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Εγχειρίδιο του
CoopStarter (4α)

Σημεία εφαρμογήσ Διεθνών Συνεταιριςτικών Αρχών για ζνα καταςτατικό ςφμφωνα με
αυτζσ
Δίκτυο ΚΑΠΑ

Το κείμενο που ακολουκεί είναι ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα ωσ προτάςεισ περιεχομζνου καταςτατικοφ ςε ςυνεργαςία με
αρμόδιο δικθγόρο κακϊσ δεν είναι εγγυθμζνθ θ δυνατότθτα εφαρμογι τουσ, ςφμφωνα με τθν ελλθνικι Νομοκεςία
Σημεία εφαρμογήσ Διεθνών Συνεταιριςτικών Αρχών για ζνα καταςτατικό ςφμφωνα με αυτζσ
Μζριμνα ςτο καταςτατικό για:
1η αρχή
Εκελοντικι και ανοικτι
ζνταξθ μζλουσ
(Κοινωνικό μοντζλο)

Οι ςυνεταιριςμοί είναι
εκελοντικζσ οργανϊςεισ,
ανοικτζσ ςε όλουσ τουσ
ανκρϊπουσ που είναι ςε κζςθ
να χρθςιμοποιιςουν τισ
υπθρεςίεσ τουσ και πρόκυμοι
να αποδεχτοφν τισ ευκφνεσ τθσ
ςυμμετοχισ τουσ ωσ μζλθ,
δίχωσ καμία διάκριςθ φφλου,
κοινωνικι, φυλετικι, πολιτικι
ι κρθςκευτικι.

 Καμία διάκριςθ ειςόδου οφτε λόγο επαγγζλματοσ
 Ξεκάκαρθ αναγραφι όλων των δικαιωμάτων,
υποχρεϊςεων και ποινϊν
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Εγχειρίδιο του
CoopStarter (4)

Σημεία εφαρμογήσ Διεθνών Συνεταιριςτικών Αρχών για ζνα καταςτατικό ςφμφωνα με
αυτζσ
Δίκτυο ΚΑΠΑ

2η αρχή
Δθμοκρατικόσ ζλεγχοσ
των μελϊν
(Διοικθτικό Μοντζλο)

Μζριμνα ςτο καταςτατικό για Μεκόδουσ προςταςίασ,
Οι ςυνεταιριςμοί είναι
όπωσ:
δθμοκρατικζσ οργανϊςεισ που
 Ανανζωςθ κατά το ιμιςυ των μελϊν του Διοικθτικοφ
ελζγχονται από τα μζλθ τουσ,
Συμβουλίου ςτο μζςο τθσ κθτείασ του (κυλιόμενθ
τα οποία ςυμμετζχουν ενεργά
κθτεία μελϊν)
ςτον κακοριςμό των πολιτικϊν
 Υποχρεωτικι εκπαίδευςθ των Οργάνων ςε
τουσ και τθν λιψθ των
ςυνεταιριςτικά οικονομικά και διοικθτικά κζματα
αποφάςεων. Οι άνδρεσ και οι
 Θ Θθτεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου να μθ
γυναίκεσ που υπθρετοφν ωσ
ςυμπίπτει με τθ κθτεία του Εποπτικοφ Συμβουλίου
εκλεγμζνοι αντιπρόςωποι είναι
 Δικαίωμα ενθμζρωςθσ του κάκε μζλουσ με αναλυτικζσ
υπόλογοι ζναντι των μελϊν.
και ςαφείσ αναφορζσ ςτο καταςτατικό
Στουσ πρωτοβάκμιουσ
 Δικαίωμα προςβολισ αποφάςεων του Διοικθτικοφ
ςυνεταιριςμοφσ θ ψιφοσ του
Συμβουλίου και τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ
κάκε μζλουσ ζχει τθν ίδια
 Δικαίωμα κακαίρεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
βαρφτθτα ςφμφωνα με τον
χωρίσ να είναι κζμα θμεριςιασ διάταξθσ εάν υπάρχει
κανόνα "ζνα μζλοσ, μια
λόγοσ κακοδιαχείριςθσ
ψιφοσ", οι ςυνεταιριςμοί
 Αςυμβίβαςτα με τθν ιδιότθτα του μζλουσ Επιτροπϊν
ανωτζρων βακμίδων
και Συμβουλίων
οργανϊνονται επίςθσ κατά
 θτι απαγόρευςθ ςχζςεων των μελϊν Επιτροπϊν και
δθμοκρατικό τρόπο.
Συμβουλίων με ανταγωνιςτικζσ εταιρείεσ (κϊδικασ
δεοντολογίασ)
 Σαφισ διάκριςθ των αρμοδιοτιτων των Οργάνων, τθσ
Γενικισ Συνζλευςθσ και ατομικά των μελϊν
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Εγχειρίδιο του
CoopStarter (4)

