
 
Παπακωνσταντίνου Δημήτρης  

Συντονιστής Θ.Ο  Γεωργίας & Τροφίμων   
Οικολόγων Πράσινων. 
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Οι Σ.Ν.Γ με   καταστατικό  προσαρμοσμένο   στο   

ν. 4015 /2011   έχουν πρόσβαση σε 
Επιχειρησιακά Προγράμματα  & σ΄ ενισχύσεις   

  Λειτουργούν ως περιβάλλον   Οικογενειακής 
εκμετάλλευσης 

  

 Συλλογικές δράσεις 
 (Με Κοινή εμπορία Εισροών – Εκροών) 

  

Κοινοί Κανόνες παραγωγής  και εμπορίας 
 

 Συμβολαιακή Γεωργία- Δημοπρατήρια  
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Συλλογική δράση για την Εμπορία Εισροών – 
Εκροών – Μείωση Κόστους, Αύξηση Τιμών 
Πώλησης Προϊόντων κ.λ.π.   

 

Εξασφάλιση της Συνέχειας και της 
Αξιοπιστίας  

 

Παραγωγή Ποιοτικών Προϊόντων με 
συγκεκριμένες προδιαγραφές  

 

Διαμόρφωση κλίματος Εμπιστοσύνης στην 
Αγορά  
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 Το κακό παρελθόν και παρόν των Κοινών 
Δράσεων    

 

 Ο αποπροσανατολισμός από Οικονομικές 
Οργανώσεις σε Συνδικαλιστικές και Πολιτικές 

 

 Η έλλειψη Παιδείας, κοινών δράσεων και 
Επικοινωνίας  
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• 1.Οι ΣΝΓ επιδιώκουν να προσδιορίσουν και να 
αποδεχθούν εκείνον τον όγκο γεωργικής παραγωγής  

• που μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία 
(μεταποίηση) και να πωληθεί με κέρδος 

• 2. Οι παραδοσιακοί  επιδιώκουν συνήθως να 

• μεγιστοποιήσουν τον όγκο των προϊόντων που 
διαχειρίζονται για να εξασφαλίσουν οικονομίες 
κλίμακας και ισχύ στην αγορά 
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• 1.  Οι ΣΝΓ εφαρμόζουν  την αρχή  της «κλειστής 
πόρτας» και αποδέχονται ως μέλη έναν περιορισμένο αριθμό 
αγροτών-μελών. 

•  Μόλις συμπληρωθεί ο όγκος της ποσότητας γεωργικών προϊόντων 
που έχει προσδιοριστεί ότι θα μεταποιεί ο συνεταιρισμός, η «πόρτα 
κλείνει» και δεν γίνονται δεκτοί ως μέλη άλλοι παραγωγοί 
 

• 2. Οι παραδοσιακοί συνεταιρισμοί εφαρμόζουν συνήθως μια πολιτική  
“ανοικτής πόρτας” και αποδέχονται ως μέλη όλους τους 
αγρότες  που επιθυμούν να γίνουν μέλη τους.  

• Επιδιώκουν να εγγράψουν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό 
παραγωγών ως μέλη του συνεταιρισμού για 

• να μεγιστοποιήσουν τον όγκο των προϊόντων που διαχειρίζονται. 
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1.Σε έναν ΣΝΓ, κάθε μέλος έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση να:  

• παραδώσει μια σταθερή ποσότητα προϊόντος κάθε 
έτος με συγκεκριμένα, ποιοτικά χαρακτηριστικά.  
Αυτό ισχύει ανεξάρτητα αν το μέλος παράγει λίγο ως 
πολύ από αυτό το προϊόν σε ένα δεδομένο  έτος.  
Η ικανοποίηση ενός ελλείμματος παραγωγής ή η 
διάθεση της  πλεονασματικής παραγωγής είναι 
ευθύνη του παραγωγού-μέλους, και  όχι του 
συνεταιρισμού. 
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2. Οι παραδοσιακοί συνεταιρισμοί συνήθως είτε 
δέχονται: 

•  (α) οποιαδήποτε ποσότητα προϊόντων επιλέγουν να 
παραδώσουν τα μέλη ή 

•  (β) απαιτούν από τα μέλη να παραδώσουν 
ό,τιδήποτε παράγουν ή ο,τιδήποτε παράγεται σε μία 
καθορισμένη γεωργική έκταση.  

