικό λογιστήριο.

Στον κεντρικό υπολογιστή, στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες 
ON LINE, λειτουργούν προγράμματα Γενικής - Αναλυτικής Λογιστικής, 
Εμπορικής Διαχείρισης, Επιδότησης Ελαιολάδου, Επιστροφής ΦΠΑ στους 
Αγρότες και Μισθοδοσίας.

Επίσης σε αυτόνομο υπολογιστή λειτουργεί το σύστημα Επιδοτήσεων 
Στρεμματικών. Αιγοπροβάτων και Βοοειδών.

2) Γ ραφεία Παραμυθιάς - Φιλιατών

Στα γραφεία των υποκαταστημάτων της Παραμυθιάς και Φιλιατών οι 
χρήστες έχουν πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες του κεντρικού μέσων ΟΝ 
LINE επικοινωνίας.

3) Γεωργικά εφόδια Παραμυθιάς.

Το κατάστημα, βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με τα γραφεία στην Παραμυθία, 
και λειτουργεί ON LINE, χρησιμοποιώντας το ένα κανάλι του Multiplexor της 
Παραμυθιάς. Από εκεί γίνεται τιμολόγηση και τήρηση των αποθηκών των 
Γεωργικών Εφοδίων.

4) Γεωργικά Εφόδια Ηγουμενίτσας

Σ' αυτόν τον χώρο συστε/άζονται 5 διαφορετικές δραστηριότητες 
(γεωργικά μηχανήματα, φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές και σπόροι). Υπάρχουν 
δύο θέσεις τιμολόγησης. Τα συγκεκριμένα τερματικά δουλεύουν On Line με το 
κεντρικό μιας και η σύνδεση είναι τοπική (μέσα στην πόλη) χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήματα.

Οι συγκεκριμένες θέσεις τιμολόγησης είναι εξοπλισμένες με local 
εκτυπωτές. Δηλαδή, η εκτύπωση γίνεται σε εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι 
στην παράλληλη θύρα των τερματικών (Wvse 120).

5) Γραφεία Φιλιατών

Στα γραφεία του υποκαταστήματος των Φιλιατών οι χρήστες έχουν 
πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες-προγράμματα του κεντρικού μέσων On 
Line επικοινωνίας.

6) Γ εωργικά Εφόδια Φιλιατών

Το κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων Φιλιατών βρίσκεται σε απόσταση από 
τα γραφεία. Έτσι κρίνεται σκόπιμη η αυτόνομη λειτουργίά του και επικοινωνία 
με το κεντρικό με Dial Up.

7) Κεντρική Απθήκη Εμπορευμάτων Ηγουμενίτσας.

Η αποθήκη αυτή λειτουργεί σαν κεντρικός αποθηκευτικός χώρος όλων 
των καταστημάτων τροφίμων της Ένωσης. Από εδώ υπάρχει η δυνατότητα ο 
χρήστης να μπορεί να βλέπει το κεντρικό σύστημα και να κόβει Δελτία 
Αποστολής προς όλα τα καταστήματα. Επίσης από το ίδιο σημείο γίνονται και
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όλες cu παραλαβές. Ειδικά για τις παραλαβές έχουν στηθεί ειδικές διαδικασίες 
παραγγελιοληψίας και αποθήκευσης για την καλύτερη εφαρμογή του συστήματος 
γραμμωτού κώδικα των ειδών.

S) Super Market Ηγουμενίτσας 1 και 2

Το πρώτο κατάστημα βρίσκεται στο ισόγειο των γραφείων της 
Ηγουμενίτσας και είναι συνδεδεμένο απ' ευθείας στο σύστημα. Το δεύτερο 
κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση και συνδέεται με ευθεία γραμμή. Τα δύο 
καταστήματα παρακολουθούν τις αποθήκες τους με χρήση γραμμωτού κώδικα. Η 
σύνδεση και μεταφορά αρχείων γίνεται από ειδικό Server που λειτουργεί στα 
καταστήματα και αναλαμβάνει την διαχείριση POS.

9) Super Market Παραμυθίας και Φιλιατών

Τα δύο καταστήματα είναι απομακρυσμένα από τα κεντρικά γραφεία. Η 
επικοινωνία γίνεται μέσω ενός καναλιού του τοπικού τους Multiplexor και η 
διαχείριση των διαδικασιών είναι όπως προαναφέρθηκε στα προηγούμενα Σ/Μ.

10) SILO Ηγουμενίτσας και Σκανδάλου Παραμυθιάς.

Στις δύο αυτές εγκαταστάσεις πρέπει να λειτουργήσει ειδικό πρόγραμμα 
συγκέντρωσης καλαμποκιού. Η αυτόνομη λετιουργία τους σε DOS περιβάλλον 
ενδείκνυται λόγω της μεγάλης απόστασης τους από τα κεντρικά. Η σύνδεση τους 
θα γίνεται με Dial Up.

5.5. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Ε.Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Η μηχανογράφηση της Ε.Α.Σ. Θεσπρωτίας ασχολείται με διαχειριστικές 
εργασίες, προμηθευτικές εργασίες, εργασίες για λογαριασμό τρίτων ,στατικές 
καταστάσεις, πελατολόγιο, επιδοτήσεις. Τα βιβλία του κάθε συνεταιρισμού 
παρακολουθούνται μηχανογραφικά από την Ε.Α.Σ. Περιλαμβάνει αναλυτικά 
τιμολόγια (εμπορικά και λογιστικά), εμπορική δραστηριότητα (πελάτες, 
προμηθευτές, αγορές, πωλήσεις) παρακολούθηση προμηθευτών, αςιογράφων, 
(επιταγές, συναλλαγματικές, πωλητών, ασπρακτόρων). Το σύστημα που υπάρχει 
σήμερα στην Ε.Α.Σ. Θεσπρωτίας εγκαταστάθηκε το 1993. Έγινε μια συνεργασία 
μεταξύ του υπεύθυνου μηχανογράφησης της Ε.Α.Σ. και του υπεύθυνου 
μηχανογράφησης της Σ.Ι.Ν.Ε.Λ. και με βάση την εμπειρία του δημιουργήθηκε το 
σχέδιο. Έγινε διαγωνισμός μεταξύ τριών εταιρειών και η εταιρεία που 
εγκατέστη σε το σύστημα μηχανογράφησης στην Ε.ΑΣ. ήταν ί.ο.Τ. .Τα άτομ που 
ασχολούνται με το μηχανογραφικό σύστημα της Ε.Α.Σ είναι 2. Η εξέλιξη του 
κύκλου εργασιών επηρεάστηκε από την εφαρμογή της μηχανογράφησης σε πολύ 
μεγάλο βαθμό και με πολύ καλό αποτέλεσμα. Φέτος έγινε μελέτη επέκτασης της 
μηχανογράφησης την οποία ανέλαβε η ΙΟΣ και αναμέντεται. Η ανταπόκριση από 
τους γεωργούς και τους λοιπούς ενδιαφερομένους είναι θετική. Συνεργάζονται 
πλήρως και επιδιώκουν τη μηχανογράφηση για δική τους γρήγορη και έγκυρη 
εξυπηρέτηση.
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Στην Ε.Α.Σ. Θεσπρωτίας η μηχανογράφηση παίζει σημαντικό ρόλο στην 
οργάνωση και τη διοίκηση καθώς και στην εξυπηρέτηση των πελατών. Στο 
τμήμα λογιστηρίου με την μηχανογράφηση εκδίδονται παραστατικά (τιμολόγια 
αγοράς - πώλησης), επίσης στο τμήμα επιδοτήσεων μηχανογραφικά 
εξυπηρετούνται οι αγρότες, καθώς και μηχανογραφικά καταχορούνται στοιχεία 
που αφορούν την οργάνωση - διοίκηση της Ε.Α.Σ. Λόγω λοιπόν του όγκου των 
παραστατικών και των διάφορων διαδικασιών στην Ε.Α.Σ. - Θεσπρωτίας η 
μηχανογράφηση εξοικονόμισε χώρο και χρόνο και έτσι έγινε η εξυπηρέτηση των 
πελάτων - μελών της καλύτερη και γρηγορότερη.

Η υπάρχουσα μηχανογράφηση στην Ε.Α.Σ. Θεσπρωτίας τοποθετήθηκε 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις λειτουργίες της χωρίς κάποιο συγκεκριμένο 
πρότυπο. Στην Ε.Α.Σ. Θεσπρωτίας εξυπηρετούνται 6.466 μέλη. Επεξεργάζεται 
όλα τα παραστατικά τους καθώς και τα τιμολόγια αυτών. Εκτός όμως από τα 
μέλη της εξυπηρετεί και πολλούς άλλους καταναλωτές μέσω των σουπερμάρκετ 
όπως και διάφορους άλλους πελάτες στην αποθήκη που διαθέτει. Τους 
τροφοδοτεί με λιπάσματα, σπόρους, φυτοφάρμακα, γεωργικά μηχανήματα κ.λ.π. 
Ο αριθμός των ανθρώπων που εξυπηρετείται είναι πολύ μεγάλος Και οι 
απαιτήσεις τους για καλύτερη οργάνωση της εξυπηρέτησης από την Ε.Α.Σ. 
ακόμη μεγαλύτερες. Η συμβολή της μηχανογράφησης ήταν πολύ σημαντική διότι 
έκανε, γρηγορότερη και σωστότερη την επεξεργασία διαφόρων στοιχείων καθώς 
και την εξυπηρέτηση όλων όσων συνεργάζονται με την Ε. Α.Σ., τράπεζα ΓΊΞ,ΛΓΑ, 
προμηθευτές κ.λ.π.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ

Ε.Α.Σ. ΑΕΓΙΑΛΕΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 64 - Φυσικά μέλη: 4.929 

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Σταφίδα, λάδι, λεμόνια.

Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 105 - Φυσικά μέλη: 13.332

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Σύνθετες ζωοτροφές (φυράμτα), βρώσιμες ελιές, 
δημητριακά, καπνά, σπόρος μηδικάλευρο, εσπεριδοειδή.

Ε.Α.Σ. Α,νΕΞΑΝΛΡΕΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 33 - Φυσικά μέλη: 6.674

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Ροδάκινα, μήλα, αχλάδια, βαμβάκι, λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα, καταναλωτικά είδη.

Ε .Α .Σ . ΑΛΕΞΑ Ν ΔΡΟ Υ Π Ο ΛΗ Σ - ΝΟΜ ΟΣ ΕΒΡΟΥ

Π. Σ υνεταιρισμοί: 30 - Φυσικά μέλη: 3.222



Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Όσπρια, γαλακτωκομικά προϊόντα, σπόροι, 
δημητριακά, φάρμακα.

Ε.Α.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 34 - Φυσικά μέλη: 4.346

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ζωοτροφές, δημητριακά, ελιές, τυρί φέτα, άλευρα, 
αμύγδαλό ψυχα.

Ε.Α.Σ. ΑΛΜΩΝΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 
Π. Συνεταιρισμοί: 93 - Φυσικά μέλη: 7.750

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Οπωροκηπευτικά, καπνός, δημητριακά, λιπάσματα, 
ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εφόδια.

Ε.Α.Σ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Π. Συνεταιρισμοί: 37 - Φυσικά μέλη: 3.114

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Κηπευτικά, πατάτες, καλαμπόκι, σιτάρι.

Ε.Α.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 27 - Φυσικά μέλη: 2.361

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Σταφύλλια για κρασί, Μήλα, Ροδάκινα, αραβόσιτος, 
σποροπαραγωγή σίτον, σκληρά δημητριακά πατάτα.

Ε.Α.Σ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 24 - Φυσικά μέλη: 2.S25

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ζωοτροφές, ελαιόλαδο, λιπάσματα, φάρμακα, 
γεωργικά εφόδια, καπνός.

Ε.Α.Σ. ΑΞΙΟΥΠΟΑΗΣ - ΝΟΜΟΣ ΚΤνΚΊΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 42 - Φυσικά μέλη: 3.959

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι),
βιομηχανική τομάτα, βαμβάκι.

Ε.Α.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 3 1 - Φυσικά μέλη: 4.344

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Βρώσιμες ελιές, λάδμ σπόρου ζωοτροφές,
δημητριακά.

Ε.Α.Σ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ/ΣΦΑΚΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ



Π. Συνεταιρισμοί: 39 - Φυσικά μέλη: 4.801 

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ελαιόλαδο, σταφύλλια.

Ε.Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 29 - Φυσικά μέλη: 4.949

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Εσπεριδοειδή, βερύκοκα, ροδάκινα, ελαιόλαδο, 
καπνό, λιπάσματα.

Ε.Α.Σ. ΓΑΛΑΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ - ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 30 - Φυσικά μέλη: 1.719

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Τυρί, φέτα από αιγοπρόβειο γάλα, μυζήθρα ξερή, 
ανθότυρος, κρέμα πρόβεια.

Ε.Α.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 66 - Φυσικά μέλη: 5.138

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ζωοτροφές, λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα,
πατατόσπορος σπόροι δημητριακών, μήλα.

Ε.Α.Σ. ΑΡΝΑΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
Π. Συνεταιρισμοί: 27 - Φυσικά μέλη: 2.284

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Δημητριακά (σπάρς κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, 
ηλιόσπορα), γεωργικά εφόδια (σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, 
αγροτικά μηχανήματα, ξυλεία ακατέργαστη, κατεργασμένη).

Ε.Α.Σ. Α ΡΤΑ Σ/Φ ί ΥΙΠΠΤΑΛΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 116 - Φυσικά μέλη: 27.813

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Εξαγωγές πορτοκαλιών, συγκέντρωση - διακίνηση 
καλαμποκιού, διακίνηση λιπασμάτων, ελιές, λεμόνια.

Ε.Α.Σ. ΑΤΑΛΑΝΗΣ - ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 27 - Φυσικά μέλη: 10.143

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Βαμβάκι, σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτος, καπνός, ελιών. 
Γεωργικά εφόδια (σπόρος λιπάσματα, ζωοτροφές γεωργικά φάρμακα).

