
Κατευθυντήριες Γραμμές Η.Ε. 2001  
 

Α/56/73 
Ε/2001/68 

 
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών 

που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος 

για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 

 



Α/56/73 
Ε/2001/68 

 

 2 

 

 



Κατευθυντήριες Γραμμές Η.Ε. 2001  
 

Α/56/73 
Ε/2001/68 

 
 

 3 

 
Παράρτημα 

 
Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν στην δημιουργία ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 

 
Στόχοι  
 
1. Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης και 
του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλί-
ου, και σε πρόσφατες σημαντικές διεθνείς 
διασκέψεις, οι κυβερνήσεις έχουν αναγνωρί-
σει την σημασία των συνεταιρισμών ως ενώ-
σεις και επιχειρήσεις μέσω των οποίων οι πο-
λίτες μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την 
ζωή τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολι-
τική πρόοδο της κοινότητας και του έθνους 
τους. Έχουν αναγνωρίσει το συνεταιριστικό 
κίνημα ως ξεχωριστό και σημαντικό συμμέ-
τοχο, τόσο στις εθνικές όσο και στις διεθνείς 
υποθέσεις.  
 
2. Οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν ότι το συνε-
ταιριστικό κίνημα είναι πολύ δημοκρατικό, 
αυτόνομο τοπικά αλλά και διεθνώς ολοκλη-
ρωμένο, και μια μορφή οργάνωσης των ενώ-
σεων και των επιχειρήσεων σύμφωνα με την 
οποία οι ίδιοι οι πολίτες βασίζονται στην αυ-
τοβοήθεια και την δική τους ευθύνη για την 
επίτευξη στόχων που δεν περιλαμβάνουν μό-
νο οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους, όπως η καταπο-
λέμηση της φτώχειας, η εξασφάλιση της πα-
ραγωγικής απασχόλησης και η ενθάρρυνση 
της κοινωνικής ένταξης.  
 
3. Κατά συνέπεια, οι κυβερνήσεις επιδιώκουν 
να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο 
οι συνεταιρισμοί μπορούν να συμμετέχουν 
επί ίσοις όροις με άλλες μορφές επιχειρήσεων 
και να αναπτύξουν μια αποτελεσματική εται-
ρική σχέση για να επιτύχουν τους αντίστοι-
χους στόχους τους. Οι πολιτικές πρέπει να 
προστατεύουν και να προάγουν το δυναμικό 
των συνεταιρισμών ώστε να βοηθήσουν τα 
μέλη να επιτύχουν τους επιμέρους στόχους 

τους, και με τον τρόπο αυτό, να συμβάλλουν 
στις ευρύτερες προσδοκίες της κοινωνίας.  
 
4. Ωστόσο, οι πολιτικές αυτές μπορεί να είναι 
αποτελεσματικές μόνο αν ληφθεί υπόψη ο 
ιδιαίτερος χαρακτήρας των συνεταιρισμών 
και του συνεταιριστικού κινήματος, ο οποίος 
διαφέρει σημαντικά από αυτόν των ενώσεων 
και των επιχειρήσεων που δεν είναι οργανω-
μένες σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αξίες 
και αρχές. 
 
5. Ο στόχος των παρόντων κατευθυντήριων 
γραμμών είναι να παρέχουν συμβουλές στις 
Κυβερνήσεις και να θέσουν γενικές αρχές 
πάνω στις οποίες θα μπορούσε να θεμελιωθεί 
καλύτερα η εθνική συνεταιριστική πολιτική, 
αναγνωρίζοντας ότι πιο συγκεκριμένες και 
λεπτομερείς εθνικές πολιτικές εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα της κάθε κυβέρνησης. Λό-
γω των κυβερνητικών προσδοκιών όσον α-
φορά το συνεταιριστικό κίνημα και τις ταχέ-
ως μεταβαλλόμενες παγκόσμιες συνθήκες και 
αλλαγές στο ίδιο το συνεταιριστικό κίνημα, 
πολλές πολιτικές σε περισσότερα από τα κρά-
τη μέλη των Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσαν 
να επωφεληθούν από την επανεξέταση, και 
σε ορισμένες περιπτώσεις από την ριζική α-
ναθεώρηση.  
 
