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Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Π Ο Ρ Ε Ι Α
ΔΡΑΣΗ —  ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ —  ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Έτος 4« - Τεύχος 14 (Β ' Τρί,μηνο 1989: (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος)

I ......— .. .......................... Γ,-τπ— .. ............ ι .... ....................

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Γ. Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Η Σ
Η Εταιρεία των Φίλων του Συνεργατισμού πενθεί το θάνατο του Προέ

δρου της Γ ΙΑ Ν Ν Η  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ» που συνέβη την 1η Ιουνίου 1989, ύστε
ρα από σύντομη ασθένεια.

Τα μέλη της Εταιρείας και ιδιαίτερα τα μέλη του Δ.Σ. της, που είχαν 
την καλή τύχη να συνερχασθούν στενά με το Γιάννη Στρογγύλη, δεν θα 
Εεχάσουν την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, το σθένος του και' την 
αφοσίωσή του στην υπόθεση των Συνεταιρισμών, τους οποίους υπηρέτη

σε με γνώση και αντικειμενικότητα σε ολόκληρη τη 2ωή του.

Το περιοδικό «Συνεταιριστική Πορεία» του οφείλει πολλά. Επί προε
δρίας του ξεκίνησε, στέριωσε και εκτιμήθηκε.

Στσ προηγούμενο τεύχος φιλοξένησε το κείμενο του Γιάννη Στρογ- 
γύλη «Συνεταιριστικά Προβλήματα - Επισημάνσεις - Θέσεις - Απόψεις», 
που ο ίδιος, στη διάρκεια της ασθενείας του, το χαρακτήρισε ως το «κύ
κνειο άσμα» του, με τη νηφαλιότητα και το ρεαλισμό που τον χαρακτήρι-

ιΐϋρι
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Γιάννης Γ. Στρογγύλης

Ζαν ως την τελευταία πνοή του. 
Το νεκρό αποχαιρέτηοε εκ μέρους της Εταιρείας ο κ. Ν. Πατρίκιος, 

με τα ακόλουθα λόγια:

«Είναι στιγμές στον άνθρωπο που στα
ματά ο λογισμός και η γλώσσα αδυνα
τεί να πει με λόγια αυτά που· αισθάνε
ται η -καρδιά.

Σ ’ αυτή τη δύσκοληι θέσηι βρίσκομαι 
κι εγώ αυτή τη στιγμή μπροστά σιου, α·- 
γαπητέ και αξέχαστε Γιάννη, για να 
σου ¡απευθύνω με βαθίειά συγκίνηρη και 
πόνο τον τελευταίο χαιρετισμό από εμάς 
του συναδέλφους σου, τους συνεργάτες 
σου, τους φίλους σου, από· τίους οποίους 
τόσο πρόωρα· έφυγες, αφήνοντας ένα δυ
σαναπλήρωτο κενό.

Γιατί υπήρξες ένας διακεκριμένος και 
καταξιωμένος συνάδελφος, ένας ολοκλη
ρωμένος επιστήμων, ένας πιστός και καρ* 
διάκος φίλος και ένας εκ των κορυ
φαίων συνεταιριστών της χώρας μας, 
που τόσο σε έχει ανάγκη, ιδίως τώρα.

Κατέλαβες δίκαια και αξιοκρατικά 
τις πιο σπουδαίες και νευραλγικές θέ
σεις της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος, 
στο ¡επιστημονικό προσωπικό του Εποπτι
κού κλάδου· που· ανήκες, και την οποία 
υπτρέτηρες επιτυχώς κιαιι με κοινή ανα
γνώριση, επί μία τεσσαρακονταετία.

Ελάμπρυνες με το όνομά σου τα α
ξιώματα που αξιοκρατικά και δίκαια 
κατέλαβες, τόσο στην Αγροτική Τράπε
ζα, όσο και σε άλλους τομείς, όπως 
Πρόεδρος της Εταιρείας των Φίλων του 
Συνεργατισμού·, όπου ο:’ εκλογών επα
νειλημμένων 'εκλεγόσουν1, «Παρ^νασβύς» 
κλπ.,

Ήσουν άξιος λειτουργός αλλά και α
καταμάχητος αγωνιστής όσον ουδείς άλ
λος και η προσφορά σου στον τραπεζικό 
τομέα και στη: συνεταιριστική' κίνηρη, 
της χώρας μιας ήταν1 τόσο μεγάλη!, ώστε 
δίκαια κατατάσσεσαι στους κορυφαίους 
συνεταιριστές της πατρίδας μας.

Αγωνίστηκες σκληρά για να αποφύ
γουν οι Συνεταιρισμοί κάθε κομματική

παρεκτροπή και πάλαιψες δυνατά για 
να κρατηθούν μακριά από την κρατική 
εξάρτηση.

Υπηρέτησες την αγροτική Τράπεζα 
και το Συνεταιριστικό- κίνημα, με πίστη, 
με ειλικρίνεια, με ανιδιοτέλεια, με συ
νέπεια και εργατικότητα ακατάβλητη, 
που όλοι εμείς οι φίλα σου, α  συνερ
γάτες σου και οι συνάδελφοί σου κα
μαρώναμε και σε είχαμε ως παράδειγ
μα προς μίμηση.

Υπηρέτησες την πατρίδα μας,, στο έν
δοξο Σώμα των Εφέδρων Αξιωματικών 
και μετέσχες στον πόλεμο της Αλβανίας 
ως έφεδρος αξιωματικός, όπου και έτυ- 
χες τιμητικών διακρίσεων.

Ήσουν από τους ολίγους ανθρώπους 
που είχες στο μέτωπό σου τη σφραγίδα 
της δωρεάς.

Εδημιούργησες, μαζί με την ενάρετη, 
πιστή, στοργική και εκλεκτή σύντροφο 
της ζωής σου, μιά εξαίρετη οικογένεια 
και ευτύχησες να δεις τα παιδιά σου 
επιστήμονες και επαγγελματικά απον.α- 
τεστημένους οικογενειάρχες, τους οποί
ους τώρα, από κει ψηλά που πήγες, θα 
καθοδηγείς και ·θα προστατεύεις.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττι
κής γης που θα σε σκεπάσει, αγαπ’η- 
μένε και αξέχαστε Γιάννη, και η μνή
μη σου σε μας θα μείνει άσβυστη. Σου 
υποσχόμεθα δε οι επιζώντες φίλοι και 
συνεργάτες σου, να συνεχίσουμε το δύσ
κολο έργο της έκδοσης του ϋεριο&,κού 
«Συνεταιριστική Πορεία», ακολουθώντας 
τα διδάγματα σου.

Αιώνια σου η μνήμη».

2 Ιουνίου 1989 Ν. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 
(Για την Εταιρεία των Φίλων 

του Συνεργατισμού)
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Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Η Σ

ΒΙΟ ΓΡΑΦΙΚΑ STCIXEIA

Γεννήθηκε το 1913 στην Αμφίκλεια Φθιώτιδος. Πτυχιούχος της Νομικής Σ χ ο 
λής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Α νωτέρας Σχολής Γεωργοοικονο- 
μικών Σπουδών. Τέως δικηγόρος.

Υπηρε«Μο*ή εξέλιξη αχην Α.Τ.Ε.

Προσλήφθηκε στην ATE με εξωτερικό διαγωνισμό ω ς πρώτος επιτυχών. Υ
πηρέτησε ω ς  Επόπτης σε διάφορα Υποκαταστήματα.

Μετά την οητελευθέρωση χρησιμοποιήθηκε στον εσωτερικό έλεγχο των εργα 
σιών διομηχανοποιήσεως δάμβακος ΚΥΔΕΠ κατοχικής περιόδου.

Προήχθη σε Τμηματάρχη κοα’ απόλυτη εκλογή.
Τοποθετήθηκε πρώτος οπτό τη σειρά του κατά το 1951, ω ς  Προϊστάμενος Επι- 

θεωρήσεως Συνεταιρισμών Κοζάνης και στη συνέχεια Βόλου και Λάρισας (1951 - 
1968). Στη συνέχεια υπηρέτησε ω ς  Προϊστάμενος Τμήματος Ενώσεων Συνεταιρι
σμών, ω ς  Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Συνεταιρισμών και Γεωργικών Βιομηχανιών 
και κατόπιν ω ς Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συνεταιρισμών. Σ το  βαθμό του Υπο
διευθυντή προήχθη πάλι κογγ' απόλυτη εκλογή.

Εκπροσώπησε την ATE σε επιτροπές και εταιρείες μετοχικού ένδιαφέρσντός 
της, όπ ω ς η Επιτροπή μελέτης αναμόρφωσης της αγροτικής πίστης, η Επιτροπή 
σχεδίου ανάπτυξης συνεταιριστικής εκπαίδευσης, η Εταιρεία Τεχνικού Εξοπλισμού 
Αξιοποιήσεως Αγροτικών Προϊόντων (ΕΤΕΑΠ ). Στην τελευταία χρημάτισε Αντι
πρόεδρος του Δ .Σ . και Π ρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της. Υπήρξε επίσης τα 
κτικό μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου «Π αρνασσός» από το  1977 μέχρι το θά
νατό του.

Για τις υπηρεσίες του στην ATE του απενεμήθη «Ευαρέσκεια Διοικήσεως».

Μελέτες - άρβρ«
Μερικοί τίτλοι από μελέτες και άρθρα  του:

—  Η δράσις των Γεωργικών Συνεταιρισμών κατά την κατοχικήν και μεταπολεμι
κήν περίοδον εις το έργον των ανταλλαγών (1945).

—  Κράτος και συνεταιριστική πολιτική (1959).
—  Νικόλαος Μιχόπουλος, απόστολος του Συνεργατισμού (1958).
—■ Οι συνεταιρισμοί και το ελεύθερον εμπόριον (1962).
—  Προέλευσις, έννοια και τρόπος λειτουργίας του Συνεργατισμού (1964).
—· Η πιστοδότησις των συνεταιρισμένων αγροτών και ο συλλογικός δανεισμός 

(1973).
—  Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί εντός της Κοινής Α γοράς (1975).

Srp«ri«ri>tés διακρίβείί

—  Μετάλλιο εξαιρέτων πράξεων (δις)
—  Πολίμικός σταυρός.
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Γιάννης Γ. Στρογγυλής

—  Αργυρούς σταυρός Γεωργοίυ Α ' μετά ξιφών
—  Εύφημος μνεία (δ ις).

Υηηρεοίες ατην «Εταιρεία των' Φίλων του Σονεργατιαμβύ»
Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας και στη συνέχεια επί πολλά έτη Γενικός Γραμ

ματέας της. Μετά το θάνατο του Προέδρου της και μεγάλου συνεταιριστή Δημ. Θ. 
Πάνου, εξελέγη Π ρόεδρός της το  1986, όπου και πρόσφερε τις υπηρεσίες του μέχρι 
το θάνατό του. Επί προεδρίας του άρχισε η έκδοση του περιοδικού «Συνεταιρι
στική Πορεία», στο οποίο υπήρξε οπτό τους δασικούς συντελεστές.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των Φίλων του Συνερ

γατισμού, που με οδύνη πληροφορήθηκε το θάνατο του Γ ΙΑ Ν Ν Η  

ΣΤΡΟ ΓΓΥ Λ Η , Προέδρου της Εταιρείας των Φίλων του Συνεργατι

σμού και από τους πρωτεργάτες για την ίδρυσή της, ο οποίος σε ο

λόκληρη της επαγγελματική σταδιοδρομία του και μέχρι το θάνατό 

του πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες στους συνεταιρισμούς, συνήλθε 

εκτάκτως την 1.6.1989 και

Ψ ΗΦ ΙΣΕ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. Να εκφρασθούν τα βαθύτατα συλλυπητήρια στους οικείους του.

2. Να κατατεθεί στέφανος στη σορό του εκλιπόντος.

3. Να παραστεί σύσσωμο το Δ.Σ. στην κηδεία του.

4. Να εκφωνηθεί επικήδειος από τον κ. Νικ. Πατρίκιο, Ταμία της 

Εταιρείας και επί πολλά χρόνια συνεργάτη του εκλιπόντος.

5. Να αναρτηθεί η φωτογραφία του αείμνηστου Προέδρου στα 

Γραφεία της Εταιρείας.



Ο ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ Γ )

Του H A N S  H. M Ü N K N E R  **

Καθηγητή του Πανεπιστημίου M A R B U R G

I . Οι Συνεταιρισμοί ως Ενώσεις Προσώπων
Ως γνωστόν οι συνεταιρισμοί δημιουργήθηκαν ως αντίβαρο («αντιπρότυπο») 

απέναντι στον αχαλίνωτο φιλελευθερισμό, δηλαδή σαν εναλλακτική λύση στον ανε
λέητο ανταγωνισμό, και την χωρίς ενδοιασμούς ή προσωπικές φιλοδοξίες επιδίωξη 
του κέρδους από τους ισχυρούς εις βάρος των ασθενών. Επίσης ως αντιστάθμισμα 
έναντι της εξάρτησης από τη δύναμη του κεφαλαίου και ως ιμέσο κατά της άγνοιας 
και ανικανότητας των ανθρώπων να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις μιας εποχής 
με ταχύρρυθμες οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

1.1. Εγωισμός και Αλληλεγγύη

Ot συνεταιρισμοί λοιπόν είναι οργανώσεις αυτοβοήθειας στις οποίες άτομα με 
κοινές ιδέες συσπειρώνονται, ώστε με οργανωμένη κοινή δράση, να λύσουν τα προ
βλήματα τους, τα οποία το καθένα από μόνο του·, με τις δικές του δυνάμεις, δεν θα 
είχε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει, ώστε να μπορέσει να βελτιώσει τη δική του 
κοινωνική και οικονομική κατάσταση.

Οι συνεταιρισμοί είναι ταυτόχρονα οργανισμοί αυτοβοήθειας και αλληλοβοή
θειας. Αυτοβοήθεια και αλληλοβοήθεια δεν είναι σε καμμία περίπτωση συνώνυμα. 
Είναι περισσότερο έκφραση διαφορετικών αντιλήψεων για την ανθρώπινη φύση, 
μια διαφορετική εικόνα του ανθρώπου. Η αυτοβοήθεια ως αρχή του συνεταιρισμού 
ξεκινά από την πεποίθηση ότι η προσωπική τάση για ιδιοτέλεια αποτελεί το ισχυ
ρότερο κίνητρο για τη δραστηριοποίηση του ανθρώπου. Σ ’ αυτό «ναπαρατίθεται η

(*) Εισήγηση στην ημερίδα «Ο ανθρώπινος παράγων στο Συνεργατισμό», που οργάνωσε η 
ΑΣΕ (Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις) την 11.2.1089 στη Θεσσαλονίκη, με την ευκαιρία 
συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυσή της.

Ευχαριστίες εκφράζονται προς την ΑΣΕ για την παραχώρηση των εισηγήσεων προς δημο
σίευση στη «Σ. Π .» και για τη μετάφραση του κειμένου του Καθ. H. H. MUNKNER. Η «Σ.Π .» 
ευχαριστεί τον κ. Δ . Γαμβρούλη για την επιμέλεια του κειμένου.

(**) HANS - II. MUNKNER. Γεννήθηκε το 1935 στο ST O L P/POMERANIA της Γερμα
νίας. Διδάκτωρ του δικαίου, Καθηγητής γερμανικής και ξένης νομοθεσίας επιχειρήσεων και 
συνεταιριστικής Θεωρίας του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου PHILIPPS του MAR
BURG. ΣυνδιευΘυντής του Ινστιτούτου Συνεργατισμού Αναπτυσσόμενων Χωρών, στο οποίο είναι 
υπεύθυνος από το 1964 για τη λειτουργία ειδικού προγράμματος Συνεταιριστικής Οικονομίας 
Yta σπουδαστές αναπτυσσόμενων χωρών. Πρόεδρος της Γερμανοαφρικανικής Έ νωσης Δικαίου 
της Χαϊδελβέρνης. Μέλος του Δ .Σ . του Ιδρύματος Πλάνκετ για. Συνεταιριστικές Σπουδές της 
Οξφόρδης. Επισκέπτης Καθηγητής των Πανεπιστημίων PADJADJARAN, BANDUNG, Ινδονη
σίας. Από το 1963 πήρε μέρος σε πολυάριθμες ερευνητικές αποστολές ως Σύμβουλος σε θέματα 
συνεταιριστικής ανάπτυξης και αναθεώρησης της συνεταιριστικής νομοθεσίας, Έ λαβε μέρος στην 
αναθεώρηση της συνεταιριστικής νομοθεσίας της Σιγκαπούρης, της Μάλτας, της Ταϋλάνδης, του 
Λεσόθο, του Πακιστάν, της Γουινέας, της Ζιμπάμπουε κ.ά. Συγγραφέας αρκετών βιβλίων και 
πολλών άρθρων για συνεταιριστική ανάπτυξη και συνεταιριστική νομοθεσία Ευρώπης, Αφρικής, 
Ασίας.
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ΗΑΝβ Η. ΜΐΙΝΙίΝΕΚ: Ο παράγων άνθρωπος στους συνεταιρισμούς

ιδέα της αλληλοβοήθειας, αν υποθέσουμε ότι το άτομο είναι διατεθειμένο να προα
σπίσει τα συμφέροντα των πολλών και της αλληλεγγύης, είτε αυτή απορρέει από 
κοινωνική ευθύνη είτε από τη χριστιανική αγάπη προς τον πλησίον. Και εδώ θα 
πρέπει να διευκρινίσουμε τον όρο σε σχέση με την αλληλοβοήθεια, η οποία πε
ριορίζεται αποκλειστικά στον κύκλο των μελών του συνεταιρισμού, μια αρχή που 
οι Γάλλοι ονομάζουν αρχή της αποκλειστικότητας, δηλαδή αυτοβοήθεια στα πλαί
σια της ομάδας, η οποία κριτικάρεται από ορισμένους και χαρακτηρίζεται ως εγω
ισμός της ομάδας και ως αντίποδας της αλληλοβοήθειας, που αποτελεί τη γενική 
αρχή κάθε ενέργειας με στόχο το καλό όλων εκείνων που το έχουν ανάγκη αλλά 
και του συνόλου γενικότερα.

Η πείρα έχει δείξει ότι, μόνο του, το πρότυπο της αλληλεγγύης ως κίνητρο 
δεν επαρκεί μακροχρόνια για ν α . εξασφαλίσει τη συνεργασία μεταξύ των ατόμων 
μέσα στους συνεταιρισμούς. Πρέπει να γίνει συνείδηση στον καθένα ότι έχει νόημα 
να είναι μέλος σ ’ ένα συνεταιρισμό, για ν’ αναλάβει και τις υποχρεώσεις που α
πορρέουν για το κάθε μέλος. Τα πλεονεκτήματα του να είσαι μέλος θα πρέπει να 
είναι ξεκάθαρα και να υπερτερούν ή, τουλάχιστον, οι υποχρεώσεις και τα δικαι
ώματα των μελών ν’ αντισταθμίζονται κατά το δυνατό.

Επιτυχημένοι συνεταιρισμοί, δημιουργούνται μόνον τότε, όταν τα προσωπικά 
οφέλη του καθενός επιτυγχάνονται μέσα από μια πειθαρχημένη αλληλέγγυα συν
εργασία με τους άλλους.

Όταν δηλαδή έχουμε ένα συνδυασμό των ιδιωτικών κινήτρων και της αλλη
λεγγύης. Όταν, για παράδειγμα, τα μέλη με τις προσωπικές τους εισφορές και 
την παράλληλη ανάληψη μιας προσωπικής αστικής ευθύνης, δημιουργούν τις προϋ
ποθέσεις για να τους χορηγηθεί ένα τραπεζικό δάνειο, το οποίο από μόνοι τους δεν 
θα είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν, ενώ το αποκτούν τώρα ως συνεταιρισμός.

Προσπάθειες μύησης ατόμων για μια αλληλέγγυα συμπεριφορά, ώστε ευαι
σθητοποιούμενα να θέτουν το κοινό όφελος υπεράνω του ατομικού, μακροχρόνια ιδω
μένες, έχουν αποτύχει.

Στους συνεταιρισμούς το άτομο δημιουργεί δεσμούς με τη θέλησή του για την 
επιδίωξη καινών στόχων και την τήρηση κοινών κανόνων εάν αυτοί αποφέρουν τό
σο ατομικό όφελος, όσο και όφελος της ομάδας.

Στην περίπτωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί έμμεσα όφελος και για το κοινω-' 
νικό σύνολο (οργανωμένη αλληλεγγύη στηριγμιένη στην αυτοβοήθεια) . Αντίστοιχα 
εκφράζονται και οι βασικές αρχές συνεταιριστικής συνεργασίας: ελευθερία εισόδου 
και εξόδου - ισότητα των μελών σε δικαιώματα και υποχρεώσεις - δικαιοσύνη στην 
από κοινού χρήση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

1.2. Ανθρώπινοι συσχετισμοί κατά των συσχετισμών κεφαλαίου

Οι συνεταιρισμοί δημιουργούνται για να μπορέσουν στη δύναμη του κεφαλαί
ου ν’ αντιπαραθέσουν τη συντονισμένη δύναμη της θέλησης και της ανθρώπινης ερ
γασιακής δύναμης σε οργανωμένες ομάδες. Στους συνεταιρισμούς επίκεντρο δεν εί
ναι το κεφάλαιο αλλά ο άνθρωπος. Η προσωπική συμμετοχή του καθενός υπό το 
πνεύμα μιας ενεργού συμμετοχής στο χώρο οργάνωσης και χρήσης των κοινών εγ
καταστάσεων είναι πολύ πιο σημαντική από την κεφαλαιακή συμμετοχή.

Το να γίνει μέλος σε συνεταιρισμό δεν επιτυγχάνεται με την καταβολή κεφα- 
φαλαίου, αλλά με αίτηση του ενδιαφερόμενοί ατόμου, που είναι διατεθειμένο να
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συνεισφέρει οικονομικά και που γίνεται αποδεκτή από την ομάδα των μελών του 
συνεταιρισμού.

Η κεφαλαιακή συμμετοχή είναι απλώς μια υποχρέωση των μελών μετά από 
την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους και δεν αποτελεί επένδυση για κεφαλαια
κά κέρδη, αλλά μια συνεισφορά - χρηματοδότηση των συνεταιριστικών 'εγκαταστά
σεων για να μπορεί δικαιωματικά να τις χρησιμοποιεί όσο είναι μέλος.

Στους συνεταιρισμούς αποδίδεται στο κεφάλαιο ένας βοηθητικός ρόλος. Έτσι 
το δικαίωμα ψήφου και η διανομή των κερδών δεν κατανέμεται σύμφωνα με την 
κεφαλαιακή συμμετοχή, αλλά με άλλα κριτήρια.

Ό λα τα μέλη έχουν την ίδια ψήφο.
Ο επιμερισμός των κερδών σε πρώτο πλάνο γίνεται βάσει του όγκου συναλλα

γών η δε απόδοση κεφαλαίων υπόκειται σε ρητούς περιορισμούς. Ό σο για τη χρήση 
των μή διανεμόμενων πλεοναηχάτων στο συνεταιρισμό, αποκλείεται το· ατομικό εν
διαφέρον για απόκτηση κεφαλαίου.

Τα αποθεματίκά αποτελούν αδιαίρετο κοινωνικοποιημένο κεφάλαιο στην υπη
ρεσία όλων των παρόντων και μελλοντικών μελών. Κατά την αποχώρηση ενός μέ
λους του επιστρέφεται απλώς η κεφαλαιακή συμμετοχή του στην ονομαστική της 
αξία και δεν έχει δικαίωμα στη συσσωρευμένη εταιρική περιουσία. Επειδή μόνο τα 
μέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλουν εισφορές κεφαλαίου —  μόνο κατά τη διάρ
κεια που είναι μέλη —  δημιουργείται στους συνεταιρισμούς ένα μεταβλητό εταιρικό 
κεφάλαιο, του οποίου το ύψος εξαρτάται από τον αριθμό και την οικονομική δυνα
τότητα των μελών του και ενισχύεται από την προσωπική αστική ευθύνη τους.

Από το δικαίωμα που έχουν τα μέλη να αποφασίσουν για το μέρος των πλεο
νασμάτων που θα διανεμηθούν ή θα αποθεματοποιηθούν, εξαρτάται και το ύψος των 
κεφαλαίων που διαθέτει ο Συνεταιρισμός από τα μέλη του. Ανάλογα διατυπώνονται 
και ορισμένες βασικές συνεταιριστικές αρχές.

Περιορισμένη απόδοση των μερίδων ή επιτόκιο.
Επιστροφή χρημάτων αναλόγως του κύκλου των εργασιών. Αδιαίρετο των 

αποθεματικών.

1.3. Δημοκρατική δομή

Στην αρχή και στο επίκεντρο των συγχρόνων συνεταιριστικών κινημάτων βρί
σκονταν οι απαιτήσεις για αποδέσμευση από την ανεξέλεγκτη κυριαρχία και για 
ισότητα. Έτσι το ιδανικό της δημοκρατικής διοίκησης και του ελέγχου αναβαθμί
ζεται σε βασική αρχή του συνεταιρισμού. Π συνέλευση των μελών αποτελεί το κυ
ρίαρχο όργανο του συνεταιρισμού. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Αποφάσεις λαμβά- 
νονται με την αρχή της πλειοψηφίας. Το προεδρείο υλοποιεί τις εντολές των με
λών ως εκτελεστικό όργανο. Κάτω από αυτή τη θεώρηση διαμορφώθηκε και ο δη
μοκρατικός έλεγχος. Η συνέλευση εκλέγει το προεδρείο, από τον κύκλο των μελών, 
το οποίο μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή αν η πλειοψηφία των μελών απο
σύρει την εμπιστοσύνη της από αυτό ή όταν δεν συμφωνεί με τον τρόπο που διοικεί.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα ειδικό ελεγκτικό όργανο από τα μέλη της 
το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο ελέγχει το προεδρείο και δίνει αναφορά στη Γε
νική Συνέλευση. Τα δικαιώματα των μελών ασκούνται προσωπικά και δεν μπορούν 
βάσει του καταστατικού να μεταβιβαστούν ελεύθερα ή να κληρονομηθούν.

Για να έχουν τα μέλη επίγνωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και υποχρε-
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ώσεών τους και να τα ασκούν επιτυχώς, είναι απαραίτητη η παροχή βασικών γνώ
σεων και η συνεχής τους επιμόρφωση καθώς επίσης και του υπαλληλικού προσω
πικού του συνεταιρισμού. Η δραστηριότητα αυτή (συνεταιριστική εκπαίδευση) α
ποτελεί >μια ακόμΛ θεμελιώδη αρχή του συνεργατισμού.

2. Προβλήματα διατήρησης της Ανθρωποκεντρικής δομής των μεγάλων 
Συνεταιρισμών

Τα προβλήματα διατήρησης της ανθρωποκεντρικής δομής των μεγάλων Συνε- 
ρισμών δημιουργούνται γιατί:
• Οι δυνατότητες της ενεργού συμμετοχής των μελών σε μεγάλους συνεταιρι

σμούς είναι λίγες γι’ αυτό Θα πρέπει να επανεξεταστούν και να μελετηθούν 
ώστε να διαμορφωθούν εκ νέου.

• Η ενεργός συμμ,ετοχή σε διαχειριστικές αποφάσεις και ο έλεγχος σε πολύπλο
κες μεγάλες επιχειρήσεις είναι αδύνατη για τα μέλη που δεν έχουν ειδικές 
γνώσεις. Γι’ αυτό θα πρέπει ν’ αναπτυχθούν καινούργιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

• Η συνειδητοποίηση της χρηματικής εισφοράς και του συναισθήματος ευθύνης 
σε μεγάλες συνεταιριστικές επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου, καθώς επίσης η 
ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού φορέων με σχετικά μικρές εισφορές, είναι πολύ 
δύσκολο να διατηρηθεί.

2.1. Ο  ρόλος του μέλους οτο μεγάλο Συνεταιρισμό

Σε συνεταιρισμούς όπου ο αριθμός των μελών ξεπερνά ένα συγκεκριμένο αριθ
μητικό όριο (500, 1.500, 3.000;) υπάρχει κίνδυνος το μέλος να αισθάνεται χα
μένο σαν ένα μέρος μιας μεγάλης ανώνυμης ομάδας. Με την αύξηση του μεγέθους 
μιας ομάδας μελών ενισχύεται και η ετερογενής μορφή της.

Καθίσταται λοιπόν πολύ δύσκολη αν όχι αδύνατη, στη συνέλευση μελών, η 
διατύπωση συγκεκριμένων κοινών στόχων, οι οποίοι Θα μ,ετουσιωθούν σε έργο από 
τη διοίκηση του συνεταιρισμού. Με την αύξηση του μεγέθους της ομάδας των με
λών αυξάνεται και η απόσταση ανάμεσα στο μ^λος και στο συνεταιρισμό.

Για τεχνικούς λόγους γίνεται σχεδόν αδύνατη η συνέλευση με την παρουσία 
όλων των 'μελών.

Γίνονται αντ’ αυτής συνελεύσεις εκπροσώπων στις οποίες παίρνουν μέρος εκ
πρόσωποι από ομάδες μ.ελών και έτσι χάνεται για· το άτομο η δυνατότητα να ασκή
σει άμεσα τα δικαιώματά του.

Στις περιπτώσεις των ειδικών συνελεύσεων, δημιουργούνται νέες μορφές συμ- 
μετοχικότητας των 'μελών. Αυτό προβλέπεται από το Νόμο για τις ΑΣΟ στη χώρα 
σας, όχι όμως από τον αντίστοιχο νόμο για τους Συνεταιρισμούς της Δ. Γερμανίας. 
Εκεί και αυτό είναι θέμα του εκάστοτε καταστατικού. Κάθε συνεταιρισμός έχει τη 
δυνατότητα να αποφασίζει από μόνος του. Εάν λοιπόν από την πλευρά της Διοίκη
σης των Συνεταιρισμών δεν ληφθούν συγκεκριμένα μ,έτρα για τη διατήρηση της 
ανθρώπινης σχέσης και συνοχής των μελών γύρω από τους Συνεταιρισμούς, θα συ- 
σωρευθούν οι επιπτώσεις των αναφερόμ,ενων προβλημάτων σε μ,ια διαδικασία προο
δευτικής αποσύνθεσης των μελών, πράγμα που δημιουργεί διαρροή στη βάση αυτών 
των μελών. ;

Χωρίς τη δυνατότητα λοιπόν της ενεργού και προσωπικής συμμετοχής των με
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λών στη ζωή του συνεταιρισμού κα.ι με την επέκταση των επιχειρησιακών δρα
στηριοτήτων σε μή μέλη, με τρόπο ισότιμο ως προς τα μέλη, μειώνεται το καθαρό 
όφελος του μέλους που αντλεί από το Συνεταιρισμό και περιορίζεται μόνο στην κε
φαλαιακή συμμετοχή, όπως γίνεται, για παράδειγμα, στις ανώνυμες εταιρίες,

2.2. Ο  ρόλος της Διοίκησης στους μεγάλους Συνεταιρισμούς

Οι υποχρεώσεις της Διοίκησης, που σχετίζονται με τις διαχειριστικές διαδι
κασίες, αυξάνονται καθημερινά και γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες όσο αυξά
νει η δραστηριότητα των Συνεταιρισμών. Το άμισθο προεδρείο (διοίκηση), το οποίο 
αποτελείται από αιρετά μέλη που πιθανόν να μην έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση, 
συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται από ειδικούς. 'Ετσι καταλήγουμε σε μια επαγ- 
γελματοποίηση της διοίκησης. Τα μέλη και τα αιρετά άμισθα εποπτικά συμβούλια 
δεν μπορούν να ελέγξουν αποτελεσματικά την επαγγελματική διοίκηση. 0  δημο
κρατικός έλεγχος γίνεται ασθενέστερος, η διοίκηση αυτονομείται και —  με δική 
της ευθύνη πλέον —  αποφασίζει πως πρέπει να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα ε
παγγελματικά -συμφέροντα των μελών από το συνεταιρισμό τους.

Ά ρ α  παίζει ένα σημαντικό ρόλο η επαγγελματική καταξίωση και η προσω
πική ακεραιότητα των ηγετικών στελεχών καθώς και ο εξωτερικός έλεγχος.

2.3. Αυξανόμενες ανάγκες για κεφάλαια

Στους μεγάλους συνεταιρισμούς, που λειτουργούν σε συνθήκες ελεύθερου αν
ταγωνισμού και πιέζονται μόνιμα για εκσυγχρονισμό και νέες επενδύσεις, υπερβαί
νει κατά κανόνα ή ανάγκη νέων κεφαλαίων τη δυνατότητα και τη διάθεση των 
μελών να συνεισφέρουν οικονομικά με σκοπό να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Πρέ
πει λοιπόν να βρεθούν καινούργιες πηγές άντλησης κεφαλαίων είτε στα πλαίσια της 
προσφοράς δελεαστικών επενδυτικών προγραμμάτων είτε με την ανάληψη ξένων 
κεφαλαίων.

Αν οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο από τη μεριά της συνεταιριστικής επιχείρησης 
δεν μπορούν να καλυφθούν από τα μέλη ή από τα αδιανέμητα αποθεματικά,.τότε 
δεν μπορεί να Ίσχύσει η θεμελιώδης αρχή του υπηρετούντος κεφαλαίου. Το ξένο κε
φάλαιο ως γνωστόν δεν θέλει να υπηρετήσει αλλά να κερδίζει και να κυριαρχεί. 
Μ’ αυτήν την παράμετρο αύξησης του κεφαλαίου χάνει και ο ανθρώπινος παράγον
τας τη σημασία του. Υπάρχουν λοιπόν κανόνες, στους συνεταιρισμούς, οι οποίοι κα
τοχυρώνουν την προτεραιότητα του ανθρώπινου παράγοντα. Και θα ήθελα να κά
νω διάκριση μεταξύ νομικών κανόνων, κανόνων καταστατικού και πρακτικών 
κανόνων.

3. Κανόνες που κατοχυρώνουν την προτεραιότητα του ανθρώπινου πα
ράγοντα στο Συνεταιρισμό

3.1. Οι· νομικοί κανόνες

Βάσει νομικών διατάξεων, σχετικά με τους συνεταιρισμούς, καθορίζεται ότι ο 
συνεταιρισμός στηρίζεται σε μια ομάδα ανθρώπων η οποία πρέπει να ξεπερνάει 
ένα ελάχιστο αριθμό. Περαιτέρω ορίζεται ότι ο αριθμός των μελών είναι μεταβλη
τός. Καθώς επίσης ότι η εγγραφή και αποχώρηση των μελών ελεύθερη.

Για να εξασφαλισθεί η διάρκεια ζωής του συνεταιρισμού παρά τον μεταβλητό
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αριθμό μελών και τη διάρκεια συμμετοχής τους σ’ αυτόν, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι ο συνεταιρισμός να έχει νομική «μορφή (νομικό πρόσωπο) να διατηρεί μητρώα 
μελών, και να έχει δική του νομική υπόσταση (δομή).

Τρία όργανα πρέπει να δημιουργηθούν σε κάθε συνεταιρισμό: Η Συνέλευση 
των /μελών, το εποπτικό συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο.

Η σημασία της προσωπικής και ενεργού συμμετοχής του κάθε μέλους προ- 
βλέπεται από ειδικούς κανόνες.

Σε πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς κάθε μέλος διαθέτει μια ψήφο. Το δικαίωμα 
ψήφου ασκείται προσωπικά από τα μέλη. Κάθε αντιπροσώπευση ψήφου στις εκλο
γές απαγορεύεται.

Μόνο μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στα τρία όργανα του Συνεταιρισμού.
Το Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγονται από τα μέλη. Η συνέλευση 

των μελών έχει δικαιώματα καθοριστικά τα οποία δεν είναι μεταβιβάσιμα. Αυτά 
σχετίζονται με την εκλογή και καθαίρεση του Δ.Σ. και Ε.Σ. την τροποποίηση του 
καταστατικού, τις αποφάσεις για ΐη διανομή των κερδών, καθώς επίσης τη συγ
χώνευση ή διάλυση του συνεταιρισμού. Οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει των δημο
κρατικών κανόνων της πλειοψηφίας.

Απ’ αυτούς τους σαφείς κανόνες υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις.
Σε συνεταιρισμούς με μεγάλο αριθμό μελών υπάρχει μια ειδική συνέλευση σττ5 

θέση της γενικής συνέλευσης και η διοίκηση ασκείται από επαγγελματίες διευθυν
τές. Η μεταβίβαση συνεταιριστικών μεριδίων είναι αυστηρά περιορισμένη με κανό
νες. Κατά την αποχώρηση, τα μέλη έχουν το δικαίωμα να τους επιστραφούν οι εισ
φορές μόνο στην ονομαστική τους αξία. Για τη διανομή κερδών αποφασίζει η γενι
κή συνέλευση. Αποκλείεται η απόδοση δικαιωμάτων ψήφου μέσω της κεφαλαιακής 
συμμετοχής. Για τα επιτόκια και τα μερίσματα υπάρχει κάποιο ανώτερο όριο.

3.2. Το Καταστατικό

Το συνεταιριστικό Δίκαιο διασφαλίζει στους Συνεταιρισμούς αυτονομία του κα
ταστατικού για να μπορούν να προσαρμόζουν τις νομικές διατάξεις στις ιδιαιτερό
τητες και τις ανάγκες τους.

Στο πλαίσιο της αυτονομίας του καταστατικού μπορεί η σημασία της ατομικής 
και ενεργού συμμετοχής των μελών να τονισθεί ή να υποβαθμισθεί. Για παράδειγ
μα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, που 
εξασφαλίζουν την είσοδο ατόμων που ενδιαφέρονται για την ενεργό συμμετοχή και 
είναι όντως ικανά να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού. Έτσι 
μόνο μπορούμε να έχουμε τακτικά μέλη ή μέλη που παρέχουν κεφάλαια ή ειδικές 
γνώσεις ή που μας εκπροσωπούν στην πολιτεία και ενεργούν συλλογικά στο όνομα 
του συνεταιρισμού.

Στο καταστατικό ρυθμίζονται αναλυτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
μελών. Για παράδειγμα, το ύψος των μερίδων και το μέγεθος αστικής ευθύνης, κ.ά. 
Έτσι για παράδειγμα, ένα μέλος που λαμβάνει ενεργά μέρος στις δραστηριότητες 
του συνεταιρισμού, ξέρει ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να κερδίσει ή να χάσει. Ή  
ξέρει τις επιπτώσεις από τη μείωση της οικονομικής ή της αστικής ευθύνης στο 
ελάχιστο, αν κρίνεται αναγκαίο.
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Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε εγκαταστάσεις και να ενισχύσουμε τη 
συμμετοχή των μελών με τη μορφή συνελεύσεων κατά γεωγραφικά διαμερίσματα 
και στην περίπτωση των μεγάλων συνεταιρισμών με συνελεύσεις απεσταλμένων ή με 
μορφή συμβουλίων ή επιτροπών για συγκεκριμένες υποθέσεις ή με την ανάληψη 
της υποχρέωσης εκ μέρους του Δ.Σ., να ενημερώνει το εποπτικό- συμβούλιο και τη 
Συνέλευση.