Ε.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 31 - Φυσικά μέλη: 8.067

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Κρασί λιπάσματα, ζωοτροφές, γεωργικά εφόδια.



Γ.Ε.Σ. - Π.Ο.Β. ΒΕΡΜΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΙΊΓΕΛΛΠΤ 

Π. Συνεταιρισμοί: 16 - Φυσικά μέλη: 4.816

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Ροδάκινα, μήλα, αχλάδια, ακτινίδια, κεράσια, 
βερύκοκα, νεκταρΐνια, κηπευτικά, γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, τρόφιμα.

Ε.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 57 - Φυσικά μέλη: 15.170

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Ροδάκινα, μήλα, κεράσια, ακτινίδια,
οπωροκηπευτικά, βαμβάκι, δημητριακά, λιπάσματα, ζωοτροφές, γεωργικά 
φάρμακα, είδη τροφίμων.

Ε.Α.Σ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Π. Συνεταιρισμοί: 33 - Φυσικά μέλη: 2.851

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Δημητριακά, σπόρος γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα.

Ε.Α.Σ. ΒΟΛΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 38 - Φυσικά μέλη: 5.292

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Δημητριακά, αραβόσιτος, αμύγδαλα, βαμβάκι, γάλα, 
αγελάδος, γάλα αιγοπρόβειο.

Ε.Α.Σ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Π. Συνεταιρισμοί: 15 - Φυσικά μέλη: 2.229

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Δημητριακά, σπόρος ελαιόλαδο, καλαμπάκς
ζωοτροφές, γεωργικά εφόδια.

Ε.Α.Σ. ΒΟ ΪΟ Υ -Ν Ο Μ Ο Σ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 48 - Φυσικά μέλη: 2.026

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Σιτηρά, όσπρια, γαλακτοκομικά προϊόντα,
λιπάσματα, ζωοτροφές, σπόρος γεωργικά φάρμακα.

Ε.Α.Σ. ΒΟ Χ ΑΣ-ΝΟΜ ΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 16 - Φυσικά μέλη: 1.485

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Εσπεριδοειδή, Βερύκοκκα, σουλτανίνα, επιτραπέζια, 
λάδς σταφίδα.

Ε.Α.Σ. Γ Α Σ Τ Ο Υ Ν Η Σ  - ΝΟΜ ΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Π. Σ υνεταιρισμοί: 14 - Φ υσικά μέλη: 2.460



Λιαχζιριζόμένα προϊόντα: Λιπάσματα, ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά φάρμακα, 
εφόδια, εργαλεία, μηχανήματα, τοματοπολτός, γλεύκος.

Ε.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΝΟΜΟΣ ΤΤΕΑΛΤΓΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 80 - Φυσικά μέλη: 16.830

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Ροδάκινα, μήλα, βαμβάκι, σιτάρι, καλαμπόκι, 
σπαράγγια.

Ε.Α.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Π. Συνεταιρισμοί: 84 - Φυσικά μέλη: 5.269

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Τυρί φέτα, σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, καπνά, 
ξυλεία, πεύκων και οξυάς.

Ε.Α.Σ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 21 - Φυσικά μέλη: 1.236 

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Σταφίδα, λάδι, γεωργικά εφόδια.

Ε.Α.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΝΟΜΟΙ ΕΒΡΟΥ 

Π. Συνεταιρισμοί: 39 - Φυσικά μέλη: 3.985

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθος, αραβόσιτος, σκόρδα, 
κρεμμύδια, γάλα, πατάτες, οπωροκηπευτικά, κρέας, τυροκομικά προϊόντα, 
γεωργικά φάρμακα - εργαλεία, μηχανήματα .

Ε.Α.Σ. ΔΡΑΜΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

II. Συνεταιρισμοί: 119 - Φυσικά μέλη: 8.364

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Δημητριακά, αραβόσιτος, πατάτα, βαμβάκι
λιπάσματα, ξηροί καρποί, σπόροι, φάρμακα.

ΕΝΩΣΗ ΓΑΛ7ΚΩΝ ΣΥΝ/ΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ/ΚΑΒΑΛΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 65 - Φυσικά μέλη: 1.515

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Σκόνη γάλα για ζώα, σογιάλευρο, μηδικάλευρο, 
ηλιάλευρο. βαμβακάλευρο, βαμβακόπιτα, ζαχαρόπιτα, μίγματα, βιταμίνες.

Ε.Α.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ -ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Π. Συνεταιρισμοί: 66 - Φυσικά μέλη: 8.624

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Δημητριακά ζωοτροφές, λιπάσματα, σπόροι, 
σταφύλια, πατάτες.



Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ελαιόλαδο, σπόροι, δημητριακά μελισσοκομικά, 
ζωοτροφές, λιπάσματα, γεωργικά - κτηνιατρικά φάρμακα.

Ε .Α .Σ . Λ Ω ΡΙΔΑ Σ -  Ν Ο Μ Ο Σ  ΦΩΚΙΔΑΣ

Π. Σ υνεταιρισμοί: 16 - Φ υσικά μέλη: 1.390

Ε.Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΆΗΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 44 - Φυσικά μέλη: 7.012

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Μήλα, ροδάκινα, κεράσια, φράουλες, ακτινίδια, 
λιπάσματα, ζωοτροφές, γεωργικά φάρμακα - εφόδια, είδη τροφίμων.

Ε.Α.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 55 - Φυσικά μέλη: 6.167

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Γάλα, τυροκομικά προϊόντα, δημητριακά, ζωοτροφές, 
λιπάσματα, σπόροι, γεωργικά φάρμακα, μηχανήματα.

Ε.Α.Σ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 32 - Φυσικά μέλη: 2.833 

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Σιτηρά, αραβόσιτος.

Ε.Α.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 148 - Φυσικά μέλη: 26.011

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Εμπορία ελαίων, ζωοτροφών, λιπασμάτων, γεωργικών 
φαρμάκων, παραγωγή φέτας.

Ε.Α.Σ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 70 - Φυσικά μέλη: 2.783

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Δασικά προϊόντα, ελάτης, δασικά μηχανήματα, 
ζωοτροφές, λιπάσματα, σπόροι, γεωργικά φάρμακα.

Ε.Α.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Π. Συνεταιρισμοί: 57 - Φυσικά μέλη: 5.189

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ελαιόλαδο, σταφίδα, κρασιά εμφιαλωμένα και χύμα, 
γεωργικά εφόδια.

Ε.Α.Σ. ΗΛΕΙΑΣ - ΟΥΜΠΙΑΣ 
Π. Συνεταιρισμοί: 126 - Φυσικά μέλη: 10.324

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Λάδι, κορινθιακή σταφίδα, πορτοκάλια, καλαμπόκι.



Διαχειριζόμενα προϊόντα: Κρασί, ελαιόλαδο, ξύδι, επιτραπέζια σταφύλια, 
σταφίδα.

Ε .Α .Σ . Η ΡΑ Κ Λ Ε ΙΟ Υ  - ΝΟ Μ Ο Σ ΗΡΑΚ ΛΕΙΟ Υ Κ ΡΗ ΤΗ Σ

Π. Σ υνεταιρισμοί: 154 - Φ υσικά μέλη: 22.711

ΕΝ. ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Π. Συνεταιρισμοί: 20 - Φυσικά μέλη: 518

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Οικοδομική ξυλεία, εμποτισμένη ξυλεία, ξυλεία 
οξυάς.

Ε.Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ"

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 102 - Φυσικά μέλη: 17.061

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Τομάτα, ροδάκινα, σιτηρά, καλαμπόκι, ρύζι, 
βαμβάκι.

Ε.Α.Σ. ©ΗΒΩΝ -ΝΟΜ ΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 51 - Φυσικά μέλη: 10.202

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, πατάτα, κρεμμύδι, 
ελαιόλαδο, βαμβάκι.

Ε.Α.Σ. ΘΗΡΑΪΚΩΝ - ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Π. Συνεταιρισμοί: 13 - Φυσικά μέλη: 2.817

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Κρασοστάφυλα, βιομηχανική τομάτα, κρασιά.

Ε.Α.Σ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Π. Συνεταιρισμοί: 22 - Φυσικά μέλη: 5.407

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Ελαιόλαδο, κηπευτικά, εξαγωγή αγγουριών,
γεωργικά εφόδια.

Ε.Α.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ 

Π. Συνεταιρισμοί: 136 - Φυσικά μέλη: 11.750

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Ζωοτροφές, λιπάσματα, κρασί, είδη οικιακής 
ανάγκης, κτηνιατρικά φάρμακα, γεωργικά φάρμακα, εργαλεία, σπόροι.

Ε.Α .Σ. Κ ΑΒΑΛΑΣ - ΝΟΜ ΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Π. Σ υνεταιρισμοί: 48 - Φ υσικά μέλη: 7.709



Διαχειριζόμενα προϊόντα: Όσπρια, δημητριακά, ελαιόλαδο, ελιές βρώσιμες, 
βαμβάκι, οπωρολαχανικά, σπαράγγια, ακτινίδια, ζωοτροφές, γεωργικά εφόδια, 
μηχανήματα.

Ε .Α Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΣΑΣ 
Π. Συνεταιρισμοί: 36 - Φυσικά μέλη: 1.577

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Τυροκομικά προϊόντα, λιπάσματα, ζωοτροφές, είδη 
σούπερ μάρκετ, κτηνιατρικά - γεωργικά φάρμακα.

Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Π. Συνεταιρισμοί: 44 - Φυσικά μέλη: 3.636

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Λιπάσματα, σπόρους, σιτηρά, αραβόσιτο, καπνά, 
μήλα, γεωργικά εφόδια, φάρμακα, φυράματα.

Ε.Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Π. Συνεταιρισμοί: 161 - Φυσικά μέλη: 21.158

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Βαμβάκι, κρασί, βαμβακέλαιο, βαμβακόπιτα,
γεωργικά εφόδια.

Ε.Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 80 - Φυσικά μέλη: 4.394

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Σιτηρά, σπόρος ζωοτροφές, όσπρια, τυροκομικά 
προϊόντα, λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα, είδη τροφίμων ποτών.

Ε.Α.Σ. ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Π. Συνεταιρισμοί: 30 - Φυσικά μέλη: 4.348 

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Κρασί, ελαιόλαδο.

Ε .Α Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 97 - Φυσικά μέλη: 12.496

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Λάδι, ζωοτροφές, λιπάσματα, δίχτυα, φυτοφάρμακα, 
πατατόσπορος, γεωργικά μηχανήματα - εργαλεία, φυτά, δενδρύλια, λουλούδια.

Ε .Α Σ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ - ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 11 - Φυσικά μέλη: 1.504

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Αγροτικά εφόδια, ζωοτροφές, κτηνιατρικά,
λιπάσματα, λάδι.



Ε.Α.Σ. ΚΕΛΤΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Π. Συνεταιρισμοί: 41 - Φυσικά μέλη: 4.676

Αιαχειριζόμενα προϊόντα: Εσπεριδοειδή, οπωρολαχανικά, λάδι, σιτηρά, εμπορία 
λιπασμάτων - ζωοτροφών - εφοδίων - γεωργικών - φαρμάκων.

Ε.Α.Σ. ΚΙΛΚΙΣ - ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
Π. Συνεταιρισμοί: 78 - Φυσικά μέλη: 9.340

Αιαχειριζόμενα προϊόντα: Σιτηρά, άλευρα, σπόροι, μίγματα ζωοτροφών.

Ε.Α.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ/ΣΕΡΒΙΩΝ - ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Π. Συνεταιρισμοί: 82 - Φυσικά μέλη: 7.442

Αιαχειριζόμενα προϊόντα: Σιτηρά, γεωργικά εφόδια, λιπάσματα, σπόροι, 
τυροκομικά προϊόντα.

ΕΝ. Ο ΕΝ. ΣΥΝ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Π. Συνεταιρισμοί: 28 - Φυσικά μέλη: 3.425

Αιαχειριζόμενα προϊόντα: Ελαιόλαδο, κρασί, λιπάσματα, γεωργικά εφόδια, 
ζωοτροφές, οπωροκηπευτικά, σταφύλια.

Ε.Α.Λ.Σ. ΚΟΝΤΤΣΑΣ/ΖΑΓΟΡΙΟΥ/ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΕΝΩΝ 

Π. Συνεταιρισμοί: 86 - Φυσικά μέλη: 2.654

Αιαχειριζόμενα προϊόντα: Δημητριακά, ζωοτροφές, λιπάσματα, γεωργικά 
εφόδια, καλαμπόκι.

Ε.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 48 - Φυσικά μέλη: 6.414

Αιαχειριζόμενα προϊόντα: Λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα, ζωοτροφές, σπόρος 
τυποποιημένο ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή, σταφύλια, βερύκοκκα, σουλτανίνα.

ΕΝΩΣΗ ΚΙΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Π. Συνεταιρισμοί: 19 - Φυσικά μέλη: 1.604

Αιαχειριζόμενα προϊόντα: Παραγωγή και εμπορία ζαχαρόπηκτων προϊόντων 
κίτρου, πορτοκαλιού ανάμεικτου, κερασιού, σιροπιών, γλυκών κουταλιού.

Ε.Α.Σ. Ν. Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν  - ΝΟΜ ΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Π. Σ υνεταιρισμοί: 17 - Φ υσικά μέλη: 2.762



Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Προμηθευτικές εργασίες, λογιστική ενημέρωση 
συνεταιρισμένων μελών της.

Ε.Α.Σ. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 24 - Φυσικά μέλη: 4.453

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ελαιόλαδο, γεωργικά φάρμακα, ζωοτροφές,
λιπάσματα.

Ε.Α.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Π. Συνεταιρισμοί: 95- Φυσικά μέλη: 8.949

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Τομάτες φρούτα, λαχανικά, εγχώρια προϊόντα.

Ε.Α.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ -ΝΟΜ ΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Π. Συνεταιρισμοί: 95 - Φυσικά μέλη: 19.387

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ελαιόλαδο, ελιές, πυρηνέλαιο, πυρηνόξυλο.

Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 1-3 - Φυσικά μέλη: 17.326

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Βαμβάκς δημητριακά, γαλακτοκομικά, μηδική, 
άλευρα.

Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Π. Συνεταιρισμοί: 13 - Φυσικά μέλη: 851

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Τυροκομικά, πατάτες, κηπευτικά, πατατόσπορος.

Ε.Α.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΑΓΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 157 - Φυσικά μέλη: 22.528

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Βαμβάκι, βαμβακόσπορος, βρώσιμες ελιές,
ζωοτροφές, κτηνιατρικά φάρμακα γαλακτοκομικά, τυροκομικά,
οπωροκηπευτικά, φρούτα, αμυγδαλόψυχα.

Ε.Α.Σ. ΛΕΣΒΟΥ - ΝΟΜΟΣ /ΛΕΣΒΟΥ 

Π. Συνεταιρισμοί: 61 - Φυσικά μέλη: 12.709

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Έλαια, πυρηνέλαια, σάπωνες, βρώσιμες ελιές.

Ε.Α.Σ. .ΛΕΥΚΑΔΑΣ -  ΝΟ Μ Ο Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π. Συνεταιρισμοί: 40 -  Φ υσικά μέλη: 4.005



Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Κρασιά, ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο, πυρηνόξηλο, 
μαργαρίνες, σαπουνόπαστες, λιπάσματα, ζωοτροφές, καταναλωτικά προϊόντα, 
γεωργικά εφόδια - εργαλεία - φάρμακα.

Ε.Λ.Σ. ΛΗΜΝΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
Π. Συνεταιρισμοί: 36 - Φυσικά μέλη: 2.985

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Κρασιά, τυριά, μαλλιά, λιπάσματα, ζωοτροφές, 
σιτηρά, φάρμακα.

Ε.Λ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΊΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 55 - Φυσικά μέλη: 13.015

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Βαμβάκι, σπόρος δημητριακά, λιπάσματα, γεωργικά 
φάρμακα.

Ε.Α.Σ. ΜΑΛΕΜΕ - ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΏΝ 

Π. Συνεταιρισμοί: 22 - Φυσικά μέλη: 3.479 

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Λάδι, κρασί, πορτοκάλια.

Ε.Α.Σ. ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΑΑΣΙΘΙΟΥ 
Π. Συνεταιρισμοί: 23 - Φυσικά μέλη: 4.536 

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ελαιόλαδο, ζωοτροφές, λιπάσματα.

Ε.Α.Σ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Π. Συνεταιρισμοί: 42 - Φυσικά μέλη: 6.165

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ελαιόλαδο, επιτραπέζια σταφύλια, σταφίδα
σουλτανίνα, ζωοτροφές, λιπάσματα, σπόρος γεωργικά εφόδια.

Ε.Α.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 20δ- Φυσικά μέλη: 20.813

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ελαιόλαδο, βρόσιμες ελιές, γεωργικά εφόδια, 
ζωοτροφές, λιπάσματα.

Ε.Α.Σ. ΜΕΣ ΟΛΟ ΓΓΙΟ Υ/ΝΑ ΥΠΑΚΤΙΑΣ 

ΝΌΜΟΣ ΑΙΤΩΑΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 64 - Φυσικά μέλη: 7.264

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Βαμβάκς αραβόσιτος, σιτάρς ελαιόλαδο, καπνά, 
βαμβακόσπορος.



Ε.Α Σ. Μ ΟΝΟΦΑΊΣΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Π. Συνεταιρισμοί: 11 - Φυσικά μέλη: 1.469 

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Λάδι, σταφίδες ζωοτροφές.

Ε .Α Σ. ΜΎΛΟ ΠΟΤΑΜΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΡΕΥΘΜΝΟΥ 
Π. Συνεταιρισμοί: 38 - Φυσικά μέλη: 4.037 

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Ελαιόλαδο, σταφίδα, γάλα.

Ε.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ-ΝΟΜ ΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Π. Συνεταιρισμοί: 26 - Φυσικά μέλη: 3.224

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Τυροκομικά, πατατόσπορος, κρέατα, γεωργικά 
εφόδια, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, σπόρος λιπάσματα, μηχανήματα.

Ε.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 16 - Φυσικά μέλη: 3.234

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Ροδάκινα, νεκταρίνια, κεράσια, μήλα, αχλάδια, 
ακτινίδια.

Ε.Α.Σ. ΝΕΜΕΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Π. Συνεταιρισμοί: 21 - Φυσικά μέλη: 4.119

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Ζωοτροφές, σπόρος λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα, 
εφόδια.

Ε.Α.Σ. ΞΑΝΘΗΣ - ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 80 - Φυσικά μέλη: 6.311

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Βαμβάκς δημητριακά καλαμπόκι, γεωργικά εφόδια.

Ε .Α Σ. ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 22 - Φυσικά μέλη: 4.115

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Δημητριακά αραβόσιτος, λιπάσματα, ζωοτροφές, 
καπνά σπόροι.

Ε.ΑΣ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 26 - Φυσικά μέλη: 2.836

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια. Κορινθιακή
σταφίδα, μήλα.



Ε.Α.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
II. Συνεταιρισμοί: 43 - Φυσικά μέλη: 6.929

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Δημητριακά, κριθάρι, σιτάρι, ηλίανθος, αραβόσιτος, 
πατάτες, γεωργικά εφόδια.

Ε.Α.Σ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Π. Συνεταιρισμοί: 37 - Φυσικά μέλη: 4.027

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Καλαμπόκι, σιτηρά, οπωροκηπευτικά, επιτραπέζια 
σταφύλια - οινοποιήσιμα, αμύγδαλα, φουντούκια, ελαιόλαδο, γεωργικά εφόδια, 
είδη βιοτικής - οικιακής ανάγκης.

Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ - ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 102 - Φυσικά μέλη: 8.575

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Κρασιά τυρί, γκίζα, κρέμα, πατάτες, λεμόνια, λάδι, 
οπωροκηπευτικά γεωργικά φάρμακα - εφόδια.

Ε.Α.Σ. ΠΑΡΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Π. Συνεταιρισμοί: 10 - Φυσικά μέλη: 1.094

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Σταφύλια, κρασί, ελαιόλαδο, σιτηρά γαλακτοκομικά.

Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ-ΝΟΜ ΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Π. Συνεταιρισμοί: 19 - Φυσικά μέλη: 2.729

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Λάδι, επιτραπέζια σταφύλια, σταφίδα, κρασιά 
σαπούνια.

Ε.Α.Σ. ΠΗΛΙΟΥ/Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ - ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 43 - Φυσικά μέλη: 6.598

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Ελιές, λάδι, φρούτα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, 
ζωοτροφές, μηχανήματα.

Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 76 - Φυσικά μέλη: 12.813

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Ακτινίδια, σιτηρά δημητριακά όστρακα, ξηροί 
καρποί καπνά, εφόδια.

Ε.Α.Σ. Π Ο Λ Υ ΓΥ ΡΟ Υ  - ΝΟΜ ΟΣ ΧΑΛΚ ΙΔΙΚΗΣ

Π. Σ υνεταιρισμοί: 25 - Φυσικά μέλη: 2.498



Διαχειριζόμενα προϊόντα: Ελιές, λάδι, δημητριακά, λιπάσματα, σπόροι, 
γεωργικά φάρμακα, μηχανήματα, είδη οικιακής χρήσης.

Ε.Α.Σ. ΠΩΓΩΝΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ 
Π. Συνεταιρισμοί: 16 - Φυσικά μέλη: 1.160

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Τυροκομικά, γεωργικά εφόδια, ζωοτροφές,
λιπάσματα.

Ε.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
Π. Συνεταιρισμοί: 68 - Φυσικά μέλη: 7.333

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Κηπευτικά, Εσπεριδοειδή, ακτινίδια, ελαιόλαδο, 
βαμβάκι, όσπρια, βρώσιμες ελιές, καλαμπόκι.

Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΉΣ - ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 100 - Φυσικά μέλη: 8.680

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Γάλα, λάδι, οπωροκηπευτικά, λιπάσματα, ζωοτροφές.

Ε.Α.Σ. ΡΟΔΟΠΗΣ - ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 90 - Φυσικά μέλη: 8.497

Διαχειριζόμενα προϊόντα; Βαμβάκι, δημητριακά, γάλα - τυροκομικά, σπόροι, 
γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, τρόφιμα.

ΕΝΩΣΗ ΟΕΝ7ΚΩΝ ΣΥΝ7ΣΜΩΝ ΣΑΜΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
Π. Συνεταιρισμοί: 25 - Φυσικά μέλη: 4.025 

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Κρασί, λάδι.

Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Π. Συνεταιρισμοί: 18 - Φυσικά μέλη: 2.231 ■

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Ελαιόλαδο, πρώιμα κηπευτικά.

Ε.Α.Σ. ΣΕΡΡΩΝ - ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Π. Συνεταιρισμοί: 163 - Φυσικά μέλη: 17.443

Διαχειριζόμενα προϊόντα: Ρύζι, όσπρια, βαμβάκι, βαμβακέλαιο, μίγματα και 
συμπυκνώματα ζωοτροφών, σπόροι ρυζιού, σιταριού, μηδικής χοιρομητέρες, 
καρποί, χοιρίδια, καλαμπόκι, σιτάρι κρέατα.

Ε .Α .Σ . Σ Η Τ Ε ΙΑ Σ  - ΝΟΜ ΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Π. Σ υνεταιρισμοί: 41 - Φυσικά μέλη: 9.431



Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ελαιόλαδο, κρασιά, τσικουδιά.

Ε.Α.Σ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
Π. Συνεταιρισμοί: 37 - Φυσικά μέλη: 2.968

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθος, αραβόσιτος, κουκούλια, 
γάλα, τυροκομικά, σπόρος λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα - μηχανήματα - 
εργαλεία, είδη οικιακής - αγροτικής χρήσης.

Ε.Α.Σ. ΣΥΡΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Π. Συνεταιρισμοί: 9 - Φυσικά μέλη: 779

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ζωογροφές, λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα - εφόδια.

Ε.Α.Σ. ΣΤΥΛΙΛΑΣ -ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 24 - Φυσικά μέλη: 5.113 

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Επιτραπέζιες ελιές, ελαιόλαδο.

Ε.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ  ̂ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Π. Συνεταιρισμοί: 15 - Φυσικά μέλη: 2.317

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ζωοτροφές, λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα - 
εργαλεία - εφόδια, τυροκομικά, παστεριωμένο, εμφ/νο γάλα, κρέμα, βούτυρο, 
γραβιέρα, κοπανιστή, μηζύθρα κεφαλοτύρι.

Ε.Α.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Π. Συνεταιρισμοί: 89 - Φυσικά μέλη: 12.326

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Βαμβάκι, ζωοτροφές, δημητριακά, μαλλί, νήματα, 
ςύδς γαλακτοκομικά, σπόρος λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα - εργαλεία.

Ε.Α.Σ. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 11 - Φυσικά μέλη: 1.892

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, ζωοτροφές, λιπάσματα, 
εφόδια.

Ε.Α.Σ, ΦΑΡΣΑΛΏΝ - ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Π. Συνεταιρισμοί: 60 - Φυσικά μέλη: 6.749

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Βαμβάκι, δημητριακά, βίκος, φυράματα, ζωοτροφές, 
λιπάσματα, σπόρος γεωργικά φάρμακα.

Ε.Α.Σ. ΦΕΡΩΝ -ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ



Π. Συνεταιρισμοί: 18 - Φυσικά μέλη: 1.803

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, ηλίανθος, είδη οικιακής 
και βιοτικής ανάγκης, γεωργικά εφόδια - φάρμακα - μηχανήματα, σπόρος 
λιπάσματα, είδη αρτοποιείας.

Ε.Α.Σ. ΦΛΏΡΙΝΑΣ-ΝΟΜ ΟΣ ΦΛΏΡΙΝΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 61 - Φυσικά μέλη: 4.649

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Σιτηρά, όσπρια, καλαμπόκι, σπόρος φρούτα, 
ζωοτροφές, λιπάσματα, φάρμακα

Ε.Α.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
Π. Συνεταιρισμοί: 56 - Φυσικά μέλη: 7.487

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα, συγκέντρωση 
δημητριακά, σπόρος ελιές, λάδι.

ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ - ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Π. Συνεταιρισμοί: 29 - Φυσικά μέλη: 250 

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Σταφίδες.

Ε.Α.Σ. ΧΑΝΙΩΝ-ΝΟΜ ΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Π. Συνεταιρισμοί: 37 - Φυσικά μέλη: 6.508

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ελαιόλαδο, πορτοκάλια, αβοκάντο, κηπευτικά, 
γεωργικά μηχανήματα - φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, ζάχαρη.

Ε. ΐνίΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Π. Συνεταιρισμοί: 20 - Φυσικά μέλη: 5.861

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Μαστίχα, μαστιχέλαιο, τσίκλες κολοφώνιο, λιβάνς 
ζάχαρη, λιπάσματα, τρόφιμα, έλαια, πυρήνα, φυτοφάρμακα.

Ε.Α.Σ. ΧΙΟ Υ -Ν Ο Μ Ο Σ ΧΙΟΥ 

Π. Συνεταιρισμοί: 17 - Φυσικά μέλη: 2.701

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ζωοτροφές λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα - 
μηχανήματα, εφόδια, πρόβατα χιακής φυλής.

Ε.Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Π. Συνεταιρισμοί: 58 - Φυσικά μέλη: 6.466

Λιαχειριζόμενα προϊόντα: Ελαιόλαδο, ελιές, καλαμπόκς κριθάρς ζωοτροφές, 
λιπάσματα.



ΕΝ. ΑΓΕΛ/ΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΏΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΝΟ"
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Π. Συνεταιρισμοί: 62 - Φυσικά μέλη: 2.640

Αιαχειριζόμενα προϊόντα: Αγελαδινό γάλα νωπό, γάλα παστεριωμένο μακράς 
διάρκειας, βούτυρο, τυριά, χυμούς, γιαούρτι, παγωτά.