Πολιτική όσον αφορά τους συνεταιρισμούς 
και το συνεταιριστικό κίνημα  
 
6. Ο στόχος της πολιτικής είναι να καταστεί 
δυνατή η αναγνώριση των συνεταιρισμών ως 
νομικά πρόσωπα και να εξασφαλίσει σε αυ-
τούς και σε όλους τους οργανισμούς και ι-
δρύματα που έχουν συσταθεί από το συνεται-
ριστικό κίνημα την πραγματική ισότητα με 
τις άλλες οργανώσεις και φορείς. Για να εξα-
σφαλιστεί η ισότητα, οι ιδιαίτερες αξίες και 
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αρχές των συνεταιρισμών πρέπει να λάβουν 
πλήρη αναγνώριση ως επιθυμητοί και επωφε-
λείς για την κοινωνία και ότι λαμβάνονται τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι 
τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι πρακτικές 
τους δεν είναι αιτία διακρίσεων και αποκλει-
σμών κάθε είδους.  
 
7. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι Κυ-
βερνήσεις ενδιαφέρονται για την δημιουργία, 
και για την διατήρηση ενός ευνοϊκού περι-
βάλλοντος για την συνεταιριστική ανάπτυξη, 
καθώς οι συνθήκες αλλάζουν. Ως μέρος ενός 
τέτοιου περιβάλλοντος, θα μπορούσε να ανα-
ζητηθεί μια αποτελεσματική συνεργασία με-
ταξύ κυβερνήσεων και του συνεταιριστικού 
κινήματος.  
 
Δημόσια αναγνώριση  
 
8. Είναι σκόπιμο και χρήσιμο για τις κυβερ-
νήσεις να προβάλουν δημοσίως την ιδιαίτερη 
συνεισφορά, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτι-
κά, του συνεταιριστικού κινήματος για την 
εθνική οικονομία και την κοινωνία. Η κοινή 
τήρηση της Διεθνούς Ημέρας των Συνεταιρι-
σμών και της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ημέ-
ρας που διοργανώνει η Διεθνής Συνεταιριστι-
κή Συμμαχία, σύμφωνα με τα ψηφίσματα της 
Γενικής Συνέλευσης 47/90, 49/155 και 51/58, 
μπορεί να δώσει την ευκαιρία να διαδοθούν 
στο κοινό πληροφορίες για το συνεταιριστικό 
κίνημα  
 
Νομικές, δικαστικές και διοικητικές δια-
τάξεις  
 
9. Οι κατάλληλες διατάξεις είναι αναγκαίες 
στο πλαίσιο των νομικών, δικαστικών και 
διοικητικών πρακτικών, αν πρόκειται οι συ-
νεταιρισμοί να συμβάλλουν θετικά στη βελ-
τίωση της ζωής των μελών τους και των κοι-
νοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται. Οι 
νομικές διατάξεις μπορούν να λάβουν διάφο-
ρες μορφές ώστε να ανταποκρίνονται στα συ-
γκεκριμένα εθνικά νομικά συστήματα. Το 
καθεστώς, τα δικαιώματα και οι ευθύνες των 
συνεταιρισμών, του συνεταιριστικού κινήμα-
τος γενικότερα, και, κατά περίπτωση οι ειδι-
κές κατηγορίες των συνεταιρισμών ή διαφο-

ρετικές πτυχές του συνεργατισμού θα πρέπει 
να αντιμετωπιστούν. 
   
10. Εθνικά συντάγματα: Η νομιμότητα των 
συνεταιρισμών και του συνεταιριστικού κι-
νήματος θα μπορούσε να αναγνωριστεί σε 
αυτά τα έγγραφα, εφόσον ενδείκνυται. Οι δι-
ατάξεις που περιορίζουν την ίδρυση και την 
λειτουργία των συνεταιρισμών θα πρέπει να 
τροποποιηθούν κατάλληλα.  
 