Πρόσφατα συζητήθηκε στη Γερμανία η δημιουργία ενός σχεδίου προώθησης, 
πώς δηλαδή να μπορεί το Δ.Σ. να προωθεί τα συμφ-έρντα των μελών, με τη δέσκευ- 
ση το σχέδιο να υποβληθεί για έγκριση στη γενική συνέλευση, ώστε να συζητηθεί 
στην αρχή του χρόνου κοοι στο τέλος της χρονιάς να γίνει ενημέρωση σχετικά με 
τα αποτελέσματα προώθησης των συμφερόντων των μελών, γιατί όλοι γνωρίζουμε 
σε ό,τι αφορά τη θεωρία της οργάνωσης, πως αν -δεν έχουμε πρόγραιμμα δεν μπο
ρούμε να υπολογίσουμε την επιτυχία.. Διαφορετικά όλα όσα κάνουμε τα θεωρούμε 
επιτυχίες και θα ήταν φυσικά επικίνδυνο να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο σχέδιο απο1- 
κλειστικά και μόνο για να υπολογίσουμε την απόδοση του Δ.Σ.

Ταυτόχρονα μπορεί στο καταστατικό να υπάρξει αναφορά και για τις σύγχρο
νες εξελίξεις με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε μιά επαγγελματική διοίκηση και ταυ
τόχρονη επέκταση της δραστηριότητας των εποπτικών οργάνων. Θα μπορούσαν ε
πίσης να καθοριστούν τα ελάχιστα όρια δημιουργίας αποθεματικών και επενδυτικών 
κεφαλαίων με βάση τα αδιανέμητα κέρδη. Στους Συνεταιρισμούς (RAIFFEISEN 
αγροτικούς - πιστωτικούς των γερμανόφωνων χωρών) ίσχυε παλαιότ-ερα κανόνας, 
που απαγόρευε τη διανομή κερδών, ώστε όλα να απορροφώνται από το κοινό ταμείο 
(επενδύσεις) . Σήμερα κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσαμε πιθανόν να το εφαρμόσουμε.

3.3. Συνεταιριστική Πράξη

Τώρα πια μπορούμε να περάσουμε και στο πιο σημαντικό τμήμα που είναι η 
πράξη μέσα στους συνεταιρισμούς. Ποιά δηλαδή είναι η σημασία της πρακτικής 
εφαρμογής των νομικών και καταστατικών κανόνων. Εδώ δεν τίθεται πια το ερώ
τημα αν όλοι γνωρίζουν τις νομικές και καταστατικές προϋποθέσεις, -εδώ μας εν
διαφέρει πώς-αυτές εφαρμόζονται. Πρόκειται δηλαδή για τον καθορισμό στόχων και 
προτεραιοτήτων της συνεταιριστικής δράσης, για να διατηρήσουμε το δυναμικό του 
συνεταιρισμού. Χρειάζεται αύξηση της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητα από 
την μία πλευρά, προώθηση των συμφερόντων των μελών από την άλλη, που είναι 
και ο πρώτος στόχος. Ανάλογα με το πώς θα τεθούν αυτές οι προτεραιότητες συμ- 
περιφέρεται η διοίκηση και οι υπάλληλοι απέναντι στο σύνολο των μελών. Το σύν
θημα σ’ αυτήν την περίπτωση είναι η επιχειρησιακή φιλοσοφία του συνεταιρισμού.

Γπάρχει κάτι τέτοιο; Ασκείται; Π ©ιό είναι το ύφος της ηγεσίας; Συνεργάσιμο; 
Αυταρχικό; Τί θέση παίρνουμε ως προς τα μή μέλη; Μεταχειριζόμαστε ιδιαίτερα 
τα τακτικά μέλη ενώ με τους άλλους -έχουμε μόνο πελατειακή σχέση; Ενθαρρύνεται 
η ενεργός συμμετοχή των μελών στη δημιουργία κινήτρων και στον ελεγκτικό ρό
λο; Τί ρόλο παίζουν τα άμισθα μέλη των οργάνων; Είναι χρήσιμα- ή θα έπρεπε 
όσο είναι εφικτό να απομακρυνθούν; Πού βρίσκεται η συνεργασία του Δ.Σ. του 
Ε.Σ . και της συνέλευσης των μελών; Γπάρχει συγκεκριμένη πολιτική πληροφόρησης 
απέναντι στα μέλη που να τα ευαισθητοποιεί περισσότερο ως προς τη συμμετοχή; 
Προσφέρεται κάποιο «μπόνους» (BONUS) προώθησης στα μέλη, έναντι άλλων αν
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ταγωνιστών και γίνεται αυτό σαφώς κατανοητό από όλους; Γπάρχουν πλεονεκτήμα
τα μελών έναντι μή μελών που βελτιώνουν τη θέση εκκίνησής τους; Έτσι σε με
γάλους συνεταιρισμούς μπορούμε με μια εύστοχη πολιτική προώθησης και πληρο
φόρησης να επιτύχουμε τη συνοχή και την ταυτότητα συμφερόντων των μελών.

4. Η σημασία των ηγετικών προσώπων στη συνεταιριστική εξέλιξη

Σε συνεταιρισμούς, ως ενώσεις προσώπων, τα ηγετικά τους στελέχη παίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο. Οι ιδρυτές και ιθύνοντες τοι> συνεταιρισμού θα πρέπει να έχουν 
συνάμα προσόντα οργάνωσης της ομάδας των μελών και ικανότητα διοίκησης της 
συνεταιριστικής επιχείρησης (οργάνωσης). Οι δύο αυτές λειτουργίες δημιουργούν 
διαφορετικές απαιτήσεις αλλά πολύ συχνά ασκούνται από τα ίδια πρόσωπα. Εάν 
οι συνεταιρισμοί ξεπεράσουν ένα 'συγκεκριμένο μέγεθος και μια στοιχειώδη δομή, 
αλλάζει και η ισορροπία ανάμεσα σ αυτές τις δύο λειτουργίες. Έτσι έχουμε μια 
διαφοροποίηση μεταξύ των άμισθων αιρετών ατόμων από τον κύκλο των μελών και 
των έμΐ«σΕ)ων εργαζομένων, κυρίως των ειδικευμένων προσώπων. Η τάση που πα- 
ρατηρείται στην πράξη δηλαδή της μείωσης της σημασίας των αιρετών όσο αυξά
νει το μέγεθος του Συνεταιρισμού και της ταυτόχρονης αύξησης της σημασίας των 
μάνατζερ και των λοιπών υπαλληλικών στελεχών δεν είναι πάντοτε αναγκαία. Σε 
μεγάλους συνεταιρισμούς υπάρχουν θέσεις στη διοίκηση και στον έλεγχο για άμι
σθα μέλη της ομάδας, γιατί σε πολλές χώρες ισχύει η αρχή ότι ο αιρετός δεν πλη
ρώνεται με μισθό, ενώ όποιος μισθοδοτείται δεν εκλέγεται.

Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ως κριτήριο διαφοροποίησης των λειτουρ
γιών τίθεται η αρχή ότι τα άμισθα αιρετά μέλη είναι υπεύθυνα για το συνεταιρισμό 
σαν σύνολο καθώς και για την ομάδα των μελών, ενώ τα έμμισθα ειδικευμένα πρό
σωπα για τη λειτουργία της συνεταιριστικής επιχείρησης σύμφωνα φυσικά με μια 
πολιτική η οποία αποφασίζεται από τα μέλη. Στα άμισθα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου που προέρχονται από τον κύκλο των μελών, αποτελεί επιπρόσθετο προ
σόν η γνώση των τοπικών συσχετισμών και η επίγνωση των συμφερόντων των 
μελών.

Το 'μειονέκτημα της μή επαρκούς εξειδίκευσης μπορεί να αντισταθμιστεί με 
διάφορους τρόπους: με επιμόρφωση και μεγάλα χρονικά διαστήματα παροχής υπη
ρεσιών σε αντίστοιχες θέσεις (δυνατότητες επανεκλογής) ή και με ·επιλογή και 
πρόσληψη έμμισθων ειδικών διευθυντικών στελεχών -που θα εφαρμόζουν την πολι
τική της Συνεταιριστικής Οργάνωσης, η οποία θα καθορίζεται από τα άμισθα αι
ρετά μέλη της διοίκησης. Για τα κυρίως μισθοδοτούμενα μέλη έναντι του πλεο
νεκτήματος της ειδίκευσης και ικανότητάς τους αντιπαρατίθεται το μειονέκτημα ότι 
αυτά τα άτομα ενδιαφέρονται περισσότερο για τις οικονομικές δραστηριότητες της 
Οργάνωσης, για ό,τι αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας, τον εκσυγχρονισμό 
της και πιθανόν μόνο για το δικό τους εισόδημα και όχι για την προαγωγή των 
συμφερόντων των μελών. Επίσης θέτουν σε ίση μοίρα τα μέλη με τα μή μέλη κα
τά τις συναλλαγές τους με τη Συνεταιριστική Οργάνωση, με αποτέλεσμα να μειώ
νεται το ενδιαφέρον από τα μέλη για περαιτέρω διατήρηση αυτής της ιδιότητας. 
Εάν οι οικονομικές περιστάσεις δημιουργήσουν την απαίτηση για ένα επαγγελμα
τικό διοικητικό συμβούλιο, τότε ο τρόπος διοίκησης των μελών του Συνεταιρισμού 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει δηλαδή με επιλογή, επιμόρφωση και ανάλογες 
συνθήκες εργασίας, να καταδειχθεί ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης ανταποκρίνεται
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στους εξής όρους: >
—  Ό τι τα διοικητικά στελέχη δεν παραβλέπουν την προαγωγή των συμφερόντων 

των μελών που αποτελεί το βασικό στόχο της Συνεταιριστικής Οργάνωσης.
—  Ό τι 'εφαρμόζεται ένας συνεταιριστικός τρόπος οργάνωσης.
—  Ότι η ενημέρωση και η συμμετοχή των μελών στις δραστηριότητες της Οργά

νωσης κατέχει σημαντική θέση στην όλη λειτουργία της.
—  Ό τι συστηματικά και αδιάκοπα καταβάλλονται προσπάθειες για τη διεύρυνση 

της βάσης (αύξηση του αριθμού των μελών).

5. Η σημασία των μελών στην εξέλιξη των συνεταιρισμών

Η προαγωγή των συμφερόντων των μελών δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη 
διανομή των πλεονασμάτων στο τέλος της χρήσεως. Η βοήθεια -προς τα μέλη πρέπει 
να .είναι ευρύτερη και να περιλαμβάνει ενημέρωση, εκπαίδευση, συμμετοχή τους 
στις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας. Η Διοίκηση των Συνεταιρισμών πρέπει να 
θεωρήσει ως πρωταρχικής σημασίας μέλημά της τη βελτίωση της ποιότητας δε
ξιοτήτων των μελών.

Στην προκείμενη περίπτωση με την ευρεία έννοια του όρου «βελτίωση της 
ποιότητας» εννοούμε την παροχή γνώσεων, αύξηση των ικανοτήτων κλπ.

0  Συνεταιρισμός ιδρύεται με στόχο την προαγωγή των συμφερόντων των με
λών και χάνει κάθε δικαίωμα ύπαρξης και λειτουργίας εάν απολέσει τη δύναμη 
των μελών του.

Η συνεργασία των μελών στα πλαίσια του Συνεταιρισμού βασίζεται σε ειδικούς 
κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους τα μέλη πρέπει να παίζουν το διττό τους ρόλο 
ως φορείς και χρήστες των υπηρεσιών που παρέχει ο Συνεταιρισμός. Αυτοί οι κα
νόνες πρέπει να είναι γνωστοί στα μέλη και να γίνονται αποδεκτοί από αυτά ως 
λογικοί και χρήσιμοι. Επίσης πρέπει να δημιουργηθούν για τα μέλη πλεονεκτήμα
τα που με τη σειρά τους θα λειτουργούν ως κίνητρα για τη συμμετοχή των μελών. 
Η ενεργητική συμμετοχή των μελών στο Συνεταιρισμό τους αντανακλάται στο τί 
προσφέρουν σ’ αυτόν και τί απολαμβάνουν απ’ αυτόν.

• Συμμετέχουν στη διαμόρφωση της βούλησης και του ελέγχου με την ενεργο
ποίηση τους στα όργανα του Συνεταιρισμού.

• Χρησιμοποιούν της εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού σαν δέκτες των υπηρε
σιών που τους προσφέρει.

• Συμμετέχουν στα κεφάλαια του Συνεταιρισμού με προσωπικές μερίδες και εγ
γυήσεις.

• Συμμετέχουν στα αποτελέσματα των συνεταιριστικών οικονομικών δραστηριο
τήτων, μέσω μειωμένων δαπανών και μέσω των διανεμόμενων πλεονασμάτων 
στη μορφή των Μ8ΤΙΙϊ\Ν ή των μερισμάτων. Η Διοίκηση πρέπει να φροντί
ζει πάντοτε μέσω πληροφόρησης, εκπαίδευσης, παροχής δυνατοτήτων συμμε
τοχής, υλικών και μή κινήτρων, να ενεργοποιεί τα μέλη για τις πάσης φύσεως 
συνεισφορές τους στο Συνεταιρισμό. Τα μέλη πρέπει να είναι πεπεισμένα ότι 
η συμμετοχή τους στο Συνεταιρισμό είναι λογική και ωφέλιμη.
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6. Συμπεράσματα

Στους συνεταιρισμούς ο ανθρώπινος παράγοντας βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο 
άνθρωπος εμφανίζεται ως ελεύθερο άτομο, όχι ως αντικείμενο εκμετάλλευσης από 
προϊσταμένους ή από το κεφάλαιο, αλλά ως ισότιμος μεριδιούχος και όχι ως εξαρ
τημένος υπάλληλος ή παραγωγικός φορέας. Στους συνεταιρισμούς συσπειρώνονται 
άτομα με βάση την ισοτιμία και τ η ν  ε π ί  ί σ ο ι ς  ό ρ ο ι ς  δ ι α -  
κ ύ β ε υ σ η  σ' μ φ ε ρ ό ν τ ω ν κα.ι πείθονται οικειοθελώς σε κανόνες, τους 
οποίους οι ίδιοι θέσπισαν, με αιρετή και ελεγχόμενη από τους ίδιους διοίκηση, για 
προσωπικό και κοινό όφελος και συλλογική δράση. Αυτή η κοινή δράση σαν μία 
αναγκαστική κοινωνία, ταυτόσημων συμφερόντων, για την αυτοδύναμη λύση κοινών 
προβλημάτων δημιουργεί τη δύναμη του συνεταιρισμού, δηλαδή τη διάθεση και δυ
νατότητα των ανθρώπων να αλληλοβοηθούνται και να ακολουθούν κοινά συμφέροντα 
και όχι να προσκολλούνται μόνο στα προσωπικά τους προβλήματα, να προτιμούν, 
δηλαδή, μόνο τη συνεργασία παρά τον ανταγωνισμό. Η δημιουργία και ενίσχυση 
της διάθεσης κα,ι δυνατότητας για συνεργασία - αυτοβοήθεια είναι η σημαντικότερη 
αποστολή των ηγετικών προσώπων στους συνεταιρισμούς.

Εκεί όμως όπου η αύξηση της παραγωγικότητας και η πολυδιάστατη μορφή 
της δομής επιβάλλουν τη μεταβίβαση ηγετικών αρμοδιοτήτων σε επαγγελματίες ως 
διευθυντικά πρόσωπα, αυτά μπορούν να παίξουν ένα ρόλο - κλειδί. Μπορούν, με 
τη στάση τους απέναντι στη συνεταιριστική επιχειρησιακή φιλοσοφία, με τον τρό
πο διοίκησης και τη θέση ισχύος που κατέχουν, να συμβάλουν στη διαμόρφωση 
του προσανατολισμού των μελών του συνεταιρισμού.

Μπορούν όμως να δεχτούν ή νά μεριμνήσουν ακόμα και για την αποκοπή των με
λών από τον συνεταιρισμό, για να καταλήξουμε έτσι σε μια άλλη μορφή επιχείρη
σης, την οποία εμείς ονομάζουμε επιχείρηση συνεργαζομένων ή κοινωνική επιχεί
ρηση, στην οποία τον κύριο ρόλο δεν έχουν τα μέλη, αλλά οι υπάλληλοι.

ΚΥΚΛΟ Φ Ο ΡΗΣΕ 1

API ΣΤ. Ν. Κ Λ ΒΜ Η  ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ |
Ιστορική οναστήλωση — παρουσίαση, μέσα στην καθημερινή πρα- η 

Υματικότητα και ανθολογία από τα βασικά - χαρακτηριστικά κείμενα. (1 
Από τη Μικρασιατική καταστροφή μέχρι την ίδρυση της Π Α Σ Ε ΓΕ Σ . 1 

ΤΟΜΟΣ ΔΕΓΤΕΡΟΣ (1923 —  1934/5) 1
Ε Κ Δ Ο Σ Η  Τ Η Σ  Π Α Σ Ε Γ Ε Σ  Σοφοκλέους 41 —  τηλ. 32.53.511 {§

Υπάρχουν λίγα« αντίτυπα του Α ' τόμου. Πια παραγγελίες (άνω των | 
5 αντιτύπων) με αντικαταβολή, γράψατε Αρ. Κλήμην, Ασκληπιού 37 1

Γλυφάδα - 16675 I
gj Τιμή τόμου δρχ. 1.500 - Τηλ. 96 27 498 |
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01 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣΓ)

Του Γ ΙΩ ΡΓΟ Υ  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ|Υ
Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και
Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών

I

Είναι ίσως παράδοξη διαπίστωση το γεγονός, ότι οι γ ε ω ρ γ ι κ ο ί  σ υ ν- 
ε τ α ι ρ ι σ μ ο ί  έχουν ελάχιστα ως σήμερα κερδίσει στη χώρα μας την προ
σοχή της σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή ς ^ )  και γενικότερα της ν ο μ ι κ ή ς  
ε π ι σ τ ή μ η ς (2) . Και είναι παράδοξο, όχι τόσο γιατί το Σύνταγμά μας — πρω
τοτυπώντας εδώ εν πολλοίς σε σχέση με άλλα Ευρωπαϊκά Συντάγματα και συνα
φή διεθνή συμβατικά κείμενα—  αφιερώνει ε ι δ ι κ έ ς  διατάξεις γι’ αυτούς, 
αλλά κυρίως γιατί αποτελούν αναμφίβολα β α σ ι κ ό  θ ε σ μ ό  της οικονομι
κής, της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής μας. Γπό τα δεδομένα αυτά, δεν εί
ναι ασφαλώς εύκολο εγχείρημα η προσέγγιση της προβληματικής και η ανάδειξη 
της σημασίας των συνεταιρισμών για το δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό  π ο λ ί τ ε υ- 
μ ά μας.

Από τις πρώτες εισαγωγικές σκέψεις διαφαίνεται ήδη ¿τι στο επίκεντρο της 
προσοχής μου βρίσκεται η μία μόνο βασική μορφή των συνεταιρισμών: ο ι α-
γ ρ σ τ ι κ ο ί (*) . Αντίθετα·, οι α σ τ ι κ ο ί (4) συνεταιρισμοί αποτελούν αντι
κείμενο περιθωριακών μόνον αναφορών. Το ίδιο ισχύει επίσης και ως προς τους 
α γ ρ ο τ ι κ ο ύ ς  σ υ λ λ ό γ ο υ  ς (5) που συνθέτουν την συνδικαλιστική 
και όχι την «επιχειρηματική» όψη της οργάνωσης του αγροτικού κόσμου.

I I

1. Όπως ίσως γνωρίζετε, το Σ ύ ν τ α γ μ ά  μ α ς  ο ρ ί ζ ε ι  σ τ ο
ά ρ θ ρ ο  1 2  π α ρ . 5: «Οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε εί
δους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού τους, 
προστατεύονται δε και εποπτεύονται από το Κράτος που είναι υποχρεωμένο να με
ριμνά για την ανάπτυξή τους ( ° ) . Στη διάταξη αυτή συμπυκνώνονται οι ε ι δ ι- 
κ ο ί ορισμοί του Καταστατικού Χάρτη για τους (αγροτικούς και αστικούς) συν
εταιρισμούς. Η ανάλυσή τους θα μας απασχολήσει γι’ αυτό κάπως διεξοδικότερα.

2. Από την προσεκτική ανάγνωση του άρθρου 12 παρ. 5 Συντ. πρέπει να συγ
κρατήσουμε τρία ιδίως στοιχεία που συναρθρώνουν το τ ρ ί γ ω ν ο  τ ο υ  σ υ ν 
τ α γ μ α τ ι κ ο ύ  κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς  των 'συνεταιρισμών. Επιτρέψτε μου να 
τα επισημάνω. Το Σύνταγμα κατά σειρά: α) εγγυάται την α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η  
— άρα όχι την αυτονομία—  τους, β) προβλέπει την π ρ ο σ τ α σ ί α  και την

(*) Το κείμενο αποδίδει κατά βάση την εισήγηση στην ημερίδα «Ο ανθρώπινος παράγων στο 
Συνεργατισμό» που διοργανώθηκε στα πλαίσια της ΑΟϊ\ΟΤΙΟΑ την 11η Φερβσυαρίου 1989 στην 
Θεσσαλονίκη από τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις. Οι σημειώσεις που το συνοδεύουν προσ
τέθηκαν για να διευκολύνουν την πρόσβαση στις πηγές και τη σχετική βιβλιογραφία.
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ε π ο π τ ε ί α  τους από το κράτος και γ) του επιβάλλει την υποχρέωση να 
μ ε ρ ι μ ν ά  για την ανάπτυξή τους (7) .

Οι αντιφάσεις που εγχαράσσονται στη διάταξη είναι, νομίζω, προφανείς. Η 
α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η  των συνεταιρισμών, μοιάζει ενπρώτοις να αντι στρατεύεται 
προς την π ρ ο σ τ α σ ί α και τ η ν  ε π ο π τ ε ί α  τους από το κράτος. 
Η αναζήτηση τομής μεταξύ των δύο πόλων δεν είναι γι’ αυτό εύκολη υπόθεση. Ε
άν έτσι δώσουμε το προβάδισμα στην αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να δεχθούμε τον ε
πικουρικό μάλλον ρόλο της προστασίας και της εποπτείας. Εάν αντιστρέφουμε όμως 
τους όρους, οδηγούμαστε αναπότρεπτα σ’ ένα σχήμα σύμφωνα με το οποίο η αυ
τοδιοίκηση των συνεταιρισμών θα ασφυκτιούσε και θα περίσσευε η πληθωρική προ
στασία και εποπτεία του κράτους.

Η αντίφαση αυτή αντιστοιχεί σε δ ύ ο  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  ε κ δ ο ι -  
χ έ ς - κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς  ο ρ γ ά ν ω σ η ς  κ α ι  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  
τ ω ν  σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν .  Κατά τη δεύτερη κυριαρχεί σαφώς ένα σ ύ- 
σ τ η μ α  κ ρ α τ ι κ ο ύ  π α τ ε ρ ν α λ ι σ μ ο ύ ,  ενώ κατά την πρώτη 
ενισχύεται σαφώς το στοιχείο της αυτοδιοίκησης και καθιερώνεται ένα σύστημα 
που απομακρύνει το συνεταιρισμό από την κρατική εξουσία και τον φέρνει πιο κον
τά στην κοινωνία. Προσωπικά προτιμώ ασφαλώς την πρώτη εκδοχή.

3. Βασική παράμετρος για τις σχετικές αναζητήσεις μας σε σ υ ν τ α γ 
μ α τ ι κ ό  ε π ί π ε δ ο  δεν είναι ωστόσο οι προσωπικές προτιμήσεις, αλλά η 
δυνατότητα θεμελίωσής τους στο Σύνταγμα. Με την 'σκέψη αυτή φθάνουμε στην 
τρίτη γωνία του ερμηνευτικού σχήματος: τ η ν  υ π ο χ ρ έ ω σ η  τ ο υ
κ ρ ά τ ο υ ς  ν α  μ ε ρ ι μ ν ά  γ ι α  τ η ν  α ν  ά π τ υξ η τ ω ν  
σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν .  Εδώ βρίσκεται και το κλειδί για τη διαλεκτική άρση 
της αντίφασης που επισημάνθηκε προηγουμένως. Πιστεύω ότι ο συντακτικός νομο- 
θέτης επιδίωξε, ρυθμίζοντας τη διαμεσολάβηση του κράτους στη λειτουργία των 
συνεταιρισμών, να δώσει το προβάδισμα στη μέριμνα για την ανάπτυξή τους και 
όχι στην προστασία και την εποπτεία τους.

I I I

1. Την άποψη αυτή ενισχύουν πολλά και στέρεα επιχειρήματα. Πρώτα απ’ 
όλα, το σ ύ σ τ η μ α  θ ε μ ε λ ι ω δ ώ ν  δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν  που εγκα
θιδρύει το Σύνταγμα του 1975, παρά τη διατήρηση ορισμένων ανελεύθερων και 
αναχρονιστικών ορισμών, διακρίνεται κατά βάση για τον φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ο  
κ α ι  ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ τ ι κ ό  χ ρ α κ τ ή ρ α  τ ο υ (8) . Δεύτερο, η 
συνταγματική ρύθμιση του άρθρου 12 παρ. 5 εντάσσεται στο κεφάλαιο για τα θε
μελιώδη δικαιώματα και διασφαλίζει προ πάντων τ ο  δ ι κ α ί ω μ α  των πο
λιτών να ιδρύουν γεωργικούς συνεταιρισμούς και να συμμετέχουν σ’ αυτούς. Την 
πραγματικότητα αυτή θεν μπορεί να επισκιάσει το γεγονός, ότι το Σύνταγμα κα
θιερώνει παράλληλα και ομόλογη θ ε σ μ ι κ ή  ε γ γ ύ σ η  για την ανά
πτυξη των συνεταιρισμών (Β) .

2. Αλλά, αν προς στιγμήν εγκαταλείψουμε την ε ι δ ι κ ή  για τους συν
εταιρισμούς διάταξη του Συντάγματος και στραφούμε προς άλλες συναφείς γ ε
ν ι κ έ ς  διατάξεις του, μπορούμε να αντλήσουμε και άλλα επιχειρήματα υπέρ της 
εκδοχής που υποστηρίχθηκε προηγουμένως. Το δικαίωμα για την ίδρυση συνεται
ρισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς αποτελεί σαφώς εξειδίκευση του δ ι κ α ι
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ά μ α χ ο ς  που διασφαλίζει στο άρθρο 5 παρ. 1 γ ι α  τ η ν  ε λ ε ύ θ ε 
ρ η  α ν ά π τ υ ξ η  τ η ς  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α ς  και τη συμμετο
χή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας (10) . Είναι φανερό 
λοιπόν ότι θα συνθλίβονταν στην πράξη, εάν θεωρούνταν συνταγματικά θεμιτές ρυθ
μίσεις, που από τη μια μεριά επιτείνουν την προστασία και την εποπτεία του κρά
τους στους συνεταιρισμούς και από την άλλη αποδυναμώνουν και απονευρώνουν 
την αυτοδιοίκησην από τα μέλη τους.

Συμπληρωματικά θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε και τη γενική διάταξη 
του άρθρου 2 παρ. 1 Συντ. που ορίζει: «Τα δικαιώματα του ανθρώπου, ως ατόμου 
και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους' όλα 
τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη άσκησή τους» (1Χ) . 
Τέλος, η υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνά για την ανάπτυξη των συνεταιρι
σμών ευθυγραμμίζεται με τις επιταγές του άρθρου 106 παρ. 1 Συντ. για· την οι
κονομική αξιοποίηση όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας, την αξιοποίηση 
των πηγών του εθνικού πλούτου και την προαγωγή της οικονομίας των μειονεκτι
κοί περιοχών της χώρας (12) .

IV
1. Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει καθαρά ότι το καθεστώς που 

προβλέπει το Σύνταγμα για τους συνεταιρισμούς κ υ ρ ι α ρ χ ε ί τ α ι  α φ ε 
ν ό ς  α π ό  τ η ν  α ρ χ ή  τ η ς  α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ ή ς  τ ο υ ς  
κ. «  ,ι α φ ε τ έ ρ ο υ  α π ό  τ η ν  υ π ο χ ρ έ ω σ η  τ η ς  π ο λ ι 
τ ε ί α ς  ν α  μ ε ρ ι μ ν ά  γ ι α  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ ή  τ ο υ ς .  Η 
συνταγματικά προβλεπόμενη προστασία και εποπτεία τους εκ μέρους του κράτους, 
έχει έτσι επικουρικό χαρακτήρα και οριακή μάλλον λειτουργία. Με άλλα λόγια, 
στόχος του σχετικού ορισμού είναι η δυνατότητα -διαρθρωτικών παρεμβάσεων, εκεί 
όπου κρίνονται πραγματικά αναγκαίες. Δεν πρέπει άλλωστε να παραβλέπεται ότι 
η πολιτεία διατηρεί, αφού δεν κατοχυρώνεται η α υ τ ο ν ο μ ί α ,  αλλά η αυ- 
τ ο δ ι ο ί κ  η σ η  των συνεταιρισμών, την αρμοδιότητα —  στο πλαίσιο βέβαια 
που οριοθετεί το Σύνταγμα— να προσδιορίζει σε γενικές γραμμές το νομοθετικό κα
θεστώς των συνεταιρισμών.

2. Έτσι λοιπόν, το Σύνταγμα επιδιώκει τη διαμόρφωση των συνεταιρισμών 
μ έ σ α  σ τ η ν  κ ο ι ν ω ν ί α .  Τη διαμόρφωσή τους δηλαδή με την πρω
τοβουλία και τη συμμετοχή όσων πολιτών επωμίζονται τη διαχείρισή τους. Λαμβά- 
νοντας πάντως υπόψη το γεγονός, ότι οι επιχειρηματικοί φορείς τους είναι στο 
πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς έκθετοι στον ανταγωνισμό, επιβάλλει τη μ έ- 
ρ ι μ ν α  τ η ς  π ο λ ι τ ε ί α ς  όχι μόνον για τη συντήρησή τους στη ζωή, 
αλλά επιπλέον γ ι α  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ ή  τ ο υ ς .  Οι επιλογές αυτές 
βρίσκονται σε στενή διαλεκτική σχέση μεταξύ τους, αποτελούν δε ουσιαστικά όψεις 
του ίδιου νομίσματος. Δεν υπάρχει πράγματι αμφιβολία ότι η διασφάλιση του δι
καιώματος για την ίδρυση και τη συμμετοχή στους συνεταιρισμούς και η καθιέ
ρωση παράλληλα της αυτοδιοίκησης τους θα έμεναν εξαγγελίες χωρίς αντίκρυ- 
αμα, αν δεν συνοδεύονταν από την υποχρέωση της πολιτείας να παρεμβαίνει ποι- 
κιλλόμορφα για την υποστήριξή τους.

Το Σύνταγμα καθιερώνει λοιπόν, σε έναν οικονομικά ευαίσθητο χώρο, ένα 
πρόσφορο θεσμικό μηχανισμό για την κοινωνικότερη διάπλαση της οικονομίας και

2 81



Γιώργου Παπαδημητρίου: Οι Συνεταιρισμοί ως θεσμός του Δημοκρατικού Πολιτεύματος

διαγράφει τις προϋποθέσεις για την αυτενέργεια των πολιτών προκειμένου να κα
θορίσουν τις οικονομικές, τις κοινωνικές, αλλά και γενικότερα τις πολιτικές σχέ
σεις τους. 'Γστερα από τις σκέψεις που προηγήθηκαν, είναι ίσως περιττό να υπο
γραμμίσω ότι το Σύνταγμα αποκρούει κάθε αντίληψη ασφυκτικού ή ελαστικού έστω 
κ ρ α τ ι σ μ ο ύ στο χώρο των συνεταιρισμών, επιτρέποντας μόνον τη διακριτι
κή παρέμβαση στον αναγκαίο κάθε φορά βαθμό.

3. Τα παραπάνω συμπεράσματα είναι ικανά να αναδείξουν την πεμπτουσία 
της δ ο μ ή ς  κ α ι  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  τ ω ν  σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν  
σ τ ο  π λ α ί σ ι ο  τ ο υ δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ύ  π ο λ ι τ ε ύ μ α τ ο ς .  
Κατά το Σύνταγμά μας έτσι οι συνεταιρισμοί συνθέτουν ένα β α σ ι κ ό  θ ε - 
σ μ ό, προορισμένο κατεξοχήν να λειτουργήσει και να πραγματωθεί όχι στο χώ
ρο του κράτους κάτω από τον εναγκαλισμό του, αλλά στο χώρο της κοινωνίας με 
βάση την αρχή της αυτοδιοίκησης. Οι σκέψεις αυτές ίσως ξενίζουν κάπως. Και 
ξενίζουν, γιατί σε πολλές περιοχές της κοινωνικής ζωής μας γνωρίσαμε την τελευ
ταία δεκαπενταετία μια διαδικασία στρεβλής, καθοδηγούμενης ή επιβαλλόμενης α
πό το κράτος, ανάπτυξης. Στη μεταβατική περίοδο που ζούμε οι δυσλειτουργίες αυ
τής της μορφής ανάπτυξης, και κάποτε τα εκφυλιστικά συμπτώματά της, γίνον
ται ολοένα και περισσότερο εμφανή.

Ευτυχώς όμως πληθαίνουν οι κριτικές φωνές που αποζητούν την εκ νέου οριο- 
θέτηση κράτους και κοινωνίας, όχι βέβαια αναγκαστικά πάντοτε για να σμικρυνθεί 
ο ρόλος του κράτους, αλλά για να α π ε λ ε υ θ ε ρ ω θ ε ί  η κ ο ι ν ω ν ί α  
από, την αγκύλωση που προκαλεί ο υπέρμετρος κρατισμός. Το αίτημα αυτό δεν αν- 
ταποκρΐνεται ασφαλώς στις προδιαγραφές μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Επιζη- 
τά αντίθετα να συμβάλει στην τόνωση της κοινωνίας με τη σ υ λ λ ο γ ι κ ή  
α τ ο δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  β α σ ·ι κ ώ ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν  κ α ι  κ ο ι 
ν ω ν ι κ ώ ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν  αφενός προς όφελος του συνεταιρισμένου
παραγωγού και της κοινωνίας και αφετέρου, κατ’ επέκταση, προς τη διεύρυνση 
και την ποιοτική αναβάθμιση του δημοκρατικού πολιτεύματος.

V
1. Θα μπορούσα ίσως να τελειώσω εδώ την ανάπτυξη. Νομίζω όμως ότι σι εξ

ελίξεις που συντελούνται ήδη ιμε γοργούς ρυθμούς, επιβάλλουν και ορισμένες σκέ
ψεις για τη θέση των συνεταιρισμών στην Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  Κ ο ι ν 6 τ η- 
τ α. Οι λόγοι είναι προφανείς. Ο 'Ελληνας συνεταιρισμένος παραγωγός παράγει, 
συσκευάζει και μεταποιεί τα προϊόντα του για την κοινοτική αγορά. Με τη σχεδια
ζόμενη ¡μάλιστα για το 1992 ε σ ω τ ε ρ ικ ή α γ ο ρ ά  η πραγματικότητα 
αυτή θα γίνεται πιο έντονη και καθημερινά πιο επίκαιρη (ι3) . Εύλογα λοιπόν ερω- 
τάται, ποιά θέση προδιαγράφεται για τους συνεταιρισμούς και τα μέλη· τους στην 
Κ ο ι ν ο τ ι κ ή  Ε υ ρ ώ π η .

2. Λέγεται, και σωστά, ότι η αγροτική πολιτική είναι ίσως η πιο προηγμένη 
ή από τις πιο προηγμένες κοινοτικές πολιτικές. Η διαμόρφωσή της συντελέστη- 
κε βέβαια με την καθοριστική επίδραση του συνεταιριστικού ευρωπαϊκού κινήμα
τος. Παρά το γεγονός αυτό, οι ι δ ρ υ τ ι κ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  δεν περιέ
χουν ε ι δ ι κ έ ς διατάξεις για τους συνεταιρισμούς, όμοιες π.χ. με τις διατά
ξεις του Συντάγματός μας. ■ Είναι επίσης ενδιαφέρον -ότι και στην πρόσφατη Ε
ν ι α ί α  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  Π ρ ά ξ η  (14) δεν περιελήφθηκαν1 ανάλογες δια
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τάξεις. Οι συνεταιρισμοί παραμένουν έτσι ακόμη και σήμερα εν πολλοίς χωρίς 
κ ο ι ν ο τ ι κ ό  θ ε σ μ ι κ ό  σ τ ί γ μ α.

Το φαινόμενο έχει φυσικά την εξήγησή του. Οι ιδρυτικές συνθήκες και η ε
νιαία πράξη δεν καταστρώνουν, όπως είναι γνωστό, ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Απομένει γι’ αυτό να προσδιοριστεί η φύση 
των συνεταιριαμών ως δικαιώματος ή ως 'θεσμικής εγγύησης ή και των δύο. Η ε
ξέλιξη θα δείξει, ποιά αντίληψη ©α επικρατήσει.

3. Στο σημείο αυτό πάντως θα μου επιτρέψετε να τολμήσω μία πρόγνωση και 
να διαγράψω μια προοπτική. Η καθιέρωση της εσωτερικής αγοράς, όχι ίσως χωρίς 
κάποιες τρί'βές, σε συνδυασμό με την συζητσύμενη διαμόρφωση ε ν ;ι α ί ο υ  
κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  χ ώ ρ ο υ  θα θέσουν άμεσα το πρόβλημα οργάνωσης και 
λειτουργίας των συνεταιρισμών με κοινούς για όλο τον κοινοτικό χώρο κανόνες. 
Τότε θα ανακύψει σε συγκεκρ'ΐμένη βάση το ερώτημα ποιά αντίληψη και μορφή 
θα κυριαρχήσει για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Το πρότυπο που μας παρέχει το Σύνταγμα θα μπορούσε να αποτελέσει αφετη
ρία, γιατί στηρίζεται σε σωστές και γόνιμες θέσεις που δεν έχουμε συνειδητοποιή
σει ακόμη στη χώρα μας. Θέσεις που μεταφερόμενες στο κοινοτικό επίπεδο, μπορεί 
να αποτελέσουν γνώμονα αφενός για τη διασφάλιση του δικαιώματος ίδρυσης και 
συμμετοχής στους συνεταιρισμούς και αφετέρου την καθιέρωση ομόλογης θεσμικής 
εγγύησης.

VI

Επιτρέψτε μου, συνοψίζοντας, να απαριθμήσω κατά αξιολογική σειρά τα βα
σικά στοιχεία που συνθέτουν το σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ό  κ α θ ε σ τ ώ ς  τ ω ν  
σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν .  Τα στοιχεία αυτά είναι: α) το δικαίωμα ίδρυσης συν
εταιρισμών και συμμετοχής σ’ αυτούς, β) η αρχή της αυτοδιοίκησής τους, γ) η 
υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνά για την ανάπτυξή τους, και δ) η δυνατότη
τα της πολιτείας να παρεμβαίνει διακριτικά εποπτεύοντας τη λειτουργία τους. Αν 
οι θέσεις αυτές επενδυθούν σε αρχές και κανόνες του κοινοτικού δικαίου, οι σ υ ν
ε τ α ι ρ ι σ μ ο ί  —  ως θεσμός που αναπτύσσεται και λειτουργεί πρωταρχικά 
στην κοινωνία —  θα αποτελέσουν ασφαλώς β α σ ι κ ό  κ ύ τ τ α ρ ο  γ ι α  
τ ο ν  δ υ σ ε ύ ρ ε τ ο  ε κ δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ ό  κ α ι  τ ο υ  κ ο ι 
ν ο τ ι κ ο ύ  θ ε σ μ ι κ ο ύ  ο ι κ ο δ ο μ ή μ α τ ο ς .
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ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ Γ )

Του ΚΙ. Κ Ο Λ Υ Μ Β Α

1. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ ΟΙ SHMEPA

Η ενοποίηση της Ευρωπαϊκής αγοράς συνδέεται κατά κύριο λόγο με την πε
ραιτέρω αναπτυξιακή εξέλιξη της χώρας. Η ενσωμάτωση της οικονομίας μας σε 
μια ευρύτατη οικονομική οντότητα 320 εκατομμυρίων ατόμων, συνεπάγεται μια ρι
ζική αλλαγή στις συνθήκες και τα πλαίσια μέσα στα οποία θ'/ διεξάγονται του 
λοιπού οι οικονομικές μας δραστηριότητες.