• Κάτω  από αυτά τα σενάρια, ο συνεταιρισμός 
παραλαμβάνει μία αβέβαιη και μεταβλητή ποσότητα 
προϊόντος κάθε έτος που αναμένεται να «διατεθεί» 
στην αγορά προτού έρθει η επόμενη συγκομιδή. 
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 Οι ΣΝΓ απαιτούν συνήθως μια ουσιαστική 
απευθείας επένδυση. 
 Οι επιμέρους ατομικές επενδύσεις των μελών δεν 
είναι ομοιόμορφες αλλά  διαφοροποιούνται ανάλογα 
προς την ποσότητα του προϊόντος που το  μέλος 
έχει δεσμευτεί να παραδίδει κάθε έτος στο 
συνεταιρισμό. 
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• 2. Οι παραδοσιακοί συνεταιρισμοί απαιτούν 
συνήθως μια μικρή, ονομαστική συνεταιριστική 
μερίδα εκ μέρους όλων όσων επιθυμούν να γίνουν 
μέλη.  
 
Αυτή η τακτική είναι σύμφωνη με την επιδίωξη του 
συνεταιρισμού να «στρατολογήσει» όσο το δυνατό 
μεγαλύτερο αριθμό  μελών και να μεγιστοποιήσει τον 
όγκο παραγωγής. 
 Το απαιτούμενο  μετοχικό κεφάλαιο συσσωρεύεται 
κατά τη διάρκεια του χρόνου μέσω 

• παρακράτησης (μη-διανομής) του πλεονάσματος που 
δημιουργείται 

• από τις συναλλαγές των μελών με το συνεταιρισμό 
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• Σε έναν ΣΝΓ, το μετοχικό κεφάλαιο που 
συνδυάζεται με το δικαίωμα  παράδοσης προϊόντος 
στο συνεταιρισμό  

• μπορεί μόνο να μεταπωληθεί  σε άλλους παραγωγούς 
για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις  υπηρεσίες 
του συνεταιρισμού.  

• Υπό τον όρο της έγκρισης από το  διοικητικό 
συμβούλιο, η μεταβίβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σε  οποιαδήποτε τιμή συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα 
μέρη, ανεξάρτητα  με το εάν η τιμή αυτή είναι 
μικρότερη ή μεγαλύτερη από την τιμή που  πράγματι 
κατέβαλε αρχικά το μέλος που την πωλεί. 
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Εάν ένας παραδοσιακός συνεταιρισμός είναι 
επιτυχής, οι αγρότες-μέλη  απολαμβάνουν δύο κύρια 
οφέλη: 

• 1. Μία σταθερή διέξοδο της παραγωγής τους στη αγορά, 
σε μια δίκαιη  τιμή. 

• 2. Επιστροφές πλεονάσματος. 
 
Σε έναν ΣΝΓ, οι αγρότες-μέλη μπορούν να 
αποκομίσουν πρόσθετα οφέλη: 

• 3. Μπορούν να ρευστοποιήσουν την επένδυση τους στο 
μετοχικό κεφάλαιο του ΣΝΓ όταν θέλουν να μειώσουν ή 
να σταματήσουν τις συναλλαγές τους με το συνεταιρισμό. 

• 4. Δυνατότητα να αποκομίσουν οφέλη από την επένδυσή 
τους στο μετοχικό κεφάλαιο του συνεταιρισμού. 
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 Πολλοί ειδικοί θεωρούν πως οι ΣΝΓ είναι κατάλληλοι για να 
λύσουν πολλά από  τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι παραδοσιακοί συνεταιρισμοί. 

 Τα μέλη στους παραδοσιακούς ΑΣ  
• μπορεί να έχουν περιορισμένο ρόλο επειδή δεν είναι 

απαραίτητο να κάνουν μια σημαντική επένδυση για να  είναι 
μέλη. 

• Επίσης, μπορούν να σταματήσουν τις δοσοληψίες τους με τον 
συνεταιρισμό τους και να επιστρέψουν έπειτα πάλι ως ενεργά 
μέλη χωρίς κανένα κόστος.  

• Αυτό δεν είναι δυνατό σε ένα συνεταιρισμό Νέας 
γενιάς.  
Οι υποχρεώσεις των μελών είναι άμεσα συνδεδεμένες στο 
επίπεδο της απευθείας επένδυσής τους, η οποία είναι 
συνήθως σημαντική. 
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Παραδοσιακά, οι συνεταιρισμοί έχουν οργανωθεί  
για να μπορούν να  πωλούν οποιοδήποτε προϊόν  
παράγουν τα μέλη τους. 