11. Γενικό δίκαιο για τους συνεταιρισμούς 
ή γενικές διατάξεις μιας ενιαίας νομοθεσί-
ας για τους συνεταιρισμούς: Ένας γενικός 
νόμος περί συνεταιρισμών ή νόμοι ειδικά για 
τους συνεταιρισμούς ή άλλων υπό τους οποί-
ους υπάγονται οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι συνεταιρισμοί απολαμβά-
νουν πραγματική ισότητα με άλλους τύπους 
ενώσεων και επιχειρήσεων και να μην υφί-
σταται διακρίσεις λόγω του ιδιαίτερου χαρα-
κτήρα τους. Οι νόμοι πρέπει να περιλαμβά-
νουν το ακόλουθο βασικό σύνολο παραδο-
χών, προσδιορισμών και διατάξεων: παραδο-
χή του γεγονότος ότι η οργάνωση των ενώ-
σεων και των επιχειρήσεων με βάση τις συνε-
ταιριστικές αξίες και αρχές είναι νόμιμη, πα-
ραδοχή της χρησιμότητας της συνεταιριστι-
κής προσέγγισης σε ενώσεις και σε επιχειρή-
σεις, της συμβολής της στην εθνική ζωή και 
την κατάσταση του συνεταιριστικού κινήμα-
τος, ως σημαντικού ενδιαφερόμενου στο 
πλαίσιο της κοινωνίας, προσδιορισμό των 
συνεταιρισμών, χρησιμοποιώντας την "Δή-
λωση για την συνεταιριστική ταυτότητα", που 
εγκρίθηκε από τη Διεθνή Συνεταιριστική 
Συμμαχία το 1995, παραδοχή της μοναδικής 
φύσης των αξιών και των αρχών του συνεται-
ρισμού, και συνεπώς, της ανάγκης για ξεχω-
ριστή και διαφορετική μεταχείριση τους από 
την νομοθεσία και την πρακτική, δέσμευση 
ότι ούτε η μοναδική φύση τους, ούτε η ξεχω-
ριστή και διαφορετική μεταχείριση τους στην 
νομοθεσία και την πρακτική θα πρέπει να εί-
ναι η αιτία διάκρισης, σκόπιμης ή όχι, ανά-
ληψη της ευθύνης ότι κανένας νόμος ή πρα-
κτική δεν θα περιορίζει τα δικαιώματα των 
πολιτών στην πλήρη συμμετοχή στο συνεται-
ριστικό κίνημα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα 
σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές του και 
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δεν πρέπει να περιορίζουν την λειτουργία του 
εν λόγω κινήματος, πρόβλεψη ότι ένας γενι-
κός νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορί-
ες των συνεταιρισμών, αλλά ότι, προκειμένου 
να υπάρχει ανταπόκριση  στην περίπτωση 
ορισμένων κατηγοριών συνεταιρισμών, θα 
μπορούσε να θεσπιστεί ειδική νομοθεσία, 
σύμφωνα με την γενική για αυτούς νομοθεσί-
α, διατάξεις ώστε όλες οι δικαστικές και διοι-
κητικές ρυθμίσεις και πρακτικές να βασίζο-
νται μόνο στη γενική ή ιδιαίτερη νομοθεσία 
για τους συνεταιρισμούς, ότι όλοι οι κανονι-
σμοί προσδιορίζουν σαφώς τις διατάξεις του 
νόμου στις οποίες βασίζονται καθώς και τον 
σκοπό για τον οποίον δημιουργήθηκαν, ανα-
γνώριση της πλήρους αυτονομίας και της ι-
κανότητας για την αυτορρύθμιση του συνε-
ταιριστικού κινήματος, αναγνώριση ότι η πα-
ρέμβαση των κυβερνήσεων στις εσωτερικές 
υποθέσεις του κινήματος πρέπει να περιορί-
ζεται αυστηρά στα μέτρα που εφαρμόζονται 
γενικά σε όλες τις ενώσεις και τις επιχειρή-
σεις εξίσου, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους με το νόμο. Προσαρμογές 
μπορούν να γίνονται μόνο για να εξασφαλί-
σουν: η πραγματική ισότητα στη μεταχείριση, 
ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων του συνε-
ταιριστικού κινήματος για αυτορρύθμιση σε 
όλα τα θέματα που το αφορά, Διάταξη ότι τα 
κείμενα των νόμων και των κανονισμών είναι 
στην διάθεση όλων των μελών του συνεται-
ρισμού και των εργαζομένων, Διάταξη ότι οι 
εκπρόσωποι του συνεταιριστικού κινήματος 
συμμετέχουν πλήρως στην κατάρτιση ειδικών 
διατάξεων νόμων ή δικαστικών ή διοικητικών 
ρυθμίσεων και κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικών με την εφαρμογή, Διάταξη για την 
διατήρηση ενός κοινού μητρώου των συνε-
ταιρισμών, ως μέρος των διαδικασιών για την 
καταχώριση όλων των ενώσεων και των επι-
χειρήσεων, πρόβλεψη διαδικασιών για συνε-
χή παρακολούθηση και τακτική αναθεώρηση 
της νομοθεσίας και των πρακτικών που θα 
περιλαμβάνουν την πλήρη και ισότιμη συμ-
μετοχή των εκπροσώπων του συνεταιριστι-
κού κινήματος και για την ενθάρρυνση της 
έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις της νομο-