Σημεία εφαρμογήσ Διεθνών Συνεταιριςτικών Αρχών για ζνα καταςτατικό ςφμφωνα με
αυτζσ
Δίκτυο ΚΑΠΑ

3η αρχή
Οικονομικι ςυμμετοχι
των μελϊν
(Οικονομικό
Μοντζλο)

Τα μζλθ ςυμμετζχουν δίκαια
ςτο κεφάλαιο του
ςυνεταιριςμοφ τουσ και ςτον
ζλεγχό του με δθμοκρατικζσ
μεκόδουσ. Μζροσ,
τουλάχιςτον, αυτοφ του
κεφαλαίου είναι ςυνικωσ θ
κοινι περιουςία του
ςυνεταιριςμοφ. Τα μζλθ
ςυνικωσ λαμβάνουν
περιοριςμζνθ αποηθμίωςθ, αν
λαμβάνουν, για το κεφάλαιο το
οποίο καταβάλλουν ωσ
προχπόκεςθ για τθν
ςυμμετοχι τουσ. Τα μζλθ
διακζτουν τα πλεονάςματα για
όλουσ ι μερικοφσ από τουσ
ακόλουκουσ ςκοποφσ: τθν
ανάπτυξθ του ςυνεταιριςμοφ
τουσ, πικανόν για τθν
δθμιουργία αποκεματικϊν,
μζροσ των οποίων τουλάχιςτον
κα είναι αδιαίρετο, για τθν

Μζριμνα ςτο καταςτατικό για:
 Επιςτροφζσ ςτα μζλθ ςφμφωνα με τισ ςυναλλαγζσ
τουσ ι προςφορά εργαςίασ ςτον ςυνεταιριςμό όχι με
τα μερίδια
 Για πρόςκετα μερίδια μόνο περιοριςμζνο επιτόκιο
 Μζροσ του πλεονάςματοσ ςε κοινό ταμείο για κοινζσ
ανάγκεσ
 Ρϊλθςθ ςτθν τιμι αγοράσ + ποςοςτιαία ειςφορά επί
τθσ τιμισ για τθν δθμιουργία πλεονάςματοσ (που δεν
προβλζπετε από τθν ελλθνικι νομοκεςία) και όχι
κερδϊν
 Διανομι κερδϊν και πλεονάςματοσ ςφμφωνα με
απόφαςθ τθσ ετιςιασ Γενικισ Συνζλευςθσ και όχι να
ορίηετε από το καταςτατικό
 Ρεριοριςμόσ ςυναλλαγϊν με μθ μζλθ, τα κζρδθ από
αυτζσ δεν διανζμονται ςτα μζλθ (ςε ςυνεταιριςμοφσ
υπθρεςιϊν αγακϊν ςτα μελι)
 Μθ διανομι των αποκεματικϊν ςτα μζλθ ωσ
αδιαίρετα ςε περίπτωςθ διάλυςθσ του ςυνεταιριςμοφ,
και διανομι για κοινωφελείσ ςκοποφσ ι τθν
προϊκθςθ των ςυνεταιριςμϊν
 Διαχείριςθ Ηθμιϊν
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Εγχειρίδιο του
CoopStarter (4)

Σημεία εφαρμογήσ Διεθνών Συνεταιριςτικών Αρχών για ζνα καταςτατικό ςφμφωνα με
αυτζσ
Δίκτυο ΚΑΠΑ

4η αρχή
Αυτονομία και
ανεξαρτθςία
(Θ φφςθ των
ςυνεταιριςμϊν)