 
•  Πολλοί  ΣΝΓ  αναπτύσσονται  με βάση ένα  

επιχειρησιακό σχέδιο  μάρκετινγκ με μια διαφορετική 
προοπτική.  

• Οι ιδρυτές εντοπίζουν τα  προϊόντα που θέλουν οι 
καταναλωτές και που μπορούν να παραχθούν από  τους 
τοπικούς αγρότες και συνεργάζονται με τα μέλη τους 
βοηθώντας τους να  παράγουν αυτά τα προϊόντα και 
αφού τα επεξεργαστούν να τα προσφέρουν στους 
καταναλωτές ικανοποιώντας κάποια συγκεκριμένη 
καταναλωτική  ζήτηση. 
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Οι πρώτοι ΣΝΓ δημιουργήθηκαν κατά την 
δεκαετία του 1980 στις ΗΠΑ και  έκτοτε 
έχουν επεκταθεί σε πολλές άλλες χώρες 
του πλανήτη. 

 

  Ωστόσο, το  πρότυπο των ΣΝΓ δεν 
εφαρμόζεται ακόμα στη χώρα μας . 

Μέχρι 1-07-2013  οι εγγραφές  των ΣΝΓ 
στην ηλεκτρονική βάση εποπτείας  του 
ΥΠΑΑΤ .  
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 Παραδοσιακοί Συν/σμοί:  
Μέχρι 1-07-2013  τροποποίηση του καταστατικού  
με προσαρμογή  στο ν.4015/2011 . 

 Όσοι δεν  εγγραφούν   στη Βάση του ΥΠΑΑΤ 
τίθενται σε  εκκαθάριση . 
 

 Οι Συν/σμοί  Νέας Γενιάς:  
Ιδρύονται στη βάση του νέου νόμου με : 
α) Συνεταιριστικό κεφάλαιο  30.000 €   
β) Πάνω από  20  μέλη  φυσικά πρόσωπα 
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  Νομικό Πρόσωπο: Συνεταιρισμός  Νέας   Γενιάς 
 Μέλη : 25  κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί  με 15 στρ   

ή νέοι γεωργοί εντός τριετίας με 15  στρ     
 Συνεταιριστικό Κεφάλαιο : 30.000 € 
 Συνεταιριστική  μερίδα : 1.200 € ..που συνδέεται με το 

παραγόμενο προϊόν  και τις παραδόσεις  των  Μελών . 
 Προαιρετική Μερίδα: εξαρτάται από το Επιχ .Σχέδιο ! 

  
 Τα μέλη να διαθέτουν το σύνολο της παραγωγής τους μέσω 

της Ο.Π  με εξαίρεση  ένα 10%   
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 Οφείλει να εγγραφεί στο Μητρώο  και να εκλέξει τα 
όργανα   με βάση το ισχύον  καταστατικό   
 

 Η πρώτη εγγραφή στο Μητρώο  γίνεται με απόφαση 
του ΥΠΑΑΤ  μετά  από   αίτηση  της ΟΠ. 

 Μέχρι 1 Μαρτίου  να  υποβάλλει  ετήσια  δήλωση . 

 Αν σε (3) έτη δεν έχει δραστηριότητα διαγράφεται 
  

 Στην οικεία  Περ. Ενότητα   μπορεί να λειτουργεί ως  η 
μόνη ΟΠ ανα  προϊόν  ή  να  συνεργάζεται με τις άλλες 
ΟΠ  μέσα  από   Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη  
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 Προσωρινή Επιτροπή - Ιδρυτική  Συνέλευση  Μελών  

 Συναπόφαση για  την ίδρυση  Ομάδας Παραγωγών  -ΓΣ 

 Έγκριση του καταστατικού -ΓΣ 

 Εκλογές  και ανάδειξη   Διοίκησης -ΓΣ 
 Σύνταξη Εσωτ. Κανονισμού και Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού-ΔΣ 

 Απόφαση για Αναγνώριση ως  ΟΠ από ΓΣ 

 Εγγραφή στο Μητρώο  του ΥΠΑΑΤ –ΔΣ  

 Απόφαση για   εκσυγχρονισμό –Σύνταξη Επ.Προγρ- .ΓΣ 

 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγρ.-ΓΣ 

 Υλοποίηση –ΔΣ  
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