Πεοινοαωτί Στπιιατικτκ Παοάστασπο Υπάογοντοο Συσττίιιατος

Το σχεδιάγραμμα περιγράφει την υπάρχουσα κατάσταση του μηχανογραφικού

Οι απομακρυσμένες επικοινωνίες μέσω Modem γίνονται στα 9.600 bps. Όλοι οι

συστήματος της Ένωσης.
Τα κόκκινα βέλη συμβολίζουν ευθείες τετρασύρματες γραμμές του ΟΤΕ.
Οι μπλε γραμμές συμβολίζουν ON LINE επικοινωνία με το σύστημα.

Οι απομακρυσμένες επικοινωνίες μέσω Modem γίνονται στα 9.600 bps. Όλοι οι 
χρήστες, αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε On Line επικοινωνία με το σύστημα.

ΠερνΥοαωή Υπάρνοντοα ετοπλισυού 

Hardware

Κεντρικός Υπολογιστής: ICL DRS 6000 L450 (2 X CPU SPARC/RISC, 2 X 40 Mhz,
58 MIPS, 32 bits ο καθένας)
128 cache memory + 1MB cache
Floating point processor
MMU, Real Time Clock, HSP, VME bus
Central Service module με επεξεργαστή 68020 στα 20 Mhz
και 64 KB cache memory
SCSI Controller
2 X RS-232 controller (total 32 ports)
96 MB κύρια μνήμη RAM 
HDD 6 GB
Cartridge tape 150 MB 
DAT Streamer 4 GB

Aouroc EcoTrLicuoc Hardware

Πεοινοαωπ______________________________________________________Ποσότητα
UPS : POWERTECPR 1500 1

POWERTEC PR 1000 2

Τερματικές Οθόνες : Wyse .120 (μονοχρωματική με πληκτρολόγιο
102) : 24

Εκτυπωτές : SEIKOSHA ΒΡ-5780, 800 cps 1
OKIML-321, 360 cps 6
OKI ML-320, 360 cps /9p/S0 12
EPSON STYLUS Color 1
OLIVETTI JP450 Color 1

Modem : MT 1432 BA Multitech 14400 bbs v42 14



Multiplexor

PC

Software

System Software :

Application Software:

Database :

MM908 / 8 θέσεων Multitech 6
MM904 / 4 θέσεων Multitech 4
OLIVETTI M4 Pentium/90 16MB 1GB 1
ICE Pentium 200 MMX 2 GB / CDROM 1
ICE 586/120 16MB 1GB 1
ICE 486/90 8MB I GB / CDROM 1
ICL 386sx 4MB 100MB 2

UNIX SVR4, DRS/NX 6000 για 36 χρήστες

Εφαρμογές Γενικής — Αναλυτικής Λογιστικής, Εμπορικού, 
Επιστροφής ΦΠΑ Επιδότησης Ελαιολάδου σε Progress 
(Singular)

PROGRESS ν. 7.3
INGRES 6.4 Full Development / Vision



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
■ Γενική / αναλυτική λογιστική / φ.π.α.
* Λογιστική εξυπηρέτηση συνεταιρισμών
■ Πάγια στοιχεία
■ Μισθοδοσία / προσωπικό

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΏΝ SUPER MARKET & 
ΕΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ)
■ αποθήκες / διαχείριση SUPER MARKET 
1 αγορές / προμηθευτές
■ πωλή σεις / πελάτες
■ αξιόγραφα πελατών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
* Συγκέντρωση / διαχείριση / τυποποίηση / διάθεση αγροτικών προϊόντων

* ελαιόλαδο
* ελιές
* σιτηρά

■ Επιδοτήσεις
* ζώων
* κρέατος
* σιτηρών
* ελαιολάδου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ -  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ / Φ.Π.Α 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ



ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ / Φ.Π.Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
■ Στοιχεία εταιρίας
* Λογιστικό Σχέδιο (συντήρηση λογαριασμών) 
1 Συσχέτιση Γενικής / Αναλυτικής Λογιστικής 
1 Δραστηριότητες Λογιστικής
■ Τύποι Παραστατικών Λογιστικής

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
■ Ταμιακά Εντάλματα
* Συμψηφιστικά Σημειώματα
* Καρτέλλα σε οθόνη
■ Γ ενικό Καθολικό / Λογιστική σε οθόνη

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
* Λογιστικό Σχέδιο
* Γ ενικό Καθολικό
■ Αναλυτικό Καθολικό
1 Ημερολόγιο Γ ενικής Λογιστικής
* Ημερολόγιο Αναλυτικής Λογιστικής
■ Ισοζύγια
3 Συσχετίσεις Γεν. / Αναλυτικής Λογιστικής
* Απογραφή Λήξης
" Ισοζύγιο κατά δραστηριότητα λογ/σμών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
* Καταχώρηση Απογραφής έναρξης
* Μεταφορά Υπολοίπων απογραφής σε νέα χρήση

Φ.Π.Α
* Πίνακες Εκκαθάρισης Φ.Π.Α.
* Εκτύπωση Πίνακα Εκκαθάρισης Φ.Π.Α.
■ Περιοδική Κατάσταση Φ.Π.Α.

ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΣ
■ Κατάσταση Εκτοκισμού

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις κρατάνε τα βιβλία των Συνεταιρισμών Μελών 
τους, τα οποία κι ενημερώνουν με τις απαραίτητες εγγραφές.

Η εφαρμογή ακολουθεί τη φιλοσοφία και τον τρόπο ανάπτυξης της Γενικής 
Λογιστικής της Συνεταιριστικής Οργάνωσης, με αν''απτυξη Λογαριασμών 
ανάλογο της κάθε Οργάνωσης.



ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΜΗΤΡΩΑ ΠΑΠΩΝ
■ Μητρώο τόπων Εγκατάστασης
■ Μητρώο Κωδικών Κινήσεων
■ Μητρώο Ειδών Βαρών
■ Μητρώο Ομάδων
■ Μητρώο Φορολογικών Διατάξεων
* Μητρώο Παραμέτρων Απόσβεσης
■ Μητρώο Παγίων
* Μητρώο Επεκτάσεων / Βελτιώσεων Παγίων

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΠΩΝ
■ Πωλήσεις / Καταστροφές Παγίων
■ Συντηρήσεις / Επί σκευές & Λοιπές Κινήσεις
■ Βάρη επί των Παγίων
■ Καρτέλλα Παγίων
■ Καρτέλλα Συντηρήσεων / Επισκευών (οθόνη)

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΠΩΝ
■ Υπολογισμός Αποσβέσεων
■ Μεταφορά Παγίων σε Νέα Χρήση

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΠΩΝ
* Ευρετήρια Περιβάλλοντος
■ Αναλυτική κατάσταση Παγίων
■ Κατάσταση Ενεργών ή Μη Παγίων.
* Κατάσταση Βαρών ανά Πάγιο
■ Καρτέλλα Παγίων
■ Καρτέλλα Συντηρήσεων / Επισκευών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
* Μητρώο Εταιρίας
■ Αλλαγή Έτους Χρήσης

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
■ Μητρώα Παραμέτρων Προσωπικού
■ Εκτυπώσεις Παραμέτρων Προσωπικού

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
■ Μητρώα Παραμέτρων Μισθοδοσίας
■ Εκτυπώσεις Παραμέτρων Μισθοδοσίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
* Μητρώα Στοιχείων Προσωπικού 

' ■ Εκτυπώσεις Στοιχείων Προσωπικού



ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
■ Μητρώα Απασχόλησης
■ Εκτυπώσεις Απασχόλησης

ΑΠΟΔΟΧΈΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
■ Αποδοχές Κανονικής Περιόδου
■ » Περιόδου Δώρων
* » Περιόδου Αδειας/αποζημίωσης
■ Οριστικοποίηση -  Ακύρωση Περιόδου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΆ ΤΑΜΕΙΑ
■ Ορισμός αξιών Ενσήμων
■ Κατάσταση Ασφαλ/κών Εισφορών ΕΚΑ, ΝΟΜΙΚΩΝ, κ.λ.π.
■ » » » ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
■ » » » ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
■ » » » Τ.Α.Υ.Σ.Ο.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΉΞΗΣ
■ Κατάσταση Εκκαθάρισης Φ.Μ.Υ.
■ Βεβαίωση Εκκαθάρισης ΦΜ.Υ.
■ Μεταφορά Συμβάσεων σε νέα Χρήση

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΜΠΟΡΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET & 
ΕΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ)

ΑΠΟΘΗΚΕΣ / ΔΙΑΧΕΕΡΗΣΗ SUPER MARKET

ΑΓΟΡΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΠΕΛΑΤΕΣ

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΠΕΤΑΧΤΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SUPER MARKET

ΣΤΟΙΧΕΙΑ .ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
* Μητρώο Εταιριών
■ » : Κωδικών Φ.Π.Α.
■ » Δραστηριοτήτων / Αποθεμάτων
■ » Ομάδων Ειδών
■ » Ειδών
■ » Αποθηκών
■ » Κωδικών Παραστατικών
■ » Κινήσεων Αποθηκών

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ .ΑΠΟΘΗΚΗΣ
■ Εσωτερικές διακινήσεις
■ Καρτέλλα είδους
■ Στρογγυλοποίηση τιμών Πώλησης



■ Πληρωμές Πρατηρίων ανά Φ.Π.Α.
* Καρτέλλα Πρατηρίων 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
■ Ευρετήριο Μητρώων Περιβάλλοντος
■ » Μητρώου Ειδών
■ Είδη Τιμοκαταλόγου
■ Εκτύπωση Εγγραφών Αποθήκης
* » Ισοζυγίων Αποθήκης
■ » Υπολοίπων Αποθήκης
■ » Παραστατικών (εντύπων διακίνησης)
■ » Βιβλίων Αποθηκών (καρτέλλες)
■ » Ομάδων Ειδών
* » Κινήσεων Πρατηρίων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ / ΛΗΞΗΣ
* Κατάσταση προς συμπλήρωση Απογραφής 
8 Καταχώρηση Απογραφής έναρξης
* Καταχώρηση Απογραφής Λήξης Πρατηρίου
■ Εκτύπωση
* Εισαγωγή Απογραφής Πρατηρίου σε Αποθήκη
■ Εξαγωγή Ατογραφής σε Πρατήριο
■ Ατοτίμηση υπολοίπων
■ Μεταφορά Υπολοίπων σε νέα Χρήση

ΑΓΟΡΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ
■ Μητρώο Κατηγοριών Προμηθευτών
8 » Ομάδων Προμηθευτών
■ » Προμηθευτών
* » Κωδικών Λογιστικής
■ » Κωδικών Δαπανών
■ » Σειρών Τιμολογίων
■ » Ημερολογίων
* Μεταφορικά ενά χιλιομετρική Απόσταση

ΔΙΑΚΙΝΉΣΕΙΣ .ΑΓΟΡΩΝ
■ Δελτίο Αποστολής / Τιμολογίου
■ ΑντιλογισμόςΤιμολογΐου
* Πιστωτικό Σημείωμα
1 Αντιλογισμός Πιστωτικού
■ Καρτέλλα Προμηθευτή (οθόνη)
* Χρεωπιστώσεις Προμηθευτών
* Αντιλογισμός Χρεωπιστώσεων
* Οριστικοποίηση τιμολογίων / Πιστωτικών
■ Κατάσταση Ελέγχου Τιμολογίων
■ Εκτύπωση Τιμολογίων
■ Εκτύπωση Πιστωτικών 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ



* Ευρετήριο Προμηθευτών
* Ημερολόγιο Αγορών / Προμηθευτών
■ Ημερολόγιο Χρεωπιστώσεων Προμηθευτών
■ Ημερολόγιο Αγορών
■ Καρτέλλα Προμηθευτών
■ Ισοζύγιο Προμηθευτών
■ Μηνιαία Κατάσταση Φ.Π.Α.
* Ετήσια Κατάσταση Φ.Π.Α.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΠΕΛΑΤΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΉΣΕΩΝ
■ Μητρώο Κατηγοριών Πελατών
■ Μητρώο Αντιπροσώπων
* Μητρώο Πελατών
■ Μητρώο Πωλητών
■ Μητρώο Κωδικών Λογιστικής
■ Μητρώο Κωδικών Δαπανών
■ Μητρώο Ομάδων ανά Αντιπρόσωπο
■ Μητρώο Σειρών Τιμολογίων
■ Μητρώο Ημερολογίων

ΔΙΑΚΙΝΉΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
* Τιμολόγιο Πώλησης
■ Αντιλογισμός Τιμολογίου
* Πιστωτικό Σημείωμα
* Αντιλογισμός Πιστωτικού
* Καρτέλλα Πελάτη (οθόνη)
■ Καρτέλλα Αντιπροσώπου (οθόνη)
Β Χρεωπιστώσεις Πελατών
■ Αντιλογισμός Χρεωπιστώσεων
■ Οριστικοποίηση Τιμολογίων / Πιστωτικών
■ Μεταφορά υπολοίπων Πελατών σε νέα Χρήση

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
■ Ευρετήριο Αντιπροσώπων
■ » Ομάδων Αντιπροσώπων
* » Πελατών
■ » Πωλητών
■ Κατάσταση Ελέχχου Τιμολογίων
■ Εκτύπωση Τιμολογίων
■ » Πιστωτικών Σημειωμάτων
■ Κατάσταση AGING Πελατών (ενηλικίωση υπολοίπων
■ » Απόδοσης Φ.Π.Α.
■ Ημερολόγιο Πωλήσεων
■ Ημερολόγιο Χρεωπιστώσεων
* Καρτέλλα πελάτη
■ Καρτέλλα Αντιπροσώπου
■ Ισοζύγιο Πελατών



■ Ισοζύγιο Αντιπροσώπων
* Κατάσταση Τζίρων Πωλητών
■ » Τζίρων Αντιπροσώπων
■ » ανά Πελάτη / Είδος
■ Ετήσια Κατάσταση Φ.Π.Α.