Όλες οι επιχειρήσεις, ιδιωτικές κοκ συνεταιριστικές, θα υποστούν άμεσα τις 
συνέπειες του ανταγωνισμού που θα συνεπάγεται αυτή η ενοποίηση. Ήδη craç ε
πιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σημειώνονται σημαντικές διαρθρωτικές και οργα
νωτικές μεταβολές με κύριο άξονα περιστροφής τη συγκέντρωση των επιχειρήσεων 
με συγχωνεύσεις, εξαγορές και συμμαχίες, για την επίτευξη οικονομιών κλίκακας 
και τις επενδύσεις για την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας της έρευνας, τις και
νοτομίες στα προϊόντα, τη μελέτη των αγορών του εσωτερικού και του εξωτερι
κού, την προβολή κλπ.

Οι εξελίξεις αυτές προσέλαβαν πολύ ¡μεγαλύτερη έκταση στις άλλες χώρες της 
ΕΟΚ, ώστε μεταξύ των συνεταιριστικών κύκλων των χωρών αυτών, που διαθέτουν 
μάλιστα αξιόλογη ανάπτυξη, να διερωτώνται μερικοί για το μέλλον των επιχει
ρήσει))'/ συνεταιριστικής μορφής στις συνθήκες μιας τόσο έντονα ανταγωνιστικής 
οικονομίας.

Η μελέτη της συνεταιριστικής ιστορίας, τόσο της χώρας μας όσο και των άλ
λων χωρών της Ευρώπης, μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι συνεταιρισμοί γί
νονται τόσο περισσότερο αναγκαίοι στους αγρότες, όσο η οικονομία της αγοράς γί
νεται πιο ανταγωνιστική και αποτελούν γι’  αυτούς μιάν αναντικατάστατη δύναμη 
οργάνωσης και ευθύνης που τείνει να αναπληρώσει την εθνική και κοινοτική προ*- 
στασΐα που περιορίζεται.

Οι συνεταιρισμοί έχουν σαν κύριο άξονα να εξασφαλίσουν μιά στοιχειώδη δια
πραγματευτική δύναμη και έναν έλεγχο των εκατοντάδων χιλιάδων μικρών παρα
γωγών επάνω στις αγορές των προϊόντων τους, όπου παίζεται κάθε χρόνο η μοίρα 
τους και η μοίρα των παιδιών τους.

Και βέβαια η συνεταιριστική επιχείρηση έχει χρέος να προσαρμοστεί κι αυτή 
στις σύγχρονες ανάγκες επάνω σ’ ένα διπλό άξονα. Τη δημιουργία μεγαλύτερου 
μεγέθους μονάδων, όπου αυτό χρειάζεται, κατά το παράδειγμα των ιδιωτικών επι
χειρήσεων, ώστε να δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας ή μικρών μεν αλλά εξει- 
δικευμένων μονάδων από άποψη προϊόντος, ώστε να δημιουργούνται οικονομίες εξ- 
ειδίκευσης, δεδομένου ότι το μέγεθος της νέας αγοράς επιτρέπει τέτοιου είδους συγ
κέντρωση και εξειδίκευση προϊόντος. Η δημιουργία συνεργαζομένων ομάδων συνε

(*) Εισήγηση στην ημερίδα που οργάνωσε η ΑΣΕ στη Θεσσαλονίκη την 11.2.1989 με την βα- 
καιρί« των 80 χρόνων από την ίδρυσή της.

85



Ν, Κολύμβα: Η Δημοκρατία, ως στοιχείο α,ποτελεσματικότητας στο Συνεργατισμό

ταιριστικών οργανώσεων στους διάφορους τομείς, μεγάλων και μικρών, τους επιτρέ
πει να οργανώσουν διαρθρώσεις ο^ζόντιων υπηρεσιών για την έρευνα, τον πειρα
ματισμό, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό,.την κατάρτιση προσωπικού, την εμπορία, 
το μάρκετιγκ. Τέτοιες προσπάθειες βρίσκονται σήμερα σε ανάπτυξη στις περισ
σότερες χώρες της ΕΟΚ.

2. Η ΙΔΙΑ ΙΤ Ε Ρ Ο Τ Η Τ Α  ΤΩΝ  ΣΥ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ω Ν  .
Όπως είναι γνωστό οι συνεταιρισμοί διακρίνονται από τις άλλες επιχειρήσεις 

γιατί εκπληρώνουν ταυτόχρονα «σκοπούς οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς. Και 
την άσκηση των εμπορικών 'σκοπών την υποτάσσουν στη συνεταιριστική ηθική τους. 
Βέβαια, οι συνεταιρισμοί 'είναι κατά κύριο λόγο εμπορικές επιχειρήσεις και πρέπει 
να είναι πετυχημένες σαν τέτοιες, γιατί άλλως θα παύσουν να υπάρχουν. Άλλωστε 
ένας συνεταιρισμός αποτυχημένος στον εμπορικό του τομέα δεν μπορεί να έχει θε
τική επίδραση στον κοινωνικό τομέα, γιατί θα στερείται μέσων ή και θα μπει σε 
αδράνεια. Συνεπώς αν στη θεωρία οι δυο αυτές -επιδιώξεις έχουν ίση σημασία, ο 
σκοπός της εμπορικής αποδοτικότητας πρέπει να έχει προτεραιότητα και για ν’ 
αποδεικνύει την οικονομική ανωτερότητα της συνεταιριστικής μορφής οργανώσεως 
των επιχειρήσεων στις φτωχότερες κατηγορίες του λαού'.

Αλλά ¡συνάμα ο συνεταιρισμός ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση των μελών 
του, με την πιο ευρεία έννοια καθώς και για τα μεγάλα κοινωνικά, ανθρωπιστικά, 
δημοκρατικά και πολιτιστικά προβλήματα της εποχής. Υποστηρίζει τον αγώνα για 
την ειρήνη ί τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βοή
θεια στους λαούς του τρίτου κόσμου και συμπαρίσταται στα ειδικευμένα κινήματα 
που αγωνίζονται για όλα αυτά.

3. ΔΗ Μ Ο ΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο συνεργατισμός είναι από τη φύση του δημοκρατικός. Με Θαυμαστή διαύ

γεια και εξαίρετη επιστημοσύνη, οι φτωχοί υφαντουργοί του Ροτσντέϊλ της Αγγλίας 
περιέλαβαν στο καταστατικό του πρώτου συνεταιρισμού που ιδρύθηκε στον κόσμο, 
την πολιτική αρχή της δημοκρατίας. Ένας άνθρωπος - μία ψήφος .Κάθε μέλος δια
θέτει μια ψήφο »από μόνο το γεγονός ότι είναι ανθρώπινη οντότητα. Ξ αρχή της 
δημοκρατίας είνει θεμελιώδης αρχή για τους συνεταιρισμούς. Αυτή η αρχή είναι 
εκείνη που διακρίνει απόλυτα τη συνεταιριστική επιχείρηση από την κεφαλαίο^ 
κρατική. Ο συνεταιρισμός λοιπόν ανακάλυψε πρώτος την οικονομική δημοκρατία. 
Αυτός πραγματοποίησε στον κόσμο το νεωτερισμό, ταυτόχρονα οικονομικό και κοι
νωνικό, μιας επιχείρησης που έχει θεμέλιο· της λειτουργίας της τη δημοκρατία.

Αυτός απέδειξε στην πράξη τη βιωσιμότητα οικονομικών επιχειρήσεων που στη
ρίζονται στην αρχή της δημοκρατίας και επιδιώκουν να καταργήσουν το δικαίωμα 
του κεφαλαίου στη διεύθυνση και το κέρδος των επιχειρήσεων.

Στους ελεύθερους συνεταιρισμούς οι ζωτικές αποφάσεις λαμβάνονται και εκτε- 
λούνται πάντα με τη συναίνεση των μελών. Η έννοια της δημοκρατίας εκφράζεται 
κατά τρόπο απτό μέσα από όλες τις μορφές της συνεταιριστικής οργάνωσης. Το βά
θος της δημοκρατίας μετράται από την έκταση που οι αποφάσεις που λαμβάνονται 
κάθε φορά εκφράζουν τις προτάσεις και επιθυμίες της βάσης των μελών χωρίς ε
ξωτερικές αναμείξεις που νοθεύουν και στρεβλώνουν τον κυρίαρχο και ενωτικό ρό
λο αυτής της βάσης.

Με τη δημιουργία μεγάλων συνεταιριστικών επιχειρήσεων που δρουν σε μ,ε-
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γάλες περιφέρειες ή σ’ ολόκληρη την επικράτεια, προέκυψε το ερώτημα αν η τή
ρηση, σε ύλες τις περιπτώσεις, των αρχών της δημοκραταίς, συμβιβάζεται με την 
απστελεσματικότητα αυτών των οργανώσεων που δρουν σε ανταγωνιστικό πεδίο.

Η απάντηση είναι ανεπιφύλακτα ναι, υπό τον όρο να έχουμε προετοιμάσει 
και να διατηρούμε ζωντανή την αποφασιστικότητα εκείνων που πρόκειται να συν
εργαστούν, ώστεε να επιλέξουν το σωστό τρόπο με τον οποίοι τοποθετούν την αμοι
βαία λειτουργικότητα.· τους μέσα στα συνολικά γενικά πλαίσια της οργάνωσης.

Στο σημείο αυτό το καίριο στοιχείο προέρχεται από το γεγονός ότι ο άνθρω
πος δε γεννιέται συνεταιριστής. Γίνεται συνεταιριστής.

Ο συνεργατισμός είναι πράγματι μια τεχνική σύμπραξη την οποία είμαστε ι
κανοί να κατακτήσουμε μόνο μέσω της πρακτικής εφαρμογής, της αυτοκριτικής, της 
συνέχισης ενεργειών που αποδείχτηκαν επιτυχημένες και παίρνοντας μαθήματα από 
τις αποτυχίες και τις επιτυχίες μαζί. Μ’ ένα λόγο μέσα από μια καθολική παι
δευτική. Σε όσες περιπτώσεις η διαχείριση των συνεταιριστικών οργανώσεων φαί
νεται κατώτερη από εκείνη των ιδιωτικών επιχειρήσεων, η πραγματική αιτία απορ
ρέει συνήθως από την ατελή εκπαίδευση των μελών, των αιρετών ή των υπαλλη
λικών στελεχών ή και των τριών μαζί και όχι από την προσήλωση στη δημοκρατία.

Προέχει συνεπώς τα συστήματα διαχείρισης και εκπαίδευσης να είναι συμ
πληρωματικά το ένα του άλλου και να εξελίσσονται παράλληλα. Θα πρέπει σε κά
θε επίπεδο της συνεταιριστικής πυραμίδας τα μέσα πληροφόρησης, εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες λειτουργίες τις' οποίες έχουν 
αναλάβει.

Η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση δίνει ιδιαίτερη σημασία στο σύστημα πλη
ροφόρησης του ευρύτερου κοινού για τη δράση των συνεταιρισμών, ώστε να το ε
πηρεάσει και ν’ αποσπάσει το σεβασμό προς το κίνημα, τη· συμμετοχή σ’ αυτό και 
την υποστήριξή του. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο και 
αν βρίσκονται δεν μπορούν πλέον να αγνοούν τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και 
πληροφόρησης.

Το προηγμένο σύστημα επικοινωνίας με τα μέλη, πληροφόρησης, εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης είναι βέβαια Ιδιαίτερα δαπανηρό. Θα υπενθυμίσουμε όμως πως τα 
συνεταιριστικά κινήματα ατύχησαν σε πολλές περιπτώσεις και κατέστησαν αδρανή, 
διότι υποτίμησαν το ρόλο και τη σημασία των μορφωτικών κα,ι εκπαιδευτικών υπο
χρεώσεων τους για τη διαφύλαξη του μέλλοντος τους, μπροστά στις απαιτήσεις που 
δημιούργησε η τεχνολογική επανάσταση των τελευταίων ετών.

Αυτές οι οργανώσεις δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν έγκαιρα πως οι μικρό - οι
κονομικές λειτουργίες τις οποίες διεκπεραίωναν επιτυχώς για πολλά χρόνια, είχαν 
χάσει προοδευτικά τη σημασία και την αναγκαιότητά τους με την εμφάνιση μα- 
κρο - οικονομικών καθηκόντων. Καθηκόντων τα οποία κοινωνικές οργανώσεις της φύ
σης των συνεταιρισμών καλούνταν να εκπληρώσουν, ώστε να υπερα-σπισθούν το γε
νικό συμφέρον και την κοινή ευημερία σ' έναν οικονομικό κόσμο όπου οι πολυε
θνικές φίρμες έχουν φτάσει σε σημείο να κατέχουν σε πολλές χώρες μ.ία δύναμη 
τελικά πιο μεγάλη από τις ίδιες τις κυβερνήσεις.

Διασώζουμε λοιπόν την κοινωνική αποστολή, στην οποία οφείλει να καταλήγει 
η οικονομική μας οργάνωση, ρίχνοντας το βάρος μας στην αποκεντρωμένη δομή των

(Συνέχεια στή οελ. 129)
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Του Κ. Λ. Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  
Αναηλ. Καθηγητή της Α.Γ.Σ.Α.

Στην αφετηρία του ο συνεταιρισμός υπήρξε μιά οργάνωση αυτοβοήθειας και 
αλληλοβοήθειας των μελών, στηριζόμενη στις υπηρεσίες που πρόσφεραν τα ίδια τα 
μέλη στο σύνολο. Στο πρώτο κατάστημα του συνεταιρισμού του Ροτσντέΐλ τα ίδια τα 
μέλη ήταν πωλητές, διαχειριστές ή λογιστές. Ήταν ταυτόχρονα και οι χρηματο
δότες ή «κεφαλαιούχοι» του συνεταιρισμού. Συνδύαζαν έτσι, στα ίδια πρόσωπα, τις 
ιδιότητες του επιχειρηματία, του πελάτη και του εργαζόμενου στο κοινό κατάστη
μα. Με τον τρόπο αυτό οι Σκαπανείς του Ροτσντέϊλ θέλησαν και πέτυχαν να εξου
δετερώσουν τις συγκρούσεις μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, εργοδότη και εργάτη, 
πωλητή και αγοραστή.

Η επιτυχία που γνώρισε στη συνέχεια ο συνεταιριστικός τρόπος ενέργειας των 
ατόμων, απεικονίζεται και στην εξέλιξη που είχε ο μικρός συνεταιρισμός του Ρο- 
τσντέϊλ. Αντί να λειτουργεί δύο ημέρες την εβδομάδα επί λίγες ώρες, λειτουργούσε 
καθημερινά όλες τις εργάσιμες ώρες και χρειάστηκε αρχικά έναν και αργότερα 
πολλούς υπαλλήλους. Αντι ένα μέλος να παίζει το ρόλο του ταμία χρειάστηκε στη 
συνέχεια λογιστή και λογιστική υπηρεσία. Αντί να πωλεί μόνο στα μέλη, πουλού
σε αργότερα και σε μή μέλη. Αντί να ασχολείται μόνο με χονδρική προμήθεια 
και λιανική διάθεση προϊόντων, όπως έκανε αρχικά, στη συνέχεια ίδρυσε δικές του 
παραγωγικές μονάδες για τα προϊόντα που διέθετε στο κατάστημα.

Οι εξελίξεις αυτές και οι ανάλογες τους σε όλα τα επιτυχημένα παραδείγμα
τα συνεταιρισμών, θέτουν ορισμένα σημαντικά Θέματα προβληματισμού στους συν
εταιρισμούς, που συνδέονται με τις καθιερωμένες αρχές και τη φιλοσοφία τους. 
Ένα από τα θέματα αυτά αναφέρεται στις σχέσεις του συνεταιρισμού με το προ
σωπικό. Οι σχέσεις αυτές δεν είναι μόνο οικονομικές, αλλά και σχέσεις λειτουργι
κής ισορροπίας.

Υπόθεση αρχών
Τα άτομα που σχηματίζουν το συνεταιρισμό επιδιώκουν να αποκομίσουν τα ο

φέλη της ισότιμης συνεργασίας τους κάτω από συνθήκες δημοκρατικής διοίκησης. 
Στόχος τους είναι να αποδίδονται τα οφέλη αναλογικά στα άτομα που τα παρά
γουν (4 σελ. 47). Με πλήρη σεβασμό στην ανθρώπινη μονάδα, δεν δέχονται οι συν
εταιρισμοί να καρπούνται οριαμέν® άτομα τους καρπούς των κόπων των άλλων. Δεν 
δέχονται να υποκαταστήσου'; τον εργοδότη στο συμβατικό του ρόλο. Κατά τον ΗΟ- 
LTOAKE, «όλοι όσοι συνεργάζονται στο συνεταιρισμό παίρνουν μέρος στα κέρ·δη, 
στο κεφάλαιο, στη διοίκηση και στην ευθύνη» (5 σελ. 663).

Οι πρωτεργάτες του συνεταιρισμού του Ροτσνέϊλ, που τους έκρινε περισσή 
ευαισθησία για τα θέματα που αφορούσα,·/ τις ηθικές αξίες κα:ι τον ανθρώπινο πα
ράγοντα. χρειάστηκε αρκετά νωρίς να χειρισθούν το θέμα των σχέσεων του συνε
ταιρισμού με τους εργαζόμενους στις παραγωγικές μονάδες τους. Η απάντηση που 
έδωσαν ήταν η εγγραφή των εργαζομένων ως μελών και η συμμετοχή τους σε ισό

(*) Εισήγηση στην ημερίδα «Ο ανθρώπινος παράγων στο Συνεργατισμό» κου οργάνωσε η Α. 
Σ.Ε. στη Θεσσαλονίκη.
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τιμη, με τα υπόλοιπα μέλη, βάση στο συνεταιρισμό. Ot οικονομικές τους σχέσεις 
ρυθμίστηκαν επίσης με τον επιμερισμό των πλεονασμάτων εξίσου μεταξύ των με
λών και των εργαζομένων. Τα μέλη, μεταξύ των οποίων και οι εργαζόμενοι, που 
συμμετείχαν με μερίδες στο επενδεδυμένο κεφάλαιο», αμείβονταν με το μισό των 
πλεονασμάτων κατ’ αναλογία προς τον αριθμό των μερίδων καθενός, ενώ το άλλο 
μισό αποτελούσε πρόσθετη αμοιβή για τους εργαζόμενους κατ’ αναλογία προς την 
αμοιβή της εργασίας καθενός (4 σελ. 7).

Με τον τρόπο αυτόν οι εργαζόμενοι γίνονταν συνιδιοκτήτες και είχαν το ίδιο 
ενδιαφέρον για την καλή πορεία της επιχείρησης όπως και τα μέλη του συνεται
ρισμού. Χειρισμοί του είδους αυτού θυμίζουν ζωηρά ανάλογες περιπτώσεις ελλη
νικών παραδοσιακών συνεταιρισμών και κυρίως την Αδελφότητα των Αμπελακίων 
και τους Συντροφοναύτες των νησιών, που υπήρξαν πριν από το συνεταιρισμό του 
Ροτσντέϊλ (11 σελ. 22 κ. ε .) .

Στη γενέτειρα του συνεταιρισμού του Ροτσνέϊλ, την Αγγλία, το σύστημα της 
συμμετοχής των εργαζομένων στα οικονομικά αποτελέσματα και στη διαχείριση 
των συνεταιρισμών πήρε σημαντική έκταση περί τα τέλη του περασμένου αιώνα. Ο 
όρος Επιχειρηματική Δημοκρατία (INDUSTRIAL DEMOCRACY) χρησιμοποιή
θηκε από τότε, με αναφορά σε 120 συνεταιρισμούς που την εφάρμοζαν (5 σελ. 662- 
4) . Η πρόοδος αυτή είχε μέσα της και το σπέρμα της αυτοαναίρεσής της, αφού 
όταν οι εργάτες έγιναν διοίκηση, δεν είχαν τη διάθεση να δουν άλλους εργάτες 
να γίνουν όμοιοι τους.

Η σύγχρονη πρακτική σε Ευρωπαϊκές χώρες

Στη σημερινή Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει λόγος για μιά ενιαία άποψη ή πρα
κτική σχετικά με το θέμα των σχέσεων συνεταιρισμού και εργαζομένων.

Μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση που επικρατούσε στη Γ ε ρ μ α ν ί α  
πριν μερικά χρόνια, και μαζί εκτεταμένο συνεταιριστικό προβληματισμό, έχει δη
μοσιεύσει ο Καθηγητής MUNKNER (10) . Στη χύρα αυτή η συμμετοχή των εργα
ζομένων στη διαχείριση των συνεταιρισμών αφορά στους συνεταιρισμούς που απα
σχολούν περισσότερους από 500 εργαζόμενους και πραγματοποιείται με την εκπρο- 
σώπηση στο εποπτικό συμβούλιο ως εξής:
—  Στους συνεταιρισμούς με λιγότερους από 5001 μόνιμους εργαζόμενους, που είναι 

η πλειοψηφία των συνεταιρισμών, δεν υπάρχει εκπροσώπησή τους στο εποπτι
κό συμβούλιο.

—  Στους συνεταιρισμούς με 500 ως 2000 μόνιμους απασχολούμενους, το 1) 3 των 
θέσεων του εποπτικού συμβουλίου καταλαμβάνεται από εκπροσώπους των ερ
γαζομένων, και

—  Στους συνεταιρισμούς με περισσότερους από 2.000 μόνιμους εργαζόμενους, οι μι- 
σές θέσεις του εποπτικού συμβουλίου καταλαμβάνονται από τους εκπροσώπους 
των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν ακριβώς οι κανόνες που εφ
αρμόζονται και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο 
έντονης κριτικής, επειδή δεν λαμβάνονταν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των συνε
ταιρισμών.

Στην Ι σ π α ν ί α ,  ο γενικός νόμος περί συνεταιρισμών του 1974, όριζε 
άτι στους συνεταιρισμούς που απασχολούν περισσότερους από 50 μόνιμους εργαζό
μενους, ένας τουλάχιστον από τους εργαζόμενους αποτελεί μέλος του διοικητικού
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συμβουλίου. 0  ακριβής αριθμός προσδιορίζεται από το καταστατικό (6 σελ. 84).
Στην I τ α λ ί α, στα CONSORZI AGRARI, το διοικητικό συμβούλιο· α- 

ποτελείται από 13 μέλη από τα οποία τα 12 εκλέγονται από τα μέλη και το ένα 
από το προσωπικό. Στην ομοσπονδία των CONSORZI AGR ARI, το διοικητικό 
συμβούλιο αποτελείται από 21 μέλη από τα οποία τα 18 εκλέγονται από τη γενι
κή συνέλευση, ένα εκπροσωπεί το διευθυντικό προσωπικό, ένα το λοιπό προσωπικό 
και ένα τους διευθυντές (MANAGERS) των CONSORZI AGRARI (δηλ. των 
οργανώσεων - μελών) (6 σελ. 61).

Στην Ο λ λ α ν δ ί α ,  μέχρι σχετικά πρόσφατα (1983) η συμμετοχή των 
εργαζομένων αφορούσε μόνο τις ανώνυμες εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμέ
νης Ευθύνης που είχαν κύκλο εργασιών πάνω από ορισμένο όριο και απασχολού
σαν περισσότερα από 100 πρόσωπα. Η εκπροσώπηση του· προσωπικού αφορούσε 
στα εποπτικά συμβούλια, που -στην περίπτωση αυτή δεν είχαν τις εκτεταμένες αρ
μοδιότητες των εποπτικών συμβουλίων της Γερμανίας. Οι συζητήσεις για επέκταση 
του θεσμού στους συνεταιρισμούς συνάντησαν αρκετά ισχυρό αντίλογο, στηριζόμενο 
στις διαφορές των συνεταιρισμών από τις εταιρείες (8 σελ. 4 ).

Στη Γ α λ λ ί α  ο Κώδικας Εργασίας προβλέπει εκπροσώπηση του προ
σωπικού στο διοικητικό ή στο εποπτικό -συμβούλιο των ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
εφόσον ο αριθμός των απασχολούμενων είναι μεγαλύτερος από 50. Ο ρόλος των 
εκπροσώπων του προσωπικού είναι συμβουλευτικός. Στους συνεταιρισμούς, η νομο
θεσία, του 1972 προβλέπει ότι οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους μπορούν να δε
χθούν ως συνεταίρους και τους μισθωτούς των συνεταιρισμών, οι οποίοι έτσι συμμε
τέχουν στη συνεταιριστική διαχείριση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις που παρουσιάστηκαν στη Γενική Συνέ
λευση της Γαλλικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών του τέλους του 
1988. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν προς συζήτηση αναφέρονται στην προώθηση 
της συνδιαχείρισης ή συνεποπτείας στους συνεταιρισμούς υπό ορισμένες προϋποθέ
σεις. Το σύστημα της συνδιαχεΐρισης κρίνεται απρόσφορο για τις γαλλικές συνθή
κες. Για την συνεποπτεία επισημαίνεται ότι μπορεί να εφαρμόζεται σε οργανώσεις 
ορισμένου μεγέθους και άνω, και ότι η παρουσία των εργαζομένων1 πρέπει να α
ποτελεί μειοψηφία (2 σελ. 56-61) .

Τέλος, στην Α γ γ λ ί α ,  που είχε πρωτοστατήσει στο -θέμα των συμμετο
χικών διαδικασιών,. σχετικές συζητήσεις ξανάρχισαν μόλις την περασμένη δεκαε
τία με βάση την έκθεση της Επιτροπής Μπούλλοκ (BULLOCK COMMITTEE 
OF INQUIRI ON INDUSTRIAL DEMOCRACY) (3).

Η κατάσταση στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, από τότε που άρχισε η εφαρμογή του νόμου 1541) 85 για τις 

Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, δηλ. από τις 18 Απριλίου 1985, ισχύει 
η εκπροσώπηση του προσωπικού στη διοίκηση των συνεταιριστικών οργανώσεων, 
καθιερωμένη με διάταξη νόμου. Ποιά συλλογιστική επικράτησε για τη θέσπιση της 
εκπροσώπησης του προσωπικού και για, τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, όπως προ- 
βλέφθηκαν στο νόμο, δεν είναι γνωστό. Παρότι πρόκειται για μια σημαντική και
νοτομία, δεν υπάρχει καμμιά απολύτως αναφορά στην εισηγητική έκθεση του νό
μου. Καμμιά συζήτηση δεν προηγήθηκε και το νομοθέτη πρέπει να διακατείχε α
βεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής μιάς ιδέας που ήταν διάχυτη στο πε
ριβάλλον. Αυτό συμπεραίνεται από το ότι:
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—  Στο σχέδιο νόμου που δόθηκε το 1983 στις συνεταιριστικές οργανώσεις για να 
διατυπώσουν τις απόψεις τους, δεν υπήρχε κ-αμμιά σχετική διάταξη.

—  Στις απόψεις που διατύπωσαν οι συνεταιριστικές οργανώσεις δεν περιέχονταν 
σχετικές προτάσεις.

—  Στο αναθεωρημένο σχέδιο νόμου των αρχών του 1984, εμφανίσθηκε σχετική 
διάταξη (άρθρο 28, παρ. 2) που, σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις, καθόριζε 
ενιαίο τρόπο -εκπροσώπησης σε όλες τις βαθμίδες των συνεταιριστικών οργανώ
σεων. Παρόμοια διάταξη περιλήφθηκε και στο σχέδιο νόμου για τους αστικούς 
συνεταιρισμούς που γνωστοποιήθηκε κατά το τέλος του 1984.

—  Στο εκ νέου αναθεωρημένο' σχέδιο νόμου για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές 
Οργανώσεις που κατατέθηκε προς ψήφιση με τη διαδικασία του επείγοντος στη 
Βουλή, το Φεβρουάριο 1985, διαφοροποιήθηκε ουσιαστικά ο τρόπος εκπροσώ
πησης στις ενώσεις συνεταιρισμών και στις ανώτερου βαθμού συνεταιριστικές 
οργανώσεις και έγινε μια σημαντική διευκρίνιση για τους πρωτοβάθμιους συν
εταιρισμούς. Σε αυτή τη μορφή ψηφίστηκαν1 οι σχετικές διατάξεις από τη Βουλή.
Σύμφωνα με τους νόμους 1541) 85 για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργα

νώσεις και 1667) 86 για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, μπορούν να διακριθούν 
τρεις μορφές εκπροσώπησης του προσωπικού στη διοίκηση των συνεταιρισμών.

Η π ρ ώ τ η  μορφή αναφέρεται στους πρωτοβάθμιους αγροτικούς συνεταιρι
σμούς. Στην περίπτωση αυτή αν ο αριθμός των μελών του τακτικού προσωπικού 
είναι μεγαλύτερος από 20, η θέση ενός από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
καταλαμβάνεται από τον εκπρόσωπο του προσωπικού, ο οποίος έχει όλα τα δικαι
ώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου, αλλά δεν δι
καιούται να εκλέγεται σε αξιώματα προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα 
ή ταμία.

Η δ ε ύ τ ε ρ η  μορφή αναφέρεται στις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών 
και στις ανώτερου βαθμού συνεταιριστικές οργανώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, αν 
ο αριθμός των μελών του τακτικού προσωπικού είναι μεγαλύτερος από 20, προστίθε
ται ένα ακόμη μέλος στο διοικητικό συμβούλιο που είναι ο εκπρόσωπος του προ
σωπικού. 0  εκπρόσωπος αυτός έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου μόνο όταν συζητούνται θέματα προσωπικού, ενώ 
στα υπόλοιπα έχει μόνο δικαίωμα λόγου. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η 
ψήφος του προέδρου.

Η τ ρ ί τ η  μορφή αναφέρεται στους αστικούς συνεταιρισμούς όλων των 
βαθμιδών. Σε αυτούς ισχύει το καθεστώς που αναφέρθηκε για τους πρωτοβάθμιους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, χωρίς όμως τη διευκρίνιση ότι ο εκπρόσωπος του προ
σωπικού δεν μπορεί να καταλαμβάνει αξιώματα (προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού 
γραμματέα ή ταμία).

Επισημάνσεις
Η συζήτηση επί της έννοιας και της ουσίας της συμμετοχής του προσωπικού 

στη διοίκηση των συνεταιριστικών οργανώσεων οφείλει να λαμβάνει υπόψη το· πλαί
σιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουν οι θεσπιζόμενες ρυθμίσεις συμμετοχής, τόσο 
το νομικό, όσο και το -θεωρητικό, που αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες του συνεται
ριστικού θεσμού.

Μια από τις ιδιομορφίες του ελληνικού νομικού καθεστώτος χρειάζεται ιδιαί
τερα να αναφερθ-εί σε συνδυασμό με τον τρόπο εκπροσώπησης του προσωπικού. Οι 
εκλογές για τις διοικήσεις στους συνεταιρισμούς γίνονται μ>ε το σύστημα των συν
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δυασμών, που σημαίνει ότι το κάθε μέλος δεν καλείται να ψηφίσει τα άτομα που 
κρίνει ότι είναι τα πιο κατάλληλα να διοικήσουν το· συνεταιρισμό, αλλά μία από 
τις υποψήφιες ομάδες ατόμων, τον ονομαζόμενο συνδυασμό (πρβλ. 13, σελ. 27/. 
Στη συνέχεια, η κατανομή των θέσεων του διοικητικού συμβουλίου γίνεται στους 
συνδυασμούς ανάλογα με το ποσοστό των ψήφων που δόθηκαν στον καθένα.

Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των συνδυα
σμών είναι κατά κανόνα ανάλογες με τις κομματικές διαφοροποιήσεις των μελών. 
Με το δεδομένο της αντιπαράθεσης η δύναμη της μιάς ψήφου του εκπροσώπου του 
προσωπικού μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για την επικράτηση ενός από 
τους συνδυασμούς, ιδίως σε περιπτώσεις που δύο συνδυασμοί, εκλέγουν ίσο αριθμό 
μελών στο διοικητικό συμβούλιο. Τότε μπορεί να φθάσουμε σε πλειοψηφίες ελεγχό
μενες και κατευθυνόμενες από το προσωπικό. Τέτοιες περιπτώσεις ανακύπτουν με 
τον τρόπο που θεσπίσθηκε η συμμετοχή του προσωπικού στους πρωτοβάθμιους α
γροτικούς συνεταιρισμούς και σε όλες τις βαθμίδες των αστικών συνεταιρισμών.

Ιδιαίτερα τονίζεται το γεγονός (ή το ενδεχόμενο) αυτό εκτροπής από την 
ουσιαστική αυτοδιοίκηση των συνεταιρισμών καθόσον:
—  το ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 12, παρ. 5) ορίζει ότι «οι πάσης φύσεως γεωρ

γικοί και αστικοί συνεταιρισμοί αυτοδιοικούνται κατά τους όρους του νόμου και 
του καταστατικού των»,

—  οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί κατεξοχήν αποτελούν προέκταση της οικονομίας 
των μελών τους και τα συμφέροντα των μελών τους μπορεί να θιγούν σοβαρά 
σε περίπτωση περιορισμού της αυτοδιαίκησησς των συνεταιρισμών,

—  οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί με προσωπικό αποτελούμενο από 20 άτομα και 
πλέον συνιστούν τις πιο επιτυχημένες περιπτώσεις, που μπορεί να ζημιωθούν 
από τον προαναφερθέντα συνδυασμό διατάξεων της νομοθεσίας.

Μια ακόμη ιδιομορφία του ελληνικού νομικού καθεστώτος που αφορά στους 
συνεταιρισμούς και »σχετίζεται με τις συμμετοχικές διαδικασίες, είναι το ότι οι 
συνεταιριστικοί υπάλληλοι απολαμβάνουν ένα καθεστώς μονιμότητας παρόμοιο με 
εκείνο των δημοσίων υπαλλήλων. Το γεγονός αυτό εισάγει νέα στοιχεία στη συλ
λογιστική της συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση. Η μονιμότητα παρέχει 
πλήρη διασφάλιση στους μισθωτούς για τη συνέχιση της μισθοδοσίας τους από το 
συνεταιρισμό ακόμη και σε περιπτώσεις συνεχών αρνητικών οικονομικών αποτελε
σμάτων. Ολόκληρος ο επιχειρηματικός κίνδυνος και η αβεβαιότητα αναλαμβάνεται 
από τα μέλη. Ενώ η οικονομία των μελών εξαρτάται από τα οικονομικά αποτελέ
σματα του συνεταιρισμού, δεν συμβαίνει το ίδιο με την οικονομία των μισθωτών. 
Συνδιαχείριση στην περίπτωση αυτή σημαίνει δικαίωμα συμμετοχής στον καθορι
σμό της τύχης μιας επιχείρησης, για την οποία άλλο: παρέχουν τα κεφάλαια και 
φέρουν την ευθύνη. Υπαλληλική μονιμότητα και συνδιαχείριση συγκρούονται μετα
ξύ τους, ιδίως στην περίπτωση που οι θέσεις των μισθωτών μπορούν να επηρεάσουν 
τις λαμβανόμενες αποφάσεις.

Η αντίθεση επί της ουσίας επιτείνεται στις περιπτώσεις που τα συλλογικά 
όργανα του προσωπικού συμμετέχουν και εναρμονίζονται προς αποφάσεις ευρύτε
ρων συλλογικών οργάνων εργαζομένων που δεν έχουν το προνόμιο της μονιμότητας 
(12 σελ. 22). Στην περίπτωση αυτή, που παρατηρετίαι στην Ελλάδα, αποδυναμώ
νεται ακόμη περισσότερο η επιχειρηματολογία υπέρ της συμμετοχής του προσωπικού 
στη διοίκηση, που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να προσιδιάζει κατεξοχήν προς το 
συνεταιριστικό θεσμό.
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Διαφορετικός είναι ο προβληματισμός για τις συνεταιριστικές εταιρείες, που 
δεν διέπονται από τη νομοθεσία των συνεταιρισμών, αλλά από την αντίστοιχη των 
ανωνύμων εταιρειών. Στις συνεταιριστικές εταιρείες δεν επιβάλλονται αρχαιρεσίες 
με το σύστημα των συνδυασμών και το προσωπικό δεν υπάγεται στο καθεστώς της 
μονιμότητας. Επιπλέον, οι συνεταιριστικές εταιρείες δεν αποτελούν άμεση αλλά έμ
μεση προέκταση της οικονομίας των φυσικών προσώπων μελών των συνεταιρισμών. 
Για τις περιπτώσεις αυτές μπορούν πολύπλευρα να υποστηριχθούν οι συμμετοχικές 
διαδικασίες και ακόμη η συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο και στα κέρδη, 
που είναι εφικτή από πλευράς νομοθεσίας αλλά και δυνητικά αποτελεσματική για 
το είδος αυτό συνεταιριστικών οργανώσεων.

Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Χωρίς οι προηγηθείσες παρατηρήσεις να θίγουν όλες τις πτυχές του θέματος 

της συνδιαχείρισης στους συνεταιρισμούς, μπορεί να λεχθεί ότι η ενεργός συμμετοχή 
του προσωπικού στις υποθέσεις του συνεταιρισμού, αποτελεί ζήτημα συνέπειας προς 
τις αρχές αυτού του κατεξοχήν ανθρωποκεντρικού θεσμού. Αφόυου οι συνεταιρισμοί 
ξεπέρασαν το στάδιο της αυτοεξυπηρέτησής τους και είναι υποχρεωμένοι εκ των 
πραγμάτων να χρησιμοποιούν πολυάριθμο και εξειδικευμένο προσωπικό, γεννάται 
το θέμα της εξεύρεσης τρόπων εξισορρόπησης των ρόλων μελών και προσωπικού. 
Μακρυά από μηχανιστικές διαδικασίες και αριθμητικές συσχετίσεις, οι συνεταιρι
σμοί οφείλουν οι ίδιοι να βρουν τις λύσεις, με φαντασία και πρωτοποριακό πνεύ
μα (1 σελ. 106).

Η καθυστέρηση των συνεταιρισμών να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι ένα ζήτημα σύμ
φυτο με την αρχή της δημοκρατικής τους διοίκησης (14 σελ. 65) έδωσε περιθώ
ρια στη νομοθετική εξουσία να θεσπίσει κανόνες που συχνά παραβλέπουν τις ιδιαι
τερότητες των συνεταιρισμών, δημιουργώντας προβλήματα σε καίρια και ευαίσθη
τα σημεία της συνεταριστικής θεωρίας και πράξης. Η συνεταιριστική ιδεολογία προσ- 
φέρεται για την εξεύρεση τρόπων συνδυασμού των ρόλων μελών και προσωπικού, 
ώστε αντί της αντίθεσης των συμφερόντων να επικρατεί εναρμόνιση·. Ήδη σε πολ
λές περιπτώσεις η συμμετοχή και στο κεφάλαιο έχει πραγματοποιηθεί (9 κεφ. 
4 κ. ε.) .

Παρότι η έννοια της συμμετοχής των εργαζομένων είναι αναπόσπαστα δεμέ
νη με την έννοια του συνεργατισμού, οι ιδιομορφίες που υπάρχουν στο θεσμικό πλαί
σιο των επιμέρους χωρών επιβάλλουν τον χωριστό και ανεξάρτητο προβληματισμό 
για κάθε χώρα ως προς τον τρόπο και την έκταση εφαρμογής της. Στην Ελλάδα 
η ατελής προετοιμασία κατά την εισαγωγή των συμμετοχικών διαδικασιών, οδή
γησε σε μια ποικιλία μορφών, που δεν μπορεί εύκολα να δικαιολογηθεί, ενώ· πε
ριέχει και στοιχεία ανισορροπίας στις σχέσεις μελών και προσωπικού.