θεσίας και της πρακτικής στο περιβάλλον για 
τους συνεταιρισμούς, καθιέρωση της ευθύνης 
των κυβερνήσεων για την διαμόρφωση και 
την εφαρμογή μιας πολιτικής σχετικά με τους 
συνεταιρισμούς που θα επιδιώξουν την κα-
θιέρωση ενός υποστηρικτικού και ευνοϊκού 
περιβάλλοντος, αποφεύγοντας οποιαδήποτε 
παραβίαση της αυτονομίας του κινήματος και 
κάθε μείωση της ικανότητάς τους για την υ-
πεύθυνη αυτορρύθμιση και επίσης επιδίωξη 
συμμετοχής σε μια αποτελεσματική και ισό-
τιμη συνεργασία με το κίνημα σε όλα τα θέ-
ματα όπου είναι σε θέση να συμβάλλει σημα-
ντικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση της 
δημόσιας πολιτικής, αναγνώριση της αξίας 
της κυβερνητικής στήριξης προς το διεθνές 
συνεταιριστικό κίνημα, συμπεριλαμβανομέ-
νων των δια-κυβερνητικών δραστηριοτήτων, 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του συνε-
ταιριστικού κινήματος ως σημαντικό ενδια-
φερόμενο μέρος  στην κοινωνία, στο βαθμό 
που αυτές οι ευθύνες είναι συνεπείς με την 
πλήρη αυτονομία του.  
 
12. Ειδική νομοθεσία για ορισμένες κατη-
γορίες συνεταιρισμών: Σύμφωνα με τις βα-
σικές διατάξεις της γενικής νομοθεσίας για 
τους συνεταιρισμούς, και αναγνωρίζοντας 
την ιδιαιτερότητα της δραστηριότητας ορι-
σμένων συνεταιρισμών, μπορεί να είναι σκό-
πιμο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη στον νόμο 
για ορισμένα είδη κατηγοριών συνεταιρισμών 
για την προστασία της δυνατότητάς τους να 
απολαμβάνουν πραγματική ισότητα με άλ-
λους τύπους ενώσεων και επιχειρήσεων και 
να μην υφίστανται διακρίσεις λόγω του ιδιαί-
τερου χαρακτήρα τους.  
 
13. Δικαστική και διοικητική εφαρμογή 
αποκλειστικά με τους συνεταιρισμούς: Αυ-
τές πρέπει να είναι συνεπείς με το γενικό νό-
μο για τους συνεταιρισμούς και, ειδικότερα, 
με τις διατάξεις οι οποίες αφορούν αυτή καθ’ 
αυτή την εφαρμογή.  
 