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
* Μητρώο Τραπεζών
* Μητρώο Χαρτοφυλακίων
* Μητρώο Επιταγών Εισπρακτέων
■ Μητρώο Γραμματίων Εισπρακτέων

ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
■ Εξαγωγή αξιογράφου σε Τράπεζα
■ Μεταφορά Αξιογράφου σε Νέο Χαρτοφυλάκιο
■ Αναγγελίες Είσπραξης Γ ραμματίων
■ Αναγγελίες Επιστροφής Προβληματικών Αξιογράφων
■ Καρτέλλα Αξιογράφων

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
■ Ευρετήριο Επιταγών / Γ ραμματίων
■ Ληςιάρια
* Επιταγές κατά Πελάτη
■ Γραμμάτια κατά Πελάτη
■ Ακάλυπτες Επιταγές
* Ληξιπρόθεσμα (απλήρωτα / διαμαρτυρημένα)
■ Κατάσταση Αξιογράφων κατά Χαρτοφυλάκιο
■ Πινάκια Εξαγωγής Αξιογράφων

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π Α  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
■ ελαιόλαδο 
» ελιές
■ σιτηρά

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
■ ζώων
■ κρέατος 
1 σιτηρών
■ ελαιόλαδου

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η Συνετ/κή Οργάνωση κάνει συγκέντρωση Αγροτικών Προϊόντων και στη 
συνέχεια τα διαχειρίζεται (διακινεί και διαθέτει) για λογαριασμό τρίτων.



ΐ

νί

Προϊόντα που συγκεντρώνονται είναι: - Ελαιόλαδο
- ΕΛίες
- Σιτηρά

Οι λετουργικές προδιαγραφές της εφαρμογής (ανά προϊόν) είναι:

- ΜΗΤΡΩΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
■ Μητρώο Παραμέτρων
■ Μητρώο Φορέων Συγκέντρωσης
■ Μητρώο Συνεταιρισμών
■ Μητρώο Παραγωγών
■ Μητρώο Κοινοτήτων
■ Μητρώο Ποιοτικών Χαρακτηριστικών
■ Μητρώο Τιμών
■ Μητρώο Σειρών Τιμολογίων Αγοράς

- ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
■ Καταχώρηση Δελτίων Παραλαβής
■ Αντιλογισμός Δελτίων Παραλαβής

- ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ -  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
■ Οριστικοποίηση Δελτίων Παραλαβής
* Αντιλογισμός

- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
* Έκδοση Τιμολογίων Αγοράς
■ Έκδοση Συμπληρωματικών Τιμολογίων
■ Ακύρωση Τιμολογίων Αγοράς
* ΟΝ-ΠΝΕ Πληροφόρηση Τιμολογίων
* Κατάσταση Πληρωμής Παραγωγών / Συνεταιρισμών

• ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
■ Εκτύπωση Μητρώου Παραγωγών
* » Τιμοκατάλογου Ειδών
* Κατάσταση Ελέγχου Δελτίων Παραλαβής
* » . Αντιλογ/νων Δελτίων Αγοράς
“ » · Ελέγχου Τιμολόγιων Αγοράς
■ » Συμπληρ/κών Τιμολόγιων Αγοράς
" » Ελέγχου Ακυρωμένων Τιμολογίων
■ » Εςωφλημένων Τιμολογίων ανά Τράπεζα
■ » Ανεξόφλητων Τιμολογίων

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Για ορισμένα Αγροτικά Προϊόντα όπως και για ορισμένα ζώα καταβάλλονται 
στους Παραγωγούς οικονομικές ενισχύσεις υπό μορφή πριμ που γενικότερα 
είναι γνωστές σαν Επιδοτήσεις. Οι Επιδοτήσεις είναι Κοινοτικές (ΕΟΚ) ή 
Εθνικές ή μικτές.



ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ
Η επιδότηση στα Σιτηρά δίνεται με βάση τις δηλώσεις καλλιέργειας Σιτηρών 
των παραγωγών. Εκτυπώνονται καταστάσεις αναλυτικά και συγκεντρωτικά 
κατά περιοχή., Συνετ/σμό και Παραγωγό.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
Αφορά κρέας πρόβειο, αίγειο, βόειο και χοίρειο ακι είναι δραχμές ανά κιλό 
είτε ζώντος είτε σφαγμένου με διαφορετικές τιμές.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΖΩΩΝ
Ζώα που επιδοτούνται είναι: Μόσχος Προβατίνες και Αγελάδες. Η επιδότηση 
αφορά δρχ. κατά κεφαλή.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Με βάση τις κοινές αιτήσεις-δηλώσεις παραγωγού και ελαιοτριβέα, 
συντάσσεται μηνιαία κατάσταση δικαιούχων επιδότησης κατά Συν/σμό και 
Παραγωγό η οποία στάλνεται στη Διεύθυνση Γεωργίας του νομού. Έπειτα 
συντάσσεται μηνιαία κατάσταση πληρωμής που περιλαμβάνει τους 
Παραγωγούς που θα επιδοτηθούν.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το σύνολο των εφαρμογών υπάρχουν στατιστικές καταστάσεις.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19-8-1997
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Ποωτ. 180610
ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΑΒΠΊ 
ΤΜΉΜΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠ/ΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση :Αχαρνών 241 
Ταχ.Κώδικας :104 46 
ΤΕΙΕΧΈΑΧ" :8 6 7 1 1 1 1

Πληροφορίες :Π. Αδαλή 
-'Τηλέφωνο :8678710

Θ Ε Μ Α :  Προϋποθέσεις, διαδικασία και καθορισμός
δικαιολογητικών για τη χορήγηση οικονομικής 
αποζημίωσης στις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών 
του Καν. (ΕΚ) 2200/96 για την απόσυρση γεωργικών 
προϊόντων

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΈΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις

1. Του άρθρου 1 παρ. 1,2 & 3. του Ν. 1332/83 Εφαρμογή του 
Κοινοτικού Δικαίου5 (Α34) όπωο τροποποιήθηκε από το άθρο 6 του Ν 
1440/84 (Α70)& το άρθο 65 του Ν.' 1892/90 (Α101).

2. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 ‘Περί οργάνωσης των 
διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως 
της Ελλάδας στις Ε.Κ. & ρύθμιση θεσμικών5 (Α280).



3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Οργανα» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92. (Α154)

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2200/96 του Συμβουλίου για την Κοινή 
Οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 659/97 της Επιτροπής σχετικά με τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 2200/96 του Συμβουλίου όσον 
αφορά το καθεστώς παρέμβασης στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

6. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων της διαδικασίας και 
των δικαιολογητικών για τη χορήγηση οικονομικής αποζημίωσης στις 
αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών για την απόσυρση γεωργικών 
προϊόντων.

7. Την αρμοδιότητα των κ. Νομαρχών για την δυνατότητα 
μεταβίβασης άσκησης των ενεργειών της παρούσας απόφασης στους 
Δ/ντές των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργίας των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται μέτρα που ρυθμίζουν τις 
προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τους ελέγχους για την καταβολή της 
οικονομικής αποζημίωσης στις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών του 
Καν. (ΕΚ) 412/97,(ΕΕ Σ 62/4-3-97) που αποσύρουν ποσότητες γεωργικών 
προϊόντων στα πλαίσια:

1. Του Καν.(ΕΚ) 2200/96 του Συμβουλίου για την Κοινή Οργάνωση 
των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ΕΕ Ι_ 297/21-11-96)

"2. Του Καν.(ΕΚ) 659/97 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 2200/96 'του Συμβουλίου όσον αφορά το 
καθεστώς παρεμβάσεων στον τουέα των οπωροκηπευτικών 
(ΕΕ Σ 100/17-4-97) ' .



Ά ρ θ ρ ο  2

1. Οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών ή οι Ενώσεις τους μπορούν 
να μην διαθέτουν προς πώληση ορισμένα από τα προϊόντα του άρθρου 1 
παραγρ.2 του Καν.(ΕΚ) 2200/96, τα οποία καθορίζουν και τα οποία 
προσκομίζονται από τα μελή τους για τις ποσότητες και τις περιόδους που 
θεωρούν σκόπιμες.

2. Ο προορισμός των προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 1 πρέπει να καθορίζεται από τις ομάδες 
παραγωγών ή τις Ενώσεις τους κατά τρόπο ώστε αφενός να μην 
παρεμποδίζεται η συνήθης διάθεση της σχετικής παραγωγής και αφ’ 
ετέρου να προστατεύεται το περιβάλλον και ιδίως η ποιότητα των υδάτων 
Και του τοπίου μετά την έγκριση του Εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου από 
την Επιτροπή, που θα υποβληθεί από την αρμόδια Δ/νση του Υπ. 
Γεωργίας.

3. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου I για κάθε ένα από τα 
παρακάτω προϊόντα που ανταποκρίνονται στα πρότυπα (ποιοτικές 
προδιαγραφές) οι ομάδες παραγωγών ή οι Ενώσεις τους καταβάλλουν 
στους παραγωγούς μέλη τους εντός ορίου 10% της ποσότητας που 
διατίθεται στο εμπόριο την Κοινοτική αποζημίωση απόσυρσης:

4. Το όριο του 10% που αναφέρεται στην παράγραφο 3 εφαρμόζεται 
από την περίοδο εμπορίας 2002/2003

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κουνουπίδια
Τομάτες
Μελιτζάνες
Πεπόνια
Καρπούζια
Βερίκοκα
Νεκταρίνια
Ροδάκινα
Επιτραπέζια Σταφύλια
Λεμόνια
Αχλάδια
Μήλα
Σατσούμας
Μανταρίνια
Κλημεντίνες
Πορτοκάλια

από 1/5 έως 30/4 
από 1/1 έως 31/12 
από 1/1 έως 31/12 
από 1/4 έως 31/3 
από 1/4 έως 31/3 
από 1/5 έως 30/4 
από 1/5 έως 30/4 
από 1/5 έως 30/4 
από 1/5 έως 30/4 
από 1/6 έως 31/5 
από 1/6 έως 31/5 
από 1/7 έως 30/6 
από 1/10 έως 30/9 
από 1/10 έως 30/9 
από 1/10 έως 30/9 
από 1/10 έωο 30/9



Οι αποσύρσεις που πραγματοποιούνται πατά τη μεταβατική περίοδο 
των πέντε προηγουμένων περιόδων εμπορίας δεν μπορούν να υπερβούν τα 
ακόλουθα ποσοστά της παραγωγής που διατίθεται στο εμπορίο από την 
ομάδα παραγωγών όπως αυτή υπολογίζεται με βάση παραστατικά της 
ομάδας

1997 - 1998 50%
1998 - 1999 45%
1999 -2000 40%
2000 -2001 30%
2001 -2002 20%

Ωστόσο για κάθε ένα από τα εσπεριδοειδή τα ποσοστά αυτά είναι

1997- 1998 35%
1998 - 1999 30%
1999 - 2000 25%
2000 - 2001 20%
2001 - 2002 15%

5. Για τα πεπόνια και τα καρπούζια το όριο 10% εφαρμόζεται ήδη από 
την περίοδο εμπορίας 1997 - 1998

6. Για τα μήλα και τα αχλάδια το όριο του 10% της παραγράφου 3 
αντικαθίσταται με το 8,5%

Άρθρο 3

Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, οι 
οργανώσεις παραγωγών παρέχουν την ευχέρεια στους κατόχους 
εκμεταλλεύσεων που δεν ανήκουν σε καμία ομάδα παραγωγών απ’ αυτές, 
που προβλέπονται στον κανονισμό 2200/96 να υπαχθούν στις διατάξεις, 
του άρθρου 24 του εν λόγω Κανονισμού εφόσον το ζητήσουν. Στις 
περιπτώσεις αυτές η Κοινοτική αποζημίωση απόσυρσης μειώνεται κατά 
10%; Εξάλλου στο καταβαλλόμενο ποσό λαμβανονται υπόψη βάσει 
δικαιολογητικών τα συνολικά έξοδα απόσυρσης που κατέβαλαν τα μέλη. 
Η προαναφερόμενη αποζημίωση δεν μπορεί να χορηγηθεί πέραν του 10% 
της διατιθέμενης στο εμπόριο παραγωγής του κατόχου της 
εκμετάλλευσης. Για το σκοπό αυτό οι εν λόγω κάτοχοι εκμεταλλεύσεων 
υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά στην 
αντίστοιχη ομάδα παραγωγών, με τα οποία θα αποδεικνύεται το 
προαναφερόμενο ποσοστό του 10%.



Ά ρ θ ρ ο  4

Περίοδοι εμπορίας 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 από το 
2002

Κουνουπίδια 9,34 8,88 . 8,41 7,94 7,48 7,01
Τοαάτεο 6,44 6,12 5.80 5,47 5,15 4.83
Μήλα 10,69 10,32 9,94 9,56 9,18 8,81
Σταωύλια 10,69 10,15 9,62 9,08 8,55 8,02
Βερίκοκα 18,90 17,95| 17,01 16,06 15,12 14,17
Νεκταρίνια 17,39 16,52 15,65 14,78 13,91 13,04
Ροδάκινα 14,65 13,92 13,18 12,45 11,72 10,99
Αγλάδια 10,18 9,82 9,46 9,10 8,75 8,39
Μελιτζάνες 5,29 5,021 4,76 4,49 4,23 3,97
Πεπόνια 4,00 4,001 4,00 4,00 4,00 4,00
Καρπούζια 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Πορτοκάλια 14,33 14,26 .14,20 14,13 14,07 14,00
Μανταρίνια 16,15 .15,52 14,89 14,26 13,63 13,00
Κλημεντίνια 12,74 12,79 12,84| 12,90 12,95 13.00
3εί5ΐιιη&5 10,49 10-,99 11,49 12,00 12.50| 13,00
Λεμόνια 13,37 13.30 13,22 13,15 13,07 13,00

Η κοινοτική- αποζημίωση απόσυρσης καταβάλλεται με την 
επιφύλαξη των κατά περίπτωση οικονομικών συνεπειών τις οποίες 
συνεπάγεται η υπέρβαση ενός ορίου παρέμβασης

Η αποζημίωση αυτή μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που 
πραγματοποιούν οι ομάδες παραγωγών η οι Ενώσεις τους μέσω των 
προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά.