Τέλος, συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι είναι μεγάλα τα περιθώρια θεω
ρητικού προβληματισμού και συνεχούς διερεύνησης του συνεταιριτσικού θεσμού, πα
ράλληλα με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του και στον οικονομικό και κοινωνικό πε
ρίγυρο. Και ακόμη ότι οφείλουν ο·ι συνεταιρισμοί να καλλιεργήσουν τον προβλημα
τισμό αυτόν, ώστε να προηγούνται των εξελίξεων, αντί να προσπαθούν εκ των υστέ
ρων, να τις επηρεάσουν. Σε κάθε περίπτωση, ο κίνδυνος του «παντοδύναμου Κρά
τους» που επεσήμανε ο Δρ. Λαίηντλω στο Συνέδριο της Διεθνούς Συνεταιριστικής 
Ένωσης στη Μόσχα το 1980 (7 σελ. 114), πάντοτε παραμένει, αφού μπορεί να 
προχωρεί σε ρυθμίσεις θεμάτων των συνεταιρισμών παραβλέποντας τις ιδιαιτερότη- 
τές τους.
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ΕΤ Ο Σ  I Δ Ρ Υ Σ  Ε Ω Σ  1986 -  ΕΔΡΑ: ΑΘ Η Ν Α

Μέλη: 16 Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί K O N SU M

Στη Γενική Συνέλευση της 4-3-89 των αντιπροσώπων των Καταναλω
τικών Συνεταιρισμών K O N SU M , που απαρτίζουν την Έ νω ση Κ.Σ. K O N 
SU M , έγιναν εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμ
βουλίων, που συγκροτήθηκαν σε σώματα ως ακολούθως:

Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ  
Πρόεδρος: Π Α Ί 'Π Ο ,Υ Τ Λ ΙΔ Η Σ  Κώστας, αντιπρόσ. KO 'NSU M  Αθήνας 
Αντ) δρος: ΕΥΘΥΜ Ι Α Δ Η Σ  Σοφοκλής, αντιπρ. K O N S U M  Θεσσαλονίκης 
Γεν. Γραμματέας: Π ΑΝ Τ Ο Υ Δ Η  Κατερίνα, αντιπρ. K O N SU M  Δράμας  
Ταμίας: Α ΙΑ Π Η Σ  Χαράλαμπος, αντιπρ. K O N S U M  Χαλκίδας 
Μέλος: K A M E N  ΙΔ Η Σ  Χρήστος, αντιπρ. K O N S U M  Θεσσαλονίκης 

» Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  Γιάννης, αντιπρ. K O N SU M  Δράμας
» Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Δημήτρης, αντιπρ. K O N S U M  Διστόμου
» Π ΑΠ ΑΓΕΩ ΡΓΙΟ ,Υ  Θανάσης, αντιπρ. K O N SU M  Αθήνας
» Σ Α Β Β Α Σ  Κώστας, αντιπρ. K O N S U M  Λάρισας
» Τ Σ ΙΟ Κ Α Σ  Ηλίας, αντιπρόσ. K O N SU M  Κατερίνης
» Κ Ο Σ Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Δημήτρης, αντιπρ. K O N S U M  Πάτρας

Μ Α Ν Ο Υ Σ Η Σ  Θανάσης, αντιπρ. K O N SU M  Λαυρίου 
Χ Ρ .Υ Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Αλέξανδρος, αντιπρ. K O N S U M  Πάτρας 

» Ρ Ε Μ Π Ε Λ Ο Σ  Δημήτρης, αντιπρ. K O N S U M  Χαλκίδας

Ε Π Ο Π Τ ΙΚ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ

Πρόεδρος: Μ Α Κ Ρ ΙΔ Η Σ  Λευτέρης, αντιπρόσ. K O N S U M  Θεσσαλονίκης 
Αναπλ. Πρόεδρος: Α Ν Τ Ω Ν Ε Λ Λ Ο Σ  Κώστας, αντιπρ. K O N S U M  Πάτρας 
Μέλος: Δ Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Μανώλης, αντιπρ. K O N S U M  Δράμας

» ΕΛΕΥΘΕΡI Α Δ Η Σ  Δημήτρης, αντιπρ. K O N S U M  Θεσσαλονίκης
Κ Ε Μ Α Ν Ε Σ  Γεώργιος, αντιπρ, K O N S U M  Χαλκίδας 

» Τ Σ ΙΟ Τ Σ Ο Σ  Στέφανος, αντιπρ. K O N SU M  Κατερίνης.

Στα τρία χρόνια της λειτουργίας της, η ΕΝ Ω ΣΗ  - K O N SU M  παρου
σίασε αξιόλογο έργο, που την καταξιώνει και αναγνωρίζεται πιά ως ο 
πλέον οργανωμένος εκφραστής του Καταναλωτικού Συνεταιριστικού Κι
νήματος με πανελλήνιες διαστάσεις.

Η κύρια δραστηριτητα της Ε Ν Ω Σ Η Σ  - KO 'N SU M  στράφηκε α) στη 
δημιουργία νέων Συνεταιρισμών - K O N SU M , 6) στην υποβοήθηση του έρ
γου των μελών της Συνεταιρισμών, γ) την οργάνωση σεμιναρίων σε διά
φορες πόλεις για τη δημιουργία και ανάπτυξη του πνεύματος του Κατα
ναλωτικού Συνεταιρισμού, δ) στις επαφές με συνεταιριστικά καταναλωτι
κά κινήματα της Σουηδίας, Ιταλίας, Βουλγαρίας και Τσεχοσλοθακίας, με 
προοπτική τις εμπορικές συναλλαγές και ε) στο κλείσιμο συμφωνιών με 
προμηθευτικές μονάδες για τα μέλη της.

Η ΕΝ Ω Σ Η  - K O N SU M  προχωρεί στην κατάρτιση και εφαρμογή ευρύ
τερου προγράμματος για την παραπέρα ανάπτυξη και προαγωγή του Κα
ταναλωτικού Συνεταιριστικού Κινήματος και τη συνεργασία με τις Αγρο
τικές Συνεταιριστικές Οοργανώσεις.



ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Επιμέλεια: Β. Λ Α Μ Π Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ -Δ Β Μ Η Τ Ρ 'ΙΑ Δ Ο Υ  

Α. Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ Σ Η  Δ ΙΑ Τ Α Ξ Ε Ω Ν  ΤΟ Υ  Ν. 1541/1985

Με το άρβρο .34 του ν. 1845) 89 (ΦΕΚ Α ' 102/26-4-89) για «Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση! της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες 
διατάξεις», τραποποιήθηικαν διατάξεις του ν. 1541) 85. Συγκεκριμένα: (*)

1. (Προστίθεται περ. υ ' μετά την περ. β '  της παρ. 3 άρθρ. 4 - σελ. 8 ) '

«γ) Π εριασοτέρων του ενός αγροτικών συνεταιρισμών σε δήμους, οι οποίοι 
προήλ&αν από τη συνένωση; οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμων και κοι
νοτήτων) που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή (ενότητα) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 1622)1986 (ΦΕΚ Α ' 92)».

[προστ. με άρθρ. 34 παρ. 1 ν. 1845)89]

2. (Προστίθεται παρ. 4α μετά την παρ. 4 άρθρ. 28 - σελ. 21).

β «4α. Δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες και εκλογής στα όργανα διοί
κησης των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων έχουν όλα τα μέλη;, που έχουν 
εγγραφεί στο συνεταιρισμό, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από· την οριζόμενη 
εκάστοτε ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης. Αποδοχή αίτησης εγ
γραφής μετά την πρόσκληση για τη σύγκληση: γενικής συνέλευσης και μέχρι την 
έναρξη; των εργασιών δεν επιτρέπεται».

[προστ. με άρθρ. 34 παρ. 2 ν. 1845)89]

. 3. (Προστίθεται στο τέλος του α '  εδαφίου της παρ. 4 άρθρ. 32 - σελ. 25).

«Και έχει τηι ‘μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου», 
[προστ. με άρθρ. 34 παρ. 3 ν. 1835)89]

4. (Προστίθεται παρ. 9 στο άρθρο 48 - σελ. 37)

«9. Στο διοικητικό συμβούλιο των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών αναγκα
στικής μορφής μετέχει εκπρόσωπος του προσωπικού, εφαρμοζόμενης αναλόγως και 
στην περίπτωση αυτή της παρ. 5».

[προστ. με άρθρ. 34 παρ. 4 εδ. α ' ν. 1845)89]

5. (Η παρ. 3 του άρθρ. 55 διαμορφώνεται ω ς  εξής - σελ. 42)

3. Το δΐιοικητικό συμβούλιο της ΠΑ.Σ,Ε.ΓΕ.Σ. αποτελείται από είκοσι ένα 
(21) μέλη. Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται από το κατα
στατικό της. Οι διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 εφαρμόζονται αναλόγως για 
το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑ.Σ,Ε.ΓΕ.Σ. «Ειδικά για τη συμμετοχή εκπροσώ-

(*) Οι διατάξεις του ν. 1541)85 παρατίθενται με τον τρόπο αυτό και με τις σχετικές 
οδηγίες μέσα αε παρένθεση, ώστε να είναι δυνατή η πρόσθεσή τους από τους αναγνώστες μας 
στο υπόλοιπο κείμενο του ν. 1541)85, όπως δημοσιεύθηκε στο τεύχος 11 του περιοδικού μας 
ή ¡του ανατύπου που κυκλοφόρησε, στις σελίδες των οποίων και παραπέμπουμε, ώστε να έχουν 
και πάλι ολοκληρωμένο το κείμενο του νόμου στη διάθεσή του.
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Β. Ααμπροποάλου - Δημητριάδοϋ: Επίκαιρη Συνεταιριστική Νομοθεσία

που της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ η παρ. 5 του άρθρου 48 εφαρμόζεται 
αναλόγως.
[αντικ. με άρθρ. 34 παρ. 4  εδ. 6' ν. 1845/89']

«Στην περίπτωση και μόνο που υπάρχουν εργασιακά θέματα του προσωπικού 
της ΠΑΣΕΓΕΣ συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής εκπρόσωπος του προ
σωπικού της, εφαρμοζομένης αναλόγως της παρ. 5 του άρθρου 48».

[προστ. με άρθρ 34 παρ. 4 εδ. γ ' ν. 1845)89]

6. (Προστίθεται στο τέλος του εδ. γ '  της παρ. 2 άρθρ. 56 - σελ. 43)

«καθώς επίσης και των συνεταιριστικών εταιρειών του άρθρου 68 του νόμου 
αυτού και των κοινοπραξιών των αγροτικών συνεταιριστικών οργοανώσεων τιου ν. 
479) 1944 και το<υ ν. 921) 1979, για τις οποίες προβλέπουν οι παρ. 3 και 8 του 
άρθρου 66 του ν. 1541) 1985».

[προστ. με άρθρ. 34 παρ. 4 εδ. 8 ' ν. 1845)89]

7. (Αντικαθίσταται η παρ. 1 άρθρ. 58 - σελ. 44)

«1. Οι συνεταιριστικοί οργανισμοί συνιστώνται από κιεντρικές κλαδικές συνε
ταιριστικές Ενώσεις και από Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών κα; έχουν περιφέ
ρεια ολόκληρη την επικράτεια.

Η ©δρα ορίζεται στο καταστατι-κό τους.
'Οπου στις 'επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου για τη σύσταση, λειτουρ

γία και διοίκηση συνεταιριστικού οργανισμού' αναψέρονται οι λέξιεις «ένωση; αγρο
τικών συνεταιρισμών» ή; «Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών», νοούνται και η κεν
τρική κλαδική συνεταιριστική ένωση ή οι κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώ
σεις».

[αντικ. με άρθρ. 34 παρ. 5 ν. 1845)89]

8. (Προστίθεται παρ. 17 στο άρθρο 61 - σελ. 47)

«17. 0 : προβλεπόμενες από τις παραγράφους 15 και 16 του παρόντος άρθρου 
οικονομικές ενισχύσεις απαλλάσσονται απο κάθ'ε τέλος χαρτοσήμου ή άλλη επιβά
ρυνση υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από κάβε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτου», 

[προστ. με άρθρ. 34 παρ. 6 ν. 1840)89]

9. Η προθεσμία της παρ. 3 άρθρ. 63 ν. 1541)85 παρατείνεται γιά  δύο μήνες ακό
μη από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού (δηλ. μέχρι 26.6.89)

[αρθρ. 34 παρ. 7 ν. 1846)89]
10. (Προστίθεται παρ. 10 στο άρθρο 63 - σελ. 52).

«10. Αντιπρόσωποι πρωτοβάθμιων αγροτικών 'συνεταιρισμών, που· συγχωνεύ
ονται σύμφωνα με τις διατάξεις της τοα,ρ. 1 του άρθρου αυτού·, διατηρούν την ιδιό
τητά τους ως αντιπροσώπων του νέου συνεταιρισμού που προήλθε από τη συγχώ
νευση., μέχρι τη λήξη της θητείας για τηρ/ οπιοία εξελέγησαν».

[προστ. με ιάρθρ. 34 παρ. 8 ν. 1846)89]
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Β . Λαμπροπούλου - Δημητριάδου : Επ ίκαιρη  Συνεταιριστική Νομοθεοία

11. (Αντικαθίσταται το εδ. 1 ιταρ. 1 αρθρ. 65 - σελ. 52)

1. Μέσα σε δύο (2) 'μήνες «από τη συγχώνευση1 των ενώσεων αγροτικών συ
νεταιρισμών, που λειτουργούν στα διοικητικά όρια ενός νομού», οι κεντρικές ενώ
σεις γεωργικών συνεταιρισμών, των οποίων η περιφέρεια περιορίζεται μέσα στα 
όρια του νομού αυτού, συγκαλούν γενική συνέλευση των μελών τους για να απο
φασίσουν τη ·δι-άλυσή τους και τη χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση του συνόλου της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας τους στην ένωση αγροτικών1 συνεταιρισμών του 
νομού, «που προήλθε από τη συγχώνευση».

[τροπ. με άρθρ. 34 παρ. 9 ν. 1845)89]

12. (Αντικαθίσταται το  εδ. 1 παρ. 1 αρθρ. 66 - σελ. 54)

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 εφαρμόζονται αναλόγως 
και «σε όσες από τις πιο κάτω κοινοπραξίες λειτουργούν στα διοικητικά όρια ενός 
νομού και μέλη τους είναι μόνο ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών. Οι υπόλοιπες 
κοινοπραξίες υποχρεούνται να συγκαλέαουν γενική συνέλευση των μελών τους μέ
χρι τις 30 Ιουνίου· 1989 για να αποφασίσουν τη διάλυσή τους και τη χωρίς αντάλ
λαγμα μεταβίβαση, του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους στις ενώ
σεις αγροτικών συνεταιρισμών του νομού της έδρας τους, εφαριμαζομένων κατά τα
λοιπά αναλόγως των διατάξεων της παρ. 1 ταυ άρθρου 65».

, [τροπ. με άρθρ. 34 παρ. 10 ν. 1845)89]

13. (Αντικαθίσταται το εδάφιο μετά την περίπτωση η ' της παρ. 1 του άρθρου
66 - σελ. 54)

«Μέσα στηρ; ίδια προθεσμία οι πιο πάνω κοινοπραξίες μπορούν με απόφαση 
της γενικής τους συνέλευσης να μετατραπούν σίε εταιρείες του άρθρου 59 με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου αυτού».

[αντικ. με άρθρ. 34 παρ. 11 ν. 1845)89]

14. (Προστίθεται y" περίπτωση στην παρ. 3 άρθρ. 66 - σελ. 55)

«γ) Η Κοινοπραξία Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας «Κ.Σ.Ο.Σ.» 
ως Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Σουλτανίνας».

[προατ. με άρθρ. 34 παρ. 12 ν. 1845)89]

15. (Προστίθεται ( ; )  δ '  εδάφιο στην παρ. 10 άρθρ. 66 - σελ. 57)

«Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού παρατείνεται μέχρι 30 
Ιουνίου 1989».

[προστ. με άρθρο 34- παρ. 13 ν. 1845)89]

16. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργοόνται οι διατάξεις των πα
ραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 66 του ν. 1541)85 και η π αράγραφ ος 8 α- 
ριθμείται ω ς  παρ. 4, η π αράγραφος 9 ω ς  παρ. 5 και η π αράγραφ ος 10 ω ς  παρ. 6. 

[καταργ. τροποπ. με άρθρο 84 παρ. 14 ν. 1845)89]

101



Έ /ίΣ Κ£ Μ ψ ί 3

ΤΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΣ

:7ίΐ: βΕΚΟΒΕ
ΒΙΟΧΥΜ

,ί ,:.ίτ 
'Η·/

Ε.Γ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ , Α.Ε.Β.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ε.Γ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ # Ε.Γ.Σ. ΗΛΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
Ε.Γ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ε.Γ.Σ..ΝΑΞΟΥ
Ε.Γ.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ε.Γ.Σ. ΤΗΝΟΥ

Σ/σμόςτΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
• Κονσέρβες ·  Ρύζι - Όσπρια
• Κατεψυγμένα Λαχανικά ·  Τουρσιά
• Χρυσή Πατάτα. ·  Λάδια - Πυρηνέλαια
• Τυριά ■ ■ ' ·  Χυμοί
•’Αλλαντικά ·  Κρασιά
•'Ελιίς ·  Δαμάσκηνα

ΕΜΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΑΤΑ-ΕΛΛΗΝΚΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ..........

ΙλΧηνκή Ζϋν«τοριοτ«(ή Εταρία Διανομάν * Εξογ»*«* και ΕκχφίνΑν Α . Ι  

Ακαδημίας και ΓβνναβΙου · - Αθήνα 142 τηλ;

βρ

102



Β. Λαμπροπούλου - Δημητριάδου Επίκαιρη Συνεταιριατική Νομοθεσία

17. (Προστίθεται εδάφιο β ' στην παρ. 1 άρθρ. 72 - σελ. 66)

«Από τον ίδιο -κανονισμό ρυθμίζεται ηι υπηρεσιακή· κατάστασηι του προσωπι
κού κάθε κατηγορίας: ’

■ Α) Τ’ων 'εταιρειών που συνΐστχνται σύμφωνα με τις διατάξεις α) των παρ. 1 
και 2 του· άρθρ-. 59 ταυ ν. 1541) 85 με τη νομική 'μορφή της εταιρείας περιορ'ΐσμέί- 
νης ευθύνης ή της ανώνυμης εταιρείας (αμιγούς ή όχι) , β) του άρθρου 8 του ν.δ. 
4087) 1960, εφόσον στο -κεφάλαιο αυτό συμμετέχουν αγροτικές συνεταιριστικές ορ
γανώσεις με ποσοστό τουλάχιστον 49 ?6 .

Β) Του προσωπικού των κοινοπραξιών που συνιστώνται μεταξύ αγροτικών 
συνεταιριστικών οργανώσεων καί ATE σύμφωνα* με το άρθρο 8 του· ν.δ. 3874/ 
1958 και

Γ) Των συνεταιριστικών οργανισμών που προβ,λέπονται από τα άρθρα 57 και 
58 του ν. 1541) 1985».

[προστ. με άρθρο 34 παρ. 1δ ν. 1845)89]

18. (Προστίθεται εδ. &'  στην παρ. 3 άρθρ. 72 - σελ. 65)

«Οι κανονισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 72 παρ. 1 και 3 από την έναρξη 
της ισχύος της εφαρμόζονται και για το προσωπικό των συνεταιριστικών εταρειών 
του άρθρου 68 του νόμου αυτού, καθώς και για τις κοινοπραξίες των γεωργικών 
συνεταιριστικών οργανώσεων του ν. 479) 1944 και του ν. .921) 1979, που ορίζον
ται στις παρ. 3 και 8 του άρθρου· 66 του ν. 1541) 1985».

[προστ. με άρθρ. 34 -παρ. 16 ν. 1845)89]

19. (Προστίθεται άρθρο 74α μετά το άρθρο 74 - σελ. 74)

Άρθρο 74α
Κοινοπραξίες αγροτικών συνεταιρισμών 

σε Δήμους του Ν. 1622) 1986
1. Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις των οποίων1 η περιφέρεια εκτείνε

ται στην ίδια γεωγραφική περιοχή (ενότητα) , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1622)86, μπορούν να συνιστοιύν μεταξύ τους κοινοπραξίες.

2. Σκοπός των κοινοπραξιών αυτών είναι η επίτευξη ευρύτερης συνεργασίας 
μεταξύ των συνεταιρισμών μελών τους και ιδιαίτερα η ορθολογιστικότερη και οικο
νομικότερη οργάνωση της συγκέντρωσης, τυποποίησης και βιοτεχνικής ή βιομη>- 
χανικής επεξεργασίας και διάθεσης των γεωργικών τους προϊόντων.

3. Οι κοινοπραξίες του άρθ'ρου αυτού 'αποτελούν ίδια νομικά πρόσωπα και λο
γίζονται για την οργάνωση και λειτουργία τους ως δευτεροβάθμιοι συνεταιρισμοί. 
Για τη σύστασή τους απαιτούνται τρεις. τουλάχιστον αγροτικές συνεταιριστικές ορ
γανώσεις και η σύνταξη καταστατικού που εγκρίνειαι κατά τά άρθρα 6, 7 και 47 
ποφ. 4 του· παρόντος.

4. 0  αριθμός των αντιπροσώπων που εκλέγει κάθε συνεταιρισμός μέλος της 
κοινοπραξίας στη. γενική της συνέλευση, προσδιορίζεται από το καταστατικό τηις 
κοινοπραξίας. Κατά τα λοιπά οι'διατάξεις που διέπουν τους δευτεροβάθμιους συνε
ταιρισμούς εφαρμόζονται ανάλογα ·και στις κοινοπραξίες αυτές».

[προστ. με άρθρο 34 παρ. 17 ν. 1845)89]
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Β . Λαμπροπούλου - Δημητριάδου: Επίκαιρη  Stmxcctpιστική Νομοθεοία

Β. ΤΟ  Σ Ω Μ Α  ΕΛΕΓΚΤΩ Ν  Σ Τ ΙΣ  Α.Σ.Ο. 

Π.Δ. 355)8) 16-6-89 (Α ' 160): Σύσταση Σώματοο Ελεγκτών αγροτικών 
συνεταιριστικών οργανώσεων.

Συγκροτείται Σώμα Ελεγκτών ΑΣΟ, ως ΝΙΙΙΔ, μει διοικηιτική αυτονομία, 
υπό τνν εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας (άρθρο 3 ) , με σκοπό τήν άηκτρη vtj; 
κρατικής εποπτείας επί των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων (Πρωτοβάθ
μιων, Ενώσεων, Κεντρικών, Κλαδικών Συνεταιριστικών Ενώσεων, Κοινοπραξιών, 
ΠΑΣΕΓΕΣ, Συνίειταιριστια-ών οργανισμών, Συνεταιριστικών εταιρειών και κοινών 
επιχειρήσεων στις .οποίες ’μετέχουν ΑΣΟ) [άρθρα 1— 3].

Για το αντικείμενά της εποπτείας και τη σύνθεση του επταμελούς Δ.Σ. του 
Σώματος ισχύουν όσα αναφέρονται στο άιρΘ'ρο 32 ν. 1541) 85·, όπως τροποποιήθηκε 
[άρθρα 2 ,4 ] .

Οι Υπηρεσίες του Σώματος διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακή. Η 
Κεντρική Γπηρεσία αποτελείται από τη Διεύθυνση Ελεγκτών m i τη. Γραμματεία. 
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ελεγκτών είναι η παρακολούθηση και ο συντονι
σμός του έργου των ελεγκτών των π3ριφε·ρειακών γραφείων, η μέριμνα για την 
εκπαίδευση m i επιμόρφωσή τους, η μελέτη· των πορισμάτων τους και η έκδοση 
οδηγιών και ερμηνευτικών εγκυκλίων.

Η Περιφερειακή Γπηρεσία αποτελείται από 13 Περιφερειακά Γραφεία με 
έδρα στις πόλεις Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Ιωάννινα, Λάρισα, Κέρκυρα, 
Πάτρα, Λαμία, Αθήνα, Τρίπολη, Μυτιλήνη, Ερμούπολη και Ηράκλειο.

Στήν αρμοδιότητα του κάθ'ε περιφερειακού γραφείου ανήκίει η εποπτεία και 
ο έλεγχος των ΑΣΟ [άρθ'ρα 8, 9].

■ Το προσωπικό του Σώματος αποτελείται από ·300 ελεγκτές και 36 υπαλλή
λους διαφόρων -κλάίδίων, ειδικοτήτων και βαθμών.

Οι διοριζόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας 21— 40 ετών (εκτός των ελεγκτών 
κατά την πρώτη εφαρμογή' του· παρόντος διατάγματος).

Από τό ελεγκτικό προσωπικό,, προβλέπεται, οι 200 να είναι πτυχιούχοι 
ΑΣΟΕιΕ ή ΑΒΣ ή άλλων ισότιμων και σμοειδών σχολών και οι υπόλοιποι πτυχι- 
οϋχοι ΤΕΙ ή ΚΑΤΕ1Ε, όλοι δε με 5ετή τουλάχιστον λογιστική ή ελεγκτική προϋ
πηρεσία [άρθρα 37— 38],

Προβλέπονται 6 βαθμοί εξέλιξης των ελεγκτών, καθς επίσης και χορήγηση 
εκπαιδευτικής άδειας έως 2 χρόνια και υποχρεωτική παρακολούθηση εκπαιδευτι
κών σεμιναρίων.

Η πρόσληψη του· προσωπικού γίνεται με διαγωνισμό ή επιλογή μετά από από
φαση του ΔΣ, που εγκρίνεται από τον Γπουργό Γεωργίας.

Και ο διαγωνισμός m i η επιλογή διεξάγονται από επιτροπές που ορίζονται 
από τα ΔΣ m i οι επιτυχόντες εγκρίνονται από αυτό. 0  διαγωνισμός σκοπεύει στην 
πλήρωση "κενών θέσεων, οπουδήποτε κι αν υπάρχουν [άρ'θρα 12— 14].

0  διοριζόμενος τελεί υπό δοκιμαστική υπηρεσία για χρονικό διάστημα 3 ετών 
[άρθρο 16]. 0  υπηρετών εκπίπτει αυτοδίκαια από την Γπηρεσία m i δεν μπορεί 
να επανελθεί στο Σώμα, εάν καταδικασθεί αμετάκλητα σε κάθειρξη ή ποινή φυ
λάκισης ανώτερης του έτους, που συνεπάγεται και αποστέρηση πολιτικών δικαιω
μάτων [άρθρο 59].
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Με απόφαση των ΔΣ της ATE mt του Σώματος είναι δυνα.τή η απόσπαση 
υπαλλήλων της ATE στο Σώμα Ελεγκτών, ως ελεγκτών, δυνάμενοι να καταλαμ
βάνουν ron θσεις προϊσταμένων των Υπηρεσιών του Σώματος. Παρόμοια απόσπαση 
υπαλλήλων του Γπουργείου· Γεωργίας είναι δυνατή με απόφασηι του Γπιουργού- ως 
Προϊσταμένων της Γραμματείας. Οι αποσπάσεις αυτές είναι διάρκειας ενός εξα
μήνου με δυνατότητα διαδοχικής παράτασης έως 2 χρόνια ([άρθρο 65].

Καθήκοντα, των ελεγκτών είναι: η άσκηση διαχειριστικού' και λογιστικού ε
λέγχου, η εξακρίβωση της αλήθειας, νομιμότητας, ακρίβειας και ειλικρίνειας του 
ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και άλλων εγγραφών στα βι
βλία των ελεγχόμενων οργανώσεων, ο έλεγχος των πρακτικών των οργάνων των 
οργανώσεων και της νομιμότητας των αποφάσεών τους καθώς και κάθε άλλου στοι
χείου κατά την κρίση τους. Ακόμηι, η υποβοήθηση των Εποπτικών συμβουλίων τους 
και γενικά, η παροχή συμβουλών διαχειριστικής και λογιστικής φύσεως [άρθρ 46].

Με απόφαση του ΔΣ του Σώματος και έγκριση του Υπουργού· Γεωργίας, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα, της Κυβερνήσεις, καθορίζεται η ημερομηνία έναρ
ξης εποπτείας και ελέγχου των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και ΠΑ. 
Σ.Ε.ΓΕ.Σ. πλην των ανωνύμων συνεταιριστικών εταιριών. Από της δημοσιεύσεως 
αυτής, παύει αυτόματα η αρμοδιότητα εποπτείας και ελέγχου των ανωτέρω από 
τα αρμόδια όργανα της Α.Τ.Ε.

Η ημερομηνία έναρξης ελέγχου από το Σώμα των Ανωνύμων Συνεταιριστι
κών Εταιρειών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Γπουργών Γεωργίας και Εμ
πορίου, που επίσης δημοσιεύεται στην ΕΚ. [άρθρο 66].

Γ. Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΕ Σ  Κ Α Ι ΕΚΤ ΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΩΝ ΤΩ Ν  Σ ,Υ Ν ΕΤ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ω Ν  

Π.Δ. 283/18)26-5-89( Α ’ 132) : Προμήθειες και εκτέλεση έργων των αγρο
τικών συνεταιριστικών οργανώσεων και συνεταιριστικών εταιρειών.

I. Π ρ ο μ ή θ ε ι ε ς .

Με τον όρο «προμήθεια» νοείται η με καταβολή χρηματικού ανταλλάγματος 
απόκτηση κινητών πραγμάτων από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Σ.Ο.) και 
Συνεταιριστικές Εταιρείες (Σ.Ε.), για την αντιμετώπιση αναγκών τους προς εκ
πλήρωση των καταστατικών τους σκοπών, ή για την πραγματοποίηρη έργου·.

Για τις προμήθειες αυτές και τον τρόπο διενέργειάς τους αποφασίζει· το Δ.Σ. 
των Σ.Ο. ή Σ.Ε. Ειδικά για την προμήθεια μηχανολογικού1 εξοπλισμού ή μεταφο
ρικών μέσων ή ειδών αξίας άνω των 50.000.000 δρχ. ετηρίως, απαιτείται απόφα
ση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός αν οι σχετικές προμήθειες έχουν ήδη εγκριθεί 
με τον προϋπολογισμό ή τοι αναπτυξιακό πρόγραμμα [άρθρο 1],

Οι προμήθειες 'ενεργούνται:
α) Με απευθείας ανάθεση, όταν πρόκειται για είδος αξίας μέχρι 10.000.000 

δρχ. ετησίως και για 7 ακόμη άλλες κατηγορίες ειδών, όπως περιγράφονται στο 
άρθρο 2. Οι προμήθειες αυτές πραγματοποιούνται από το Δ.Σ. των Σ.Ο. και Σ.Ε., 
ή άλλο εξουσιοδοτημένοι από αυτό όργανο, χωρίς καμμία. διαδικασία [άρθρο 2].

■ β) Με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, μετά από διακήρυξη της ενδιαφερόμενης 
Σ.Ο. ή Σ.Ε., ενώπιον τριμελούς τουλάχιστον επιτροπής, που ορίζεται από το ΔΣ 
της Σ.Ο. ή ÍLE. [άρθρα 1— 3].

Γ ια  τη  συμμετοχή —  που δικαιούνται και συνεταιριστικές οργανώσεις — ■ απα
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ραίτητο, εκτός των άλλων, είναι γραμμάτιο του ΤΠ Δ, ή τραπεζική εγγυητική 
επιστολή. Η Επιτροπή μπορεί ν’ απορρίψει διαγωνιζόμενο, που διεν παρέχει εχέγ- 
γυα καλής εκπλήρωσης, ή είχε κατά το παρελθόν δημιουργήσει σχετικά προβλή
ματα σε Σ.Ο. ή Σ.Ε. [άρθρα 5— 6 ].

Στην εκτίμηση! τον προσφορών η Επιτροπή δεν δεσμεύεται από την μικρό
τερη τιμή, αν ’αιτιολογημένα υπάρχει ποιοτική υπεροχή ή άλλα πλεονεκτήματα 
σε άλλες προσφορές. Σε ‘περίπτωση ομοειδών προσφορών διενεργείται κλήρωση ή 
κατ’ ισομοιρία ανάθεση [άρθρο 7].

Το Δ.Σ. ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο, όμως, αν και λαμβάνει υπόψη του 
το πρακτικό της Επιτροπής, δεν 'δεσμεύεται από αυτό, αλλά μπορεί, με ειδική αι
τιολόγηση, να προτιμήσει άλλον διαγωνιζόμενο, αν αυτό κρίνει σκόπιμο για το 
συμφέρον της Σ.Ο. ή Σ.Ε, ή να επαναλάβει τοι διαγωνισμό με ίδιους ή νέους όρους 
αν κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο, ή να προβεί σε κατακύρωση μέρους μόνο της 
προμήθειας σε ένα ή περισσότερους προμηθευτές χωρίς παροχή αξιώσεων ή δικαι
ωμάτων από τις ενέργειες του αυτές στους διαγωνιζόμενους [άρθρο 9 ].

Μετά την απαραίτητη υπογραφή· λεπτομερούς σύμβασης, η ποσοτική και ποιο
τική παραλαβή των ειδών ενεργείται από τριμελή επιτροπή, που ορίζει το Δ.Σ. 
της Σ.Ο. ή Σ.Ε. [άρθρα 1 0 -1 2 ],

Η ΠΑΣΕΓΕΣ, με απόφαση του Δ.Σ. της, μπορεί να πραγματοποιεί ενιαίους 
διαγωνισμούς για την προμήθεια ειδών για λογαριασμό των Σ.Ο. ή Σ.Ε. ή να ε
ξουσιοδοτεί για το σκοπό αυτό Κεντρικές Κλ. Ενώσεις ή Ενώσεις ΑΣΟ, Συνεταιρι
στικούς Οργανισμούς ή Συνεταιριστικές Εταιρείες [όρθρο 13].

Εργασίες, που δεν χαρακτηρίζονται ως έργα, όπως, ασφάλιση κινητής και 
ακίνητης περιουσίας των Σ.Ο. ή Σ.Ε., εκδόσεις, διαφημίσεις, καλλιτεχνικές κλπ. εκ
δηλώσεις, μισθώσεις κινητών πραγμάτων, μεταφορές φθαρτών αγροτικών προϊόν
των, συνήθεις μικροεπισκιευές και συντήρηση κτιρίων, δεν υπάγονται στις παρο- 
πάνιο ρυθμίσεις και η ανάθεσή τους γίνεται με απλή απόφαση του Δ.Σ. της Σ,Ο. 
ή Σ.Ε. [άρθρο 14].

II. Ε κ τ έ λ ε σ η  έ ρ γ ω ν .  _
'Εργο είναι κάθε νέα κατασκευή ή  επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή κοα 

συντήρηση ή σχεδίασμός, πριμήιθίεια και εκτέλεση εργασίας, καθώς και κάδε σχε
τική ερευνητική εργασία, που· απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση.

Για την ε%τέλεση έργου προϋπολογισμού άνω των 5.000.000 δρχ. από Σ.Ο. 
απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός αν το έργο έχει περιληφθεί 
ατον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ή αναπτυξιακό πρόγραμμα της οργάνωσης [άρ
θρο 15].

Τα έργα κατασ^υάζονται με βάση τη σχετική μελέτη: 
α) Από ειδικευμένους εργολήπτες ή επιχειρήσεις, γραμμένους στα Μητρώα Ερ
γοληπτικών Επιχειρήσεων ή στα Νομαρχιακά Μητρώα, κατά τις διατάξεις του 
Π .Δ. 472) 85', ή αβρό εξιεΆκευμένους οίκους του εσωτερικού' ή εξωτερικού, που 
απαραίτητα .συνεργάζονται με τους παραπάνω, 
β) Από τις Σ.Ο. ή Σ.Ε. με αυτεπιστασία.

Στη-/ παραπάνω πρώτη περίπτωσηι η επιλογή αναδόχου γίνεται:
ι) με απευθείας ανάθεση από το ΔΣ της Σ.Ο. ή Σ.Ε. ή με πρόχειρο διαγω

νισμό, που διενεργείται, με λήψη και αξιολόγηση γραπτών προσφορών μεταξύ πε
ριορισμένου αριθμού -κατασκευαστών, από τριμελή επιτροπή, που ορίζεται από το
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ΔΣ των Σ.Ο. ή Σ.Ε., εφόσον το ποτό δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 δρχ. και σε 
τρεις άλλες περιπτώσεις [βλ. άρθρο 18].

ιι) με δημοπρασία, με βάση σχετική διακήρυξη, που δημοσιεύεται στον τύ
πο προ 10 έως 40 ημερών, κατά περίπτωση, ενώπιον Επιτροπής Διαγωνισμού, που 
ορίζεται με απόφαση της Σ.Ο. ή Σ.Ε.

Η Επιτροπή αυτή σε δημόσια συνεδρίαση ανοίγει τους φακέλλους των προσ
φορών και βαθμολογεί, ¡jus βάση! οικονομικά και τεχνικά κριτήρια.

Η Σ.Ο. ή Σ.Ε. εγκρίνει το αποτέλεσμα μετά από σύμφωνη; γνωμοδότηση της 
Επιτροπής .διαγωνισμού·. Η υπογραφή σχετικής σύμβασης είναι απαραίτητη [άρ
θρα 18— 28].

Η διοί,κηίση, παρακολούθηση m ι ο έλεγχος του έργου ασκούνται με ευθύνη 
της Σ.Ο. ή Σ.Ε. από1 επιβλέποντες τεχνικούς, που ορίζει.

Στη δεύτερη περίπτωση, η εκτέλεση των έργων με αυτεπιστασία γίνεται, με
τά από απόφαση της Σ.Ο. ή Σ.Ε., μέσω κατάλληλα στελεχωμένης τεχνικής υπη
ρεσιακής μονάδάς που πρέπει να διαθέτει η Σ.Ο. ή Σ.Ε. και εργατοτεχνικού προ
σωπικού, που είτε υπάρχει, είτε; προσλαμβάνεται.

Για. τα επιχορηγούμενα ή δανειοδοτούμενα έργα, η παραπάνω απόφαση της 
Σ.Ο. ή Σ.Ε. εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Γπουργού Γεωργίας και του 
φορέα επιχορήγησης ή δανειοδότησης αντίστοιχα [άρθρο 46].

Δ. Ρ Υ Θ Μ ΙΣ Η  ΧΡΕΩ Ν  ΤΩ Ν  Α.Σ.Ο.
Ανακοινώθηκε στις 29-3-89 απόφαση του ΚΓΣΓΜ για ρύθμιση των χρεών 

των ΑΣΟ. Όπως αντιγράφουμε: από την εφημερίδα «Αγροτική» τ. 367-8, οι ρυ
θμίσεις αυτές έχουν ως εξής:
Χρέη αγροτών.

Ρυθμίζονται τα ληξιπρόθεσμα ¡ι̂ έχρι 31.12.88 χρέη των αγροτών, που η αδυ
ναμία εξόφλησής τους οφείλεται:
— Είτε σε σοβαρές ζημίες στην παραγωγή ή στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, από 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες, φυτονόσους ή ζωονόσους,
— είτε σε: σοβαρά οικογενειακά ατυχήματα.