14. Άλλοι νόμοι και πρακτικές που ενδέχε-
ται να έχουν επιπτώσεις για τους συνεται-
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ρισμούς: Οι κυβερνήσεις πρέπει να επιδιώ-
ξουν να αποκλείσουν ή να καταργήσουν τις 
διατάξεις οποιουδήποτε νόμου που προβαί-
νουν σε διακρίσεις εις βάρος, ή είναι ειδικά 
επιζήμιες για τους συνεταιρισμούς. Οι κυβερ-
νήσεις πρέπει να δημιουργήσουν ένα περι-
βάλλον το οποίο επιτρέπει στους συνεταιρι-
σμούς να εντοπίζουν και να κοινοποιούν τις 
περιπτώσεις που χρειάζονται αναθεώρηση.  
 
15. Παρακολούθηση, επανεξέταση και α-
ναθεώρηση των νόμων και των δικαστι-
κών και διοικητικών πρακτικών: Αυτό εί-
ναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι 
επιπτώσεις των νόμων και των δικαστικών 
και διοικητικών πρακτικών σχετικά με το συ-
νεταιριστικό κίνημα είναι εξ’ ολοκλήρου θε-
τικές. Εάν εντοπιστούν, διατάξεις που εισά-
γουν διακρίσεις πρέπει να θέτονται εκτός λει-
τουργίας το συντομότερο δυνατόν, εν αναμο-
νή της θέσπισης των αναθεωρημένων νόμων 
ή την έκδοση των αναθεωρημένων κανονι-
σμών και κατευθυντήριων γραμμών σχετικών 
με την εφαρμογή. Η διαδικασία αυτή θα πρέ-
πει να έχει ως σκοπό την έγκαιρη και πλήρη 
αποχώρηση της Κυβέρνησης από τις εσωτε-
ρικές υποθέσεις των συνεταιρισμών και του 
συνεταιριστικού κινήματος, όπου αυτό εξα-
κολουθεί να υφίσταται, και την πλήρη επιχει-
ρησιακή υλοποίηση των αρχών των συνεται-
ρισμών, οι οποίοι αν και διαφορετικοί, είναι 
ίσοι με άλλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολι-
τών. 
 
16. Για τους σκοπούς αυτούς, επίσημες δια-
δικασίες διαβούλευσης και συνεργασίας θα 
πρέπει να συσταθούν και θα πρέπει να περι-
λαμβάνουν την τακτική και πλήρη συμμετοχή 
του συνεταιριστικού κινήματος. Ωφέλεια 
μπορεί να προέλθει, επίσης, από τα ειδικά 
προγράμματα και τις κατευθυντήριες γραμμές 
που προσφέρονται από εξειδικευμένες διε-
θνείς συνεταιριστικές οργανώσεις και τους 
διακυβερνητικούς οργανισμούς.  
 
Έρευνα, στατιστικά στοιχεία και πληρο-
φορίες  
 
17. Έρευνα: Δεδομένης της σημασίας του 
συνεταιριστικού κινήματος, μπορεί να είναι 

σκόπιμο να προβλεφθεί η συνεργασία μεταξύ 
της κυβέρνησης και του συνεταιριστικού κι-
νήματος σε θέματα έρευνας που αφορούν την 
δημόσια πολιτική, την δημοσίευση και ευρεία 
διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παράγο-
νται από το διεθνές συνεταιριστικό κίνημα, 
τους διακυβερνητικούς οργανισμούς και τα 
Ηνωμένα Έθνη. Πρέπει να δοθεί έμφαση 
στην εφαρμοσμένη έρευνα για την άμεση 
χρησιμότητα για τη βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας των συνεταιρισμών, επεκτείνο-
ντας τα οφέλη για την κοινωνία και βελτιώ-
νοντας τις συνεργασίες μεταξύ του συνεται-
ριστικού κινήματος και των κυβερνήσεων.  
 