Άρθρο 5

Τα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά κατά τη διάρκεια 
συγκεκριμένης εμπορικής περιόδου μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με 
τους ακόλουθους όρους.

α) Για όλα τα προϊόντα:

• Δωρεάν διανομή με τους όρους και προϋποθέσεις που θα καθορισθούν 
με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας:



α.α) Σε αγαθοεργά η φιλανθρωπικά ιδρύματα που αναγνωρίζονται 
για το σκοπό αυτό για τις δραστηριότητες τους υπέρ ατόμων στα οποία 
η Εθνική νομοθεσία χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής επειδή 
στερούνται επαρκών πόρων για τη συντήρησή τους.

α.β) Σε σωφρονιστικά Ιδρύματα και κατασκηνώσεις καθώς και στα 
νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται για το σκοπό αυτό 
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου οι ποσότητες οι 
οποίες διανέμονται βάσει αυτής της διάταξης να προστίθενται σε αυτές 
που αγοράζουν κανονικά τα εν λόγω Ιδρύματα

α.γ) Εκτός Κοινότητας μέσω Φιλανθρωπικών Οργανώσεων οι 
οποίες, αναγνωρίζονται για το σκοπό αυτό υπέρ ενδεών πληθυσμών 
τρίτων χωρών.

• Χρησιμοποίηση για μη επισιτιστικούς σκοπούς
• Χρησιμοποίηση για ζωοτροφές, νωπά ή μεταποιημένα από τη 

βιομηχανία ζωοτροφών

β) για τα φρούτα, δωρεάν διανομή στους μαθητές πέραν των 
γευμάτων που προσφέρονται στα σχολικά εστιατόρια καθώς και στους 
μαθητές σχολείων που δεν διαθέτουν σχολικό εστιατόριο

γ) για τα μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια και τα brugnons 
μεταποίηση σε αλκοόλη, τίτλου άνω των 80% κατ’ όγκο με άμεση 
απόσταξη του προϊόντος

δ) για όλα τα προϊόντα, παραχώρηση κατηγοριών προϊόντων στη 
μεταποιητική βιομηχανία με την επιφύλαξη ότι δεν προκύπτει καμία 
στρέβλωση του ανταγωνισμού για τις ενδιαφορόμενες βιομηχανίες στο 
Εσωτερικό της Κοινότητας ή για εισαγόμενα προϊόντα

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός κανένας από τους ανωτέρω 
προορισμούς τα αποσυρόμενα προϊόντα μπορούν να διοχετεύονται στη; 
λιπασματοποίηση ή σε διαδικασίες βιολογικής αποσύνθεσης.

Αρθρο 6

Οι ομάδες παραγωγών την προηγούμενη από την ημέρα που 
προτίθενται να αποσύρουν προϊόντα υποβάλλουν σε 4 αντίγραφα και 
πρωτοκολλούν στο Υπουρνείο Γεωονίαο υέσο των Νοιι/κών 
Αυτοδιοικύσεωο ΓΔ/νσειο Ανοοτικήο Ανάπτυοτκ ή ΓεωοΎΐαο) αίτηση 
πραγματοποίησης απόσυρσης νωπών φρούτων και λαχανικών



συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία (υπόδειγμα Β) κάθως και με την 
εκτιμώ με νη ποσότητα για κάθε προϊόν. Το υπόδειγμα Β υποβάλλεται 
ξεχωριστά για κάθε προϊόν και ημέρα απόσυρσης και το πρωτότυπο 
αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής. Το δεύτερο αντίγραφο το οποίο θα 
φέρει την υπογραφή του Δ/ντού Αγροτικής Ανάπτυξης ή και Γεωργίας θα 
επιστρέφεται στην ομάδα παραγωγών προκειμένου αυτή να το 
προσκομίσει και παραδόσει την ημέρα απόσυρσης στην επίτροπέ 
παραλαβής και τον ποιοτικό ελεγκτή στον καθορισμένο χώρο ποιοτικού 
και ποσοτικού ελέγχου. Το τρίτο αντίγραφο θα δίδεται στην ομάδα 
παραγωγών για το αρχείο της το δε τέταρτο θα παραμένει στο Αρχείο της 
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή και Γεωργίας μαζί με το επιστρεφόμενο 
από την επιτροπή δεύτερο αντίγραφο.

■' Η επιτροπή παραλαβής θα λαμβάνει υπόψη τα αναγραφόμενα στο 
υπόδειγμα Β στοιχεία των προϊόντων για τους ελέγχους που 
πραγματοποιεί και θα επιβάλει ιί όγι κυρώσεις. Για το σκοπό αυτό και 
στην περίπτωση που οι αναγραφόμενες σε κάθε υπόδειγμα Β ποσότητες 
για απόσυρση προσκομίζονται τμηματικά τα ελεγχόμενα φορτία θα 
καταγράφονται σε ιδιαίτερη κατάσταση από την επιτροπή.

Η Δ/νση Αγροτική Ανάπτυξης ή και Γεωργίας από το σύνολο των 
υποδειγμάτων Β που υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες ομάδες 
παραγωγών και αναφέρονται σε συγκεκριμένη ημέρα απόσυρσης θα 
προβαίνει στον προγραμματισμό των εργασιών απόσυρσης.

Οι γώοοι ποοσκόιιιστκ των αποσυρόμενων προϊόντων ετκρίνονται 
και ορίζονται από τη Δ/νση Αγροτικές Ανάπτυξης ή και Γεωργίας ώστε 
να πληρούν τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για να εξασφαλισθεί 
ο απρόσκοπτος έλεγχος των αποσυρομένων προϊόντων όσον αφορά τα 
ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους.

Η επιτροπή παραλαβής συμπληρώνει για κάθε προσκαμιζόμενο 
φορτίο τη βεβαίωση ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου (υποδ. Γ) σε 3 
αντίγραφα . Το πρωτότυπο αποτελεί δικαιολογητικό'πληρωμής και θα 
συνοδεύει το φορτίο μέχρι το χώρο διάθεσης, το δεύτερο θα δίδεται στην 
ομάδα παραγωγών για το αρχείο της και το τρίτο θα παραμένει στο αρχείο 
της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή και Γεωργίας.

Σε κάθε υπόδειγμα Γ θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της 
αίτησης (υποδ. Β). Μετά το τέλος των Εργασιών απόσυρσης κάθε ημέρας 
η επιτροπή θα συντάσσει κατάσταση εκδοθέντων υποδειγμάτων Γ, η 
οποία θα υπογράφεται από τα μέλη της και θα παραδίδεται το αργότερο 
την επομένη στο Τιηίιια Παοέϋβαστκ της Δ/νσης Αγροτική ο Ανάπτυξης 
τί και Γεωονίαο της Νου/κης Αυτ/σης.



Η επιτροπή διάθεσης θα είναι αρμόδια για τη βεβαίωση της 
διάθεσης των αποσυρομένων προϊόντων. Κάθε φορτίο που αναχωρεί από 
το χώρο ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου συνοδεύεται από το αντίστοιχο 
αντίγραφο του εκδοθέντος υποδείγματος Γ ιιέγοι το Ύώοο διάθεσης.

Η επιτροπή διάθεσης παραλαμβάνει το υπογεγγραμένο αντίγραφο Γ 
μελετά τα αναγραφόμενα στοιχεία σε σχέση με τη διατιθέμενη ποσότητα 
ελέγχει το χρόνο που παρήλθε από το χρόνο ζύγισης και συντάσσει 
αποδεικτικό διάθεσης αποσυρομένων προϊόντων (υπ. ΣΤ)

Για κάθε αμφιβολία ζητά διευκρινίσεις από τον εκπρόσωπο της 
Ομάδας παραγωγών, τον οδηγό του αυτοκινήτου κλπ και ενδεχομένως θα 
συντάσσει ειδική πράξη επί του υποδείγματος Γ και στη συνέχεια θα 
επιβάλλονται ή όχι κυρώσεις.

Κάθε μέρα και μετά το τέλος των εργασιών διάθεσης συντάσσεται 
κατάσταση εκδοθέντων υποδειγμάτων Στ η οποία θα υπογράφεται από την 
επιτροπή και θα παραδίδεται το αργότερο την επομένη στο τμήμα 
παρέιιβασης όπου θα γίνεται αντιπαραβολή ιιε τα αντίστοιχα υποδείγιιατα 
Γ.

Η αεταωοοά των αποσυρομένων προϊόντων από το χώρο παραλαβής 
όπου γίνεται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος στο γώοο διάθεση ο ποέπει 
να είναι πλτίοτκ: ελετΥοαενη και εποπτευόιιενη από τη Δ/νση Ανροτικτίσ 
Ανάπτυότκ π και Γεωοτιαο.

. Ανάλογα με τον τρόπο διάθεσης των αποσυρομένων προϊόντων θα 
συμπληρώνεται και το αντίστοιχο υπόδειγμα διάθεσης της παρούσας 
απόφασης.

Για κάθε υπόδειγμα Γ θα αντιστοιχεί: 
ή ένα υπόδειγμα Στ όταν πρόκειται για καταστροφή 
ή ενα υπόδειγμα Δ διάθεσης-σε άλλες εγκεκριμμένες διεξόδους 

(φιλανθρωπικά-Ιδρύματα, Σχολεία, ζωοτροφές κλπ) 
ή ενα υπόδειγμα Στ για το μέρος της αποσυρθείσας ποσότητας που 
καταστρέφεται και ενα η περισσότερα υποδείγματα διάθεσης (Δ και Ε) 
για την υπόλοιπη διατεθείσα ποσότητα.

Τα μπλοκ των υποδειγμάτων Γ και ΣΤ θα είναι αριθμημένα και 
θεωρημένα σε κάθε σελίδα τους από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ή 
και Γεωργίας και η παράδοσή τους στις αντίστοιχες επιτροπές θα γίνεται 
με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.



Στο πρώτο και τελευταίο εκδοθέν υπόδειγμα Γ και Στ, της ημέρας 
θα υπάρχει η ένδειξη ΠΡΩΤΟ και ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ αντίστοιχα θα 
αναγράφεται η ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών απόσυρσης και θα 
υπογράφεται από τις αντίστοιχες επιτροπές.

Αρθρο 7

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση της Οικονομικής αποζημίωσης που 
υποβάλλονται από την αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών αφορούν 
τουλάχιστον περίοδο ενός μηνός πρωτοκολλούνται από τη Δ/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης ή και Γεωργίας χωριστά κατά προϊόν και κατά 
μήνα απόσυρσης

Στην αίτηση (υποδ. Α) πρέπει να αναφέρονται:

α) Η παραγωγή των μελών που πωλήθηκε από την Ομάδα 
παραγωγών ή μεταποιήθηκε απ’ αυτήν.

β) Η παραγωγή των μελών άλλων Ομάδων παραγωγών η οποία 
διατέθηκε στο εμπόριο μέσω της οικείας ομάδας παραγωγών σύμφωνα με 
το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 2200/96

γ) Η παραγωγή που προσκομίστηκε από κατόχους εκμεταλλεύσεων 
που δεν είναι μέλη καμμίας αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών βάσει 
του άρθρου 24 του Καν. (ΕΚ) 2200/96

δ) Η ποσότητα προϊόντος η οποία αποσύρθηκε

Κ αίτηση πρέπεννα συνοδεύεται από τα παρακάτω παραστατικά :
λ

1. Αναλυτικά κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται ολα τα 
παραστατικά πώλησης για κάθε προϊόν και η οποία θα συνοδεύεται και 
από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια) θεωρημένα από την ATE

2. Βεβαίωση ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου αποσυρόμενων 
προϊόντων (υποδ. Γ)

3. Αποδεικτικό διάθεσης και παραλαβής αποσυρομενών προϊόντων 
από Ιδρυμα, σχολείο, κλπ (υποδ Δ)

4. Αποδεικτικό διάθεσης και παραλαβής αποσυρομένων προϊόντων 
από κτηνοτρόφους (υποδ. Ε)



5. Αποδεικτικό διάθεσης αποσυρόμενων προϊόντων για μη 
επισιτιστικούς σκοπούς (υποδ. Στ)

6. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης (Στις περιπτώσεις Δωρεάν 
διανομής) θεωρημένη από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1598/86 με το κείμενο του υποδ. Θ και με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και το νόμιμο της εκπροσώπησης 
του υπογράφοντος από την ATE

8. Κατάσταση πληρωμής (υποδ. Ζ) που θα συντάσσεται από τα 
στοιχεία των υποδειγματών Γ, Δ, Ε και ΣΤ και θα αναγράφει κατά 
ημερομηνία απόσυρσης και ποικιλία τις αποσυρθείσες ποσότητες. Στο 
τέλος της κατάστασης αυτής και πριν τις βεβαιώσεις των αρμοδίων 
Υπαλλήλων των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης ή και Γεωργίας πρέπει 
να αναφέρεται απαραίτητα ανακεφαλαίωση κατά ποικιλία στο σύνολο των 
ποσοτήτων που διατέθηκαν:

α) για Δωρεάν διανομή 
β) για καταστροφή 
γ) για ζωοτροφές

9. Κατάσταση δικαιούχων παραγωγών μέλων της Ομάδας.

Τα υποδείγματα Β, Δ, Ζ, συντάσσονται εις τετραπλούν τα δε 
υπόλοιπα εις τριπλούν. Τα πρωτότυπα αποτελούν δικαιολογητικά 
πληρωμής.