Η ρύθμιση γίνεται για χρονικό 'διάστημα, μέχρι 10 ετών και για περίοδο χά
ρη»? μέχρι 3 ετών, κατά την οποία δεν καταβάλλεται κεφάλαιο, αλλά μόνο τόκοι 
με το ελάχιστο επιτόκιο μεσομακροπροθέσμων διανείων.

Η ρύθμιση γίνεται για τους αγρότες που χωρίς να έχουν ευθύνη, βρίσκονται 
σε α-ντικειμενική αδυναμία να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Η αδυ- 
ναμία, δηλαδή, πρέπει να προκύπτει από σοβαρά ατυχήματα οικογενειακά ή επαγ
γελματικά.

Χρέη Συνεταιρισμών

Ρυθμίζονται τα χρέη των συνεταιριστικών οργανώσεων και επιχειρήσεων που 
ανήκουν σε δύο κατηγορίες:

1. Στην· πρώτη κατηγορία περΊλαμβάνονται οι υποχρεώσεις των συνεταιριστι
κών οργανώσεων που· δημιουργήθη^αν:
— Είτε από την άσκησηι παρεμβατικού έργου. Το έργο αυτό ασκούσε ουσιαστικά 

μέχρι την ένταξη της χώρας μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες το Κράτος, το 
οποίο και κάλυπτε τα δημιουργούμενα ανοίγματα από το λογαριασμό κατανα-
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λωτικών αγαθών.
— Είτε από την ενεργοποίηση των συνεταιριστικών οργανώσεων στην αγορά προ

ϊόντων σε περιόδους κρίσης, κατά τις οποίες η; ιδιωτική πρωτοβουλία απεσύρετο 
και τα προϊόντα κινδύνευαν να μείνουν στα χέρια, των παραγωγών και να κα
ταστραφούν ή να υποβαθμισθούν από την έλλειψηι ειδικών ατομικών εγκαταστά
σεων. Πρόκειται στην ουσία για εξόφληση, των υποχρεώσεων του δημοσίου προς 
το συνεταιριστικό κίνημα.

Στη δεύτερη] κατηγορία υπάγονται οι υποχρεώσεις των συνεταιριστικών ορ
γανώσεων, που δημιαυργήθηικαν από την άσκηση του οικονομικού και κοινωνικού 
τους ρόλου- και που οφείλονται είτε στις εγγενείς αδυναμίες του συνεταιριστικού 
κινήματος, είτε και στις απότομες μεταβολές των διεθνών συνθηκών όσον αφορά 
τηιν παραγωγή, τις τιμές -και την εμπορία των αγροτικών προϊόντων.

Τα χρέη της πρώτης κατηγορίας (38,4 δισ. δρχ.) αναλαμβάνει να πληρώ
σει το δημόσιο, το οποίο και τα- οφείλει.

Τα χρέη της δεύτερης κατηγορίας (51,9 δισ. δρχ.) ρυθμίζονται με τον ακό
λουθο τρόπο:

α) Οφειλόμενα κεφάλαια και τόκοι μέχρι τη· ρύθμιση κεφαλαιοποιούνται και 
καταβάλλονται σε 10 ετήσιες δόσεις. Η καταβολή αρχίζει μετά πενταετή περίοδο 
χάριτος. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις επιβαρύνονται με τσ 1/3 των συμβατικών 
τόκων της περιόδου αυτής. Το υπόλοιπο καλύπτεται ισομερώς από ειδικό πρόγραμ
μα του Υπουργείου· Γεωργίας και την Αγροτική Τράπεζα.

β) Η ρύθμιση γίνεται υπό τους ακόλουθους όρους:
Ρυθμίζονται τα χρέη των συνεταιριστικών οργανώσεων και επιχειρήσεων που 

Θα κριθούν βιώσιμες μετά από ειδική μελέτη βιωσιμότητας, νψ  οποία συντάσσει η 
Αγροτική Τράπεζα και η οποί α  προσδιορίζει τους όρους στελέχωσης, οργάνωσης 
λειτουργίας και κεφαλαιακής συγκρότησης της επιχείρησης.

Όσες, αντίθετα, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και συνεταιριστικές 
εταιρείες κριθούν μη βιώσιμες τίθενται υπό εκκαθάριση, ενώ λαμβάνεται πρόνοια 
για τα εργαζόμενο προσωπικό· και για την κατανομή του έργου τους σε βιώσιμες 
αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και εταιρείες.

Εξ άλλου, η ρύθμιση των χρεών κάθε. συνεταιριστικής οργάνωσης και επι
χείρησης συνοδεύεται από όρους και μέτρα, που εξασφαλίζουν τη σωστή· οργάνω
ση και λειτουργία της επιχείρησης, όρους που αν δεν εφαρμοστούν, δεν ισχύει η 
ρύθμιση των χρεών.

Διευκρινίζεται ότι η  απόφαση για τη ρύθμιση, των χρεών των συνεταιρισμών 
δεν καλύπτει τα ποσά που οφείλουν Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών προς την 
ΚΓΔΕΠ και τη ΣΓΝΕΛ από την εμπορία ζωοτροφών, σπόρων και λιπασμάτων. 
Τα χρέη αυτά, που ας σημειωθεί υπολογίζονται σε 10 δισ. δρχ. μόνο- προς την 
ΚΓΔΕΠ, σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας, αφορούν το ίδιο το συνεταιριστικό 
κίνημα και δεν πρόκειται να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση.

Χρέη υ εωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Ρυθμίζονται τα χρέη των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων επιχειρημα

τικής μορφής, εφόσον προέρχονται από αντικειμενικά αίτια και δεν οφείλονται σε 
πλημμελή άοκηιση ™ν δραστηριοτήτων τους ή σε διαρροή πόρων προς άλλες δρα
στηριότητες.
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Η ρύθμιση! -συνοδεύεται επίσης από μελέτη βιωσιμότητας κάθε συγκεκριμένης 
επιχείρησης και από την επιβολή όρων, που εξασφαλίζουν τη σωστή οργάνωση 
και λειτουργία της, τον εκσυγχρονισμό, την αύξηρη; της παραγωγικότητας καί την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της. Η διάρκεια της ρύθμισης είναι 10 έτη με 
περίοδο χώριτος μέχρι 3 ετών.

'Εγινε γνωστό ότι ρυθμίζονται τα χρέη των γεωργακτηνοτροφικών εκμεΐαλ- 
λεύσεων οικογενειακής και επιχειρηματικής μορφής προς τηιν ATE, που είχαν γί
νει ληξιπρόθεσμα μέχρι .31.12.88, εφόσον η> καθυστέρηση εξόφλησης οφείλεται σε 
αντικειμενική αδυναμία λόγω ζημιών. Όπως διευκρίνισε η ATE, ηι ρύθμιση! γίνε
ται για χρονικά -διάστημα 10 ετών με περίοδο χάριτος τριών ετών και με επιτό
κιο 16 % συν 1,25 96 υπέρ του ΟΓΑ. Δικαιούχοι είναι οι κατ’ επάγγελμα αγρό
τες και οι εκμεταλλεύσεις που έπαθαν ζημίες μετά την 1.1.84 και είχαν μείωση 
του εισαδήματός τους κατά 40% το χρόνο που έγινε η ζημιά. Οι ενδιαφερόμενοι 
θα πρέπει να υποβάλουν -αίτηση μέχρι 31.7.89, αναφέροντας σ’ αυτήν τις ζημιο
γόνες δραστηριότητες και την έκταση της ζημιάς.
Μελισσσκόμοι

Τέλος, ρυθμίζονται τα χρέη των μελισσοκόμων που επλήγηριαν σοβαρά στον 
αριθμό των μελισσοσμηνών ή την παραγωγή τους από την εκτεταμένηι ξηρασία του 
θέρους 1988, με τηιν προϋπόθεση] ότι m  εκ της μελισσοκομίας έσοδά τους αποτε
λούν το 50% τουλάχιστον των συνολικών εσόδων.

Ε. Α Σ Τ ΙΚ Ο Ι Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Ι
Με το π.δ. 64/30-1/6.2.89 (Α ' 33) παρατείνεται η προθεσμία του άρθρου 

17 παρ. 2 εδ. β ' του ν. 1667) 1986, σχετικά με τηιν προσαρμογή των καταστατι
κών των αστικών συνεταιρισμών που υπάρχουν -σήμερα, στις διατάξεις του παρα
πάνω νόμου, για ένα χρόνο από την ημερομηνία της λήξης της (δηλ. παρατείνε- 
ται μέχρι την 6.12.1989).

ΣΤ. Φ Ο ΡΟ Λ Ο Γ ΙΚ Α
• Γ.Α. Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών Ε 12073/531/19) 26-9-88 (Β' 707) : 

Προσθήκη δευτέρου εδαφίου στο άρθρο 1 Κεφ·. Β ' της Ε 266&/84/Πολ. 72/ 
22-2-88 απόφασης των Γπ. Εθν. Οικονομίας wat Οικονομικών.

«Δεν υποχρεώνονται σε αναπροσαρμογή της αξίας των -ακινήτων τους οι αγρο
τικές συνεταιριστικές οργαινώ-σεις κάθε βαθμού και νομικής μορφής, που προβλέ- 
ποντα-ι από το ν. 1541) 1985 (Α ' 68)».
• Γ.Α. Οικον. αρ. 100614/17) 31-1-89 (Β ' 58 ): Κάλυψη εσόδων της ΠΑΣΕ- 

ΓΕΣ που απώλεσΒ απο την -εφαρμογή του ΦΠΑ.
Από το 1988 και εφεξής η απώλεια των εσόδων από κοινωνικούς πόρους, που 

επήλιθε στην ΠΑΣΕΓΕΣ, λόγω- εφαρμογής του ΦΠΑ από 1-1-1987, καλύπτεται 
με επιχορήγηση, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 12% ετησίω-ς με βάση υπολογι
σμού- τα καθαρά εκ δρχ. 190.000.000 έσοδα, που εισπράχθηκαν από την ΠΑΣΕ
ΓΕΣ κατά το 1987. Η ιεπιχαρήγηρηι αυτή εγγράφεται στον Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου· Γεωργίας.

Ζ. Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η  Π Ρ Ο Ν Ο ΙΑ

• Άρθρο 33 παρ. 1 ε-δ. ε ’ ν. 1845)89 (Α ' 102).
Οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται από παραχώρηση, εκποίηση ή εκμί-

1 1 0



Β. Αοομπροπούλοο - Αημητριάδοο: Επίκαιρη Ευνεταιριοτική Νομοθεοί»

σΘωαΥ| κοινόχρηστων ή, διαθέσιμων κατά την εποίκισα κή- νομοθεσία· εκτάσεων, κα
θώς και χορτολιβαδικών εκτάσεων, εκτός εκείνων που προέρχονοoot απύ οφειλές 
παραχωρούμεν-ων κλήρων, κατατίθενται στην ATE σε ειδικί λογαριασμό «Δημό
σιο - Κεφάλαια. Δημοσίων Επενδύσεων για, ανέγερση -κτιρίων», κ®ε διατίθενται απο
κλειστικά και μόνο για την ανέγερση κτιρίων του Γπ. Γεωργίας, αλλά και συνε
ταιριστικών οργανώσεων.
• Άρθρο 33 παρ-, 2 ν. 18¡45-) 89.

Επιτρέπεται, με απόφαση του Γπ. Γεωργίας, που επέχ-ει θέση παραχωρητη
ρίου, η παραχώρηση με μειωμένο τίμημα, που καθορίζεται από τον Γπουργό Γε
ωργίας κοινόχρηστων ή διαθέσιμων -εποικιστικών εκτάσεων ή εκτάσεων του άρθρ. 
74 του ν. 998) 1979 (δημόσια και ιδιωτικά χορτολιβαδικά εδάφη), σε οικοδομι
κούς συνεταιρισμούς πολυτέκνων, Ιμβρίων, Τενεδίων, παλιννοστούντων ομογενών του 
ν. 1105) 19-80, -αναπήρων -θυμάτων πολέμου και πολιτικών προσφύγων για την 
απόκτηση πρώτης κατοικίας από τα μέλη τους, καθώς και σε αγροτικές συνεται
ριστικές οργανώσεις και σε συνεταιριστικές εταιρείες για την ανέγερση των α
ναγκαίων εγκαταστάσεων για την εκπλήρωση των καταστατικών1 σκοπών τους.

Την ιδιότητα των παραπάνω μελών πιστοποιεί ο οικείος οικοδομικός συνε
ταιρισμός.

Το τίμημα των ανωτέρω παραχωρούμενων εκτάσεων καταβάλλεται στο Δημό
σιο από τον παραχωρησιούχο· και εξοφλείται σε δώδεκα ετήσιες άτοκες δόσεις.

Από τη μεταγραφή της ανωτέρω απόφασης η κυριότητα της έκτασης μετα
βιβάζεται στον ενδιαφερόμενο συνεταιρισμό.

• Ν. 1811) 13.10.88 (Α ' 231) : Κύρωση της «Σύμβασης παραχώρησης στο Δη
μόσιο της Δασικής και -αγροτολιβαδικής περιουσίας των- Ιερών Μονών της Εκ
κλησίας της Ελλάδος, που συμβάλλονται στη σύμβαση αυτή». (Βλ. και Ν. 1700/ 
1987, Συν Πορεία τ. 6 σελ. 86 επ .).

Η. Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ω Ν  Σ Ε  Μ ΙΚ Τ Ε Σ  Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ

• Άρθρο 2 παρ. 4 ν. 1845)89 (Α ' 102) :
«Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που εγκρίνεται από τους Γπουργούς 

Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας, μπορεί να συνιστώνται οργανισμοί ή Ε
ταιρείες στις οποίες μπορεί να μετέχουν το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή 
ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συνεταιριστικές οργανώσεις και 
οι εταιρείες λαϊκής βάσης. Τα συνιστώμενα νομικά πρόσωπα λειτουργούν κατά τους 
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με σκοπό την εφαρμογή και αξιοποίηση των α
ποτελεσμάτων της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας».

• Ν. 18-22) 88 (Α ' 272) : Σύσταση εταιρίας εκμετάλλευσης αλυκών και άλλες 
διατάξεις.

Στην εταιρία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», που ιδρύεται με σκοπό την ανάπτυ
ξη και εκμετάλλευση των αλυκών και του ορυκτού αλατιού της χώρας για την εξ
υπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, (άρθο πρώτο), δ ε ν -  προβλέπεται, συμμετο
χή, ούτε μεταβίβαση μετοχών σε συνεταιρισμούς (άρθρο 8, 32 του Καταστατικού 

■
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Β. Ααμπροποάλοιι - Δημητριάδου : Επίκαιρη Συνεταιριστική Νομοθεσία

Ας σημειωθεί ότι η πώληση του κρατικού αλατιού γίνεται απευθείας από τις 
αλυκές του Κράτους σ’ όλες τις .επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και ιδιώτες στην ίδια 
τιμή (των 5 δρχ. το κιλό) (άρθρο 11 παρ. 5 ).

Θ. Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν  Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ω Ν

• ΓΑ Αν. Γπ. Εσωτ. αρ. 49063) 19.10.88 (Β ' 759) : Σύσταση Κοινοτικής Επι
χείρησης Πεστροφοκαλλιέργειας στην Κοινότητα Ανατ. Φραγκίστας Νομού 
Ευρυτανίας.

Στο βμελές Δ.Σ. συμμετέχει ένας εκπρόσωπος του Γεωργικού Πιστωτικού 
Συνεταιρισμού.
• ΓΑ Γπ. Εσωτ. αρ. 22017)15.5.89 (Β' 358): Σύσταση Δημοτικής Επιχείρη

σης Εκμετάλλευσης Θερμοκηπίων στο Δήμο Μήλου.
Στο 5μελές Δ.Σ. συμμετέχει ένας εκπρόσωπος του Γεωργικού Συνεταιρισμού.

• Ν. 1836) 89 (Α ' 79) : Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης και άλλες διατάξεις.

Στο Υπουργείο Εργασίας συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Κα
τάρτισης και Απασχόλησης (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.), που εισηγείται σχετικά στην Κυβέρνηση 
τις κατευθυντήριες γραμμές, συντονίζει τους αρμόδιους φορείς και γενικά κατευ
θύνει τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης.

Στο Ιίμελές έως και 22μελές Ε.Σ.Ε.Κ.Α. συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος 
της ΠΑΣΕΓΕΣ. (άρθρο 1 ποορ. 2 εδ. ζ ' ) .
• Ν. 1845)89 (Α ' 102), άρθρο 7 παρ. 1 εδ. ι'

Συνιστάται Ν Π ΙΔ υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα και εποπτευόμενο από το 
Γπουργείο Γεωργίας, με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας» (ΕΘ. 
Ι.ΑΓ.Ε.),. αρμόδιο για τη διεξαγωγή της αγροτικής έρευνας, την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας καθώς και την 'εισήγηση στον Γπ. Γεωργίας, της 
κατά τομέα δραστηριότητας, της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, που είναι ανα
γκαία για την αγροτική ανάπτυξη της Χώρας.

Στο 13μελές Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της ΠΑ. 
Σ.Ε.ΓΕ.Σ., που προτείνεται από το Δ.Σ. της.
• Ν. 1845)89 (Α ' 102), άρθρο 28 παρ. 4 εδ. α ' :

Στο 1-2μελές Ανώτατο Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΓ.ΓΕ.Φ.) του 
V. 721) 77 συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του, της ΠΑΣΕΓΕΣ 
που υποδεικνύεται από το Δ Σ . της.

• Ν. 1845)89 (Α ' 102), άρθρο 38 παρ. 6:
«Για την υποβοήθηση του έργου της προστασίας των δασών και των δασικών 

εκτάσεων, συνιστώνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη σε κάθε Δήμο ή Κοινό
τητα ιδιαίτερου δασικού ενδιαφέροντος Επιτροπές δασικής προστασίας.

Στις επιτροπές αυτές που προεδρεύονται από τον οικείο Δήμαρχο ή Πρόεδρο 
της Κοινότητας, συμετέχουν μέλη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, εκπρό
σωποι συνεταιριστικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων των αγροτών, οριζόμενοι 
απ’ αυτές, εκπρόσωποι άλλων φορέων και δασικός υπάλληλος της υπεύθυνης για 
τη δασοπροστασία δασικής 'μονάδας της περιοχής.
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Έργο της Επιτροπής είναι η υποβοήθηση των δασικών υπηρεσιών στο σχε
δίασμά και την εφαρμογή των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων αντιμετώ
πισης των κινδύνων που απειλούν τα Δάση και το δασικό περιβάλλον και η συνερ
γασία της στην ενεργοποίηση των πολιτών για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης, καθορίζονται τα της σύστασης και λειτουργίας των παραπάνω επι
τροπών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη συνεργασία τους με 
τις Δασικές Υπηρεσίες και τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση και εκτέλεση των 
προγραμμάτων δασικής προστασίας. Στα μέλη των Επιτροπών δεν καταβάλλεται 
αποζημίωση».
• Γ.Α. Γεωργ. 10569)89 (Β' 260).

Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ του Ζωικού Κεφαλαίου.
Την τιμή αποζημίωσης της ζωικής μονάδας καθορίζει επιτροπή στην οποία 

μετέχουν και εκπρόσωποι της «Κτηνοτροφικής» και ΠΑΣΕΓΕΣ (άρθρ. 20 παρ. 2).
• Αντίθετα στα Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών (π.δ. 7/89, Α ' 3) και του

Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) (π.δ. 590/88, Α ' 286) δ ε ν
προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων των συνεταιριστικών οργανώσεων.

I. Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Ι Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Ι

• Απόφαση 444)21.12.88 του Δ.Σ. του ΙΚΑ (συνεδρίαση παρ. 42/8,12.88) (Β' 
918) : Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις και καθορισμός ημερών1 εργασίας 
στην ασφάλιση των μελών Σωματείων, Συνεταιρισμών και Συνεργατικών, για 
το έτος 1989.

ΙΑ. Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Ι Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ω Ν

• ΥΑ Υγείας αρ. Φ 26)2513)88 (Β' 721) και αρ. Φ. 26/316/89 (Β' 155):
Αύξηση των συντάξεων συνταξιούχων του Ταμείου Συντάξεων και Επικουρικής 
Ασφάλισης Προσωπικού ΓΣΟ. [

Αύξηση συντάξεων τους από 1.10.88 κατά ποσοστό 1,5· % έως 0,25 % από
1.2.89 κατά ποσοστό 1,4.% έως 0,35%, και από 1.5.89 κατά ποσοστό 4%  έως
1,75%.
• Π.Δ. 120)22.2.89 (Α ' 57 ): Τροποποίηση του π.δ)τος 12)1988 «Οργανισμός 

του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΓΣΟ» (Α' 7).

ΙΒ. Γ Ε Ν ΙΚ Ο Υ  Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Ο Υ  ΕΝ Δ ΙΑ Φ ΕΡΟ Ν Τ Ο Σ
• ΥΑ Γεωργίας αρ. 39012)88 (Β' 728): Εφαρμογή δραστηριοτήτων Αγροτικής 

Οικιακής Οικονομίας (Á.O.O.) και οικονομική εξυπηρέτησή τους.
Οργάνωση εκπαιδεύσεως αγροτισών.

• ΥΑ Εθν. Οικ., Γεωργ. αρ. 50354)11.11.88 (Β' 826) και αρ. 15992)2.5.89 
(Β ' 322) : Τροποποίηση του Οργανισμού της ATE.

• Π.Δ. 539) 11.11.88 (Α ' 247) : Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση
του Π.Δ. 222)85 «περί συστάσεως Οργανισμού Ενισχύσεως Ελαιολάδου» (Α'
83/1985).

• ΥΑ Εθν. Οικον. Γ) 7457)) 7.11.88 (Β' 818) : Διαδικασίες, προϋποθέσεις και 
όροι ένταξης επενδύσεων στα Μ.Ο.Π.
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• ΓΑ Γφ. Γεωργ. 131881)88 (Β' 809) : Εφαρμογή των συμβάσεων Χρηματοδο
τικής μίσθωσης (ν. 1665/86) στα γεωργικά μηχανήματα.

• ΓΑ Γεωργ. 85418)88 (Β ' 674): Τεχνική και μέθοδοι ελέγχου γεωργικών 
φαρμάκων.

• ΓΑ Γεωργ 10569) 89 (Β ' 260) : Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης απύ τον ΕΛ. 
Γ.Α. του Ζωικού Κεφαλαίου.

• ΓΑ Γεωργ. 10570)89 (Β ' 260): Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης φυτικής 
■παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α.

Μεταξύ των άλλων προβλέπεται υποχρέωση των Προέδρων των Συνεταιρι
σμών για κάθε πληροφορία ή βοήθεια προς τους εκτιμητές ή τα όργανα του ΕΑΓΑ.
• Π.Δ. 387)88 (Α ' 181): Έγκριση του Καταστατικού του Κλάδου Πρόσθετης 

Ασφάλισης Αγροτών, [βλ. και ν. 1745/87, Σ.Π.τ. 12 σελ. 254].
Οι υπόχρεοι εγγράφονται στους πίνακες υποχρέων ασφαλιστικής εισφοράς για 

την Πρόσθετη Ασφάλιση με αίτησή τους ή αυτεπάγγελτα. Η εγγραφή γίνεται από 
τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου ή της Κοινότητας του τύπου κατοικίας του 
υπόχρεου, σε ειδικό δελτίο εγγραφής.

Η υποχρέωση καταβολής της ασφαλιστικής 'εισφοράς διαρκεί από την 1 Ια- 
νουαρίου του επομένου έτους συμπλήρωσης του 21ου έτους της ηλικίας τους μέχρι 
την 1 Ιανουαρίου του έτους συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας τους.

Επίσης λήγει σε περίπτωση συνταξιοδότησης τους από το Δημόσιο ή από άλ
λο φορέα με άμεσο δικαίωμα εκτός ΟΓΑ, ή από τον ΟΓΑ λόγω αναπηρίας κλπ.

Όργανο είσπραξης της ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται η ATE, που με 
εντολή της μπορεί να αναθέσει την είσπραξη της εισφοράς και στις Γεωργικές Συν
εταιριστικές Οργανώσεις, οι οποίες ασκούν για λογαριασμό της την αγροτική πίστη 
ή καταβάλλουν σποιασδήποτε μορφής επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις για λογαριασμό 
του Δημοσίου (άρθρ. 10) (βλ. και άρθρ. 4 παρ. 4 ν. 1745/87). Με απόφαση του 
Διοικητού του ΟΓΑ μπορούν να σρισθούν σαν όργανα είσπραξης και τα ΕΛΤΑ ή 
το Ταχ. Ταμιευτήριο.
• ΓΑ Εθν. Οικ., Οικον., Γεωργ., Γγείας αρ. 292393) 5972) 3.4.89 (Β ' 248) : 

Συμπληρωματικά μέτρα για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1006) 88 του 
Συμβουλίου «σχετικά με την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρ
ρυνση της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας».

Δικαιούχοι αποζημίωσης (πρόωρης συνταξιοδότησης) είναι: α) γεωργοί κα
τά κύρια απασχόληση, δηλ. που λαμβάνουν τουλάχιστον το 50ί?ό του συνολικού 
τους εισοδήματος από την απασχόληση τους στη γεωργική εκμετάλλευση κατά το 
50 96 τουλάχιστον του συνολικού χρόνου απασχόλησης τους, ηλικίας 55 έως 65 ε
τών, εφ’ <5σον παύσουν οριστικά κάθε γεωργική δραστηριότητα.

Δικαιούχος μπορεί να είναι, κατά τα παραπάνω, κάθε φυσικό πρόσωπο, που 
προσφέρει συστηματικά την προσωπική του εργασία σε ιδιόκτητη, αλλά και μή 
ιδιόκτητη γεωργική εκμετάλλευση, με σκοπό την επίτευξη οικονομικού αποτελέ
σματος (άρθρ. 2 παρ. 4 ). Εφ5 όσον όμως πρόκειται για μισθωτά εργάτη ή μέλος 
της οικογένειας που παρέχουν μόνιμη βοηθητική εργασία, πρέπει να έχει ασχολη
θεί τουλάχιστον 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης του με τη γεωργία και από 
αυτά τα 2 τελευταία στην εκμετάλλευση που ο  κάτοχος της ζήτησε την ίδια πρό
ωρη συντ&ξιοδότηση (άρθρ .11 Καν. ΕΟ Κ ).
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Β. ΑαμπροπούΧου - Δημητριάδου: Επίκαιρη Συνεταιριστική Νομοθεσία

Καλύπτονται όσοι ασχολούνται στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων εκτός 
θαλάσσιας αλιείας και δασών. Η ασχολία τους μπορεί να έγκειται παράλληλα προς 
την παραγωγή προς πώληση και στη διακίνηση, μεταφορά, τυποποίηση, συσκευα- 
σία, αποθήκευση, τοποθέτηση μέχρι σταδίου χονδρικής πώλησης των δικών τους 
προϊόντων, καθώς και στην πρώτη χωρική μεταποίησή τους.

β) Κάτοιχοι και αρχηγοί γεωργικής εκμ) σης, οι οποίοι παύουν κάθε γεωργι
κή δραστηριότητα και παραχωρούν τη γεωργική τους εκμ) ση για την επέκταση 
της επιφάνειας μιας ή περισσοτέρων γεωργικών εκμ) σεων ή οι κάτοικοι, που α
σκούν το αργότερο μετά την επέκταση της επιφάνειας τη γεωργική δραστηριότητα 
σαν κύρια απασχόληση (βλ. Πρακτικά Βουλής, Συνεδρ. Π Γ'/21.2.89 σ. 3433), 
και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην αυξήσουν την παραγωγή των πλέονα- 
σματικών προϊόντων τους στο σύνολο της έκτασης μετά την πέκταση (άρθρ. 4 Καν. 
ΕΟΚ 1096/88 Συμβ.).

Με εγκύκλιο του Γπ. Γεωργίας, κατά πληροφορίες του Τύπου (Εφ. ΤΟ ΒΗ
ΜΑ) διευκρινίζεται ότι, δικαιούχοι είναι και όσοι —  εφ’ όσον συγκεντρώνουν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις:

α. εισπράττουν οποίο δήποτε επίδομα αναπηρίας
β. έχουν αναθέσει με πληρεξούσιο τη διαχείριση της γεωργικής τους εκμετάλ

λευσης σε μέλη της οικογενείας τους
γ. μεταβίβασαν την αγροτική τους περιουσία με γονική παροχή από 1.1.1989. 
δ. είναι γυναίκες, αρχηγοί, και διαχειριστές της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, 

όταν ο σύζυγός τους έχει εξωγεωργική απασχόληση.
Σύμφωνα με την παραπάνω Γ.Α. σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιο- 

λογητικά, κατατίθεται στην Υπηρεσιακή Μονάδα της ATE της περιοχής τους. Ο 
Προϊστάμενος της καταρτίζει πίνακα δικαιούχων και μή, και με αιτιολογημένη 
εισήγησή του, αποστέλλει στον οικείο Νομάρχη, που με απόφασή του ανακηρύσσει 
τελικά τους δικαιούχους.

Η αποζημίωση αυτή δεν λογίζεται σαν συνταξιοδοτική παροχή και οι εντασ- 
®όμενοι στο σύστημα πρόωρης συνταξιοδότησης λογίζονται σαν ενεργοί αγρότες για 
όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Αν όμως είναι ήδη συνταξιούχοι του OTA, δεν μπορούν συνολικά να λαμβά
νουν περισσότερο από 30.000 δρχ. (άρθρ. 6 παρ. 2 ).

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως ορίζονται 
στον Καν. (ΕΟΚ) 1096) 88 Συμβ. και στην παρούσα απόφαση ή παραπλάνησε την 
Υπηρεσία, τότε διακόπτεται κάθε περαιτέρω καταβολή αποζημίωσης ακι υποχρε- 
ούται έντοκα να επιστρέφει τα ποσά, που έχει ήδη λάβει, κατά τη διαδικασία είσ
πραξης οφειλών προς το Δημόσιο (άρθρ. 7) .
• Υ.Α. Οικον. Γεωργίας αρ. 1201)11.4.89 (Β ' 330): Τρόπος πληρωμής αποζη

μίωσης των γεωργών για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής τους δρα
στηριότητας και δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμών των από την ATE δια-
χειριζομένων ΧΕΠ.

Η ATE μεριμνά για την πληρωμή της αποζημίωσης ,είτε απευθείας στους δι
καιούχους, είτε σε πίστωση λογαριασμού Ταμιευτηρίου στο όνομά τους.
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Σ Ε Κ Ε
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Η Σ Ε Κ Ε  είναι η μεγαλύτερη συνεταιριστική 'εζαγωγική καπνική ορ
γάνωση.

Ιδρύθηκε το 1947 με έδρα την ΑΘΗΝΑ - Πανεπιστημίου 6.

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α  με πλήρεις εγκαταστάσεις: 

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η : Μ. Ασίας 1 
Κ Α Β Α Λ Α : Δαγκλή 22 
ΞΑΝΘΗ: Περιοχή Πετεινού

Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ ΙΚ Ο Ι Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι: Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. 
Συμμετέχει στις κυριότερες Α ΓΡ Ο Τ ΙΚ Ε Σ  Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ  Ε Τ Α ΙΡ ΙΕ Σ  

και Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΚ Ε Σ  Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΕ Σ

Πρόεδρος Δ.Σ.: Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Π ΕΤΑ Λ Ω ΤΗ Σ  
Διευθύνων Σύμβουλος: Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Κ ΙΝ Τ Ζ Ο Ν ΙΔ Η Σ  
Αν. Γεν. Διευθυντής: Κ Ω Σ Τ Α Σ  Α Β Ρ Α Μ ΙΔ Η Σ

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ ΙΚ Α  Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  ΙΣ Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Υ  31-12-1988 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Αξία ακινήτων - Εγκαταστάσεων κλπ. Δρχ. 382.507.698*
Συμμετοχές και Μετοχές » 527.470.724
Εμπορεύματα - Υλικά >* 665.904.993
Απαιτήσεις εν γένει » 1.952.241.663
Ταμείο - Καταθέσεις σε Τράπεζες » 36.740.762

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
Κεφάλαια και· Αποθεματικά >* 980.879.636
Υποχρεώσεις εν γένει μακροπρόθεσμες >* 97.470.831
Υποχρεώσεις εν γένει βραχυπρόθεσμες » 2.499.331.990
Σ Υ Ν Ο Λ ΙΚ Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Σ  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν  Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ  » 3.393.001.830

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Α  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

Σύνολο εσόδων Δρχ. 1.225.336.171
Σύνολο εξόδων - Αποσβέσεων » 1.067.235.976
Κ α θ α ρ ά  κ έ ρ δ η  χ ρ ή ο ε ω ς  » 158,089.215

(*) Η σημερινή αξία των περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει τα 3 δισ. δρχ.
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Θ Ε Σ Ε Ι Σ  - Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

ΣΥΝ ΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Από τις πρόσφατες εκλογές αναδεί- 
χθηκαν βουλευτές ορισμένοι αξιόλογοι 
συνεταιριστές, που καλύπτουν ολόκληρο 
το πολιτικό φάσμα. Η παρουσία και η 
ενεργός συμμετοχή τους στα γεωργο-συν- 
εταιριστικά θέματα, θα μπορούσε να επη
ρεάσει ουσιαστικά την κατάσταση και το 
κλίμα που έχει δημιουργηθεί σε ό,τι α
φορά τους συνεταιρισμούς. Ανεξάρτητα· 
από τον κομματικό χώρο στον οποίο εί
ναι ενταγμένοι, οι συνεταιριστές βουλευ
τές, θα μπορούσαν, αξιοποιώντας τις εμ
πειρίες του παρελθόντος, να συμβάλουν 
σε μια πιο ψύχραιμη και πιο συνεταιρι
στική αντιμετώπιση των προβλημάτων 
των συνεταιρισμών, θέτοντας τη συνεται
ριστική τους ιδιότητα μπροστά από τις

κομματικές επιδιώξεις.
Οι συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή 

τα τελευταία χρόνια, σχετικά με συνε
ταιριστικά θέματα, έδειξαν ότι ελάχιστα 
ως καθόλου είναι γνωστός ο συνεταιρι
στικός θεσμός και οι ιδιομορφίες του 
στους βουλευτές, που καλούνται να νομο
θετήσουν για τους συνεταιρισμούς. Θα ή
ταν σημαντική η προσφορά των νέων βου
λευτών που προέρχονται από τους κόλ
πους των συνεταιρισμών αν συντελούσαν 
στη σωστή διαφώτιση του βουλευτικού 
σώματος. Η Εταιρεία των Φίλων του 
Συνεργατισμού είναι έτοιμη να τους συμ
παρασταθεί τόσο σε γενικά, όσο και σε 
ειδικότερα 'συνεταιριστικά θέματα.

Η ΡΥ Θ Μ ΙΣΗ  ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ

Δεν τιμά καθόλου τον τόπο μας το γε
γονός ότι οι εκλογές αποτελούν μάχη εν
τυπώσεων, αντί να είναι προβληματισμός 
και συζήτηση ουσίας. Το ότι ανεχόμα
στε ή και συμπράττουμε σ’ αυτό μας βα
ρύνει.

Στη δίνη των προεκλογικών ρυθμίσε
ων, όταν οι κυβερνώντες εμφανίζονται α
συνήθιστα πρόθυμοι και τα προβλήματα 
γίνονται παραδόξως εύκολα στη λύση 
τους, προωθήθηκε και η ρύθμιση των χρε
ών των συνεταιριστικών οργανώσεων και 
των αγροτών. Όπως αναφέρεται σε άλ
λες σελίδες αυτού του τεύχους, στη ρύθ
μιση υπάγονται ορισμένες κατηγορίες λη
ξιπρόθεσμων οφειλών, χωρίς να παραλει- 
ψθεί και η ΑΓΡΕΞ, για την οποία, για 
μια φορά ακόμη, αφήνεται να νοηθεί ότι 
είναι συνεταιριστική.

Στη ρύθμιση που αποφασίσθηκε, αντέ

δρασε η ΠΑΣΕΓΕΣ και ενώσεις συνε
ταιρισμών, που αντιμετωπίσουν προβλή
ματα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους.

Δεν είναι δυνατό να εκφρασθεί γενική 
άποψη αν είναι δικαιολογημένες ή όχι 
οι αντιδράσεις για τον τρόπο που έγινε 
η ρύθμιση. Το γεγονός όμως ότι, όπως 
αναφέραμε στο προηγούμενο τεύχος μας, 
η υπόσχεση για τη ρύθμιση των συνε
ταιριστικών χρεών, γενικά, είχε δοθεί α
πό το 1984(!) δικαιολογεί τις διαμαρ
τυρίες. Περιττό να επαναλάβουμε ότι ο 
εφησυχασμός που προκλήθηκε από την υ
πόσχεση για ρύθμιση συνετέλεσε στη δη
μιουργία αδιεξόδου. Ο φαύλος κύκλος 
κρατικών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων, 
δε βοηθά τις συνεταιριστικές οργανώσεις 
μακροχρόνια. Ας το λάβουν αυτό υπόψη 
τους τουλάχιστον για τα μέλλον.
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Θέσεις - Απόψεις

Κ ΡΑΤΙΚΟ Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Α  ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ

Ο τρόπος διεξαγωγής του προεκλογι
κού αγώνα, δεν επιτρέπει την παρακο
λούθηση όλων των δέσεων των κομμάτων. 
' Ομως μία από αυτές, με την ένταση της 
διατύπωσής της, οδήγησε σε ορισμένες 
σκέψεις. Αφορούσε τη «διάλυση των κρα- 
τικοσυνεταιριστικών μονοπωλίων».

Ο προβληματισμός ξεκινά από το ερώ
τημα: Ποιά θεωρούνται κρατικοσυνεται- 
ριστικά μονοπώλια; Είναι οι φορείς τύ
που ΑΓΡΕΞ ή Κεντρικού Φορέα Εξαγω
γών, που αποτελούσαν το μακρύ χέρι του 
κράτους με κάποιο συνεταιριστικό προ- 
κάλυμα; Οι φορείς αυτοί είναι χρεωκο- 
πημένοι τόσο στην πράξη όσο και στη 
συνείδηση των αγροτών και των συνεται
ρισμών και προφανώς δεν έχουν λόγο ύ
παρξης. Αποτέλεσαν ένα άστοχο, άσκοπο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Ο Γενικός Διευθυντής μιας δημόσιας 
επιχείρησης θέλησε προεκλογικά να προ
βάλει την κοινωνική προσφορά της επι
χείρησης, υποστηρίζοντας ότι, ενώ το έρ
γο της επιχείρησης έμεινε σχεδόν αμε
τάβλητο, ο αριθμός των απασχολουμένων 
αυξήθηκε σημαντικά. Αυτό το διαφήμιζε 
ως «κοινωνική προσφορά» γιατί απορρο-

και ζημιογόνο πείραμα, που οδήγησε os 
οπισθοδρόμηση τις όποιες, έστω και ατε
λείς, συνεταιριστικές πρωτοβουλίες και η 
αποτυχία χρεώθηκε στους συνεταιρισμούς 
ενώ οι φορείς αυτοί δεν είναι με καμ- 
μιά έννοια συνεταιριστικοί.

Γπάρχουν όμως και συνεταιριστικοί 
φορείς τύπου ΣΓΝΕΑ (Συνεταιριστική 
Εταιρεία Λιπασμάτων), όπου υπάρχει 
συμμετοχή της ÁTE (κατά 30% ) και 
οι οποία διαχειρίζονται, ως τώρα μονο
πωλιακά, σημαντικές γεωργικές εισροές. 
Η χρησιμότητα αυτών των φορέων είναι 
αναμφισβήτητη και θα ήταν αδιανόητο 
να καλλιεργηθούν οποιεσδήποτε αμφισβη
τήσεις. Καλό θα ήταν να μή δημιουρ- 
γούνται αμφιβολίες προθέσεων εξαιτίας 
των γενικευμένων διατυπώσεων.

