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  Στην ΚΕΝΕ κατατίθεται σήμερα, η τροπολογία για τη σύσταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Αγροτικών Συνεταιρισμών
  

Σύμφωνα με πληροφορίες  της ΚΕΟΣΟΕ το σχέδιο νόμου του  ΥΠΑΑΤ με τίτλο :«ΔΙΑΚΙΝΗΣ
Η ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ,      
κατατίθεται σήμερα 
8.5.2017
στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) και ακολούθως οδεύει προς
κατάθεση στην Βουλή. Είναι γνωστό ότι, το νομοσχέδιο αυτό διαλαμβάνει στο άρθρο 15, 
διάταξη, για την σύσταση περιφερειακών ομοσπονδιών αγροτικών συνεταιρισμών και
Εθνικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών.

  

Υπενθυμίζουμε ότι η διάταξη, έχει ως εξής:

  

  

Άρθρο 15

  

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016 (Α΄ 78)

  

  

1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4384/2016, προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8,
9 και 10, ως εξής:

  

«4. Το 51% τουλάχιστον των ΑΣ, που έχουν την έδρα τους στην ίδια Περιφέρεια και είναι
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εγγεγραμμένοι στο μητρώου του άρθρου 19 μπορούν να συνιστούν Ομοσπονδία Αγροτικών
Συνεταιρισμών, στο εξής Ο.Α.Σ.. Σε μία Ο.Α.Σ. μπορεί να συμμετέχουν και ΚΑΣ της παρ. 1,
που έχουν την έδρα της στην ίδια Περιφέρεια.

  

5. Η Ο.Α.Σ. εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε Αρχής και μεριμνά για την ανάπτυξη των
συνεταιρισμών, την ενθάρρυνση των συνεταιριστικών συνεργασιών και την προώθηση των
συνεταιριστικών αρχών και συνεταιριστικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Ταμείο
συνεταιριστικής εκπαίδευσης.

  

6. Η γενική συνέλευση της Ο.Α.Σ. συγκροτείται από τους αντιπροσώπους  των μελών της,
που εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του επόμενου εδαφίου. Οι ΑΣ και ΚΑΣ που είναι
μέλη της Ο.Α.Σ. εκλέγουν τους αντιπροσώπους στη γενική συνέλευση της ΟΑΣ σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.

  

7.Το 51% τουλάχιστον των Ο.Α.Σ. έχουν την δυνατότητα να συνιστούν την Συνομοσπονδία
Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδας, στο εξής Σ.Α.Σ.Ε, η οποία αποτελεί το ανώτατο
όργανο εκπροσώπησης των Ο.Α.Σ. και ΚΕΑΣ.

  

8. Η Σ.Α.Σ.Ε θα εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό και το εξωτερικό και θα επιμελείται
της τήρησης των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών από τα μέλη της. Ασκεί κάθε
δραστηριότητα για την προαγωγή των συμφερόντων των μελών της, διαδίδει με κάθε
πρόσφορο μέσο την ιδέα του συνεργατισμού και παρέχει κάθε βοήθεια στα μέλη της, για
την επίτευξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων της.

  

9. Η γενική συνέλευση  της Σ.Α.Σ.Ε συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Ο.Α.Σ., οι
οποίοι εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις τους. Κάθε Ο.Α.Σ. εκλέγει αντιπροσώπους
στη γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της. Οι ΚΕΑΣ
εκπροσωπούνται στην γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε. όπως το καταστατικό θα ορίσει.

  

10. Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε αποτελούν σωματεία και διέπονται από τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Θέματα σχετικά με της
αρχαιρεσίες, το χρόνο σύγκλησης, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής
συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου των Ο.Α.Σ. και της Σ.Α.Σ.Ε. διέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος νόμου περί ΑΣ. Οι ανωτέρω οργανώσεις εγγράφονται στο μητρώο
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του άρθρου 19 και η αρμόδια αρχή του άρθρου 18 εποπτεύει την νόμιμη λειτουργία τους. Οι
Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε. δεν ασκούν εμπορικές δραστηριότητες.»

  

Η διάταξη αυτή πιθανόν να έχει βελτιωτικές προσθήκες, δεδομένου ότι είχε τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση για ένα περίπου μήνα. 
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