Άρθρο 8

Κατά την εξέταση κάθε αίτησης η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ή 
Γεωργίας ελέγχει για το σύνολο των ποσοτήτων που δεν εκτέθηκαν προς 
πώληση από την' έναρξη της σχετικής περίοδου εμπορίας, την τήρηση 
των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

Σε περίπτωση υπέρβασης η Κοινοτική αποζημιώση απόσυρσης ■ 
καταβάλλεται μόνο εφόσον τηρούνται τα όρια αυτά λαμβανομένων υπόψιν 
των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί. Οι πλεονασματικές 
ποσότητες λαμβάνονται υπόψιν κατά την εξέταση της επόμενης αίτησης 
της Ομάδας παραγωγών.



Το τμήμα Παρέμβασης και Εισοδηματικών Ενισχύσεων της Δ/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης ή και Γεωργίας της Νομ/κής χΑυτ/σης μετά την 
παραλαβή της αίτησης με τα συνημμένα στο φάκελο πρωτότυπα 
δικαιολογητικά προβαίνει σε έλεγχο για την πληρότητα του φακέλου και 
την εγκυρότητα των στοιχείων. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του 
τμήματος βεβαιώνει την ακρίβεια και την αλήθεια των αναφερομένων 
στοιχείων στην κατάσταση πληρωμής (υποδ. Ζ) η οποία θεωρείται και 
Βεβαιώνεται και από τον Δ/νττι Ανοοτικτίο Ανάπτυοτκ. ύ και ΓεωοΎίαο.

Φάκελος με την Αίτηση (υποδ. Α) την κατάσταση πληρωμής (υποδ. 
Ζ) εις διπλούν την Υπ. δήλωση (υποδ. Θ) και αντίγραφο της κατάστασης 
παραγωγών θα διαβιβάζεται στην ΓΕΔΙΔχΑΓΕΠ Δ/νση ΟΑΒΙΠ. τμήμα 

, Νωπών οπ/κών για τον τελικό Έλεγχο και την προώθηση του στη Δ/νση 
Οικονομικής Διαχείρισης για την έκδοση της σχετικής εντολής. Τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά πρωτότυπα και αντίγραφα φυλάσσονται στο 
αρχείο της Δ/νσης για κάθε Εθνικό ή Κοινοτικό έλεγχο.

Αρθρο 9

Οι ομάδες παραγωγών οφείλουν να διατηρούν αρχείο στο οποίο θα 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης ανά πάσα στιγμή με:

α) Πλήρη στοιχεία παραγωγής εμπορίας (τιμολόγια, αποδείξεις 
κ.λ.π) και απόσυρσης ταξινομημένα κατά περίοδο εμπορίας και κατά 
προϊόν απόσυρσης.

β) Ξεχωριστή λογιστική στην περίπτωση που είναι μέλη Ενωσης ή
Συν/αού.•

γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις με πλήρη στοιχεία καταβολής της 
χρηματικής αποζημίωσης στους δικαιούχους· παραγωγούς καμ από τις 
οποίες; θα .προκύπτει ότι δεν έχει γίνει καμμιά παρακράτηση επί του 
δικαιουμένου ποσού. 5 ; :

Αρθρο 10

Με μέριμνα των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης ή και Γεωργίας και 
αποφάσεις των Οικείων Νομαρχών συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές:

Α. α) παραλαβής του συνόλου των ποσοτήτων των αποσυρομένων 
προϊόντων (ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος)



β) Διάθεσης του συνόλου των ποσοτήτων των αποσυρομένων
προϊόντων (ποιότικος και ποσοτικός έλεγχος).

Οι επιτροπές παραλαβής και διάθεσης αποτελούνται από:

1 Γεωπόνο ποιοτικό ελεγκτή, 1 Γεωπόνο του τμήματος παρέμβασης 
καθώς και 1 Διοικητικό υπάλληλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Β. Επιτροπές ελεγκτών των εγγράφων των ενεργειών απόσυρσης.
Οι επιτροπές ελέγχων των εγγράφων των ενεργειών της απόσυρσης 
αποτελούνται από 1 Γεωπόνο του Τμήματος Παρέμβασης και 
Εισοδηματικών Ενισχύσεων. 1 Γεωπόνο του Τμήματος Προγραμματισμού 
(Γραφείο Συνεργατισμού) και 1 Οικονομικό- Λογιστικό Υπάλληλο της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επικεφαλείς των Επιτροπών αυτών 
ορίζονται Γεωπόνοι.

Η Επιτροπή ελέγχου των εγγράφων των ενεργειών απόσυρσης 
πραγματοποιεί ελέγχους των εγγράφων των των ενεργειών απόσυρσης 
όλων των ομάδων παραγωγών μια τουλάχιστον φορά κατά την διάρκεια 
της περιόδου Εμπορίας.

Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν για κάθε προϊόν το 20% τουλάχιστον της 
συνολικής αποσυρθείσας ποσότητας κατά ομάδα παραγωγών και στο 
σύνολό της .

Ομοίως η Επιτροπή αυτή πραγματοποιεί ελέγχους των εγγράφων 
των ενεργειών παρέμβασης κατά τρόπο ώστε να διαπιστώνεται η ορθή 
λογιστική διαχείριση και η αποτελεσματική επαλήθευση της τήρησης 
των όρων για την πληρωμή των αιτήσεων πληρωμής της Κοινοτικής 
αποζημίωσης απόσυρσης ή χρηματοδότησης του επιχειρησιακού ταμείου 
των αναγνωρισμένων ομάδων παραγωγών. Οι έλεγχοι αυτοί 
πραγματοποιούνται για κάθε οργάνωση παραγωγών μια τουλάχιστον φορά 
για κάθε περίοδο εμπορίας και αφορούν τουλάχιστον για κάθε προϊόν το 
10% των αιτήσεων πληρωμής.

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους αυτούς διαπιστωθούν 
σημαντικές παρατυπίες διενεργείται συμπληρωματικός έλεγχος για τη 
σχετική περίοδο εμπορίας και αυξάνεται η συχνότητα των ελέγχων κατά 
την διάρκεια της επομένης περιόδου.

Για κάθε έλεγχο συντάσσεται σχετικό πρακτικό με αναλυτικά 
στοιχεία για την ομάδα παραγωγών που ελέγχηκε την ακριβή ημερομηνία 
ελέγχου, τις διαπιστώσεις παρατυπίες , παρατηρήσεις κλπ. Με βάση τα



πρακτικά ελέγχου για κάθε ομάδα συντάσσεται συνοπτική έκθεση στην 
οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία των πρακτικών.

Η συνοπτική Εκθεση διαβιβάζεται στην ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ, Δ/νση 
ΟΑΒΙΠ, Τμήμα νωπών Οπ/κων και κοινοποιείται στην Δ/νση ΠΑΠ 
Δενδροκηπευτική το αργότερο δύο μήνες μετά την λήξη της εμπορικής 
περιόδου για κάθε προϊόν στα πλαίσια των διατάξεων του παραρτήματος 
του Καν.(ΕΚ) 1663/95 παράγραφος 4. Τα αποτελέσματα των ελέγχων 
είναι απαραίτητα για ανάλογη αξιολόγηση και αξιοποίησή τους για 
τυχόν περαιτέρω ενέργειες για άρση των όποιων δυσχερείων ή 
προβλημάτων κατά τη διενέργεια των προβλεπομένων ελέγχων καθώς & 
για τις περιπτώσεις ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ευρ. 
Επιτροπής. Η ανωτέρω Συνοπτική Έκθεση διαβιβάζεται στο Νομαρχιακό 
Συμβούλιο για ενημέρωσή του.

Άρθρο 11

Οι ομάδες παραγωγών δικαιούχοι της Κοινοτικής αποζημίωσης 
απόσυρσης ή της χρηματοδότησης του επιχειρησιακού ταμείου 
αποκλείονται από τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης η υποχρεούνται 
να επιστρέψουν εις διπλούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 
προσαυξημένα κατά τον τοκο που υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα 
που διέυρρευσε μεταξύ της πληρωμής και της εξόφλησης από το 
δικαιούχο εάν σε περίπτωση ελέγχου ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με' 
το άρθρο 9 της παρούσας απόφασης προκύπτει ότι:

α) Τα προϊόντα τα οποία δεν διατέθηκαν για πώληση δεν τηρούν τις 
σχετικές διατάξεις των κανόνων ποιότητας σύιιωωνα αε το άρθρο 2 του 
Καν. (ΕΚ) 2200/96

β) ' Τα προϊόντα τα οποία δεν διατέθηκαν για πώληση, δεν 
διατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης

γ) Η διάθεση των προϊόντων τα οποία δεν διατέθηκαν για πώληση 
προκαλεί σοβαρή ζημιά στο περιβάλλον.

Εάν η Ομάδα παραγωγών αποδείξει, ικανοποιητικά για την 
Υπηρεσία ότι οι παρατυπίες οι οποίες διεπράχθησαν δεν είχαν 
προμελετηθεί ή δεν πρόκειται για σοβαρή αμέλεια η ανωτέρω κύρωση 
δεν εφαρμόζεται.

Το επιτόκιο των τόκων είναι εκείνο που εφαρμόζεται από το 
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ιδρυμα για τις πράξεις του σε ECU και



δημοσιέυεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ., το οποίο ισχύει κατά 
την ημερομηνία της αχρεωστήτως καταβληθ.είσας πληρωμής 
προσαυξημένο κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες.

Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης η οποία έγινε από πρόθεση ή από 
βαρεία αμέλεια η ομάδα παραγωγών αποκλείεται από το ευεργέτημα της 
Κοινοτικής αποζημίωσης απόσυρσης κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
έπεται εκείνης για την οποία διαπιστώθηκε η παρατυπία .

Αρθρο 12

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ή και Γεωργίας με ευθύνη του 
Δ/ντου και του Προϊσταμένου του τμήματος ΤΠΕΕ ενημερώνει για τις 
διαδικασίες απόσυρσης, τους ελέγχους, τις υποχρεώσεις και τα 
καθήκοντα:

α) τις ομάδες παραγωγών (με όλα τα πρόσφορα μέσα)

β) Τους Υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που 
εμπλέκονται στις διαδικασίες της παρούσας απόφασης

Αρθρο 13

Ο Υπουργός Γεωργίας εξουσιοδοτείται στα πλαίσια των Καν. (ΕΚ) 
με αποφάσεις του να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης, να τροποποιεί τα σχετικά έντυπα, να λαμβάνει αλλα 
συμπληρωματικά μέτρα και να καθορίζει ανάλογα με τις συνθήκες το 
χρόνο ισχύος αυτών προκειμένου μεταξύ άλλων να ενισχύεται, εφ! όσον 
τούτο καθίσταται αναγκαίο, ο προβλεπόμενος ελεγκτικός μηχανισμός.

Αρθρο 14

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση οι 9 παρακάτω συνημμένοι 
πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
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β) Η παραγωγή μελών άλλων 
ομάδων παραγωγών η οποία 
διατέθηκε στο εμπόριο σύμφωνα 
με το άρθρο 11 του Καν.(ΕΚ) 
2200/96 είνα ι................... -.......

γ) Η παραγωγή κατόχων 
εκμεταλλεύσεων που δεν 
ανήκουν σε καμία ομάδα 
παραγωγών σύαωωνα με το άρθρο 
24 του Καν.(ΕΚ) 2200/96.............

(οδός-αριθμός-ταχ. τομέας) Ο ΑΪΤΩΝ .



' , Υ Π Ό Δ Ε Ι Γ Μ Α '  Β '
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ

ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
(Υποβάλλεται από την Ομάδα παραγωγών στο Τμ. ΠΕΕ

της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης)

1. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.................... ΑΡ. ΠΡΩΤ.
α) Επωνυμία της Ομάδας παραγωγών............................

Εδρα..................................................  Αρ. Τηλ
β) Περιοχή και θέση του τόπου απόσυρσης.................
γ) Ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η απόσυρση ...
δ)

ΕΙΔΟΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΣΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑ-
ΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΑΘ.

ΒΑΡΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗ

ΣΕΙΣ

ε) Προτεινόμενος τρόπος διάθεσης του αποσυρόμενου προϊόντος: 
(1) Δωρεά διανομή σε Ιδρύματα, Σχολεία κλπ

(2) Διάθεση για ζωοτροφές

(3) Μη επισιτιστικοί σκοποί

(4) Αλλοι προορισμοί

2. ΔΗΛΩΣΗ : Δηλώνεται υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω 'στοιχεία από α έως 
,και ε είναι αληθή και ακριβή και τίθενται στην διάθεση των αρτιοδίων 
οργάνων για έλεγχο. -

Η ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της Ομάδας.

Ο ΑΪΤΩΝ
Ονοματεπώνυμο.........................
Υπογραφή ...................................
Σφραγίδα.....................................  Ημερομηνία........................

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε ημέρα θα συμπληρώνεται και θα υποβάλλεται μια 
■αίτηση κατά προϊόν με τα στοιχεία κάθε ποικιλίας σε ξεχωριστή · 
-οριζόντια γραμή



Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Γ

ΕΛΛΗΗΙΚΙ-Ι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
'ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΛΫΤ/ΣΗ -
Δ/ΝΣΙΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.......................

ΒΕΒΑΙΩΣΙ-Ι ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΘ£ΥΡΟΜΕΝΩΝ.................
Βεβαιώνεται ότι, μετά πο δειγματοληπτικό ποιοτικού έλεγχο το προϊόν που αναφέρεται στη
αίτηση με αρ. πρ. Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης........................... ανταποκρίνεται τη στιγμή του
ελέγχου στους ισχύοντες κανόνες ποιότητας ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ 

Ο Μ Α Δ Α Σ  ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΣΩΝ 

ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ '

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 
(10311)

ΣΥΝΟΛΟ:

Αριθμός μεταφορικού μέσου 
Παρατηρήσεις: ..............................

Ημερομηνία ελέγχου

Για το ακριβές του βάρους 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ωρα ζύγισης Για τον ποιοτικό έλεγχο
Ο Ελεγκτής........................................