Π ΡΟΣΦ ΟΡΑ

φήθηκαν άνεργοι.
Αλοίμαν© αν κυριαρχήσει αυτή η λο

γική, που έχει υποστηριχθεΐ και από ο
ρισμένους συνεταιριστικούς κύκλους, για 
να δικαιολογήσουν τις ζημιές στη δια
χείριση. Το έχουμε ξαναπεί: Θα χρεω- 
κοπήσουμε και θα είμαστε υπερήφανοι 
για τη χρεωκοπία μας.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ Τ Ο Υ Σ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Παράκληση et εργασίας v« είναι ©σβ το δυνατό συνοπτικές και συνεκτικές 
χι η έκτασή τους να μην ξεπερνά το ισοδύναμο 6 τυπωμένων σελίδων. Η 
Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης ή μη εργασιών

■ που τη? παραδίδονται, κα®ώς και καθορισμού του χρόνου δημοσίευσης, 
ανάλογα με τις δυνατότητες. Κείμενα που δημοσιεύονται ή έ%ι δεν επι- 
στρέφονται. Τα κείμενα πρέπει να είναι πολύ καθαρά.

T « κείμενα που υπογράφονται η για τα οποία άναφέρεται η προέ
λευσή τους, iev απηχούν, κατ’ ανάγκη και β’ όλα τχ  σημεία tw j, και τις 

! βέοεις της Εταιρείας των Φίλων του Συνεργατισμού.

118



01 ΛΑΤΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Του Κ. Α Ρ Χ Ο Ν Τ Α Κ Η , Συνταξιούχου ATE

Σ το  χώρο των φορέων οικονομικής δραατηριότητος, εμφοο/ίστηκε το 1967, μία 
νέα ιδιότυπη μορφή συλλογικού φορέα, -που χαρακτηρίζεται με τον όρ ο  ΛΑ’ ΓΚΗ 
Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ  ή Ε ΤΑ ΙΡ ΙΑ  Ε Υ Ρ Ε ΙΑ Σ Α Α Ί 'Κ Η Σ  Β Α Σ Η Σ . Το ξεκίνημα αυτής της 
μορφής έγινε από τ α  Χανιά της Κρήτης, με την ίδρυση της ΑΝΕΚ την 1.4.1967. 
Επακολούθησε η ίδρυση σειράς εταιριών αυτού του τύπου, με το  υπόδειγμα της 
ΑΝΕΚ, από το 1972 κι εντεύθεν.

Σ ήμερα υφίστανται στη Χ ώρα μας ολίγες δεκάδες τέτοιων Εταιριών. Στην 
Κρήτη, μόνο, ιδρύθησαν και υπάρχουν 6 τέτοιες μονάδες, από τις οποίες οι 4 λει
τουργούν αποδοτικά, ενώ οι δύο άλλες, δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τον σκο
πό τους, γιατί δεν τους χορηγήθηκαν οι αναγκαίες διοικητικές άδειες (τσιμεντο
βιομηχανία και διεθνείς μεταφορές).

Με το πλήθος των φορέων αυτής της μορφής, δεν είναι υπερβολή να λεχθεί 
ότι πρόκειται περί νέου θεσμού. Ό μ ω ς  ο θεσμός αυτός δεν είναι ευρύτερα γνω
στός, στην ιστορία του, τη φιλοσοφία που τον διέπει, την εξέλιξη της εφαρμογής 
του και τη νομοθετική αντιμετώπισή του. Για να δώσουμε σ ’ οουτά μία σχετική 
πληροφόρηση, διατυπώνουμε αυτό το  σημείωμα, για  καταχώρηση στο περιοδικό 
«Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η  Π Ο ΡΕΙΑ» που δικαιολογεί τη φιλοξενία του, με το ότι η 
Λαϊκή Εταιρία, έχει υποστεί έντονη την επίδραση των Συνεταιριστικών αρχών, χω 
ρίς να έχει το νομικό τύπο του Συνεταιρισμού, και χωρίς να  κυριαρχείται απο
κλειστικά από τον αυτοδοηθητικό - αλληλοδοηθητικό χαρακτήρα του.

Το χρέος της ενημέρωσης αυτής μας βαρύνει προσωπικά, γιατί είχαμε την 
τύχη να συλλάδουμε και να διατυπώσουμε την ιδέα, για  την ίδρυση, να  χαράξου
με τη διαδικασία πραγματοποίησης και να καθορίσουμε τη μορφή, με σχεδίαση του 
καταστατικού της πρώτης Λαϊκής Εταιρίας, της ΑΝΕΚ (Ανώνυμη Ναυτιλιακή Ε
ταιρία Κρήτης).

1. ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο
Αφορμή για  το ξεκίνημα έδωσε ένα τραγικό ναυτικό ατύχημα με εκατοντά

δες θυμάτων και μεγάλες υλικές ζημιές, το  Δεκέμβρη του 1966, που αποκάλυψε 
κατά τον τραγικότερο τρόπο την οπταράδεκτη κοαάσταση που επικρατούσε στην 
Ακτοπλοΐα της Χ ώ ρας μας. Αυτό το οσύχημα έφερε απέραντη θλίψη μα και τράν
ταξε συνειδήσεις και έθεσε ω μ ά  και επιτακτικά το θέμα της απαλλαγής από την 
οπταράδεκτη κατάσταση με αυτοδύναμη λαϊκή κινητοποίηση και οργάνωση. Οι ο 
δύνες του λαού της Κρήτης, λειτούργησαν σαν ωδίνες τοκετού της ιδέας.

Η υλοποίηση έγινε σύμφωνα με την αρχική μας γροοπτή υπόδειξη με κινητο
ποίηση των εκπροσώπων όλων των οργανώσεων που επικρότησοα/ την ιδέα κοαά 
τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Χανίωυ (21.12.66) και εξουσιοδότησαν αντι
προσωπευτική 17μελή επιτροπή ίδρυσης, που λειτούργησε με κεντρικό πυρήνα το 
Σύνδεσμο Οικονομικών Επιστημόνων Χανιών, και συμπαραστάση το  Μητροπολίτη 
Κισάμου - Σέλινου ΕΙΡΗ Ν ΑΙΟ.

Η επιτροπή μας αυτή εργάσθηκε δραστήρια για  την ενημέρωση του κοινού,
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χρησιμοποιώντας όλα τα  -πρόσφορα μέσα, και ιδίως ομιλίες σε συγκεντρώσεις 
στις -πόλεις και στα  χωριά, καλώντας το λαό να καλύψει με εγγραφή και άμεση κα
ταβολή ημίσεως, ένα ιδρυτικό κεφάλαιο 50 εκατομμυρίων, μέσα σε προθεσμία 3 
μηνών.

Με τη συμβολή των προσωπικοτήτων της Επιτροπής και με τη βοήθεια του 
πρόσφορου ψυχολογικού κλίματος, έγινε δυνατό να υπογραφεί την 1η Απριλίου 
1967 το Ιδρυτικό Συμβόλαιο - Καταστατικό με κεφάλαιο 89.200.000, που κάλυ
ψαν οι εμπρόθεσμες εγγραφές, ολίγων χιλιάδων μετόχων.

Το ποσό αυτό υπολογίζουμε με βάση τον τιμάριθμο, ότι αντιστοιχεί σε σημε
ρινές δραχμές περίπου 1.500.000.000, ενώ με βάση τη χρυσή λίρα είναι 4.500. 
000.000 δρχ.

Μ’ αυτή την κοινωνική και οικονομική θεμελίωση, ξεκίνησε η προσπάθεια, που 
επί πλέον είχε γερά  θεμέλια στην πονεμένη ψυχή του λαού της Κρήτης.

Βέβαια δεν έλειψαν οι δύσπιστοι, οι μεμψίμοιροι και διατακτικοί, που δεν έ
κρυβαν την άποψη ότι «Ο Αρχοντάκης, τρελάθηκε».

Είναι φυσικό η ανάλυση που ακολουθεί να στηρίζεται κύρια στα  ισχύοντα 
στην ΑΝΕΚ, χωρίς να μνημονεύονται αναπόφευκτες παρεκκλίσεις που σημειώνον
ται λόγω  ειδικών συνθηκών σε άλλες εταιρίες.

2. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
Πρόκειται ασφ αλώ ς για θεσμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας αλλά  ευρύτατα 

συλλογικό, ώστε να παίρνει κοινωνικό χαρακτήρα.
Στους συλλογικούς οικονομικούς φορείς, βασικό στοιχείο και χαρακτήρα, 

αποτελεί ο τρόπος διαμόρφωσης της κυρίαρχης βούλησης του νομικού προσώπου.
Από την άποψη αυτή έχουμε δύο ακραίες περιπτώσεις που χαρακτηρίζουν τις 

κύριες και ευρύτερα χρησιμοποιούμενες μορφές συλλογικών οικονομικών οργα 
νώσεων:

Το Συνεταιρισμό και την Ανώνυμη Εταιρία.
Είναι γνωστό ότι στο Συνεταιρισμό επικρατεί η απόλυτη Δημοκρατική αρχή 

«ένας άνθρωπος, μία ψήφος» και αμεταβίβαστη.
Αντίθετα στην Ανώνυμη Εταιρία ισχύει η αρχή «κάθε μετοχή και ψήφος» και 

μάλιστα μεταβιβαστή για άσκηση από άλλους.
Μ’ αυτές τις βασικές αρχές, στο Συνεταιρισμό, τιμάται και κυριαρχεί ο  Ά ν 

θρωπος, αλλά  υποτιμάται το Κεφάλαιο, που γι’ αυτό είναι απρόθυμο να  ττροσ- 
φερθεί. Αντίθετα στην Α.Ε. τιμάται και κυριαρχεί το Κεφάλαιο μειώνοντας κατά 
κανόνα τον Ά νθ ρ ω π ο  στο πρόσωπο του πλήθους των μικρομετόχων, όταν, όπως 
είναι ο κανόνας, μικρή ομάδα μετόχων ή ένας μόνος μέτοχος, αποτελεί την πλειο- 
ψηφία στη Γενική Συνέλευση.

Ο καθένας από τους θεσμούς εξυπηρετεί τη δική του σκοπιμότητα. Ο Συνε
ταιρισμός επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συνεργασία, ανθρώπων με κοινά συμφέ
ροντα, σε μια βάση αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας. Αντίθετα η Α.Ε. επιδιώ
κει να συγκεντρώσει υψηλά κεφάλαια, για  να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις εν- 
τάσεως κεφαλαίου με κερδοσκοπικό σκοπό.

Ο Συνεταιρισμός αποτελεί μια ανώτερη ηθικά μορφή, όμω ς αποδείχνεται α 
δύναμος, για  τη συγκέντρωση υψηλών κεφαλαίων, αφού αυτά δεν προσφέρονται
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για ηθικούς και μόνο σκοπούς, αλλά  αξιώνουν την αναγνώριση ανάλογης εξου
σίας και την ικανοποιητική αμοιβή των, από κερδοψόρες επιχειρήσεις. Επί πλέον 
η νομοθεσία περί Ανων. Εταιριών δίδει περισσότερη ευελιξία και ταχύτητα στη 
λήψη και εκτέλεση αποφάσεων.

Μ' αυτές τις σκέψεις και υπόψη του χαρακτήρα της Ακτοπλοϊκής Επιχείρη
σης ω ς εντάσεως Κεφαλαίου, παρά την ιδεολογία μου και την αγάπη μου στο θε
σμό του συνεταιρισμού, που είχα ήδη τότε υπηρετήσει επί 27 έτη, προέκρινα κατ’ 
αρχήν τη μορφή της Α.Ε.

Ό μ ω ς  επειδή ήθελα ν’ αποκλείσω, τις αδυναμίες της μορφής και ιδιαίτερα τη 
δυνατότητα να περιέλθει μία ημέρα η Εταιρία σε λίγους και μάλιστα άγνωστους 
στον τόπο που επρόκειτο να εξυπηρετήσει, σκέφθηκα κατά τη σύνταξη του κατα
στατικού, να θέσω διατάξεις εξασφαλιστικές που να βάζουν κάτι από την ηθική 
και το  ανθρώπινο πρόσωπο του Συνεταιρισμού.

Οι διατάξεις αυτές που ήταν εμπνεύσεις των δύο ημερών αργίας των Χριστου
γέννων 1966, κατά τις οποίες συνέταξα το σχέδιο καταστατικού που έφερα στην 
επιτροπή ίδρυσης, για  αποδοχή, είναι:
1) Περιορισμένος αριθμός ή ποσοστό μετοχών σνά μέτοχο.

Με την ίδρυση το ποσοστό διαμορφώθηκε σε 1,1%.
Σήμερα το όριο ποσοστού μετοχών στην ΑΝΕΚ, ανά μέτοχο οριστικοποιήθηκε 
στο 0,28% και συνολικό ποσοστό άσκησης ψήφων, με ίδιες μετοχές και εξου
σιοδοτήσεις μέχρι το διπλάσιο (0,56%).

2) Δικαίωμα συμμετοχής στην Εταιρία έχουν μόνο Κρήτες από καταγωγή ή κα
τοικία.

3) Για την εξασφάλιση ελέγχου τήρησης των προηγουμένων δύο διατάξεων, κα
θιέρωση μόνο ονομαστικών μετοχών, που παρακολουθούνται κατά νόμο, σε 
επίσημα βιβλία και κατά μέτοχο.

4) Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων ευρείας κοινωνικής αποδο
χής, αριστίνδην, (αυτοδιοριζόμενοι) ο  Μητροπολήτης Ειρηναίος, και οι δήμαρ
χοι δύο μεγάλων πόλεων της Κρήτης. Με τις διατάξεις αυτές, επιδιώξαμε μία 
προσέγγιση προς το Συνεταιρισμό, καθιερώνοντας την εντοπιότητα και μία 
σχετική ισορροπία μεταξύ ανθρωπίνου παράγοντα και κεφαλαίου, ώστε να έ
χουμε ευρεία λαϊκή συμμετοχή και παράλληλα συγκέντρωση υψηλών κεφαλαί
ων, αναγκαίων για τη μορφή της συγκεκριμένης επιχείρησης.

3. Η ΜΟΡΦΗ Β Ρ ΙΣΚ Ε Ι Μ ΙΜ Η ΤΕΣ
Η ΑΝΕΚ δρομολόγησε το πρώτο πλοίο της το 1970 και το δεύτερο και τρίτο 

συγχρόνως το 1973. Το τέταρτο το 1978 και το  πέμπτο το 1987, τα  δε επόμενα 
δύο υπό δρομολόγηση το 1989.

Δύο έτη μετά την κυκλοφορία του πρώτου πλοίου της, η μορφή αυτή άρχισε 
να βρίσκει μιμητές και στην Κρήτη και στα  άλλα  νησιά. Έ τ σ ι  το  1972 ιδρύον
ται όμοιες Εταιρίες, με υπόδειγμα βασικά το καταστατικό της ΑΝΕΚ στη Μυτι
λήνη, στη Ν άξο και στο Ηράκλειο Κρήτης, το 1974 στη Θάσο, το  1976 στη Σ ά 
μο, το 1978 στη Χίο, το 1979 στη Δωδεκάννησο και Ζάκυνθο. Είναι γενικά ομο- 
λογημένο ότι οι λαϊκές ακτοπλοϊκές Εταιρείες δεν πρόσθεσαν μόνο την ποσότητα, 
αλλά και ανέβασαν σημαντικά το ποιοτικό επίπεδο της Ελληνικής Ακτοπλοΐας .
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Στη συνέχεια, διαδοχικά άλλες όχι μόνο για  ακτοπλοϊκές αλλά  και για  βιο
μηχανικές, μεταφορικές κλπ. επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη μνεία κάνουμε για  την ΕΤ. 
ΑΝ.ΑΠ., Εταιρία Αναπτύξεως Αποκόρωνα (επαρχία Νομού Χανιών), που έχει α 
ποκτήσει μεγάλο εργοστάσιο στο χωριό Στύλος, στο οποίο εμφιαλώνονται με σύγ
χρονα συστήματα τα  ολιγομεταλλικά νερά των λευκών Ορέων (ΕΤΑΝΑΠ).

Ειδικότερα για  την Ακτοπλοΐα στην Κρήτη, πρέπει νς σημειώσουμε ότι με 
τη μορφή αυτή οργάνωσης, ο λαός της χάρη και στο προϋπάρχον ευρύτατα Συν
εταιριστικό πνεύμα, έχει την Κυριότητα και Εκμετάλλευση 15 μεγάλων πλοίων 
Επιβατηγών - Οχηματαγωγών.

Επίσης αξιόλογη πρόοδο έχουν οι Εταιρίες Μυτιλήνης, Ρόδου, Θάσου, Ζ α
κύνθου κλπ.

Υπάρχουν όμως και εκείνες που έχουν προβλήματα οικονομικά, οφειλόμενα 
στις ειδικές συνθήκες και στις επενδύσεις που πραγματοποίησαν, γιατί βεβαίως 
δεν αρκεί η μορφή μόνο, για  την επιτυχία, αλλά και όλοι οι άλλοι επιχειρησια
κοί παράγοντες.

Η απαρίθμηση και παρουσίαση των επιτευγμάτων, των οικονομικών αποτελε
σμάτων, των ωφελημάτων για  τις περιοχές δράση ς τους, αλλά  και των προβλη
μάτων των Λαϊκών Εταιριών που υπάρχουν, θα απαιτήσει εκτεταμένη μελέτη. Σ χ ε
τική προσπάθεια, επιχειρήσαμε με το φίλο καθηγητή στην Πάντειο κ. Γιάννη Βα- 
βούρα το 1982, με έκδοση από τον Οίκο «Παπαζήση», της μελέτης μας «Λαϊκές 
Ακτοπλοϊκές Εταιρίες» (σελ. 112) με πολλά στοιχεία.

4. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ Ρ Υ Θ Μ ΙΣ Ε ΙΣ

Η ίδρυση της ΑΝΕΚ, πραγματοποιήθηκε όπω ς αναφέρθηκε παραπάνω, χωρίς 
ειδική νομοθετική πρόβλεψη και τα  ιδιαίτερα βασικά χαρακτηριστικά καθιερώ
θηκαν με ειδικές καταστατικές διατάξεις. Στη συνέχεια και όσες δρύθηκαν μέχρι 
το  1978, αλλά  και μεταγενέστερα, είχαν σαν υπόδειγμα βασικά το καταστατικό 
της ΑΝΕΚ, με προσαρμογές αναπόφευκτες στις ειδικές συνθήκες τους.

Μόνο το 1978, η νομοθεσία με το Ν. 849, επιχειρεί πρώτη φορά να προσδιο
ρίσει τα  χαρακτηριστικά Λαϊκών Εταιριών και να τις αναγνωρίσει σαν δικαιού
χους κινήτρων των αναπτυξιακών Νόμων.

Ό μ ω ς  ο Νόμος αυτός έκανε διεύρυνση του ορίου συμμετοχής κάθε μετόχου 
και αποδέχθηκε να θεωρούνται Λαϊκές Εταιρίες με όριο το  2%, π ράγμα που στην 
πράξη αποτελεί νόθευση της μορφής που είχε καθιερωθεί με το καταστατικό της 
ΑΝΕΚ.

Αυτός κάνει δυνατή τη συγκρότηση Εταιριών με 50 μετόχους και παράλληλα 
επιτρέπει όπως ελάχιστοι μέτοχοι με το 2% έκαστος και ελεύθερη και απεριόριστη 
τη συγκέντρωση εξουσιοδοτήσεων από άλλους, να μπορούν να κυριαρχούν στις 
γενικές συνελεύσεις.

Είναι προφανές ότι σε Εταιρίες που ιδρύονται με βάση αυτές τις διατάξεις, 
μπορεί να έχουν το  νόμιμο δικαίωμα να λέγονται λαϊκές, όμω ς πολύ λίγο απέ
χουν από την καθιερωμένη στον τόπο μας, μορφή οικογενειακών Ανωνύμων Ε
ταιριών.
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Σ. ΙΑΣΕΜΙΔΗ: «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» 
Χρήσιμες παλιότερες υποδείξεις για την αγροτική πίστη

Τον τελευταίο καιρό έγινε επίκαιρο και ζητά τη λύση του (από κανόνες της 
ΕΟΚ αλλά και με την εξέλιξη των Συνεταιρικών Οργανώσεων στη χώρα μας) το 
πρόβλημα της Αγροτικής Τράπεζας, Το πρόβλημα αυτό, δεν είναι τόσο εύκολο και 
δυστυχώς, αυτά που ακούγονται και γράφονται τελευταία —  όχι μόνο δημοσιογρα
φικά αλλά και από υπεύθυνα εκπροσωπευτικά όργανα —  είναι πολύ επιφανειακά 
και υπάρχει ανάγκη για πιο σοβαρή και σε βάθος εξέταση.

Εδώ τώρα δεν γίνεται συστηματική αναφορά στο μεγάλο αυτό πρόβλημα που 
έχει ανάγκη να μελετηθεί γύρω από στρογγυλό τραπέζι από ανθρώπους που γνωρί
ζουν σε βάθος τις -διάφορες πτυχές. Απλώς και μόνο γίνεται αναφορά σε παλαιές
—  εδώ και 70 χρόνια, το 1919/1920 —  γνώμες και υποδείξεις του μεγάλου συνε
ταιριστή Σωκράτη Ιασεμίδη, του μαχητικού αλλά τετράγωνου και αντικειμενικού 
ιδεολόγου αυτού συνεταιριστή, που έχει αναγνωριστεί ως «ο πατέρας των ελληνι
κών συνεταιρισμών».

Τις γνώμες και υποδείξεις του αυτές, που δημοσιεύτηκαν αρχικά στο πρώτο 
συνεταιριστικό περιοδικό «Βοηθός των Συνεταιρισμών» τεύχη 1-3 του 1920, έφερε 
(σε περίληψη) στην επιφάνεια το 1950 κείμενο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
«ο Συνεταιριστής» του Θ. Τζωρτζάκη (με υπογραφή «ο Ερευνητής», που ανήκει 
στον Αριστ. Ν. Κλήμη), επειδή την εποχή εκείνη (1950) έγινε συζήτηση στη Γε
νική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών για τη σκοπιμότερη ρύθμιση 
των σχέσεων ανάμεσα στους γεωργικούς συνεταιρισμούς και την ATE κατά την 
άσκηση των διαφόρων έργων τους (υπό τις τότε δύσκολες μετακατοχικές συνθήκες).

Ό σο και αν έχουν περάσει τόσα χρόνια από τις αρχές του 1920 και όσο και 
αν έχουν γραφεί και γίνει τόσα, πολλά σχετικά με την ÁTE και την αγροτική πί
στη (*) και όσο και αν έχουν μεταβληθεί πολλές συνθήκες, το πρόβλημα παραμέ
νει σχετικά με την οργάνωση και άσκηση της αγροτικής πίστεως πάνω σε συνε
ταιριστική βάση και σχετικά με τη μορφή---- όχι μόνο τυπική αλλά κυρίως ουσια
στική —  που πρέπει να έχει η Κεντρική δεξαμενή χρήματος (Κεντρική Τράπεζα 
για την αγροτική πίστη) και σχετικά με τους αγωγούς μέσα από τους οποίους θα 
κυκλοφορεί το χρήμα προς και από τον αγρότη και τις Οργανώσεις του.

Για το λόγο αυτό και αναδημοσιεύουμε στη συνέχεια το περιληπτικό κείμενο 
από το «Συνεταιριστή» του 1950, συνιστούμε δε στους μελετητές να διαβάσουν και 
το όλο κείμενο του 1920 από το «Βοηθός των Συνεταιρισμών».

Γράφει λοιπόν «ο Ερευνητής τα παρα- βέβαια το κυριότερο έργο για την Τρά-
κάτω που έχουν μεγάλη σχέση με σημε- πεζα, αλλά και ένας από τους θεμελια-
ρινά προβλήματα για την οργάνωση και κούς σκοπούς του Συνεργατισμού, 
άσκηση της αγροτικής πίστεως: Νομίζω πως σκοπιμότερο θα είναι να

«Στην τελευταία Γενική Συνέλευση εξετάζεται η αγροτική πίστη ιδιαίτερα 
της Συνομοσπονδίας των Ενώσεων των σαν ανεξάρτητο θέμα, που έχει γενικότε- 
γεωργικών συνεταιρισμών . . .  ανάμεσα ρο περιεχόμενο και όχι σαν ένα μέρος
στα άλλα έγινε συζήτηση και για την από τις σχέσεις της ATE και των Συν-
αγροτική πίστη, που η άσκησή της είναι εταιρισμών. Η αγροτική πίστη είναι ένα

(1) Βλ. σχετικά: A.N. Κλήμη «Ιστορία ιδρύσεως ATE». Ιδιου «η Αγροτική Οικονομία της 
Ελλάδος» κεφάλαια για αγροτική πίστη και για Συνεταιρισμούς. Επίσης απολογιστικές εκθέ- 
αεις ATE και άλλα σχετικά κείμενα.
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ζήτημα που βγαίνει πέρα από τα όρια 
της αποστολής της Αγροτικής Τράπεζας 
αδιάφορα αν σήμερα, όταν μιλούμε για 
αγροτική πίστη, εννοούμε τη σχετική λει
τουργία της ATE. Αυτό συμβαίνει, γιατί 
μας έχει γίνει σχεδόν πεποίθηση πως η 
κατάσταση που επικρατεί σήμερα και 
που προσδιορίζει τόσο περιορισμένο το 
ρόλο των πιστωτικών συνεταιρισμών εί
ναι φυσιολογική. Θεωρείται πια αίρεση 
να αναζητήση κανείς ν’ αποκαταστήση 
τον πραγματικό ρόλο του πιστωτικού συν
εταιρισμού, όπως τον διαγράφει η συνε
ταιριστική οικονομία, όπως -εφαρμόζεται 
σε άλλες χώρες, και όπως γινόταν και 
σε ιμας με -επιτυχία στα πρώτα χρόνια 
της συνεταιριστικής μας ζωής.

Ανεξάρτητα από τις συζητήσεις και 
τις υποδείξεις που έγιναν στην τελευταία 
Συνέλευση και που θα βοηθήσουν τη Δι
οίκηση της Συνομοσπονδίας, σύμφωνα με 
το σχετικό ψήφισμα, για να πετύχη τη 
σωστή λύση του ζητήματος, ιδιαίτερη ση
μασία έχει για τους συνεταιρισμούς, τώ
ρα που θα -επιδιωχτή να αποκτήση δικά 
της κεφάλαια η Αγροτική Τράπεζα να 
σκεφτούν πώς θα ήταν δυνατό να γίνουν 
μέτοχοί της, ώστε να επιδρούν δικαιωμα
τικά στις κατευθύνσεις της. Έτσι θα -α- 
πσμακρύνουν —  κατά ένα βαθμό —  την 
επίδραση της πολιτικής -επάνω της, που 
τόσο κακό της έχει κάμει, κακό που το 
πρόβλεπαν και το φοβούνταν πολλοί ειδι
κοί στις συζητήσεις που προηγήθηκαν 
για την ί&ρυση της ATE. Η υπόδειξη 
αυτή έγινε μεταπολεμικά από τον κ. Θ. 
Τζωρτζάκη σε σχετικό άρθρο του, «η Α
γροτική Τράπεζα», που δημοσιεύτηκε 
«στο Συνεταιριστή» το 1947 (φυλ. 7-8). 
Την υπόδειξη αυτή την επανέλαβε και 
στην τελευταία Γενική Συνέλευση, που 
την άκουσε με προσοχή και -ενδιαφέρον.

Με την ευκαιρία των νεώτερων αυτών 
συζητήσεων . . .  νομίζω χρήσιμο να με
ταφέρω εδώ μερικές σχετικές σκέψεις και 
υποδείξεις του Ιασεμίδη, που έγιναν αρ

κετά νωρίς, το 1919-1920, όταν ασκούσε 
την αγροτική πίστη η Εθνική Τράπεζα 
και η -εφαρμογή της είχε αρχίσει να πα- 
ρουσιάζη ατέλειες και να δημιουργή προ
βλήματα όχι περισσότερα από τα σημε
ρινά. Οι παρατηρήσεις -αυτές διατηρούν 
την αξία τους και σήμερα.. .

Θα μεταφέρω εδώ μερικά αυτούσια 
μέρη από τα άρθρα και θα σημειώσω κά
θε αξιόλογη πληροφορία και παρατήρη
ση που νομίζω πως έχει γενικότερη ι
στορική αξία, αλλά και -σύγχρονη χρησι
μότητα.

 ̂ I**
«Το μέγα Μργον της χρηματικής ένι- 

σχύσεως των γεωργικών συνεταιρισμών, 
—■ γράφει ο Ιασεμίδης αρχίζοντας το 
πρώτο άρθρο του —  εχει άνατεθή, ώς 
γνωστόν, επί τοΰ παρόντος εις την Ε 
θνικήν Τ ρά π εζα ν .. .  Κα'ι τό εργον τούτο 
συντελεΐται γενικώς λίαν επιτυχώς...».

«Δέν υπάρχει δμ ω ς άφ’ έτέρου αμφι
βολία δτι ή διοίκησις της Τραπέζης, εμ
φορούμενη ύπό τών εύγενεστέρων υπέρ 
των γεωργικών συνεταιρισμών διαθέσε
ων, μετά μεγίστων δυσχερειών κατορθώ
νει νά έμπνεύση διά τών νεοφανών συν
εταιρικών άρχών τά  ύποκαταστήματα 
αύτης, παλαίουσα διαρκώς κοαά της 
συντηρητικότητος εις τήν πεπατημένην ο 
δόν μερικών υπαλλήλων αύτης...».

«... Κα’ι είναι μέν άληθές, δτι ή αύστη- 
ρά  παρακολούθησις καί ή έπέμδασις 
τοΟ ιθύνοντος τον κλάδον της άγροτικής 
πίστεως π αρά τη Εθνική Τραπέζη Γε
νικού ΈπιθεωρητοΟ κ. Ά λ . Κορυζή, θερ
μοί) θιασώτου της συνεταιριστικής Ιδέας 
καί της έκ μέρους της Τραπέζης ένι- 
σχύσεως τών γεωργικών συνεταιρισμών 
θέτει πολλάκις τά  πράγματα  είς τήν θέ- 
σιν των, αΐρουσα διαφόρους παρουσια- 
ζομένας ανωμαλίας, όφείλομεν δμω ς νά 
όμολογήσωμεν δτι ή ίκανότης τών υπαλ
λήλων της Τραπέζης περί τά  συνεταιρι
στικά, ή είδικοποίησις καί ό ζήλος αύ- 
τών περί τήν ένίσχυσιν τών γεωργικών
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συνεταιρισμών δέν θά φθάση ποτέ εις τό 
σημεΐον έκεΐνο ώστε νά έλπίζεται ή ά- 
πρόσκοπτος χρηματική ένίσχυσις των γε
ωργικών συνεταιρισμών άποκλειστικώς 
παφά της Εθνικής Τραπέζης, τραπέζης 
έκδοτικής, ένισχυούσης καί τό έμπόριον 
καί τήν βιομηχανίαν, διά τόν άπλούστα- 
τον λόγον, δτι ή ίκανότης τών υπαλλή
λων αύτής δέν εΐναι δυνατόν νά κριθή 
άποκλειστικώς έκ τής ίκανότητος αύτών 
περί τά  συνεταιριστικά καί έκ τής έξυ- 
πηρετήσεως άποκλειστικώς τής άγροτι- 
κής πίστεως».

. . . Παρατηρεί ότι σε περίπτωση αν
επάρκειας των διαθεσίμων κεφαλαίων η 
Εθνική Τράπεζα θα προτιμήση να χορη- 
γή εμπορικά και βιομηχανικά δάνεια και 
έτσι υπάρχει κίνδυνος να περιοριστούν 
τα γεωργικά δάνεια, ενώ θ’ αυςάνη αδιά
κοπα η ανάγκη τους.

Σημειώνει ακόμη ότι είναι άδικο οι 
καταθέσεις των συνεταιρισμών να γίνων- 
ται δεκτές από την Τράπεζα με τόκο 1 96 
ενώ χρησιμοποιούνται για δάνεια σε άλ
λους συνεταιρισμούς, με τόκο 5ι96 και υ
ποστηρίζει ότι ...

«Πνεύμα δέ δικαιοσύνης καί ένισχύσε- 
ω ς  τών γεωργικών συνεταιρισμών επι
βάλλει τήν διανομήν εις τούς συνεταιρι
σμούς μεγάλου μέρους τών έκ τής δλης 
εργασίας ταύτης τής Εθνικής Τραπέζης 
μετά τών γεωργικών συνεταιρισμών προ- 
ερχομένων έτησίων κερδών...».

Κατόπιν, αφού συμφωνεί ¿τι πρέπει 
να ελέγχεται με αυστηρότητα η φερεγ- 
γυότητα κάθε συνεταιρισμού που ζητεί 
δάνειο, και αφού συστείνει να εφαρμο
στούν μέτρα για την εξασφάλιση του δα
νείου χωρίς όμως να περιορίζεται η αυ
τονομία του Συνεταιρισμού, ο Ιασεμίδης 
μιλεί για κάτι που υπήρχε φόβος να επι- 
βληθή τότε και που σήμερα κατάντησε 
να το θεωρούμε φυσιολογικό:

«... έκδηλοϋται τάσις τις τών ιθυνόν
των τά  τής άγροτικής πίστεως έν τή Ε 
θνική Τραπέζη, προς κατοχύρωσιν τής

άσφαλείας τών δανείων αύτής πρός τούς 
συνεταιρισμούς καί τών δανείων αύτών 
πρός τούς συνεταίρους διά μέτρων, τά  ό 
ποια δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι θίγουν 
αότήν τήν αυτονομίαν καί αύτοδιοίκησιν 
τών γεωργικών συνεταιρισμών. Τό μέ- 
τρον π.χ. τό Υ ποκατάστημα τής Εθνι
κής Τραπέζης νά μή χορηγή τό  συνολι
κόν δάνειον εις χεΐρας του Συνεταιρι
σμού, άλλά  διά τής έξοφλήσεως τών 
γραμματίων τών συνεταίρων τών όπισθο- 
γραφημένων π αρά  του Συνεταιρισμού, 
καί νά δικαιούται νά μή δίδη δάνεια 
εις τούς συνεταίρους έκείνους, οϋς θεω
ρεί δι’ οίονδήποτε λόγον άφερεγγύους 
διά τόν λόγον δτι, συνήθως, τά  διοικη
τικά συμβούλια τών συνεταιρισμών δέν 
έχουν τό θάρρος νά αποκλείουν μόνα 
των τούς άφερεγγύους είτε άπό τής ει
σόδου εις τόν Συνεταιρισμόν, είτε άπό 
τής παροχής δανείου, καί άν άκόμη ύπο- 
τεθή δτι τό  δικαίωμα τοϋτο άσκει δ δι
ευθυντής του Υποκαταστήματος έν πλή- 
ρει γνώσει τής οικονομικής καταστάσε- 
ω ς  καί τής καλής πίστεως έκάστου συν
εταίρου, δι’ δ πρέπει νά άμφιβάλλωμεν, 
καί έν πλήρει άκεραιότητι καί συνειδή- 
σει δέν δύναται νά εχη ώ ς  αποτέλεσμα 
π αρά  νά άπαλλάττη τής εύθύνης τό  δι
οικητικόν συμβούλιον, τό όποιον πρέπει 
κατά νόμον άλλά  καί κατά στοιχειώδη 
έννοιαν τοϋ Συνεταιρισμού, νά είναι ύπ- 
εύθυνον διά ζητήματα εσωτερικής έντε- 
λώ ς φύσεως καί νά τό συνειθίση εις τήν 
π αρά τής ’ Εθνικής Τραπέζης έξάρτησιν 
εις τό σπουδαιότερον τών καθηκόντων 
τής διοικήσεως. Τό πλεονέκτημα τής μι- 
κρας περιφερείας τών γεωργικών πιστω
τικών συνεταιρισμών, δτι οί ιθύνοντες 
γνωρίζουν καλύτερον τήν φερεγγυότητα 
έκάστου, τίθεται οΰτω κατά μέρος. Τό 
πλεονέκτημα τών συνεταιρισμών τής βαθ
μιαίας διαπαιδαγωγήσεως διά κατανοή- 
σεως, π αρά τών διοικούντων τούλάχιστον 
δτι φέρουν αύτοί άκεραίαν τήν εύθύνην 
καί δτι πρέπει νά έχουν τό  θάρρος τής 
γνώμης των διά νά εύημερουν αί έργα-

125



2}. ίααεμίδη: «Κεντρική Συνεταιρική Τράπεζα»

σίαι τοί) Συνεταιρισμού των, έξουδετε- 
ροΟται έπίσης διά του μέτρου τούτου».

«Μ έτρα δέ τοιαϋτα στεροΰντα τούς 
συνεταιρισμούς τής αύτοδιοικήσεως καί 
των συναφών αυτή πλεονεκτη μάτων, κα
ταλήγουν είς τό  νά καταστήσουν τούς 
συνεταιρισμούς, άιτλα •πρακτορεία τής 
’Εθνικής Τραπέζης, ή όττοία παρέχει ε ’ις 
αύτούς δάνεια, έξασφαλιζομένη διά τής 
άλληλεγγύου ευθύνης των συστησάντων 
αύτά μελών. Καί ό κίνδυνος οΰτος δέν 
πρέπει νά διαφεύγη τήν άντίληψιν ήμών».

«Τοΰτο δέν σημαίνει δτι τό χορηγούν 
είς τούς γεωργικούς συνεταιρισμούς δά 
νεια ίδρυμα, οΐονδήποτε καί αν είναι, 
δέν δύναται νά άπαιτήση παρ ’ αύτοΰ 
τήν έκπλήρωσιν δρων, οϋς ήθελε κρίνει 
άναγκαίους διά τήν έξασφάλισιν των 
χρημάτων του. Ά λ λ ’ οι περιορισμοί οδ- 
τοι πρέπει νά αποβλέπουν είς τον Συνε
ταιρισμόν ώ ς σύνολον, διότι οΰτω μόνον 
δύνοααι νά διατηρηθή ή αύτοδιοίκησις 
καί ή αύτευθύνη αύτοΰ...».

«... 'Εκ τούτων καταφαίνεται σαφώ ς ή 
άνάγκη συστάσεως ειδικής Κεντρικής 
Συνεταιρικής Τραπέζης. *Η Τρόοτεζα αυ
τή άπέναντι τής ’ Εθνικής Τραπέζης θά 
παρέχη τά  έξης πλεονεκτήματα...».

Στην ανάπτυξη που ακολουθεί, ο Ια- 
σεμίδης αναφέρει ένα προς ένα τα πλεο
νεκτήματα αυτά και έπειτα μιλεί για 
τον τρόπο που μπορούν να σχηματιστούν 
τα κεφάλαια της Τράπεζας, για τις ερ
γασίες της, τη διοίκηση και τον έλεγχό 
της, τα προνόμια και τη διάθεση των 
κερδών της . . .