παραχϊρθςθ ωφελθμάτων ςτα
μζλθ αναλογικά με τισ
ςυναλλαγζσ τουσ με το
ςυνεταιριςμό και για τθν
προϊκθςθ άλλων
δραςτθριοτιτων που
εγκρίνονται από τα μζλθ.
Οι ςυνεταιριςμοί είναι
αυτόνομεσ οργανϊςεισ
αυτοβοικειασ που ελζγχονται
από τα μζλθ τουσ. Εάν
ςυνάψουν ςυμφωνίεσ με
άλλουσ φορείσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των
κυβερνιςεων, ι εάν
εξαςφαλίςουν κεφάλαιο από
εξωτερικζσ πθγζσ, κα πρζπει να
το πράττουν με όρουσ οι οποίοι
κα διαςφαλίηουν τον
δθμοκρατικό ζλεγχο που
αςκείται από τα μζλθ τουσ και
κα διατθροφν τθν
ςυνεταιριςτικι αυτονομία
τουσ.

Μζριμνα ςτο καταςτατικό για:
 Ρρόβλεψθ ότι Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ και
Δθμοςίου Δίκαιου δεν μποροφν να κατζχουν πάνω
από το 30% μεριδίων και ψιφων.
 Πταν απαιτείται δανειςμόσ δίνεται προτεραιότθτα ςτο
εςωτερικό δανειςμό από μζλθ με προαιρετικζσ
μερίδεσ περιοριςμζνου επιτοκίου
 Εξωτερικόσ δανειςμόσ χωρίσ κατοχφρωςθ δικαιϊματοσ
ψιφου ςτον δανειςτι μθ-μζλοσ
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Εγχειρίδιο του
CoopStarter (4)

Σημεία εφαρμογήσ Διεθνών Συνεταιριςτικών Αρχών για ζνα καταςτατικό ςφμφωνα με
αυτζσ
Δίκτυο ΚΑΠΑ

5η αρχή
Εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ
και πλθροφόρθςθ
(Το κλειδί τθσ
επιτυχίασ)

6η αρχή
Συνεργαςία μεταξφ των
ςυνεταιριςμϊν
( Ιςχφσ εν τθ ενϊςει )

Οι ςυνεταιριςμοί παρζχουν
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτα
μζλθ τουσ, ςτουσ εκλεγμζνουσ
αντιπροςϊπουσ, ςτουσ
διευκυντζσ και ςτουσ
υπαλλιλουσ ζτςι ϊςτε να
μποροφν να ςυμβάλουν
αποτελεςματικά ςτθν
ανάπτυξθ των ςυνεταιριςμϊν
τουσ. Ενθμερϊνουν το ευρφ
κοινό, ιδιαίτερα τουσ νζουσ και
τουσ θγζτεσ τθσ κοινισ γνϊμθσ,
για τθν φφςθ και τα οφζλθ του
ςυνεργατιςμοφ.
Οι ςυνεταιριςμοί εξυπθρετοφν
τα μζλθ τουσ περιςςότερο
αποτελεςματικά και
ενδυναμϊνουν το
ςυνεταιριςτικό κίνθμα
δουλεφοντασ μαηί μζςω των
τοπικϊν, εκνικϊν,
περιφερειακϊν και διεκνϊν
δομϊν.

Μζριμνα ςτο καταςτατικό για:
 10% των κερδϊν ι πλεονάςματοσ αφιερϊνονται ςτθν
Συνεταιριςτικι Εκπαίδευςθ και Ρροϊκθςθ
 Υποχρεωτικι ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ για τα μζλθ
οργάνων και βαςικι ςυν. εκπαίδευςθ για τα μζλθ και
προϊκθςθ (ςυνικωσ προσ τθν κοινότθτα 7θ ςυν αρχι)

Μζριμνα ςτο καταςτατικό για:
 Μζροσ του Ταμείου Εκπαίδευςθσ και Ρροϊκθςθσ να
αφιερϊνεται για τθν ςυνεργαςία των ςυνεταιριςμϊν.
 Υπάρχει πρόβλθμα ςτθν ελλθνικι νομοκεςία θ οποία
δεν περιλαμβάνει ςυνεταιριςμοφσ 2ου βακμοφ ωσ
επιχειριςεισ (ςυνεταιριςμοφσ των ςυνεταιριςμϊν)
παρά μόνο ενϊςεισ από τουλάχιςτον 5

5

Εγχειρίδιο του
CoopStarter (4)

Σημεία εφαρμογήσ Διεθνών Συνεταιριςτικών Αρχών για ζνα καταςτατικό ςφμφωνα με
αυτζσ
Δίκτυο ΚΑΠΑ

ςυνεταιριςμοφσ ςε περιφερειακό επίπεδο

7η αρχή
Μζριμνα για τθν
κοινότθτα !

