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Με στόχο κι άλλες «Πίνδος»

Μέσα στον Ιούλιο - ίσως ακόμα και το πρώτο 15νθημερο του μήνα - αναμένεται να
κατατεθεί προς διαβούλευση το νέο ν/σ του ΥπΑΑΤ για τους συνεταιρισμούς που έχει
προαναγγελθεί από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑγροΤύπου το ν/σ θα κινηθεί στη βάση του
προηγούμενου νόμου (του 2810/2000 που κατάργησε ουσιαστικά ο Νόμος 4015/2011 του
τότε Υπουργού κ. Κώστα Σκανδαλίδη) αλλά θα κρατήσει από τον ισχύοντα νόμο κάποια
βασικά πράγματα που είναι γενικότερης αποδοχής όπως για παράδειγμα το μητρώο, την
εποπτική αρχή κ.α.

Αν και όλο αυτό το διάστημα η μεγάλη ανησυχία παραγωγών και συνεταιριστών έχει να
κάνει με το αν θα κληθούν εκ νέου - μέσα σε λίγα χρόνια - να αλλάξουν και πάλι μορφή,
τελικά αυτό αποφεύγεται. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, η μεγάλη αλλαγή που θα εισάγει
το νέο αυτό νομοθέτημα είναι η δυνατότητα συνένωσης Α.Σ. σε Ενώσεις ακόμα και σε
επίπεδο Επικράτειας.
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Κύκλοι του ΥπΑΑΤ που έχουν ασχοληθεί με το θέμα μας αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι το
νέο νομοσχέδιο, η σύνταξη του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα - θα προσπαθήσει
να δώσει ένα πλαίσιο ανάπτυξης των συνεταιρισμών που απέμειναν μετά τις αλλαγές που
επέφερε η εφαρμογή του Νόμου Σκανδαλίδη ενώ θα διατηρηθούν οι μορφές των
συνεταιριστικών οργανώσεων (Α.Σ., ΑΣΟ, Εταιρικές Συμπράξεις κλπ). «Μετά τον 4015
δημιουργήθηκε μια κατάσταση. Θα ήταν εγκληματικό να προσπαθήσεις να την γκρεμίσεις
πάλι», σημειώνουν χαρακτηριστικά στον ΑγροΤύπο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές αυτήν τη στιγμή στην χώρα υπάρχουν περίπου 150
συνεταιρισμοί που μπορούν να αξιολογηθούν σαν μια μικρομεσαία επιχείρηση. Το πρόβλημα
ωστόσο που παραμένει έχει να κάνει με την δυσπιστία των παραγωγών να ενταχθούν σε
αυτούς. «Αυτό θα μας οδηγήσει σε ένα νέο κατακερματισμό με μικρούς συνεταιρισμούς σε
όλη τη χώρα κάτι που δεν είναι κακό σε πρώτη φάση διότι δείχνει ότι ο κόσμος θέλει να
οργανωθεί. Αυτό θα το κρατήσουμε σαν πρωτοβάθμιο κύτταρο και στη συνέχεια όταν πλέον
αυτοί οι αγρότες μάθουν να συνεργάζονται και αισθανθούν την ανάγκη να ενωθούν σε
μεγαλύτερες επιχειρηματικές οντότητες θα έχουν πλέον την δυνατότητα να το πράττουν»,
μας εξηγούν από το ΥπΑΑΤ.

Για παράδειγμα με το νέο ν/σ θα δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ελαιουργικούς
συνεταιρισμούς να ενωθούν ώστε να μπορούν να σταθούν στον εγχώριο και διεθνή
ανταγωνισμό. Αυτό θα γίνεται μέσα από μια «Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών», μια
«Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών» δηλαδή η οποία όμως δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά
των προηγούμενων Ενώσεων - δηλαδή σε κάθε Π.Ε. να υπάρχουν μία ή δύο τέτοιες Ενώσεις
- αυτή η συνένωση θα γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας ή ακόμα και Επικράτειας ενώ και οι
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις θα παραμείνουν και θα παίζουν τον ρόλο που παίζουν και
σήμερα. «Η Ένωση αυτή των συνεταιρισμών θα δημιουργείται από τη στιγμή που θα υπάρξει
μια αναγκαιότητα για κοινή πορεία στην αγορά. Ο στόχος του νέου ν/σ θα είναι να
δημιουργηθούν ισχυρές οντότητες. Σήμερα δεν έχουμε στο συνεταιριστικό κίνημα παρά
μόνο στην Πτηνοτροφία με την "Πίνδο".

Για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά έχουμε 6 συνεταιριστικές οργανώσεις. Αυτές δεν
μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες γαλακτοκομικές εταιρείες. Αυτό πρέπει να
αλλάξει. Για να αλλάξει πρέπει να οικοδομηθεί λιθαράκι - λιθαράκι και να αλλάξει η
νοοτροπία των παραγωγών», μας αναφέρουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τέλος στο υπό κατάρτιση ν/σ θα προβλέπεται ότι πλέον μόνο οι μικρομεσαίες και άνω
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συνεταιριστικές ενώσεις θα μπορούν να εντάσσονται σε χρηματοδοτικά προγράμματα
(σχέδια βελτίωσης κ.α.). «Το κράτος πλέον δεν θα επιδοτεί δηλαδή ένα ελαιουργικό
συνεταιρισμό 50 ατόμων με παραγωγή 100 τόνους λάδι προκειμένου να δημιουργήσει ένα
ελαιοτριβείο διότι με τον τρόπο αυτό γέμισε όλη χώρα ελαιοτριβεία και συσκευαστήρια»,
επισημαίνουν κύκλοι του Υπουργείου στον ΑγροΤύπο.
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