Χρήσιμο -είναι λοιπόν να παραθέσωμε 
τα κυριότερα μέρη:

Πλεονεκτήματος τηξ Σιυνετοαρικήξ
Τράπεζας

Η Συνεταιρική Τράπεζα θα καταρτί
ση ειδικό, με συνεταιρική μόρφωση και 
συνεταιριστικό ζήλο προσωπικό που θα 
μεριμνά για τη διάδοση, την εποπτεία 
και τον έλεγχο των γεωργικών συνεται

ρισμών. θ α  φροντίζη επίσης για τη σύ
σταση κεντρικών οικονομικών Ενώσεων 
κατά νόμους ή επαρχίες, και για τη σύ
σταση Συνδέσμων για την εποπτεία και 
τον έλεγχο των τοπικών συνεταιρισμών. 
Θα εκδίδωνται είτε από την ίδια είτε α
πό τους Συνδέσμους ή τις Ενώσεις... πρό
τυπα καταστατικά, οδηγίες κλπ. Δεν θα 
υπάρχη πια ανάγκη να δίνωνταιΐ ανταλ
λάγματα στην Εθνι-κή Τράπεζα για να 
αυξηθούν τα κεφάλαια που χορηγούνται 
στους συνεταιρισμούς ή για να μειωθή ο 
τόκος των γεωργικών δανείων. Με τη με 
σολάβησή της θα συνδεθούν οι συνεταιρι
σμοί με την αγορά του χρήματος, ώστε 
να βρίσκουν εύκολα κεφάλαια όταν έχουν 
ανάγκη. Θα εξασφαλιστή η διάθεση κε
φαλαίων στους γεωργικούς συνεταιρι
σμούς και σε περίπτωση ακόμα χρηματι
κών κρίσεων. Θα εξασφαλιστή σταθερό 
επιτόκιο. Θα συγκεντρωθούν καταθέσεις 
και θα ενισχυθή το αποταμιευτικό πνεύ
μα. Η Συνεταιρική Τράπεζα θα φροντί
ζη να αγοράζη χονδρικά γεωργικά είδη 
για να εφοδιάζη τους συνεταιρισμούς. 
Θα φροντίζη επίσης για την πώληση 
των γεωργικών προϊόντων των μελών 
των συνεταιρισμών. Θα συστήση συνεται
ριστικές σχολές για τη μόρφωση ειδικού 
προσωπικού για τις ανάγκες τις δικές της 
και των Ενώσεων, καθώς και των τοπι
κών συνεταιρισμών.

Στην αρχή η Συνεταιρική Τράπεζα θα 
εξυπηρετή μόνο τους γεωργικούς συνε
ταιρισμούς, αργότερα ίσως να χρειαστή 
να χρήμα τοδοτή και τους αστικούς συνε
ταιρισμούς.

Η Κεντρική Αγροτική Συνεταιρική 
Τράπεζα πρέπει να πλησιάζη περισσό
τερο στον τύπο συνεταιρισμού με περιο
ρισμένη ευθύνη.

Τ « κεφάλα*« της Κεντρική § Συνε
ταιρικής Τράπεζας

Ο Ιασειμίδης προτείνει τα κεφάλαιά 
της να σχηματιστούν ως εξής:
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Από τα κεφάλαια tou ήταν τότε υπο
χρεωμένη από το Κράτος η Εθνική Τρά
πεζα, σύμφωνα με το νόμο 656) 1915, 
να τοποθετή σε γεωργικά δάνεια και κα
τά προτίμηση σε γεωργικούς συνεταιρι
σμούς. . .

Από τα κεφάλαια των Γεωργικών Τρα- 
π'εζών Μακεδονίας Ηπείρου, Νήσων Αι
γαίου και Κρήτης που προορίζονταν για 
προσωπικά γεωργικά δάνεια.. .

Κάθε Συνεταιριαμός μέλος στη Συνε
ταιρική Τράπεζα θα ήταν υποχρεωμέ
νος να εγγραφή τουλάχιστον για δύο με
ρίδες ή και περισσότερες, ανάλογα με τα 
δάνεια που παίρνει.

Το Κράτος μπορεί να βοηθήση με κε
φάλαια άτοκα, όχι κυρίως για την αύ
ξηση των κεφαλαίων της Τράπεζας, αλ
λά για την ελάττωση του τόκου, ϋερισ- 
σότερο ενδιαφέρει να τη βοηθήση ηθικά, 
για να στερεωθή η εμπιστοσύνη του κοι
νού σ’ αυτήν και να της αναγνώριση με
ρικά απαραίτητα προνόμια.

Η ευθύνη των Τραπεζών, της Εθνικής 
και των Γεωργικών, θα φτάνη έως το πο
σό των κεφαλαίων που εισφέρουν. Οι Συ
νεταιρισμοί θα ευθύνωνται με ένα ποσό 
πολλαπλάσιο των μερίδων τους, π.χ. το 
δεκαπλάσιο. Το Κράτος θα πρέπη να εγ- 
γυηθή για τα κεφάλαια αυτά, και κυρί
ως για τις καταθέσεις στην Τράπεζα- θα 
έχη το δικαίωμα να ελέγχη αυστηρά τις 
εργασίες και τη διαχείρισή της και να 
μετέχη στη διοίκηση του· ιδρύματος.

Για τα περισσότερα χρηματικά μέσα 
που θα χρειαστούν.. .  η Τράπεζα θα 
συνδεθή με την αγορά του χρήματος, ό
πως κάνουν όλες οι Τράπεζες. Σχετικά 
με τον τόκο, σημειώνει ότι δεν πρέπει 
να δίνεται τόση σημασία στη μείωση του 
τόκου κατά - 196 , όση στη συγκέν
τρωση αρκετών κεφαλαίων με δάνεια και 
με καταθέσεις.

Η Συνεταιρική TpArreÇ* 8« είχε vet
κάμη tig ακόλουθες εργασίες

Να προεξοφλή τα χαρτοφυλάκια των

συνεταιρισμών και των Ενώσεων. Να 
τους ανσίγη πιστώσεις σε τρεχούμενο λο
γαριασμό. 0  τόκος Θα ήταν γεμαλύτερος 
για τους τοπικούς συνεταιρισμούς και μι
κρότερος για τις Ενώσεις.

Τα δάνεια σε συνεταιρισμούς που α
νήκουν σε ελεγκτικούς Συνδέσμους θα 
χορηγούνται έπειτα από βεβαίωση του 
Συνδέσμου για τη φερεγγυότητα του 
Συνεταιρισμού.

Αν ιδρυθή Ομοσπονδία όλων των γεωρ
γικών συνεταιρισμών της χώρας και συμ- 
μορφωθή με τις συστάσεις της Κεντρι
κής Τράπεζας αναφορικά με τους περιο
ρισμούς και τον τρόπο ελέγχου των συν
εταιρισμών, τότε είναι δυνατό να υπο
χρεωθούν όλοι οι συνεταιρισμοί, που θέ
λουν να είναι μέλη στην Τράπεζα, να 
γίνουν πρώτα μέλη της Ομοσπονδίας και 
να υπαχθούν στον έλεγχό της. Έτσι θ’ 
απαλλαχτή από το έργο αυτό η Τράπεζα.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ομοσπονδίας ή άλλα πρόσωπα που 
Θα εκλέγωνται από τη Γενική της Συν
έλευση Θα μετέχουν στο Διοικητικό Συμ
βούλιο της Τράπεζας.

Προβλέπεται ακόμη να δέχεται κατα
θέσεις συνεταιρισμών, Ενώσεων και ιδιω
τών.

Ακόμη η Τράπεζα θα μπορή: Να επι- 
χειρή άλλες εργασίες τραπεζιτικές (ε
πιταγές, συναλλαγματικές κλπ.) και χρη
ματιστηριακές με προμήθεια, να δίνη δά
νεια με ενέχυρο χρηματογράφων κλπ. 
Να δίνη δάνεια σε συνεταιρισμούς για 
ανέγερση -εργοστασίων οινοποιίας, ελαι- 
ουργίας, κλπ. και για αρδεύσεις, απο
στραγγίσεις, αποξηράνσεις κλπ. Να επο- 
πτεύη και να ελέγχη τους γεωργικούς 
συνεταιρισμούς, αν αυτό δε γίνεται από 
την Ομοσπονδία. Να δίνη πληροφορίες 
στους γεωργικούς συνεταιρισμούς για την 
προμήθεια γεωργικών ειδών ή την πώ
ληση γεωργικών προϊόντων ή να ενεργή 
τις εργασίες αυτές με ειδικά τμήματά
της.
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Σ. Ιασεμίδη: «Κεντρική Συνεταιρική Τράπεζα»

'Αλλες υποδείξεις

Οι συνεταιρισμοί που θα συνεργάζων- 
ται ¡μαζί της θα υποβληθούν σε υποχρεώ
σεις χωρίς βέβαια να καταργείται η αυ
τονομία τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπε
ζας θα πρέπη να αποτελείται από τρεις 
αντιπροσώπους του Κράτους, ένα της Ε
θνικής Τράπεζας και τρεις των συνε
ταιρισμών που μπορεί να εκλέγωνται α
πό την Ομοσπονδία. . .

Οι υπάλληλοι θα διορίζωνται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, θα αμείβωνται 
γενναία.. .

Έδρα θα είναι η Πρωτεύουσα. Υπο
καταστήματα δε θα έχη, αφού θα εργά
ζεται με τις Ενώσεις.

Την Τράπεζα θα ελέγχουν δύο Επί
τροποι. Τον ένα θα τον διορίζη το Υ
πουργείο της Γεωργίας για να ελέγχη 
την εσωτερική διοίκηση και τη διαχείρι
ση του ιδρύματος, καθώς και, την εφαρ
μογή του νόμου, του καταστατικού και 
του κανονισμού. Το δεύτερο θα τον ορίζη 
το Υπουργείο των Οικονομικών για να 
ελέγχη τις εξωτερικές σχέσεις του Ιδρύ
ματος με το Κράτος και τους άλλους οι
κονομικούς οργανισμούς.

Ορισμένα προνόμια και εξουσίες θα δι
ευκολύνουν το έργο της.

Διανομή των κερδών

Από τα καθαρά κέρδη θα δίνωνται: 
20 % στο αποθεματικό κεφάλαιο για εν
δεχόμενες ζημίες, 20 % στο έκτακτο α
ποθεματικό κεφάλαιο για την αύξηση 
των κινητικών της κεφαλαίων, 10% 
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και στους υπαλλήλους, 10% για βραβεία 
σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, 20'/ό στις 
μερίδες για μέρισμα (χωρίς όμως να εί
ναι ανώτερο από 4% επάνω στην αξία 
των μερίδων. Ό ,τι πλεονάζει πάει στο 
αποθεματικό) 20% στους συνεταιρισμούς 
ανάλογα με τις συναλλαγές τους.

Αυτή είναι πολύ περιληπτικά η αρχι
κή πρόταση του Ιασεμίδη για την Κεν
τρική Συνεταιρική Αγροτική Τράπεζα. 
Την άμεση ίδρυσή της τη θεωρούσε από
λυτα αναγκαία, κυρίως για να εξελι
χθούν ικανοποιητικά οι οικονομικές εργα
σίες των συνεταιρισμών, με ένα φροντι
σμένο, αδιάκοπο και αυστηρό έλεγχο' α
κόμη και για να καθοδηγούνται οι συν
εταιρισμοί στα τεχνικά και τα λογιστι
κά ζητήματα και για να βοηθηθούν στη 
συνεταιριστική μόρφωση του προσωπι
κού τους.. .
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ *

Πολύ ολίγες σε διευθυντικές θέσεις, αλλά  προοδευτικά οι γυναίκες αποκτούν 
ολοέν περισσότερους τίτλους γεωργικών ιδιοτήτων και διοικητικές αρμοδιότητες 
στη λειτουργία των Συνεταιρισμών.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: 20% έχουν συνεταιριστική ιδιότητα.
Γενικότερος εσωτερικός διαχωρισμός και ψυχολογικοκοινωνική απαγόρευση 

εμποδίζουν τον γυναικείο πληθυσμό να συμμετέχει ισότιμα στις διευθύνσεις συμ
περιλαμβανομένων και των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών όπου 50% των συνε
ταίρων είναι γυναίκες.

ΓΑΛΛΙΑ. Οι γυναίκες έδειξαν επιπρόσθετα συνεταιριστικές υπευθυνότητες ό 
πως βοηθούν τους συζύγους τους στις καθημερινές εργασίες. Αντίθετα προς την 
περιθωροποίηση υπάρχει σειρά γυναικείων επιθυμιών συμμετοχής.

ΙΡΛΑ Ν ΔΙΑ . Τα στοιχεία γυναικείας συνεταιριστικής συμμετοχής εκτιμούνταυ 
Στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς 5.000 γυναίκες σε 20.000 μέλη 
Στους Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς 100.000 γυναίκες σε 260.000 μέλη 
Στην κοινωνική ανάπτυξη 15.000 γυναίκες σε 40.000 μέλη.

ΙΣ Λ Α Ν Δ ΙΑ , θέση  ανάλογη με αυτή της Ιρλανδίας.
Νορβηγία. 'Ισ η  συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε 322.000 συνεταίρους. 

Φτωχή η γυναικεία προσπέλαση σε διευθυντικές θέσεις. 3-6%. Το τέταρτο των α- 
πασχολουμένων σε Αγροτικές Τράπεζες.

ΔΑ Ν ΙΑ : Χρησιμοποίηση των γυναικών στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς:

(*) Από μελέτη του Καθηγητή Διον. Μαυρόγιαννη «Συνεταιριστική Πορεία» τ. 2 σελ. 77/86)

Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ  Ω Σ  Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΟ  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α Σ  

Σ Τ Ο  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ ΙΣ Μ Ο
(Συνέχεια από τη σελ. 87)

παιδαγωγικών μας κέντρων και τη 'σύσταση ενός κέντρου Συνεταιριστικών μελετών 
που κάνει πρωτότυπες μελέτες και προετοιμάζει στελέχη υψηλής στάθμης για υ
ψηλά καθήκοντα. Μπορούμε να πούμε ακόμη πως η ποιότητα των συνεταιριστικών 
οργανώσεων θα εξαρτηθεί από την ποιότητα των ανθρώπων που θα τις διευθύνουν, 
που βέβαια δεν θα είναι υπεράνθρωποι,, αλλά δημοκρατικοί υπεύθυνοι, που ξέρουν 
να μοιράζονται ευθύνες μέσα σε μια ομάδα.

Έχει λεχθεί πως ηγέτες πρώτης τάξεως ελκύουν με την προσωπικότητά τους 
συνεργάτες πρώτης τάξεως, αλλά είναι εξ ίσου αληθινό πως ηγέτες δεύτερης τά
ξεως δεν ελκύουν παρά υφισταμένους τρίτης και τέταρτης τάξεως.

Τα αυριανά διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσο
χή για την ενίσχυση της δημοκρατίας στις συνεταιριστικές οργανώσεις.

Να μη λησμονούμε πως οι συνεταιρισμοί δεν αποτελούν ούτε στη θεωρία ούτε 
στην πράξη μια παραλλαγή του καπιταλισμού, αλλά βασικά ένα νέο σύστημα που 
επιδιώκει να αντικαταστήσει τον καπιταλισμό, θέτοντας την οικονομία στην υπη
ρεσία του ανθρώπου.
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Η συμμετοχή των Γυναικών στους Συνεταιρισμούς

35% σε κατώτερες θέσεις. 29% σε μεσαίους βαθμούς.
ΕΛΒΕΤΙΑ. Στοιχεία μόνο για  τις συνεταιριστικές απασχολήσεις κατά το 

1980. 53,3% των απασχολουμένων μισθοδοτούμενες γυναίκες.
ΣΟ Υ Η ΔΙΑ. 600 γυναικείες εταιρείες συγκροτούνται από 30.000 γυναίκες. 

Εταιρική συμμετοχή: πλέον του 50% στους Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς. Χα
μηλότερη αναλογία στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (1 γυναίκα σε 6 άνδρες).

ΙΤΑΛΙΑ. Γυναικεία εταιρική ιδιότητα μεταξύ 10 έω ς 15%. Γυναικεία κίνηση 
στους κόλπους της Γενικής Εταιρείας των Ιταλικών Συνεταιρισμών.

ΕΛΛΑΔΑ. Δέκα τρεις γυναικείοι Βιοτεχνικοί Συνεταιρισμοί με 1.700 μέλη. 
Εμπόδια στη γυναικεία συμμετοχή στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (2-3%). 
Τουναντίον 20% οι γυναικείες θέσεις προσωπικού και μετά το 1980 μια σταθερή 
ανάπτυξη των γυναικείων Συνεταιρισμών στην παραγωγή  και στη βιοτεχνία.

ΙΣΠ Α Ν ΙΑ . Σ το  1980 στη Σ α ρ α γ ό σ σ α  συνεταιριστικό σεμινάριο αγροτισσών 
γυναικών. Κίνητρο για  ένα πρόγραμμα κεντρίσματος ενδιαφέροντος των γυναι
κών στη συνεταιριστική ζωή.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. 30% συμμετοχή γυναικών στη συνεταιρική ιδιότητα, μέχρι 
50% σε ορισμένους τομείς. Αξιόλογη συμβολή συνεταιριστικού προσωπικού (από 
40 - 50% ή επί π λέον).

ΟΥΓΓΑΡΙΑ. Γυναίκες συνεταίροι 35 - 45%. Διευθυντική συμμετοχή γύρω  στο 
25%. Σ το  συνεταιριστικό προσωπικό 65 - 90%. Σ ' όλους τους τομείς: Επιτροπές 
γυναικών.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ. Γυναίκες συνεταίροι μέχρι 84% στους Κατανα
λωτικούς Συνεταιρισμούς. Στους Βιοτεχνικούς Συνεταιρισμούς 40 - 50%. Οι Κα
ταναλωτικοί Συνεταιρισμοί διοικούν 83% των βρεφοκομείων, 98% των παιδικών 
κήπων, 54% των κέντρων διακοπών όπου υπάρχει ειδική ευνοϊκή διαμονή για  τις 
εισερχόμενες γυναίκες.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ. Στους Βιοτεχνικούς Συνεταιρισμούς συμμετοχή γυναικών 50% 
και στον αριθμό μελών 63%, στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς αντίστοιχα 30% 
και 61%, στους Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς 42% και 49% στους Συνεταιρι
σμούς Πίστης 34% και 53%.

Τ ΣΕ Χ Ο ΣΛ Ο Β Α Κ ΙΑ . Στους Κοπαναλωτικούς Συνεταιρισμούς μέλη άνδρες 
1.398.000, γυναίκες 2.097.000. Ποσοστό επί συνόλου συνεταίρων άνδρες 50%, γυ
ναίκες 50%. Στους Π αραγωγικούς και Βιοτεχνικούς Συνεταιρισμούς οτντίστοιχα
75.000 - 95.000 (50% - 50%). Στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς 335.000 -
293.000 (50% - 50%). Σ τους Συνεταιρισμούς Κοαοικίας 984.000 ζευγάρια.

ΣΟ Β ΙΕ ΤΙΚ Η  ΕΝ Ω ΣΗ . 67% γυναίκες στους 60 εκατομμύρια περίπου Κοπα- 
ναλωτικούς Συνεταιρισμούς, 43% στους Βιοτεχνικούς Συνεταιρισμούς και 60% 
στο προσωπικό.

Γενικά η ολοκλήρωση των γυναικών στους συνεταιρισμούς θα είναι πιο προ
ηγμένη στις σοσιαλιστικές χώρες.
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Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Λ.ΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΣΜΟΚΟΒΙ-
ΤΗ, Νέοι ©εομβί οχις εργβανχχές οχέ- 
αει§ - Χνμμε,τβχή και «υτβδιαχείρ'ίση, 
Εκδόσεις Παηαζήση, Αβήνα 1989, (σελ. 
306).

Πρόκειται για μια σοβαρή επιστημονική δι- 
ερεύνηση των νέων για την Ελλάδα θεσμών 
της συμμετοχής και της αυτοδιαχείρισης, χω 
ρίς προκαταλήψεις και σκοπιμότητες. Μια ε
πιστημονική διατριβή που εμπλουτίζει και συ
στηματοποιεί την υπάρχουσα γνώση, μια μελέ
τη υποδομής από αυτές που θα έπρεπε να προ
ϋπάρχουν για να γονιμοποιούν τις θεσμικές 
εξελίξεις.

Στηριζόμενη σε μια ογκώδη βιβλιογραφία, η 
συγγραφέας εξετάζει τόσο τη θεωρητική προ
βληματική και τις έννοιες που έχουν δοθεί στη 
συμμετοχή και στην αυτοδιαχείριση, όσο και 
τις πρακτικές εφαρμογές τους ανά τον κόσμο, 
τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν, την κρι
τική που ασκήθηκε και τις τάσεις που δια- 
φαίνονται. Με αυτή την πλούσια και πολύτιμη 
γνώση ως εφόδιο, ο αναγνώστης είναι σε θέ
ση να αξιολογήσει τις σχετικές εξελίξεις στην 
Ελλάδα αναφορικά με τη συμμετοχή και την 
αυτοδιαχείριση, που παρουσιάζονται στη συνέ
χεια του βιβλίου σε όλη την ποικιλία μορφών 
που χρησιμοποιήθηκαν. Η παρουσίαση εμπλου
τίζεται με συγκεκριμένα ελληνικά παραδείγ
ματα, καθώς και με τις θέσεις που διατυ
πώθηκαν από τις ενδιαφερόμενες πλευρές.

Καταστάλαγμα αυτής της ευρύτατης ανάλυ
σης, αποτελεί το τελευταίο μέρος του βιβλίου, 
που αναφέρεται στα κενά της εμπειρικής έρευ
νας για τους θεσμούς αυτούς και σε προτάσεις.

Οι συνεταιρισμοί, που αποτελούν τον κατε- 
ξοχή θεσμό της συμμετοχής και αυτοδιαχείρι
σης, προβάλλουν σε αρκετά σημεία της μελέ
της. Οι μελετητές των συνεταιρισμών θα βρουν 
στην εργασία της Λ. Νικολάου - Σμοκοβίτη το 
αναγκαίο και ολοκληρωμένο πλαίσιο, για να 
αναλύσουν συγκριτικά, από την άποψη της θε
ωρίας και της πράξης, την ανωτερότητα, αλλά 
και τις δυσκολίες της συνεταιριστικής συμμε
τοχής και της συνεταιριστικής αυτοδιαχείρι-
αης·

Κ. ΜΑΥΡΑΚΗ - Γ. ΠΑΠΑΓΕΛΡ-
ΓΙΟΥ, Ταξίδι στ© COOP, έκδοση £ .  
ΚΕ.ΙΪ.Υ.^ -1989 (ΰελ. 104).

Το Συνεταιριστικό Κέντρο Παροχής Γπηρε- 
σιών (Σ .Κ Ε .Π .Γ .) κάνει αισθητή την παρου
σία του με το βιβλίο «Τ*αξίδι στο COOP» που 
αποτελείται από δύο μέρη. Το, πρώτο με τίτ
λο «Ταξίδι στη συνεταιριστική ιδεολογία» απο
τελεί μια γενική θεώρηση συνεταιριστικών θε
μάτων και το δεύτερο «Ταξίδι στη συνεταιρι
στική δημοκρατία της Σουηδίας» αναφέρεται 
στις εντυπώσεις του δεύτερου από τους συγρα- 
φείς από ένα ταξίδι με συνεταιριστικό περιε
χόμενο στη Σουηδία, τη χώρα του Ούλαφ Πάλ- 
με και του Προέδρου της Διεθνούς Συνεταιρι
στικής Έ νωσης LARS MARCUS.

Οι εντυπώσεις είναι πλούσιες από τα  συνε
ταιριστικά επιτεύγματα των Σουηδών, δοσμένα 
εύστοχα από έναν ειλικρινή επισκέπτη, που, 
όπως αναφέρει, είναι η πρώτη φορά που επι
σκέπτεται συνεταιρισμούς άλλης χώρας. Τα 
βιώματα και οι εντυπώσεις μεταφέρονται με 
ενάργεια, μαζί με τα ερωτηματικά και τις 
αγωνίες του 'Ελληνα συνεταιριστή, που βλέπει 
τις προόδους των συναδέλφων των άλλων χ ω 
ρών. 'Μαζί μεταφέρονται και μερικοί προβλη
ματισμοί και απόψεις των Σουηδών, που είναι 
πάντα χρήσιμες, όπως:

«Πάντοτε ζητάμε ίσους όρους για όλους στο 
χώρο της αγοράς, είτε είναι ιδιωτική επιχεί
ρηση, είτε είναι δημοτική επιχείρηση, είτε δη
μόσια είτε καταναλωτικός συνεταιρισμός...».

Ή  «Επιλογή μας είναι ο διάλογος και η 
πειθώ, για να πείσουμε τον κόσμο. Με τον 
καταναγκασμό τον κερδίζεις σήμερα, αλλά αύ
ριο θα τον χάσεις σίγουρα...»

Διδάγματα όπως αυτά και παρόμοια που μας 
είχε αναφέρει ο LARS MARCUS όταν είχε ε- 
πισκεφθεί την Ελλάδα (βλ. «Σ .Π .» τ. 30 ), 
αξίζει να τα κατανοήσουν στο βάθος τους όχι 
μόνο οι συνεταιριστές, αλλά και όσοι είναι σε 
θέση να επηρεάσουν αυτούς που διαμορφώνουν 
τη συνεταιριστική πολιτική στον τόπο μας.
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Σ Υ Ν Ε Δ Ι Μ  α . ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ε Τ Ο Σ  Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ  1 9 8 0

ΕΔΡΑ  - Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Α  ΓΡΑΦ ΕΙΑ: Αθήνα, Πανεπιστημίου 56

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α : Θεσσαλονίκη, Φράγκων 6— 8
Αλεξανδρούπολη:, Λεονταρίδου 2 
Πάτρα, Ρήγα Φεραίου 75

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι: 32 Κεντρικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις - Εταιρείες και 
Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Κ Υ Ρ ΙΟ Σ  Σ Κ Ο Π Ο Σ  της Εταιρείας η διενέργεια μεταφορών αγαθών 
στο εσωτερικό από και προς το εξωτερικό με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητα 
και αεροπλάνα.

Η Σ Υ Ν Ε Δ ΙΜ , με τη γόνιμη δραστηριότητά της επέτυχε να; συγκεν
τρώσει την εμπιστοσύνη των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
και Εταιρειών, οι περισσότερες από τις  οποίες συνεργάζονται μαΟ της 
στον τομέα μεταφορών.

Μέσα στο 1988 η Σ Υ Ν Ε Δ ΙΜ  παρουσιάζει αύξηση του κύκλου των ερ
γασιών της κατά 32% και των καθαρών κερδών της κατά 23.431.119 δρχ. 
Το αποτέλεσμα αυτό επέτρεψε τη διάθεση μερίσματος 28,31 % επί του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Πρόεδρος του Δ.Σ.: Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Μ  Π Α Λ Η Σ  
Γενικός Διευθυντής: Σ Ω Τ Η Ρ ΙΟ Σ  Δ Η  Μ Η ΤΡΕΣ  ΗΣ

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ ΙΚ Α  Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  ΙΣ Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Υ  31-12-1988

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Αξία παγίων στοιχείων - μεταφορικών Δρχ. 7.813.660
Συμμετοχές - Τίτλοι ακινητσποιήσεων » 3.437.990
Απαιτήσεις εν γένει » 260.308.078
Ταμείο - Καταθέσεις σε Τράπεζες » 103.205.979

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Μετοχικό κεφάλαιο - ΑποΟεματικά » 65.730.265
Υποχρεώσεις εν γένει » 308.519.264
Σ Υ Ν Ο Λ ΙΚ Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Σ  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν  Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ » 117.388.861

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ
Σύνολο εσόδων » 119.817.648
Σύνολο εξόδων διαχειρίοεως - αποσβέσεων » 85.764.571
Κ α θ α ρ ά  κ έ ρ δ η 34.053.077
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ :  Συνεταιριστικές - Αγροτικές

• Εφαρμογή του Κανονισμού 797/85/
Ε.Ο.Κ.
Η Π Α Σ Ε Γ Ε Σ  έστειλε στα  μέλη της 

«γκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας (Α ρ. 
Πρωτ. 296957/6363/18'4.1989) στην ο 
ποία περιέχονται λεπτομέρειες εφαρμο
γής του Καν. 797)85)ΕΟΚ για  τη βελ
τίωση της οπτοτελεσμοςτικότητας των γε
ωργικών διαρθρώσεων. Στην εγκύκλιο 
επεξηγούνται ιτοιοί μπορούν να είναι δι
καιούχοι ενισχύσεων, ποιά είδη π α ρ α γ ω 
γής θεωρούνται προωθούμενα, διατηρού
μενα ή αποθαρρυνόμενα, το  ύψος επιδό
τησης κατά κατηγορία επένδυσης και 
κατά κατηγορία δικαιούχου (νέοι γ εω ρ 
γοί, ορεινές περιοχές κλπ.), οι επιδο
τήσεις για  τουριστικές ή βιοτεχνικές εγ
καταστάσεις, οι επιδοτήσεις για  δασικές 
εκτάσεις κλπ.

• Εγκύκλιο* COPA · CCGECA - CE
JA ytot τις Ευρωεκλογές
Με την ευκαιρία των Ευρωεκλογών οι 

αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Κοι
νοτικού επιπέδου COPA (αγροτώ ν), CO- 
GECA (συνεταιρισμών) και CEJA (νέ
ων γεω ργώ ν) σε εγκύκλιό τους τονίζουν 
την πίστη τους στην Κοινότητα και στην 
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση του 1992, κα
θώς και την οη/άγκη να δυναμώσει ο  ρό
λος του Ευρωκοινοβουλίου. Επίσης εφι- 
στούν την προσοχή των πολιτικών στις 
αδυναμίες της σημερινής αγροτικής πο
λιτικής, που οδηγεί σε μείωση των γε
ωργικών εισοδημάτων και παροτρύνουν 
τους αγρότες να ψηφίσουν υποψηφίους 
που υποστηρίζουν πιο ρεαλιστικές προο
πτικές για  το  γεωργικό τομέα.

• Νέος Πρόεδρο; στη ΣΕΚΕ

Μετά την εκλογή του στο βουλευτικό 
αξίωμα, ο κ. Ε υάγγελος Κουρτίδης υπέ
βαλε την παραίτησή του από το αξίωμα 
του Προέδρου της ΣΕ Κ Ε . Νέος Πρόε
δρος της ΣΕ Κ Ε  εξελέγη από τη Γενική 
της Συνέλευση ο  κ. Δημ. Πεταλωτής, δι- 
δάκτωρ οικονομολόγος. Ο νέος Πρόε
δρος της Σ Ε Κ Ε  που κατείχε και στο 
παρελθόν αυτό το αξίω μα  (1976 - 1983) 
είναι γιός του Διογένη Πεταλωτή, που 
επί 20 χρόνια από την ίδρυσή της υ
πήρξε διευβύνων σύμβουλος της ΣΕΚ Ε.

• θυγατρική Εταιρεία της ΑΣΕ

Η Α Σ Ε , σε συνεργασία με τους εργα 
ζομένους σ ’ αυτή, ίδρυσε το  1988 την ε 
ταιρεία PROSPER, που θα δραστηριο
ποιηθεί στη διάθεση επιχειρημοαικών δ ώ 
ρων. Σ το  ένα τρίτο του μετοχικού κε
φαλαίου συμμετέχουν οι εργαζόμενοι 
της Α Σ Ε , ανοίγοντας έτσι ένα καινούρ
γιο δρόμο συνεργασίας και συμμετοχι
κών διαδικασιών στις συνεταιριστικές ε
πιχειρήσεις.

• Συνοπτική διαδικασία για τις ανέ
λεγκτες χρήσεις Συνετ. Οργανώσεων

Με απόφαση του Υπ. Οικονομικών ε- 
παναφέρεται σε ισχύ η απόφαση 670) ΠΟ. 
17)20.1.88 με την οποία δίνεται η δυνα
τότητα στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβα
νομένων των Συνεταιριστικών Ο ργανώ
σεων να κλείσουν τις ανέλεγκτες χρή
σεις με συνοπτική διαδικασία. Σχετική 
αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 
30.6.1989.
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΤ Ο Σ  ΙΔ Ρ Χ Σ Ε Ω Σ  1978 -  ΕΔ ΡΑ : ΑΘ Η Ν Α  - Γ. Γενναδίου 8

Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ ΙΚ Ο Ι Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι: 40 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Η Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η  είναι η πρώτη και 'μοναδική αιμγής Συνεταιρι
στική Ασφαλιστική Εταιρεία στην Ελλάδα.

Στα 10 χρόνια της ζωής της η Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η  παρουσιάζει αξιό
λογη δραστηριότητα, πολύ σημαντικό έργο και ικανοποιητικά αποτελέ
σματα. Η Εταιρεία ακολουθεί σταθερά συνειδητή πολιτική, που εξυπηρετεί 
πλήρως τους ασφαλισμένους πελάτες της και παράλληλα διασφαλίζει τα 
συμφέροντα των Αγροτικών Οργανώσεων - Μετόχων της.

Η θέση της Εταιρείας ανάμεσα στις άλλες ελληνικές ασφαλιστικές 
εταιρείες, τόσο από απόψεως κεφαλαίων, όσο και παραγωγής ασφαλί
στρων στους διαφόρους κλάδους ασφαλίσεως, είναι αρκετά υψηλή. Έτσι, 
έχει αποκτήσει ένα πολύ σοβαρό όνομα στην ελληνική και διεθνή ασφα
λιστική αγορά.

Οι επιτυχίες της Εταιρείας οφείλονται και στην αξιέπαινη στάση των 
Συνεταιρικών Οργανώσεων που, πιστές στις αρχές του ελεύθερου συνερ
γατισμού, υποστήριξαν με θέρμη και περιέβαλαν με εμπιστοσύνη την α
σφαλιστική τους εταιρεία. Το παράδειγμά τους πρέπει να μιμηθούν όλες 
οι Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

Πρόεδρος Δ. Συμβουλίου: Δ Η Μ Η Τ Ρ IΟ Σ  Π ΕΤΑ Λ Ω ΤΗ Σ  
Εντεταλμένος Σύμβουλος: Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Λ Υ Κ ΙΔ Η Σ  
Γενικός Διευθυντής: Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  Μ Α Ρ Τ Α Κ Η Σ

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ ΙΚ Α  Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  ΙΣ Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Υ  31-12-1988 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Αξία ακινήτων - εγκαταστάσεων Δρχ. 44.978.792
Συμμετοχή - Τίτλοι ακινητοπσιήσεως » 411.891.000
Απαιτήσεις εν γένει » 423.102.652
Διαθέσιμα: Ταμείο - Καταθέσεις » 52.560.444

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
Κεφάλαια - Αιποθεματικά » 437.304.604
Υποχρεώσεις εν γένει » 522.437.166

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

Σύνολο εσόδων » 143.444.938
Σύνολο εξόδων διαχειρίσεως - αποσβέσεων » 80.505.752
Καθαρά κέρδη χρήσεως » 63,939.186
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Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ( II Δεκ. 1986)

Μετάφραση Κ.Α.Π.

(Συνέχεια οπτό το προηγούμενο τεύχος)

38. Συνεταιρισμοί αναπήρων υπάρχουν σε αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρι
κής, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής. Ο αριθμός με
λών αυτών των οργανώσεων αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού 
αναπήρων ανέργων. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνεταιρισμοί των α
ναπήρων περιλαμβάνονται η έλλειψη κεφαλαίων, η ανεπάρκεια εκπαίδευσης διευ
θυντικών στελεχών, οι περιορισμένες αγορές και η ανεπαρκής κυβερνητική υποστή
ριξη. Ο αριθμός συνεταιρισμών αναπήρων στη Δυτική Ευρώπη είναι πολύ περιο
ρισμένος και σ’ αυτούς μετέχει ένας μικρός αριθμός εργασιών. Δύο πρόσφατες εξε
λίξεις έχουν αποτελέσει κίνητρα για τη σύσταση τέτοιων συνεταιρισμών. Η μία 
σχετίζεται με ορισμένα κενά που υπάρχουν στα κρατικά προγράμματα κοινωνικής 
μέριμνας και η άλλη αποτελεί προϊόν του αυξημένου ενδιαφέροντος για τους συνε
ταιρισμούς εργατών που ιδρύονται από ανέργους εργάτες. Ο αριθμός των συνεται
ριστικών ομάδων αναπήρων είναι αναμφισβήτητα αρκετά μεγαλύτερος από ό,τι νο- 
μίζεται, διότι αρκετές δεν καταχωρούνται ως συνεταιρισμοί αλλά ως ενώσεις 
προσώπων.

39. Οι συνεταιρισμοί αναπήρων είναι πολύ περισσότερο αναπτυγμένοι στις 
κεντρικά σχεδιασμένες οικονομίες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και εκεί, με α
ξιοσημείωτες εξαιρέσεις την Τσεχοσλοβακία, την Πολωνία και ίσως τη Βουλγαρία, 
η οικονομική σημασία τους είναι περιορισμένη. Στην Τσεχοσλοβακία παρέχεται με
ρικές φορές προτεραιότητα στους αναπήρους να εγγράφονται στους συνηθισμένους 
συνεταιρισμούς. Ο Πολωνικός «.συνεταιρισμός αναπήρων» (όρος ευρέως χρησιμο
ποιούμενος στην Ανατολική Ευρώπη) είναι ο πιο πλήρης συνεταιρισμός αυτής της 
κατηγορίας στην περιοχή και στον κόσμο. Βασικός σκοπός του είναι να παρέχει 
παραγωγική απασχόληση, πλήρη επαγγελματική αποκατάσταση και 'εξάσκηση 
καθώς και εκπαίδευση και κοινωνική επανένταξη σε όλες τις κατηγορίες αναπήρων.

δ) Οι ηλικιωμένοι
40. Μέχρι τώρα πολύ λίγη σημασία έχει δοθεί στους συνεταιρισμούς αναφο

ρικά με τα θέματα των ηλικιωμένων. Το θέμα αυτό προσελκύει περισσότερο ενδια
φέρον καθώς η μέση ηλικία των μελών των συνεταιρισμών σε αναπτυγμένες χώρες 
(και του πληθυσμού γενικά) ανέρχεται. Οι αναπτυσσόμενες χώρες επίσης έχουν 

συνεχώς μεγαλύτερο αριθμό ηλικιωμένων ατόμων. Οι ανάγκες αυτής της πληθυ- 
σμιακής ομάδας θα απαιτούν σταδιακά ένα αυξημένο μέρος του κρατικού προϋπο
λογισμού κοινωνικών υπηρεσιών .

41. Ελάχιστα μπορεί ν’ αμφισβητηθεί ότι οι συνεταιρισμοί μπορούν και σε 
πολλές περιπτώσεις- προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες στα πιο ηλικιωμένα μέλη 
τους. Στη Γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία, τα μέλη των συνεταιρισμών που λόγω ηλι
κίας ή αναπηρίας δεν είναι πια σε θέση να εργασθούν, απολαμβάνουν τα οφέλη 
και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε όλα τα άλλα εργαζόμενα μέλη. Στη Δυτική 
Ευρώπη, τα μέλη που φθάνουν σε ηλικία συνταξιοδότησης συνήθως αποχωρούν από 
τους γεωργικούς συνεταιρισμούς παίρνοντας πίσω το κεφάλαιο- των μερίδων που έ-
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Η Έ«θεβη tou Γ*ν. Γραμματέα του ΟΗΕ για τους Συνεταιρισμούς

χουν συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια των ετών. Η Κοινή Επιτροπή για την Προώ
θηση Βοήθειας στους Συνεταιρισμούς (ΟΟΡΑΟ) και το Κέντρο Κοινωνικής Ανά
πτυξης και Ανθρωπιστικών Γπσθέσεων της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών 
πρόκειται σύντομα να εκπονήσουν μελέτη για την πληρέστερη κατανόηση του σχε
τικά άγνωστου ρόλου των συνεταιρισμών στο θέμα των ηλικιωμένων. Το Ειδικό 
Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τους Ηλικιωμένους έχει εισφέρει 27.000 δο-λλά- 
ρια ΗΠΑ για τη μελέτη.