Οι Συνεταιριςμοί εργάηονται
για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ των
κοινοτιτων τουσ μζςω
πολιτικϊν που εγκρίνονται από
τα μζλθ τουσ.

Μζριμνα ςτο καταςτατικό:
 Συνικωσ για τθν αφιζρωςθ μζρουσ του Ταμείου
Συνεταιριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Ρροϊκθςθσ για τθν
κοινότθτα.
Ιςχφει το
«Δϊςε ςε κάποιον ζνα ψάρι, και αυτόσ κα φάει για
μια θμζρα. Μάκε τον να ψαρεφει και κα τρϊει για
πάντα».
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Εγχειρίδιο του
CoopStarter (4)

Σημεία εφαρμογήσ Διεθνών Συνεταιριςτικών Αρχών για ζνα καταςτατικό ςφμφωνα με
αυτζσ
Δίκτυο ΚΑΠΑ

1η αρχή Εθελοντική και ανοικτή ζνταξη μζλουσ (Κοινωνικό μοντζλο)
Οι ςυνεταιριςμοί είναι εκελοντικζσ οργανϊςεισ, ανοικτζσ ςε όλουσ
τουσ ανκρϊπουσ που είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςουν τισ υπθρεςίεσ
τουσ και πρόκυμοι να αποδεχτοφν τισ ευκφνεσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ωσ
μζλθ, δίχωσ καμία διάκριςθ φφλου, κοινωνικι, φυλετικι, πολιτικι ι
κρθςκευτικι.
Συμβουλι για τθν εφαρμογι τθσ 1θσ ςυνεταιριςτικισ
αρχισ
Μζριμνα ςτο καταςτατικό για:


Καμία διάκριςη ειςόδου: οφτε λόγο επαγγζλματοσ

Δείτε ενδεικτικά τα άρκρα 10 – 12 του καταςτατικοφ EROSKI11


Αποδοχή των ευθυνών ςυμμετοχήσ: Ξεκάκαρθ αναγραφι όλων
των δικαιω- μάτων, υποχρεϊςεων και ποινϊν

Δείτε ενδεικτικά τα άρκρα 15 – 29, 53, 55, 57, 64, 66, 68, 69, 70, 71,
73 του κατα- ςτατικοφ EROSKI

2η αρχή Δημοκρατικόσ ζλεγχοσ των μελών (Διοικητικό Μοντζλο)
Οι ςυνεταιριςμοί είναι δθμοκρατικζσ οργανϊςεισ που ελζγχονται από
τα μζλθ τουσ, τα οποία ςυμμετζχουν ενεργά ςτον κακοριςμό των
πολιτικϊν τουσ και τθν λιψθ των αποφάςεων. Οι άνδρεσ και οι
γυναίκεσ που υπθρετοφν ωσ εκλεγμζνοι αντιπρόςωποι είναι υπόλογοι
ζναντι των μελϊν. Στουσ πρωτοβάκμιουσ ςυνεταιριςμοφσ θ ψιφοσ του
κάκε μζλουσ ζχει τθν ίδια βαρφτθτα ςφμφωνα με τον κανόνα "ζνα
μζλοσ, μια ψιφοσ", οι ςυνεταιριςμοί ανωτζρων βακμίδων
οργανϊνονται επίςθσ κατά δθμοκρατικό τρόπο.
Συμβουλι για τθν εφαρμογι τθσ 2θσ ςυνεταιριςτικισ αρχισ
Μζριμνα ςτο καταςτατικό για μεκόδουσ προςταςίασ, όπωσ:


Ανανζωςθ κατά το ιμιςυ των μελϊν του Διοικθτικοφ

Καταςτατικό ςυνεταιριςμοφ καταναλωτϊν – εργαηομζνων EROSKI
http://www.diktio- kapa.dos.gr/keimena/katastatikoEROSKI.pdf
1

7

Εγχειρίδιο του
CoopStarter (4)

Σημεία εφαρμογήσ Διεθνών Συνεταιριςτικών Αρχών για ζνα καταςτατικό ςφμφωνα με
αυτζσ
ΚΑΠΑτου (κυλιόμενθ κθτεία μελϊν)
Συμβουλίου ςτο μζςο τθσΔίκτυο
κθτείασ

Δείτε ενδεικτικά τα άρκρα 54, 74 του καταςτατικοφ EROSKI


Υποχρεωτικι εκπαίδευςθ των Οργάνων ςε ςυνεταιριςτικά
οικονομικά και διοικθτικά κζματα

Απλϊσ εφαρμόςτε το


Θ Θθτεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου να μθ ςυμπίπτει με τθ
κθτεία του Εποπτικοφ Συμβουλίου



Δικαίωμα ενθμζρωςθσ του κάκε μζλουσ με αναλυτικζσ και
ςαφείσ αναφορζσ ςτο καταςτατικό

Δείτε ενδεικτικά το άρκρο 19 του καταςτατικοφ EROSKI


Δικαίωμα προςβολισ αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
και τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ

Δείτε ενδεικτικά τα άρκρα 53.69,70 του καταςτατικοφ
EROSKI


Δικαίωμα κακαίρεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου χωρίσ να
είναι κζμα θμεριςιασ διάταξθσ εάν υπάρχει λόγοσ
κακοδιαχείριςθσ

Δείτε ενδεικτικά το άρκρο 70 του καταςτατικοφ EROSKI


Αςυμβίβαςτα με τθν ιδιότθτα του μζλουσ Επιτροπϊν και
Συμβουλίων

Δείτε ενδεικτικά τα άρκρα 66,71 του καταςτατικοφ
EROSKI


θτι απαγόρευςθ ςχζςεων των μελϊν Επιτροπϊν και
Συμβουλίων με ανταγωνιςτικζσ εταιρείεσ και εχεμφκεια (κϊδικασ
δεοντολογίασ)

Δείτε ενδεικτικά τα άρκρα 66,71 του καταςτατικοφ EROSKI


Σαφισ διάκριςθ των αρμοδιοτιτων των Οργάνων, τθσ Γενικισ
Συνζλευςθσ και ατομικά των μελϊν
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Εγχειρίδιο του
CoopStarter (4)

Σημεία εφαρμογήσ Διεθνών Συνεταιριςτικών Αρχών για ζνα καταςτατικό ςφμφωνα με
αυτζσ
Δίκτυο
Δείτε ενδεικτικά το άρκρο 49 παρ. ΚΑΠΑ
1 κακϊσ και τισ ςαφισ απόδοςθσ

αρμοδιοτιτων των προθγοφμενων ςυμβουλϊν για τθν εφαρμογι των
Συνεταιριςτικϊν αρχϊν
3η αρχή Οικονομική ςυμμετοχή των μελών (Οικονομικό Μοντζλο)
Τα μζλθ ςυμμετζχουν δίκαια ςτο κεφάλαιο του ςυνεταιριςμοφ τουσ και
ςτον ζλεγχό του με δθμοκρατικζσ μεκόδουσ. Μζροσ, τουλάχιςτον,
αυτοφ του κεφαλαίου είναι ςυνικωσ θ κοινι περιουςία του
ςυνεταιριςμοφ. Τα μζλθ ςυνικωσ λαμβάνουν περιοριςμζνθ
αποηθμίωςθ, αν λαμβάνουν, για το κεφάλαιο το οποίο καταβάλλουν ωσ
προχπόκεςθ για τθν ςυμμετοχι τουσ. Τα μζλθ διακζτουν τα
πλεονάςματα για όλουσ ι μερικοφσ από τουσ ακόλουκουσ ςκοποφσ:
τθν ανάπτυξθ του ςυνεταιριςμοφ τουσ, πικανόν για τθν δθμιουργία
αποκεματικϊν, μζροσ των οποίων τουλάχιςτον κα είναι αδιαίρετο, για
τθν παραχϊρθςθ ωφελθμάτων ςτα μζλθ αναλογικά με τισ ςυναλλαγζσ
τουσ με το ςυνεταιριςμό και για τθν προϊκθςθ άλλων
δραςτθριοτιτων που εγκρίνονται από τα μζλθ.
Συμβουλι για τθν εφαρμογι τθσ 3θσ ςυνεταιριςτικισ αρχισ
Μζριμνα ςτο καταςτατικό για:


Επιςτροφζσ ςτα μζλθ ςφμφωνα με τισ ςυναλλαγζσ τουσ ι
προςφορά εργαςίασ ςτον ςυνεταιριςμό όχι με τον αρικμό
μεριδίων που κατζχουν

Απλώσ εφαρμόςτε το Ο τρόποσ που εφαρμόηετε ςτο καταςτατικό του
Eroski είναι αρκετά πολφπλοκοσ ωσ παράδειγμα. (Είναι δφςκολο να
εφαρμοςτεί ςτισ Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ του Ν 4019,
εάν δεν περάςει θ παρακάτω ρφκμιςθ αγοράσ ςτο κόςτοσ ςε
ςυνδυαςμό ειςφορϊν για τον αποκλειςμό ηθμιϊν για τθν εξομοίωςθ
μοντζλου διαχωριςμοφ πλεονάςματοσ-κζρδουσ)
Εάν πρόκειται για μεικτό ςυνεταιριςμό προϊόντων-υπθρεςιϊν και
εργαςίασ ορίςτε ζνα ποςοςτό και για τα εργαηόμενα μζλθ υπό τθν
αίρεςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ (εάν μείνει ικανοποιθμζνθ από τθν
προςφερόμενθ εξυπθρζτθςθ). Το ποςοςτό αυτό δεν κα μπορεί το
τετραπλάςιο του βαςικοφ μιςκοφ. Επίςθσ μπορεί να δθμιουργθκοφν
κλίμακεσ μιςκοδοςίασ του βαςικοφ μιςκοφ μζχρι τον πενταπλάςιο
του Βαςικοφ ανάλογα με τθν κζςθ ευκφνθσ και αλλά δίκαια κριτιρια
που κα περιλαμβάνονται ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ.
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Εγχειρίδιο του
CoopStarter (4)

Σημεία εφαρμογήσ Διεθνών Συνεταιριςτικών Αρχών για ζνα καταςτατικό ςφμφωνα με
αυτζσ
Δίκτυο
ΚΑΠΑ να παρακρατοφνται από
Μζροσ των επιςτροφϊν αυτϊν δφναται

τον
ςυνεταιριςμό και να το λάβει το εργαηόμενο μζλοσ όταν αποχωριςει ι
ςυνταξιοδοτθκεί. Το ποςό αυτό δεν κα αποδοκεί εάν φεφγει λόγο
ηθμιάσ που προκάλεςε ςτον ςυνεταιριςμό (ςυνεργαςία με
ανταγωνιςτζσ, μθ εχεμφκεια κλοπζσ, απάτεσ κλπ)


Για πρόςκετα μερίδια μόνο περιοριςμζνο επιτόκιο

Δείτε ενδεικτικά τα άρκρα 36, 37, 39, 39β για υποχρεωτικζσ και
Εκελοντικζσ ειςφορζσ του καταςτατικοφ EROSKI (Δεν δφναται να
εφαρμοςτεί ςτισ Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ του Ν 4019)


Μζροσ του πλεονάςματοσ ςε κοινό ταμείο για κοινζσ ανάγκεσ

Δείτε ενδεικτικά τα άρκρα 36- 38 του καταςτατικοφ EROSKI


Ρϊλθςθ ςτθν τιμι αγοράσ + ποςοςτιαία ειςφορά επί τθσ τιμισ
για τθν δθμιουργία πλεονάςματοσ (που δεν προβλζπετε από
τθν ελλθνικι νομοκεςία) και όχι κερδϊν