18. Στατιστικά στοιχεία: Πολλά μέτρα μπο-
ρούν να ληφθούν για την βελτίωση των στα-
τιστικών και για τους συνεταιρισμούς με 
σκοπό την ενσωμάτωση των στατιστικών 
στοιχείων σχετικά με τους συνεταιρισμούς σε 
τακτικά προγράμματα των εθνικών στατιστι-
κών υπηρεσιών και την συμμετοχή σε διε-
θνείς προσπάθειες για την βελτίωση των στα-
τιστικών στοιχείων των συνεταιρισμών, συ-
μπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός 
ομοιόμορφου συνόλου ορισμών για χρήση 
από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.  
 
19. Πληροφόρηση: Δεδομένου ότι οι κυβερ-
νήσεις ρυθμίζουν και σε μεγάλο βαθμό επη-
ρεάζουν την διάχυση της πληροφορίας, μια 
σειρά μέτρων μπορεί να είναι χρήσιμα για 
την επέκταση της γνώσης για το συνεταιρι-
στικό κίνημα και την υπέρβαση προκαταλή-
ψεων και παρανοήσεων: επέκταση της τεχνι-
κής και οικονομικής βοήθειας σε βαθμό ισο-
δύναμο με εκείνον με τον οποίο τίθεται στην 
διάθεση άλλων ενδιαφερομένων, εξασφάλιση 
ότι δεν υφίστανται διακρίσεις λόγω του δια-
φορετικού χαρακτήρα των συνεταιρισμών, 
ισότιμη και χωρίς διάκριση πρόσβαση από το 
συνεταιριστικό κίνημα σε όλα τα δημόσια 
μέσα μαζικής ενημέρωσης ανάλογα με την 
συνεισφορά τους στην εθνική ζωή, χρήση 
θετικής δράσης για την υπέρβαση των προκα-
ταλήψεων και της παραπληροφόρησης, όπου 
ο όρος συνεταιρισμός είναι συνδεδεμένος με 
μια προηγούμενη και ακατάλληλη μεταχείρι-
ση, διάχυση μέσω των δημόσιων μέσων ενη-
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μέρωσης του υλικού για διακυβερνητικές 
δραστηριότητες που γίνονται σε συνεργασία 
με ή για την στήριξη των συνεταιρισμών, 
διάδοση έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφό-
ρησης που έχει εκπονηθεί από κυβερνητικούς 
ή διακυβερνητικούς οργανισμούς με την ίδια 
προτεραιότητα και τους πόρους που διατίθε-
νται για την πληροφόρηση σε άλλα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη.  
 
Εκπαίδευση  
 
20. Με δεδομένη την σημαντική συνεισφορά 
του συνεταιριστικού κινήματος στην εκπαί-
δευση, μια σειρά μέτρων διευκόλυνσης θα 
μπορούσαν να είναι χρήσιμα, συμπεριλαμβα-
νομένης της παροχής δημοσίων πόρων εάν 
διαθέτονται σε άλλες μορφές επιχειρήσεων 
για εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι κυβερνή-
σεις μπορούν επίσης να εξετάσουν την έντα-
ξη στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
σπουδών σε όλα τα επίπεδα την μελέτη των 
αρχών, των αξιών, την ιστορία, την τρέχουσα 
και ενδεχόμενη συνεισφορά του συνεταιρι-
στικού κινήματος στην εθνική κοινωνία, και 
την ενθάρρυνση και υποστήριξη των εξειδι-
κευμένων μελετών για τους συνεταιρισμούς 
σε τριτοβάθμιο επίπεδο. 
 