(ονοματ/μο - υπογραφή)

(ονοματ/μα - υπογραφές) 
α. Συσκευασία 
β. Μέγεθος (χιλ/στά)



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 
Π ΡΟ ΪΟ Ν ΤΟ Σ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΠ (Τ)

(ΚΑ Ν. (Ε .Ο .Κ .)........................)

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Δ'

. α. Επωνυμία της ομάδας παραγω γώ ν........................................
Ε δρ α .....................................................................Αρ. Τηλεφ.

β. Περιοχή και θέση του τόπου απόσυρσης.........................
Ημερομηνία α π ό σ υ ρ σ η ς.......................................................

γ. Επωνυμία - Δ/νση του Ιδρύματος, Σχολείου κ λπ ...............

δ. Αριθμός και τύπος μεταφορικού μέσου 
ε. Αυςων αριθμός του Υποδείγματος Γ. 
στ.Αριθμόρ φορτωτικής________ ■

ίΡΟΪΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Π Ο ΙΟ Τ Ι

Κ Η
Κ Α ΤΗ ΓΟ

ΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΣΩΝ

ΣΥΣΚΕΥ-
ΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣΚΑΘΑΡΟ ΜΙΚΤΟ

| 1
ζ. Ημερομηνία π α ρ ά δ ο σ η ς............................................................. ..............
η. ΔΗΛΩΣΗ: Δηλώνεται υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία από α έως ζ είναι 

ν,ηθή και ακριβή (.η παρούσα δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
αάδας παραγωγών)

Ο ΔΗΛΏΝ
(ονοματ/μο - υπογραφή - σφραγίδα)

Η Επιτροπή παραλαβής και διάθεσης Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.....................

.......................................................................  ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

.......................................................................  ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΛΛΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

........... ...........................................................  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ονομ/μο - υπογραφή - σφραγίδα)

. ΒΕΒΑΙΩΣΗ : Ο νόμιμος εκπρόσωπος του :
Σ χολείου ............................................................
Φυλακών.................................................. ........  Ο ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
Σωφρονιστικού Ιδρύματος............................  ΕΛΕΓΚΤΗΣ
Κατασκήνωσης................................................
Νοσοκομείου...................................................
Γηροκομείου.....................................................
Αλλες περιπτώ σεις.........................................

7) Κάθε ημέρα διάθεσης και παραλαβής αποσυρομένου ποριοντος θα 
υμπληρώνεται και θα υποβάλλεται ενα έντυπο για κάθε Ιδρυμα, Σχολείο κλπ



2

Βεβαιώνω ότι την ................................(ημερομηνία) παρέλαβα από την Ομάδα
Παραγωγών ..................................................................................  (επωνυμία) το ανωτέρω
προϊόν και δηλώνω ότι τούτο θα χορηγηθεί δωρεάν για τις ανάγκες του Ιδρύματος 
που εκπροσωπώ, ότι είναι επιπλέον της ποσότητας που αγοράστηκε κανονικά και ότι 
θα επιτραπεί ο έλεγχος από αρμόδιους ελεγκτές του Υπ. Γεωργίας.

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ
(Ονοματ/μο, υπογραφή, σφραγίδα)

Κάθε άτομο που δηλώνει ψευδώς για να λάβει αποζημίωση ή βοηθά άλλο 
άτομο να λάβει αποζημίωση διώκεται ποινικά.



Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α '  Ε ' 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

λΠΟΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ

Υ α. Επωνυμία της ομάδας παραγωγών..............................
Εδρα ....................................................  τηλεφ............

β. Περιοχή και θέση του τόπου απόσυρσης

γ. Ονοματεπώνυμο και Δ/νση του Κτηνοτρόφου

δ.
ΊΡΟΙΟ Ν ΠΟΙΚΙΛΙΑ Π Ο ΙΟ ΤΙΚ Η

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΕΣΩΝ
ΣΥΣΚ7ΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΟ

ΒΑΡΟΣ

Π Α ΡΑ ΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ

ε. ημερομηνία παράδοσης

στ) ΔΗΛΩΣΗ:Δτιλώνεται υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία από α 
ως ε είναι αληθή και ακριβή (η παρούσα δήλωση υπογράφεται από τον 
όμιμο εκπρόσωπο της ομάδας παραγωγών).

Ο ΔΗΛΩΝ
(ονομ/μο - υπογραφή - σφραγίδα)

Επιτροπή Διάθεσης της Δ/νσης Γεωργίας

(ονομ/μο - υπογραφή - σφραγίδα) ■

. ΒΕΒΑΙΩΣΗ : Ο υπογεγραμμένος............................................................
^βαιώνω υπεύθυνα ότι την................(ημερομηνία) παρέλαβα το ανωτέρω
εριγραφόμενο προϊόν από την ομάδα παραγωγών................. :....................
α να το χρησιμοποιήσω αποκλειστικά και μόνο σαν κτηνοτροφή και ότι 
ϊ δεχθώ το έλεγχο από τους αρμόδιους ελεγκτεςτου Υπ. Γεωργίας.

Ο ΔΗΛΩΝ
(ονομ/μο - υπογραφή - σφραγίδα)

α κάθε μέρα διάθεσης και παραλαβής αποσυροαένου προϊόντος θα 
υμπληρώνεται και θα υποβόιλλεται ένα έντυπο1 κάθε κτηνοτροφο



Απόδειξη εισπράξεως δρχ...................................

0  υπογεγρααιιένος ....................................
όμιμος εκπρόσωπος της ανωτέρω ομάδας παραγωγών εισέπραξα την 
........................ (ημερομηνία) από το ν ............................................... .

ο ανωτέρω ποσό δρχ...........................................

0  ΛΑΒΩΝ-
(ονομ/μο - υπογραφή - σφραγίδα)

ί Κάθε άτομο που δηλώνει ψευδώς για να λάβει αποζημίωση ή 
οηθάει άλλο άτομο να λάβει αποζημίωση διώκεται ποινικά.



Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  ' Σ Τ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ
ΜΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Επωνυμία της Ομάδας παραγωγών που απέσυρε και διαθέτει το προϊόν:

Εδρα:...........................................................................................................

Περιοχή και θέση του τόπου απόσυρσης (παραλαβής)........................... .

Περιοχή και θέση του τόπου διάθεσης....................................................

Αριθμός μεταφορικού μέσου....................................................................

ΕΙΔΟΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

. Τρόπος διάθεσης του προϊόντος......
(τεμαχισμός - συμπίεση - βαφή κλπ)

Ωρα άφιξης του φορτίου......................

Βεβαιούται ότι ελέγχθησαν τα ανωτέρω περιγραφόμενα για διάθεση 
οϊόντα και διετέθηκαν όπως αναφέρεται ανωτέρω

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία διάθεσης

ονομ/μα - Υπογραφές)



Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  ' Ί ;
ΓΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜ ΗΣ Α Π Ο Σ Υ ΡΘ Ε Ν Τ Ω Ν .......................ΜΗΝΟΣ................................... ΠΕΡΓΌΔΟΥ
1ΑΙΟΥΧΟΥ ΟΜ ΑΔΑΣ Π ΑΡΑΓΩΓΩΝ ......................................................................................................
................................................................................................................. ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ............... :.................

'Μ ΗΝΙΑ
ΥΡΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΙΛΩΝ

ΣΥΜ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΙΔΑΓΕΠ

ΤΙΜΗ
Μ ΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

|
I ΣΎΝΟΛΑ 1 1

ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΑΙΩΣΗ (ανάλογα ιιε τον τρόπο διάθεστκ)
Α ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ( )

1 1 I 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 1
■ ΣΥΝΟΛΑ 1 1

ά μέγεθος σε 
ωριστές οριζόντιες

1 1
ι ι 1

ααέζ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ( )

Β. ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ (_____________ )

ΣΥΝΟ.ΑΑ 
ι μέγεθος σε 
οριστές οριζόντιες 
.ιμές)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ (____________)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΣΥΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ Ε Ξ Ο Δ Α ...........................
ΜΕΙΟΝ ΕΣΟ ΔΑ .........................................................
ΠΛΗΡΩΤΕΟ Π Ο ΣΟ .................................................

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΠΩΣ ΠΡΟΞΚΥΎΞ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
δοθέντων βεβαιώσεων ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου
ρόμενων προϊόντων, β) των αποδεικτικών διάθεσης αποσυρόμενων
τω ν, από τις αντίστοιχες Επιτροπές παραλαβής και διάθεσης ■*

ΐρόμενων προϊόντων, καθώς και γ) >ων λοιπών εις της διάθεση "*
:ηρεσίας μας στοιχείων Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΞΒΑΙΟΥΤΑΙ της Ο μ. Παραγωγών
ανωτέρω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. ΟΝΟΜ/ΜΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

...................................................... 199....

ΒΕΒΑΙΩΝ
:/νος του τμ. Παρέμβασης

ΕΘΕΏΡΗΘΗ 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΑΙ
ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΝΌΜ ΙΜ Ο ΤΗΣ ■ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

•»ίνομ/μο - υ π ο γ ρ α φ ή ) (ο νο μ /μ ο  - υπογραφ ή  - σφ ραγίδα)



ΤΟΠΟΣ
ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

(α)

ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΤΟΠΟΣ

ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(β)

*—**■* ··< *· »- /* χ  ι  ι  ι . ι η  χα.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ" 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ α 

και β σε 
ΧΙΛ/ΤΡΑ

ι \ 1 V 1 1 1 ¿-4  ι  1. 1  Κ . /  Χ -έ  X

ί 1ΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΙΚΤΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ 
(100 κιλά)

ΔΑΓΙΑΝΙ-Γ 
ΜΙΚΤΟΥ 
ΒΑΡΟΥΣ 
(100 κιλά)

ΚΑΤ'
ΑΠΟΚΟΠΗ

ΠΟΣΟ
ΠΑΙ-ΙΡΩΤΕΩ

ΠΟΣΟ

4

•

ΣΥΝΟΑΟ

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΩΑΗΣΗΣ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΩΝ. ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΕ ΚΤΡΙΝ ΟΤΡΟΦΟΥΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΠΩΑΗΘΕΙΣΑ 

ΠΟΣΟΤΗΣ (ΚΙΛΑ)
ΤΙΜΙΊ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΔΡΧ)
ΠΟΣΟ ΠΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ (ΔΡΧ)
1.
2.
3.
4.
5.

ΣΥΝΟΑΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Βεβαιούται όπως προέκυψε από τον έλεγχο των αναλυτικών δικ/κων, (Ονορ/|ΐο-υπογραφή-σ<ρραγίδα)
ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή ΕΘΕΩΡΗΘΗ

.................................... .....199.. Ο Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ ·» (ονομ/μο-υπογραφή-σφραγίδα)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΠΕΕ 
(ονομ/μο-υπογραφή-σφραγίδα)

ίΐ/)·ροί17-2



Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Θ '

Δηλώνω ότι:

Τα αποσυρόμενα προϊόντα τηρούν τους ισχύοντες κανόνες 
οιότητας

Εχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της 
.-ροστασίας του περιβάλλοντος όσον αφορά τις ενέργειες απόσυρσης.

ί. Τα υποβαλλόμενα δικ/κά απόσυρσης προϊόντος......................... και
τοσότητας...................................... είναι ακριβή, αληθή και έγκαιρα.

Μ Η οικονομική αποζημίωση για την ανωτέρω ποσότητα θα 
πανεμηθεί στα μέλη της ομάδας παραγωγών, σύμφωνα με την ορισμένη 
:ιμή απόσυρσης.

5. Τα στοιχεία και λοιπά δικ/κα της απόσυρσης θα τηρηθούν για 
τερίοδο τουλάχιστον 10 ετών από το τέλος το έτους απόσυρσης και θα 
τίθενται στην διάθεση των αρμόδιων οργάνων σε κάθε Εθνικό ή 
Κοινοτικό έλεγχο

5. Αποδεχόμεθα όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από την 
Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και

7. Σε περίπτωση που κατά τους ελέγχους από Εθνικά και Κοινοτικά 
όργανα διαπιστωθεί αντικανονική λήψη οποιουδήποτε ποσού, το ποσό 
αυτό θα επιστραφεί οικειοθελώς εντός των προβλεπομένω χρονικών 
-ορίων από της σχετικής ειδοποίησης της Υπηρεσίας σας, ή άλλως κατά 
την διαδικασία του Ν. 992/79.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.......

Ο ΔΗΛΩΝ

(υπογραφή - σφραγίδα)



Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Γ
¡1

Αναλυτική κατάσταση παραστατικών (τιμολογίων) για......................... (προϊόν,) Μηνός

Αριθμός Τιμολογίου Κιλά Χρήματα

■

Σύνολο ■

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Ο Δ/ντης 

Αγ. Ανάπτυξης



¿/ρίάίΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Αποδέκτες προς Ενέργεια

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυςης-Εδρες τους

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης η Δ/νσεις Γεωργίας-Εδρας τους

3. Δ/νση Τυποποίησης Μεταποίησης και Ποιοτικού

4. Δ/νση ΠΑΠ δενδροκηπευτική στο Υπουργείο

5. Δ/νση Αγροτικού Συνεργατισμού και ομαδικών
δραστηριοτήτων-στο Υπουργείο

6. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρησης στη ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ

Β. Αποδέκτες για Κοινοποίηση

1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης

2. Γραφείο Υπουργού Εθνικής Οικονομία;

3. Γραφείο Υπουργού Γεωργίας

Γραφείο Υφυπουργού Γεωργίας κ. Σωτηρλή 

5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα·κ. Β. Σιουμάλα 

>: Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Κόυμαντάκη 

■7. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Φυτικής Παραγωγής

4. Γραφείο Γεν. Δ/ντη ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ

*. Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης

ελέγχου-στο Υπουργείο

0. ΠΑΣΕΓΕΣ-Αθήνα



Ά ρθρο  15

Κάθε προηγούμενη απόφασή μας σχετική με το θέμα της παρούσης 
καταργείται.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Συνημ. : 9 Πίνακες

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΊΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Α.ΠΑΠΑΔ ΟΠΟ Y A Ο Σ Γ. ΠΑΠΑΝΤ ΩΝΙΟ Y ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ
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