Δεν υπάρχει διάκριςη ςτην ελληνική νομοθεςία ςτθν φορολόγθςθ
μεταξφ πλεονάςματοσ (ςυναλλαγζσ μεταξφ μελϊν και ςυνεταιριςμοφ)
και κζρδουσ (ςυναλλαγζσ μεταξφ μθ μελϊν και ςυνεταιριςμοφ) ςε
αντίκεςθ με τθ διεκνι πρακτικι .
Μοντζλο εξομοιώςεισ πλεονάςματοσ κζρδουσ
Θ ελλθνικι νομοκεςία προβλζπει ότι ςε περίπτωςθ ηθμιϊν ςτουσ
ςυνεταιριςμοφσ τα μζλθ πρζπει να ςυμβάλλουν με ζκτακτεσ ειςφορζσ
Εάν ζνασ ςυνεταιριςμόσ διακζτει προϊόντα ι υπθρεςίεσ ςτο κόςτοσ
που το αγοράηει κα ζχει ςίγουρα ηθμιζσ.
Εάν διακζτει τα προϊόντα ι υπθρεςίεσ ςτα μζλθ ςτα μζλθ για να
αποφφγει ηθμιζσ ίςωσ γίνεται να προβλζπει ζνα πρόςκετο ποςοςτό
επί τθσ τιμισ ωσ ειςφορά από τα μζλθ ωσ ιδιοκτιτεσ του
ςυνεταιριςμοφ που δεν κα περιλαμβάνετε ςτθν τιμι πϊλθςθσ.
Αυτά τα ποςά ςτο τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ αφοφ μζροσ τουσ
καλφψουν τα λειτουργικά-πάγια ζξοδα και γίνουν οι απαραίτθτεσ
παρακρατιςεισ για τα κοινά ταμεία κα μποροφν να επιςτρζφουν ςτα
μζλθ τουσ χωρίσ να φορολογθκοφν. Επίςθσ τα ποςά που κα μζνουν
ςτα κοινά ταμεία ωσ ειςφορζσ των μελϊν δεν κα πρζπει να
φορολογθκοφν.
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Εγχειρίδιο του
CoopStarter (4)

Σημεία εφαρμογήσ Διεθνών Συνεταιριςτικών Αρχών για ζνα καταςτατικό ςφμφωνα με
αυτζσ
Δίκτυο
ΚΑΠΑ
Στο καταςτατικό κα μποροφςε να υπάρχει
μια διάταξθ όπωσ:

«Τα μζλθ του Συνεταιριςμοφ ςτα οποία παρζχονται από αυτόν
προϊόντα ι υπθρεςίεσ ςτο κόςτοσ αγοράσ ι διάκεςισ τουσ, για τθν
διαφανι και ςυνεχϊσ ελεγχόμενθ λειτουργία του και τθν διαςφάλιςθ
τθσ βιωςιμότθτα του, τθν αποφυγι τθσ μειωμζνθσ ρευςτότθτασ για
τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν εξόδων και τθν αποφυγι ηθμιϊν, ωσ
υπεφκυνοι ιδιοκτιτεσ για τθν λειτουργία του Συνεταιριςμοφ, πρζπει
κατά τθν αγορά προϊόντοσ ι υπθρεςίασ να ςυνειςφζρουν, χρθματικι
ειςφορά που κακορίηεται ωσ ποςοςτό επί τθσ τιμισ πϊλθςθσ του
κάκε προϊόντοσ ι υπθρεςίασ, ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ
Επιτροπισ.
Οι ειςφορζσ των μελϊν για τθν αγορά ςτο κόςτοσ χρθςιμοποιοφνται
κατά προτεραιότθτα για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν εξόδων των
αντίςτοιχων τμθμάτων προμθκειϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν. Το
πλεόναςμα των ειςφορϊν επιςτρζφεται ι χορθγείται για ςκοποφσ του
Συνεταιριςμοφ, ςφμφωνα με:
«1. Το πλεόναςμα των ειςφορϊν των μελϊν ωσ ιδιοκτιτεσ, μετά τθν
κατά προτεραιότθτα κάλυψθ των λειτουργικϊν, πάγιων και
μιςκολογικϊν αναγκϊν ςυμβάλλει για το ςχθματιςμό των
κεςμοκετθμζνων ταμείων όπωσ του Ταμείου Συνεταιριςτικισ
Εκπαίδευςθσ και Ρροϊκθςθσ.
2.Το υπόλοιπο πλεόναςμα δφναται να χρθςιμοποιθκεί με απόφαςθ
τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, είτε ωσ επιςτροφι ςτα μζλθ ανάλογα με το
φψοσ των ειςφορϊν κατά τισ αγορζσ τουσ από το Συνεταιριςμό, είτε
χορθγοφνται για τουσ ςκοποφσ και πικανζσ νζεσ δραςτθριότθτεσ του,
είτε ςε ςυνδυαςμό αυτϊν των δφο επιλογϊν.»
Αξίηει να δοκιμάςετε να ςυμπεριλάβετε μια τζτοια διάταξθ ςτο
καταςτατικό ςασ. Εάν γίνει αποδεκτι από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
ζγκριςθσ ίδρυςθσ ςυνεταιριςμϊν, κα ζχετε ςυμβάλλει ςτθν
εφαρμογι του διεκνοφσ μοντζλου λειτουργίασ των ςυνεταιριςμϊν