Παροχή δημοσίων πόρων  
 
21. Η οικονομική αυτοδυναμία, η συνολική 
ευθύνη και η πλήρης ανεξαρτησία είναι ζωτι-
κής σημασίας για μια αποτελεσματική συνε-
ταιριστική επιχειρηματικότητα. Η καλύτερη 
πολιτική προσέγγιση είναι εκείνη όπου οι συ-
νεταιρισμοί έχουν την ίδια μεταχείριση όπως 
οποιαδήποτε άλλη μορφή επιχείρησης. Μια 
σειρά άλλων μέτρων είναι πολύτιμα: ανα-
γνώριση και προστασία του ιδιαίτερου χαρα-
κτήρα των συνεταιρισμών και αποφυγή στην 
νομοθεσία ή την εφαρμογή οποιαδήποτε διά-
κρισης που εγείρεται από την ειδική οικονο-
μική ιδιότητα, οργάνωση και διαχείριση των 
συνεταιρισμών, Αποφυγή κάθε άμεσης ή έμ-
μεσης εμπλοκής στις εσωτερικές οικονομικές 
υποθέσεις των συνεταιρισμών ή του συνεται-

ριστικού κινήματος και την αναγνώριση της 
πλήρους ευθύνης του κινήματος για τις οικο-
νομικές υποθέσεις του, και ανάπτυξη συνερ-
γασιών με τα συνεταιριστικά χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα σε θέματα όπως κοινοτική και 
περιφερειακή ανάπτυξη, μέσα από την αξιο-
ποίηση της εμπειρίας τους στην ενεργοποίη-
ση και την διαχείριση του κεφαλαίου κατά 
τρόπο και για σκοπούς που προάγουν το δη-
μόσιο συμφέρον.  
 
Θεσμικές ρυθμίσεις για τη συνεργασία και 
την εταιρική σχέση  
 
22. Όλες οι κρατικές υπηρεσίες και οι οργα-
νισμοί που έχουν επαφή με το συνεταιριστικό 
κίνημα θα πρέπει να γνωρίζουν, και να ενερ-
γούν σύμφωνα με την εθνική πολιτική για 
τους συνεταιρισμούς. Προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η συνεκτικότητα, ορισμένες λει-
τουργίες συντονισμού εντός της κυβέρνησης, 
καθώς και η συνεργασία με το συνεταιριστικό 
κίνημα, θα είναι χρήσιμες.  
 
23. Είναι σκόπιμο μια ενιαία υπηρεσία ή 
διεύθυνση να αναλάβει τον κεντρικό συντο-
νισμό, τις λειτουργίες εστίασης και σύνδεσης, 
εκ των οποίων τα ακόλουθα μπορεί να είναι 
τα πιο σημαντικά: εκπόνηση μιας ενιαίας ε-
θνικής συνεκτικής πολιτικής σε σχέση με 
τους συνεταιρισμούς, διαμόρφωση κατευθυ-
ντήριων γραμμών για την συνεπή εκτέλεση 
από όλη την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομέ-
νης της παρακολούθησης και της αναθεώρη-
σης της εν λόγω διαδικασίας, της συνεργασί-
ας με τις νομικές υπηρεσίες για την εκπόνηση 
των γενικών και οποιονδήποτε ειδικών νό-
μων, σύνδεσης, συμβουλευτικής και συνερ-
γασίας με το συνεταιριστικό κίνημα.  
 
24. Η πιο αποτελεσματική οργανωτική υπό-
σταση υπεύθυνου φορέα θα είναι ένα τμήμα 
να είναι ήδη έτοιμο να αναλάβει ευρύ στρα-
τηγικό και συντονιστικό ρόλο, όπως το γρα-
φείο του πρωθυπουργού ή του προέδρου, ή 
του υπεύθυνου για την οικονομική διαχείριση 
του αναπτυξιακού σχεδιασμού. 
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25. Μια θεσμική ρύθμιση που παρέχει την 
δυνατότητα τακτικής διαβούλευσης και απο-
τελεσματική συνεργασία μεταξύ των κυβερ-
νήσεων και του συνεταιριστικού κινήματος 
θα είναι πολύτιμη.  

 
26. Η σύνδεση μεταξύ διακυβερνητικών προ-
γραμμάτων και του διεθνούς συνεταιριστικού 
κινήματος θα πρέπει να υποστηριχθεί.  

___________________  