VI. Συμμετοχή των χωρικών, συμπεριλαμβανομένων των ακτημόνων, 
σε Συνεταιρισμούς.

42. Καθώς η πίεση του πληθυσμού- στη γη αυξάνει, ο αριθμός των ακτημό
νων χωρικών είναι επαικόλουθΌ να αυξάνει. Αυτή η τάση είναι πιο ευδιάκριτη στη 
Νότια Ασία και σε τμήματα της Λατινικής Αμερικής και αρχίζει τώρα να γίνεται 
αισθηιτή στη νοτίως της Σαχάρας Αφρική, όπου συνεχίζει η ταχεία πληιθυσμιακή 
αύξηση. Η ενθάρρυνση των κατοίκων να ιδρύουν συνεταιρισμούς βιοτεχνικούς, κα
τοικίας, καταναλωτικούς, εκτροφής πουλερικών κλπ., θα μπορούσε να μειώσει την 
εξάρτηση από- τηι γηι και στη συνέχεια να δώσει ποικιλία στην οικονομία. Στην 
Κίνα, όπου η Κυβέρνηση ενθ'αρρύνει τους μικρούς και αναποτελεσματικούς κατό
χους γης να εγκαταλείπουν τα μικρά αγροτεμάχιά τους, οι συνεταιρισμοί εργατών 
θα μπορούσαν να· αποδειχθούν αποτελεσματικοί στην απορρόφηση ενός μέρους αυ
τού του πλεονάσματος εργασίας.

43. Υπάρχουν αρ-κετά στοιχεία που θείχουν ότι, με σχετικά λίγες εξαιρέ
σεις, οι συνεταιριστικές οργανώσεις στις πιο πολλές αναπτυσσόμενες χώρες δεν 
περιλαμβάνουν ακόμη ούτε εξυπηρετούν τη μεγάλη- πλειοψηφία των φτωχών των 
αγροτικών περιοχών, που απαρτίζονται από χωρικούς, ακτήμονες εργάτες και άλ
λες μειονεκτούσες ομάδες. Δεν είναι ασυνήθιστο, ορισμένες πληθυσμιακ-ές ομάδες 
και ιδιαίτερα των- ακίτημάνων να μην έχουν τις προϋποθέσεις να γίνουν μέλη συ
νεταιρισμών επειδή δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση δανεισμού. 
Τα πλειονεκτήματά της συμμετοχής -στους συνεταιρισμούς, λειτουργούν επιπλέον 
ενισχυτικά υπέρ του αγροτικού πληθυσμού ;που βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική 
κατάστασή και που συχνά κατευθύνουν τις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων οι ο
ποίες επηρεάζουν την κατανομή των πόρων- της οργάνωσης. Σε πολλές αναπτυσ
σόμενες χώρες δεν είναι ασυνήθιστο οι συνίετ&ιρ-ισμοί να αντανακλούν και να ενι
σχύουν τις επικρατούσες κοινωνικές δομές της αγροτικής κοινωνίας. Αντίθετα, σε 
μερικές άλλες χώρες, οι συνεταιρισμοί έχουν αποτελέσει τους φορείς κοινωνικής 
μεταβολής και έχουν συμβάλιει στην εισαγωγή διαδικασιών επεξεργασίας και εμ
πορίας των γεωργικών προϊόντων.

44. Η περίπτωση του ¡Νεπάλ δείχνει πώς οι Κυβερνήσεις μπορούν να κατε- 
θύνουν τη συνεταιριστική ανάπτυξη προς όφελος των μικροπαραγωγώ-ν. Αφετηρία 
προς αυτή την κατεύίθυνσηι ¡αποτέλεσε η απόφαση της Κυβέρνησης, που καθόρισε 
τα όρια φτώχειας με βάση το. μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης και/ή το ει
σόδημα. Συνεπώς προς αυτή τη -θεώρηση η Κυβέρνηση θέσπισε νομοθεσία διασφά
λισης της πρόσβασης των φτωχότερων μελών στους μηχανισμούς λήψεως αποφά
σεων των συνεταιρισμών. Με νόμο που ψηφίσθηκε το 19-81, δύο τρίτα των θέσεοιν 
μελών των διοικητικών συμβουλίων πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών οφείλουν να κα
λύπτονται από χωρικούς και μικροπαραγωγούς. Άλλος τρόπος υποβοήθησης των
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μικροιπαραγωγών είναι η διασφάλιση] λήψης από αυτούς του μεγαλύτερου μέρους 
των διαθέσιμων πιστώσεων. O FAO έχει προτείνει να διατίθεται στους μικροπα- 
ραγωγούς το 80 96 του συνόλου των πιστώσεων προς τους πρωτοβάθμιους συνεται
ρισμούς.

V II. Ρόλος και έκταση κυβερνητικής υποστήριξης για την προώθηση των 
Συνεταιρσμών.

45. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι Κυβερνήσεις μπορούν ν'α ενισχύουν τους 
συνεταιρισμούς' υπό τον όρο ότι αυτό δεν συνεπάγεται συμβιβασμούς για την αυ
τονομία. και τηιν ανεξαρτησία δράσης τους. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη! σύσταση 
127 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (IL 0 ), στην ο·ποία συνιστάται ότι οι Κυ- 
ερνήσεις θ'α μπορούσαν να χορηγούν στους συνεταιρισμούς ενισχύσεις οικονομικού, 
χρηματοδοτικού, τεχνικού, νομοθετικού ή άλλου χαρακτήρα, με την προϋπόθεση ότι 
δεν θίγεται η ανεξαρτησία τους. Η λογική αυτής της φιλοσοφίας είναι, σαφής: Οι 
Κυβερνήσεις νομιμοποιούνται να παίζουν κάποιο ρόλο· στην υποβοήθηση των συνε
ταιρισμών, αλλά δεν πρέπει να το πράττουν με τρόπο που δημιουργεί εξάρτηση, 
για'τί αυτό θα υπέσκαπτε τον ανεξάρτητο και δημοκρατικό χαρ'ακτήρα τους.

46. Στις αναπτυγμένες κεντρικά σχεδιασμένες οικονομίες και στη συντριπτι
κή πλειοψηφία των αναπτυσσόμενων χωρών, η .κυβερνητική ενίσχυση προς τους 
συνεταιρισμούς έχει αναχθεί σε επίπεδο· αρχής. Η ενίσχυση) παίρνει ποικίλες μορ
φές μεταξύ των οποίων φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτούμενα δάνεια, εξαίρεση 
από εισαγωγικούς δασμούς, προγράμματα εκπαίδευσης και πραικτικής εξάσκησης, 
καθώς «¡ai τη χορήγηση κεφαλαιακού εξοπλισμού πρώτων υλών και. γης σε χαμη- 
λότερες τιμές. Στη Βουλγαρία, η συνεταιριστική κίνηση απολαμβάνει ευνοϊκή με
ταχείριση! από το Κράτος, το οποίο της αναθέτει καθοριστικής σημασίας ρόλο στη 
γεωργική ανάπτυξη. Παρόμοια παρ'αδείγματα είναι δυνατό να αναφερ'θούν από 
τις εμπειρίες των συνεταιριστικών κινήσεων της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστι
κών Δημοκρατιών, της Ουγγαρίας και τιον άλλων σοσιαλιστικών χωρών της Ανα
τολικής Ευρώπης, όπου το Κράτος χορηγεί ποικίλων βαθμών υλική ενίσχυση. Οί 
σημερινές τάσεις στις .χώρες αυτές δείχνουν ότι οι δεσμοί που· υπάρχουν μεταξύ του 
Κράτους και των συνεταιρισμών δεν θα μεταβληθούν και ότι η συνεταιριστική κί
νηση μπορεί να προσβλέπει προς τις κυβερνήσεις για ,ενισχύσεις κατά την προώ
θηση οικονομικά χρήσιμων και κοινωνικά επιθυμητών δραστηριοτήτων. Στις Ηνω
μένες Πολιτείες και τον Καναδά, οι κυβερνήσεις τοποθετούνται ευνοϊκά έναντι των 
συνεταιρισμών στα θέματα της νομοθεσίας, κανονιστικών διατάξεων και χρηματο
δότησης. ,

47. Στη Δυτική Ευρώπη, αντιθέτως, οι συνεταιρισμοί δημιουργήθηκαν α
πό τη δραστηριότητα των λαϊκών κινημάτων και όχι από το Κράτος. Η συνεται
ριστική κίνηση στη Γαλλία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και στις άλλες Δυ
τικοευρωπαϊκές χώρες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ισχυρής παράδοσης ανεξαρτη
σίας, εθελοντικής δράσης και αυτοβοήθειας που διατηρείται σήμερα. Αυτό δεν ρηι- 
μαίνει ότι το Κράτος είναι ουδέτερο ή αδιάφορο έναντι των συνεταιρισμών. Σε γιε
νικές γραμμές οι Κυβερνήσεις ενθαρρύνουν τη διεύρυνση και την ανάπτυξή τους. 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο π.χ. η; Κυβέρνηση. έχει ενθαρρύνει τη συνεταιριστική ανά
πτυξη! στην οικοδόμηση κατοικιών και ανη γεωργία και έχει υποστηρίξει τους πα
ραγωγικούς συνεταιρισμούς εργατών. II τελευταία κατηγορία 'συνεταιρισμών έχει 
θεωρηθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ότι έχει πολλές δυνατότητες να απορροφή
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σει ένα μέρος από την υφιστάμενη: ανεργία σ!τις πόλεις και να δημιουργήσει νέες 
βυοιαιρίες απασχόλησης στη βιοτεχνία.

48. Γενικά γίνεται εποδεκτό ότι στις ανοΜτυααόβμενς χώρες οι κυβερνήσεις 
έχουν να παίζουν έναν αναγκαίο και χρήσιμο ρόλο στην προώθησηι της συνεταιρι
στικής κίνησης. Σε πολλές χώρες, η ίδια η ύπαρξη της συνεταιριστικής κίνησης ο
φείλεται στην 'κυβερνητική υποστήριξη. Χωρίς κρατικές επιδοτήσεις, προγράμματα 
εκπαίδευσης, νομοθετική υποστήριξη και σε· πολλές περιπτώσεις προσωπικά διεύ
θυνσης, η συνεταιριστική /κίνηση σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες θα είχε πολύ λί
γα να επιδείξει από τις προσπάιθειές της.

49. Αν και η ισχύς αυτής της γενίκευσης αναγνωρίζεται γενικά, εξίσου α
ληθεύει ότι η κυβερνητική υποστήριξη,' και ο έλεγχος δεν υπήρξε χωρίς μειονεκτή
ματα. Σιε »μερικές χώρες οι κυβερνήσεις έχουν τη ¡δύναμη να διορίζουν και να παύ
ουν τα μέλη τ:ων διοικητικών συμβουλίων και οι ενέργειες τους αυτές έχουν υπο
νομεύσει τον αυτόνομο και δημοκρατικό χαρακτήρα τεου αποτελεί ακριβώς το έμ
βλημα της συνεταιριστικής επιχείρησης. Στις συνθήκες αυτές τα μέλη των συνε
ταιρισμών όχι μόνο έχουν χάσει τον έλεγχο της διαχείρισης της οργάνωσης, αλλά 
συχνά αναγκάζονται να ενδώσουν στον κυβερνητικό έλεγχο της παραγωγής του 
καθορισμού των τιμών -και της εμπορίας των προϊόντων τους. Αυτό αντισταθμίζεται 
σε κάποιο βαθμό από τα επιδοτημένα δάνεια και το μειωμένο κόστος άλλων εισρο
ών, που μειώνουν την επίπτωση! από την καθιέρωση τιμών χαμηλότερων από εκεί
νες της αγοράς. Πολύ συχνά, όμως, το συνδυασμένο αποτέλεσμα της κυβερνητι
κής επιβολής στη: διαχείριση και η πολιτική διαφορικής τιμολόγησης, υπήρξε η 
αιποδυνάμωση της συνεταιριστικής αυτονομίας και δημοκρατίας και ηι υπονόμευση 
των οικονομικών θεμελίων της συνεταιριστικής κίνησης.

50. Στο πλαίσιο των σύγχρονων τάσεων σ'ε πολλές χώρες προς ελάφρυνση 
των κυβερνητικών ελέγχων στην οικονομία και λειτουργίας της αγοράς για τον 
καθορισμό των τιμών, υπάρχει ανάγκη επανεκτίμησης του ρόλου της κυβέρνησης 
στις υποθέσεις των 'συνεταιρισμών. Αν και λίγες χώρες θα προχωρούσαν τόσο πολύ 
όσο η Φινλανδία στην κατάργηση κάθιε μορφής συμμετοχής του κράτους και υπο
στήριξης των συνεταιρισμών ('που τώρα υπάγονται στους ίδιους κανόνες με τις ιδιω  ̂
τικές επιχειρήσεις), σ'ε άλλες χώρες αμφισβητούνται τα τρέχοντα μέτρα που παρέ
χουν ενισχύσεις στους συνεταιρισμούς και προωθούν εκτεταμένους ελέγχους στη λει
τουργία τους.

51. Πολλοί συνεταιρισμοί ιεξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τα προγράμ
ματα κυβερνητικής υποστήριξης, ώστε αν τα μέτρα αυτά καταργηθ'ούν θα ειπηρεα- 
σθ>εί αρνητικά η λειτουργία τους. Σ'ε πολλές, ή στις περισσότερες, περιπτώσεις αυ
τό είναι ανεπιθύμητο. Νομιμοποιείται η κυβέρνηση να παρέχει προγράμματα εκ
παίδευσης και πρακτικής εξάσκησης και κάτω από ορισμένες συνθήκες να χορηγεί 
οικονομική1 ενίσχυση ιστούς συνεταιρισμούς που δεν οδηγεί σε εξάρτηση οϋπό τις κρα
τικές αρχές. Περιπτώσεις που τέτοια ενίσχυση είναι ιδιαίτερα αναγκαία ανακύ
πτουν όταν οι συνεταιρισμοί προσφέρουν υπηρεσίες στο κοινό που διαφορετικά ίσως 
θα έπρεπε να προσφερθούν από το Κράτος. Η μη ενίσχυση των συνεταιρισμών σης 
περιπτώσεις αυτές θα κατέληγε στηιν τιμωρία τους σε σύγκρισηι με τους ιδιώτες 
ανταγωνιστές τους, που- λιγότερο 'ενδιαφέρανται για τις κοινωνικές ή εθνικές επι
πτώσεις των ενεργειών τους. Στην 'παρούσα οικονομική κρίση, που οι κυβερνήσεις 
πολλών χωρών υποχρεώνονται να κλείσουν ή να πουλήσουν κρατικές επιχειρήσεις
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σε ιδιώτες,. υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για. τους συνεταιρισμούς εργατών να παίρ
νουν τη θέση των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Πρόσφατα, η κυβέρνηση της Βολιβίας 
βαρυνόμενη από τα σοβαρά προβλήματα, της κρατικής εξορυκτικής βιομηχανίας, 
συμφώνησε να νοικιάσει εννέα ορυχεία σε συνεταιρισμούς εργατών. Κάτω από τις 
συνθήκες αυτές που προωθούνται η: απασχόληση, δεν «ραίνεται αδικαιολόγητη! η χο
ρήγηση κάποιας ενίσχυσης στους συνεταιρισμούς αυτούς.

52. Γπό τα φως των νέων προβλημάτων και των1 ευκαιριών που· παρουσιά
ζονται στους συνεταιρισμούς, αποδίδεται περισσότερη σημασία σε εθνικό και διε
θνές επίπεδο, στην επανεξέταση1 του· ρόλου των κυβερνήσεων στη συνεταιριστική κί
νηση. Τα Ηνωμένα Έθνη, θα οργανώσουν ένα Σεμινάριο στη Μόσχα το Μάιο 1987 
αφιερωμένο στο θέμα του ρόλου της .κυβέρνησης στην προώθηση της συνεταιριστικής 
κίησης, στο ,οποίο θα προσκληθούν εκπρόσωποι κυβερνήσεων και συνεταιριστικών 
κινήσεων από 24 αναπτυσσόμενες χώρ'ες.

V II I.  Εκπαιδευτικά προγράμματα για την προώθηση της αποτελεσματικό- 
τητας των Συνεταιρισμών και τη διεύρυνση της ανταπόκρισής 
τους στις ανάγκες των μελών τους.

53. «Επαγγελματική κατάρτιση» και «εκπαίδευση», αν και συχνά δεν γίνε
ται διάκριση!, είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα ,ως προς τη φύση; και το σκοπό. 
Τα προγράμματα 'επαγγελματικής κατάρτισης επιδιώκουν να βοηθήσουν τα μέλη 
των συνεταιρισμών να αναβαθμίσουν την επίδοσή τους και να διευρύνουν τις επιδιώ
ξεις τους. Αναφερονται σε πλήθος στόχων που εκτείνονται από δραστηριότητες λή- 
ψεως αποφάσεων στο διοικητικό .συμβούλιο μέχρι 'συγκεκριμένες λειτουργίες που 
διεξάγονται από τα ιμέληι Λ ο  χωράφι, το εργαστήριο ή το γραφείο. Τα εκπαιδευτι
κά προγράμματα, αντιθέτως, έχουν ως κεντρικό στόχο να διδάξουν στα μέλη και 
στ'α υποψήφια μέλη τις αρχές του συνεργατισμού' και τα δικαιώματα και τις υπο
χρεώσεις που· συνδέονται με τη συμμετοχή στο συνεταιρισμό.

5¡4. Τόσο τα μέλη των συνεταιρισμών, όσο και οι κυβερνητικοί υπάλληλοι 
που είναι υπεύθυνοι για τις συνεταιριστικές δραστηριότητες, αποτελούν τις ομάδες 
στις οποίες απευθύνονται τα προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κα
τάρτισης. Συνήθως ηι πηγή προέλευσης αυτών των προγραμμάτων δεν είναι μια. 
Προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης παρέχονται από κρα
τικές σχολές κΐαι ινστιτούτα, από συνεταιριστικές οργανώσεις και από κρατικές υ
πηρεσίες. Τα υπουργεία, με τψ  ενίσχυση μερικές φορές διεθνών οργανισμών ή πε
ριφερειακών οργάνων, συχνά χρηματοδοτούν αυτά τα μαθήματα ή προσφέρουν δι
ευκολύνσεις. Στη Γουιάνα η Συνεταιριστική Ένωση,, που αποτελεί την Εθνική Ο
μοσπονδία των Πιστωτικών Ενώσεων, οργανώνει τακτικά σεμινάρια και δέχεται 
ενίσχυση από το Υπουργείο Συνεταιρισμών και από τη Συνομοσπονδία των Πιστω
τικών Ενώσεων της Καραϊβικής για την οργάνωση μαθημάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης για μέλη πιστωτικών ενώσεων. Διεθνείς, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, 
όπως η ΔΣΕ, η WOCCU και η IFAR προσφέρουν1 μαθήματα επαγγελματικής κα
τάρτισης για περισσότερη εξειβίκευση σε διάφορα είδη: συνεταιριστικών δραστηριο
τήτων. Η Συμβουλευτική Υπηρεσία Γλικού Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης (CE 
MAS) της ΔΣΕ, χρηματοδοτούμενο από το Σουηδικό Συνεταιριστικό Κέντρο απο
τελεί μία από τις οργανωμένες προσπάθειες, που ενδιαφερεται για την ανάπτυξη 
μεθόδων και υλικού για τις ειδικές ανάγκες των συνεταιριστών και των μελών των 
διοικήσεων, συμπληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα του ILO (βλ. παραγρ., 56 πιο
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κάτω) Γλικού και Τεχνικών για την Καΐάρηση Διευθυντών Συνεταιρισμών (ΜΑΤ 
COM). Τα. προγράμματα βοήθειας από Οργανώσεις προς Οργανώνεις αποτελούν 
πηγή όχι μόνο τεχνολογίας και χρηματοδότησης, αλλά και προγραμμάτων κατάρ
τισης. Μεταξύ των εξειδικευμένων φορέων ο ILO (Διεθνές Γραφείο Εργασίας) έ
χει μακρόχρονη και επιτυχημένη επίδοση στο χώρο της εκπαίδευσης και της κα
τάρτισης.

55. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να αναφερθεί μια σειρά από εθνικές ομάδες 
εργασίας για θέματα πολιτικής και επιπέδων συνεταιριστικής κατάρτισης σε επι
λεγμένες χώρες της Ασίας που οργανώθηκαν από τον ILO και χρηματοδοτήθηκαν 
από την Κυβέρνηση της Νορβηγίας (βλ. ILO /N O R /81/R A S/31, σελ. 4 ). Η σει
ρά αυτή ήταν συνέχεια, του- περιφερειακού συμποσίου για το ίδιο θ'έμα που έγινε 
στο CHIANGMAI της Τάϋλάνδης το 1979. Θεωρήθηκε αναγκαίο να γίνει ανα
σκόπηση των συμπερασμάτων κια. των προτάσεων του. συμποσίου του CHIANG- 
ΜΑΙ, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονταν επισκοπήσεις 'εργατικού δυναμικού, 
συνθήκες εργασίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων %αι μια πρόταση; υιοθέτησης από την 
Κυβέρνση κάθε χώρας μιας πολιτικής μεταβίβασης στη συνεταιριστική κίνηση των 
λειτουργών ¡που σχετίζονται με την κατάρτιση. Στη συνέχεια οργανώθηκαν εθνι
κές ομάδες εργασίας κατά το τέλος του 1981 και τις αρχές του· 1982 στην Ινδία, 
την Ινδονησία, τηι Σρι - Λάνκα και την Ταϋλάνδη. Στο τέλος Οκτωβρίου 1985 η 
δέκατη ομάδα εργασίας αυτής της σειράς οργανώθηκε στο Μπαγκλαντές.

56. Tb MATCOM (βλ. σημείο 54) αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό πρόγραμ
μα του ILO. Προς to τέλος του 1986, όταν ηί τωρινή φάση του MATCOM θα ο
λοκληρωθεί, το 'πρόγραμμα θα έχει αποδώσει πλήρη σειρά υλικού κατάρτισης στα 
θέματα εκπαίδευσης διευθυντικών στελεχών αγροτικών και καταναλωτικών συνε
ταιρισμών. Η παραγωγή υλικού κατάρτισης προσωπικού- βιομηχανικών1 συνεταιρι
σμών και συνεταιρισμών εργατών έχει αρχίσει. Η διάγνωση των αναγκών κατάρ
τισης των αλιευτικών συνεταιρισμών ήδη προχωρεί. Με την υιοθέτηση μιας δρα
στήριας τακτικής μάρκετινγκ,, το υλικό MATCOM έχει γίνει γνωστά, έχει διανε
μηθεί έχει προσαρμοστεί και μεταφραστεί σε πολλές χώρες. ,

IX. Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Χώρες για την καθιέρωση και
ανάπτυξη των Συνεταιρισμών και οι εμπειρίες υπερνίκησής τους.
57. Η .δυσκολία που επανειλημμένως αναφερεται ,από συνεΐαιρισμούς και κυ

βερνήσεις σχετικά με την 'ίδρυση και την ανάπτυξη συνεταιρισμών είναι η έλλει
ψη ικανού διευθυντικού προσωπικού. Είναι γενικά αποδεκτό ότι αυτή η έλλειψη 
έχει εμποδίσει την ανάπτυξη των συνεταιρισμών και η κατάΰτ'αση τείνει να χει
ροτερεύει, ενώ οι συνεταιρισμοί οφείλουν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί για να 
επιβιώσουν. Η απάντηση που δίνεται για το- χειρισμό αυτού του προβλήματος είναι 
να αυξηθεί ο αριθμός και να βελτιωθεί το επίπεδο των προγραμμάτων επαγγελμα
τικής κατάρτισης. Στην Αίγυπτο, σε νομοθεσία που πρόσφατα ψηφίσθη,κε, προβλέ- 
πεται η δημιουργία ειδικού λογαριασμού για συνεταιριστική κατάρτιση. Το μισό 
του σχετικού κονδυλίου προορίζεται για κατάρτιση σε τοπικό επίπεδο και to υπό
λοιπο σε εθνικό- επίπεδο. Στο Πακιστάν, η έντονη έλλειψη εξειδικευμένου- διευθυν
τικού προσωπικού, οδήγησε το Κολλέγιο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης του FAI- 
SALABAD της Επαρχίας Πουντζάμπ να οργανώσει πρόγραμμα κατάρτισης συνε
ταιριστικών στελεχών καθώς και πρόγραμμα ενδοΟπηρεσιακής κατάρτισης, στα ο
ποία περιλαμβάνονται τεχνική κατάρτιση και διδασκαλία των αρχών του συνεργα-
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τιαμού. 0·ι 'συνεταιριστικές κινήσεις των επιμέρους χωρών οφείλουν να, εξετάσουν 
αυτό το εκτεταμένο πρόβλημα και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισές σε εθνικό, 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

58. Ο εκτεταμένος αναλφαβητισμός αποτελεί επίσης σοβαρό φραγμό στην 
εγκατάσταση και λειτουργία των συνεταιρισμών. Η Διεθνής Ομοσπονδία Εργατών 
Φυτειών, Γεωργίας και Συναφών (IFPAAW ), μια διεθνής μη —  κυβερνητική 
οργάνωση ενδιαφερόμενη για την ,α,νύψωση του επιπέδου των φτωχών αγροτών και 
γεωργών, έχει προσφέρει πολλά στην οργάνωση του οικονομικά αδύναμου αγροτι
κού πληθυσμού σε συνεταιρισμούς και επαγγελματικές οργανώσεις. Οι αναλφάβ?}- 
τοι αγρότες, ,που συνήθως είναι οι φτωχότεροι από όλους, γενικά δεν διαθέτουν τις 
ικανότητες και την αυτοπεποίθηση για την οργάνωση συνεταιρισμού. Όταν γίνον
ται μέλη σε κάποιον, συχνά επηρεάζονται υπερβολικά από τους γεωργούς που βρί
σκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Στη Νικαράγουα, το' χαμηλό μορφω
τικό επίπεδο των μελών των συνεταιρισμών δυσχεραίνει τη βελτίωσηι της ποιότη
τας της διοίκησης και αυτοδιαχείρισης.

59. Μερικές φορές ορισμένα μέτρα και προγράμματα κυβερνητικής πολιτι
κής ¡καταλήγουν να βλάπιτουν μάλλον παρά να ωφελούν τους συνεταιρισμούς. Στο 
Ελ Σαλβαδόρ π.χ. ηι ενίσχυση στους συνεταιρισμούς παρέχεται με πολιτικά κριτή
ρια. Αυτό δεν είναι σπάνιο1, σε χώρες όπου οι συνεταιρισμοί τείνουν να συνδέονται 
με πολιτικά κόμματα. Σε μερικές χώρες, οι συχνές μεαβολές της κρατικής πολιτι
κής έναντι των συνεταιρισμών τείνουν να προκαλούν σύγχυση σχετικά με τις κυ
βερνητικές προθέσεις για τους συνεταιρισμούς. Η δυσκολία αυτή μάλλον θα εντα- 
θεί -όσο οι κυβερνήσεις επανεξετάζουν το ρόλο που οφείλουν να παίζουν βοηθώντας 
τους συνεταιρισμούς. Ενώ η κυβερνητική πολιτική 6α όφειλε να ανταποκρίνεται 
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στους συνεταιρισμούς, θα έπρεπε ταυτόχρονα να α
ποφεύγει συχνές και εκτεταμένες μεταβολές που ενδέχεται να διαταράξουν την ο
μαλή πορεία των μεταβολών στη συνεταιριστική κίνηση. Μια ακόμη δυσκολία πη
γάζει από την έλλειψηι σαφούς συνεταιριστικής νομοθεσίας. Αυτό δημιουργεί δυσμε
νές κλίμα για την οργάνωση και επέκταση: των συνεταιρισμών. Ένας τρόπος βελ
τίωσης αυτής της 'κατάστασης είναι η; αναμό,ρφωση ΐης υφιστάμενης συνεταιριστι
κής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να; σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες του συνε
ταιριστικού προγράμματος του ILO -έχουν ζητηθεί από ορισμένες κυβερνήσεις για 
να συμβάλουν στην προετοιμασία καλύτερης συνεταιριστικής νομοθεσίας. Από το 
1981 ο ILO έχει στείλει αποστολές για το σκοπό αυτό στην 'Μποτσουάνα, το Μπου- 
ρούντι, την Ελλάδα, την Αϊτή, τηι Μαδαγασκάρη, το Μάλι, το Νίγκερ, τη Ρουάντα 
και το Τόγκο.

60. Η έλλειψη κεφαλαίου αποτελεί ένα μόνιμο πρόβλημα που συχνά περιο
ρίζει την έκταση των συνεταιριστικών δραστηριοτήτων. Στην έκταση που οι συνε
ταιρισμοί ασχολούνται με βιομηχανίες εντάσεως (κεφαλαίου, όπως η βιομηχανία 
τροφίμων, έχουν ανάγκη από αυξημένη εισροή κεφαλαίου για τις εργασίες τους. 
Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στις περισσότερες χώρες, διότι οι συνεταιρισμοί δεν έ
χουν πρόσβαση σε καθιερωμένες κεφαλαιαγορές και όχι σπάνια οι κοινές εμπορικές 
τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν με συμπάθεια τις ανάγκες τους. Ενόψει των δυσχερει- 
ών που αντιμετωπίζουν οι συνεταιρισμοί στην άντληση κεφαλαίων, οι κυβερνήσεις 
θα μπορούσαν υπό ορισμένους όρους να εξασφαλίσουν κεφάλαια. Αν αυτό δεν ήταν 
κα'τορθωτό, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να συνεργασθούν με τη συνεταιριστική

141



Η Έκθεση του Γεν. Γραμματέα τού ΟΗΕ για τους Συνεταιρισμούς

κίνηση στην εξέταση νέων και πρωτοποριακών τρόπων άντλησης κεφαλαίων, μετα
ξύ των οποίων την ίδρυση! ειδικών τραπεζών βιομηχανικής συνεταιριστικής ανά
πτυξης ή παρόμοιων οργανισμών.

61. Κοινωνικές αναταραχές και οι πόλεμοι -στην Αφρική, τη Μέση Ανατο
λή, την Ασία. και την Κεντρική και Νότια Αμερική έχουν αποτελέσει σοβαρά εμπό
δια Λην ¡ανάπτυξη. Οι συγκρούσεις αυτές ,έχουν όχι μόνο κοστίσει πολύ σε ανθρώ
πινες ζωές, αλλά και έχουν αποσπάσει τεράστια ποσά από την αναπτυξιακή· δια
δικασία. Σε πολλά σημεία της Αφρικής, οι λιμοί ή >οι φτωχές γεωργικές εσοδείες 
έχουν τηι ρίζα τους κυρίως σΐις -κοινωνικές αναταραχές παρά στις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες. Όπου ο: αναταραχές διαρκούν, αναπόφευκτα θα έχουν αρνητικές επι
πτώσεις στη συνεταιριστική κίνηση. Τα άτομα δεν μπορούν να διατηρήσουν τη συ
νεταιριστική κίνηση ή την1 εικόνα μιας ομαλής ζωής σε π'εριβάλλον κοινωνικών ή 
στρατιωτικών συγκρούσεων.

X. Πρόοδοι στην ενδυνάμωση δραστηριοτήτων ενίσχυσης μιας

συνεταιριστικής κίνησης από άλλη.

62. Η παροχή βοήθειας πέρα από τα εθνικά σύνορα εκ μέρους μιας καθιερω
μένης συνεταιριστικής κίνησης προς μια αδελφή κίνηση, χωρίς κυβερνητική ή άλ
λη επίσημη διαμεσολάβηση1, δεν είναι νέα ιδέα. Η συνεταιριστική ηθική συνεπάγε
ται μια τέτοια υποχρέωση και οι συνε'ΐαιρισ’τικές αρχές όπως αναδιατυπώθηκαν 
από τη ΔΣΕ το 1966 υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ· συνεταιρισμών όλων των 
τύπων και σε όλα τα επίπεδα. Η μεταβίβαση πόρων από μια κίνηση σε άλλη θα 
μπορούσε να έχει τη μορφή πληροφοριών, τεχνολογίας, ανθρώπων ή κεφαλαίων. 
Η ‘συνεργασία Βορρά —■ Νότου περιλαμβάνει συνήθως υποστήριξη των συνεταιρι
σμών των αναπτυσσόμενων χωρών εκ μέρους των αναπτυγμένων χωρών. Ό σο οι 
συνεταιριστικές κινήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών ωριμάζουν και απαιτούν πρό
σθετους πόρους και ειδίκευση, αυξάνουν 'και οι δυνατότητες παροχής βοήθειας από 
Νότιες προς Νό'τιες χώρες.

63. Αν η ιδέα της υποστήριξης από κίνηση προς κίνηση ενυπάρχει -στις συ
νεταιριστικές ιδεολογίες, το- πολιτικό πλαίσιο στο οποίο τώρα συζητείται έχει μετα- 
βληθεί σημαντικά. Μετά από αρκετές δεκαετίες υποσ'τήριξης για την ενδυνάμωση 
συνεταιριστικών κινήσεον/ των αναπτυσσόμενων χωρών εκ μέρους κυβερνήσεων α
ναπτυγμένων χωρών, δεν υπάρχει πλήρης ικανοποίηση από τα αποτελέσματα. Μο
λονότι αρκετά 'έχουν πραγματοποιηθεί με αυτή τη .-μορφή .βοήθειας, είναι διαδεδομέ
νη αίσθηση ό“τι περισσότερα θα μπορούσαν να γίνουν με τους πόρους που διατέθηκαν1.

64. Με δεδομένη την αποκτηθείσα εμπειρία έχει αναπτυχθεί το ενδιαφέρον 
εξεύρεσης πιο αποτελεσματικών τρόπων ενίσχυσης των συνεταιρισμών με τα προ
γράμματα βοήθειας από κίνηση σε κίνηση. Με το νέο πρότυπο επιδιώκεται να αλ
λάξει ο ρόλος της κυβέρνησης από διαχειριστή σε χορηγό. Στις χώρες - αποδέκτες, 
η κυβέρνηση εξακολουθεί να διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ένα πρόγραμμα και 
όσο μεγαλύτερο είναι το πρόγραμμα τόσο· περισσότερο θα προσελκύσει τον επίσημο 
έλεγχο. Από την πλευρά των χορηγών, οι περισσότεροι πόροι προέρχονται από 
τις κυβερνήσεις των αναπτυγμένων χωρών αν και ένα μικρό αλλά όχι αμελητέο 
ποσό προέρχεται από τη συνεταιριστική κίνηση. Η τράπεζα RABO BANK της 
Ολλανδίας, παρέχει κατάρτιση και άλλη βοήθεια σε συνεταιριστικές τράπεζες σε
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ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Mea συντονισμένη προσπάθεια βρίσκεται σε εξ
έλιξη στην "κίνηση των πιστωτικών ενώσεων για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για 
την προώθηση της ανάπτυξης των πιστωτικών ενώσεων στις αναπτυσσόμενες χώ
ρες. Νέα ώθηση δόθηκε στην τάση αυτή από τη WOCCU με την εγκατάσταση 
ενός δικτύου ιδρυμάτων πιστωτικών ενώσεων τόσο σε αναπτυγμένες όσο και σε 
■αναπτυσσόμενες χώρες. ι

65. Αυξάνουν οι ενδείξεις ότι Κυβερνήσεις και συνεταιριστικές κινήσεις σε 
ορισμένες από τις χώρες που προσφέρουν και σε ορισμένες από τις χώρες που λαμ
βάνουν, δείχνουν το ενδιαφέρον τους για την προώθηση της συνεταιριστικής ανά
πτυξης διαμέσου βοήθειας από μια συνεταιριστική κίνηση προς μια άλλη. Το Σου
ηδικό Συνεταιριστικό Κέντρο (SCC), υποστηριζόμενσ από τη Σουηδική Οργάνω
ση Διεθνούς Ανάπτυξης (SIDA) συντονίζει τη βοήθεια προς τις συνεταιριστικές 
κινήσεις της Κένυας, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας και της Ζάμπιας 
Το 1982 το SCC υπόγραψε μια συμφωνία με τη Συνεταιριστική Ομοσπονδία της 
Ζάμπιας (ZCF) με την οποία το SCC χορήγησε κατά μέσο όρο- 25 εκατ. Σουηδι
κές Κορώνες το χρόνο. Ένας σημαντικός στόχος αυτής της βοήθειας ήταν η ενδυ- 
,νάμωσις των δυνατοτήτων της ZCF όχι μόνο ως λήπτης της -βοήθειας για λογαρια
σμό της συνεταιριστικής κίνησης της Ζάμπιας, αλλά και ως αποτελεσματικής κεν
τρικής οργάνωσης. Στην Κένυα τα προγράμματα βοήθειας του SCC προς την Εθνι
κή Ένωση Αγροτών της Κένυας (KÑFÜ) μετατρέπετ-αι σε κατευθείαν βοήθεια 
από μιά συνεταιριστική κίνηση σε άλλη. Τέτοια παραδείγματα ίσως θα έπρεπε να 
εξεταστούν και από άλλες βιομηχανικές χώρες.

66. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν υπάρχει κεντρικό εκτελεστι
κό όργανο για τη συνεταιριστική βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τ α  έξι 
συνεταιριστικά όργανα που υπάρχουν, δηλ. η Εθνική Ένωση Συνεταιριστικών Ε
πιχειρήσεων (NCBA), η Αγροτική Ένωση Συνεταιριστικής Ανάπτυξης (ACDI), 
το Εθνικό Ίδρυμα. Κατοικίας (CHF), η Εθνική Ένωση Συνεταιρισμών Αγροτι
κής Ηλεκτροδότησης (NRECA), οι Εθελοντές Γπερατλαντικής Συνεταιριστικής 
Βοήθειας (VOCA) και η WOCCU, καταρτίζουν τα δικά τους προγράμματα, τα 
οποία κατά ένα μέρος χρηματοδοτούνται από την Γπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης 
των ΗΠΑ (MSAÍD) . Στην Αφρικανική Συνομοσπονδία Ενώσεων Πιστωτικών 
Συνεταιρισμών χορηγήθηκαν από την USAID κεφάλαια για ένα νέο- πρόγραμμα, 
που αποσκοπούσε να προσφέρει εκπαίδευση- για την υποβοήθηση δημιουργίας νέων 
πηγών εισοδήματος. To CHF συμφώνησε να πάρει μέρος σε προγράμματα κατοι
κίες για χαμηλοεισοδηματίες, από κοινού με οργανώσεις συνδεόμενες με τη Λατι
νοαμερικανική Συνομοσπονδία Πιστωτικών Ενώσεων (COLAC) στην Κοσταρίκα, 
το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα και τον Παναμά. Από τον Καναδά 
η Συνεταιριστική Οργάνωση DESSARDIN για τη Διεθνή Ανάπτυξη έχει υπο
στηρίξει την προώθηση γεωργικών συνεταιρισμών και πιστωτικών ενώσεων στη νο
τιοδυτική περιοχή της BURKINA FASO, ενώ η Συνεταιριστική Ένωση Καναδά 
έχει ενισχύσει περισσότερα από 140 προγράμματα σε 37 χώρες στην Αφρική, την 
Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

(Το τέλος στο επόμενο τεύχος)
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Wg5"-' fr~r~ __

jisH

ίΐΐϊΐ

m · ! ·

p l i l i «  
’ ye» 'J^Á~ a H H M r

—  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ το εισόδημα των αγροτών.
—  ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ποιότητα στον καταναλωτή.

—  ΔΙΝΕΙ εργασία στους ανθρώπους της ακριτικής περιοχής.
—  ΒΟΗΘΑ την εθνική οικονομία.

—  ΣΤΗΡΙΖΕΙ τη συνεταιριστική ανάπτυξη.
<
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