Διανομι κερδϊν και πλεονάςματοσ ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ
ετιςιασ Γενικισ Συνζλευςθσ και όχι να ορίηετε από το
καταςτατικό

Θ ελλθνικι Νομοκεςία προβλζπει το ποςοςτό τθσ διανομισ του
πλεονάςματοσ και των κερδϊν ςτα μζλθ να ορίηεται από το
καταςτατικό.
11

Εγχειρίδιο του
CoopStarter (4)

Σημεία εφαρμογήσ Διεθνών Συνεταιριςτικών Αρχών για ζνα καταςτατικό ςφμφωνα με
αυτζσ
Δίκτυο ΚΑΠΑ

Θα μποροφςε να μπει μια διάταξθ θ οποία να ορίηει ότι εκτόσ του
ποςοςτοφ για τα κεςμοκετθμζνα από το νόμο ταμεία για το
υπόλοιπο ποςοςτό κα ορίηει θ Γενικι Συνζλευςθ πόςο κα
διανεμθκεί ςτα μζλθ και πόςο κα πάει ςε ζνα νζο ταμείο για κοινζσ
ανάγκεσ. Αυτι είναι θ αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ να ορίηει
δυναμικά και κάκε χρόνο τθν πολιτικι του ςυνεταιριςμοφ.


Ρεριοριςμόσ ςυναλλαγϊν με μθ μζλθ, τα κζρδθ από αυτζσ δεν
διανζμονται ςτα μζλθ (ςε ςυνεταιριςμοφσ υπθρεςιϊν αγακϊν
ςτα μελι)

Οι ςυνεταιριςμοί ςφμφωνα με την διεθνή αναγνωριςμζνη
ταυτότητά τουσ υπάρχουν για να ανταπεξζρχονται ςτισ ανάγκεσ των
μελϊν τουσ και όχι να κερδοςκοποφν πουλϊντασ αγακά και
υπθρεςίεσ ςε μθ μζλθ, μοιράηοντασ τα κζρδθ ςτα μζλθ. Οι
ςυνεταιριςμοί που προςφζρουν προϊόντα και υπθρεςίεσ δίνουν τθν
δυνατότθτα ςε όλουσ να γίνουν μζλθ και με τθν επιςτροφι του
πλεονάςματοσ να απολαφςουν τιμζσ κοντά ςτο κόςτοσ.
Δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ ςυνεταιριςμοφσ να ζχουν περιοριςμζνο
κφκλο εργαςιϊν με μθ μζλθ για να εξυπθρετιςουν τουσ τόκουσ των
εκελοντικϊν ειςφορϊν. (Στισ Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ
δεν είναι εφικτι θ επιςτροφι ενόσ τόκου για εκελοντικζσ ειςφορζσ.


Μθ διανομι κερδϊν ςτα μζλθ από ςυναλλαγζσ με μθ μζλθ, μθ
διανομι των αποκεματικϊν ςτα μζλθ ωσ αδιαίρετα ςε περίπτωςθ
διάλυςθσ του ςυνεταιριςμοφ, και διανομι για κοινωφελείσ
ςκοποφσ ι τθν προϊκθςθ των ςυνεταιριςμϊν

Δείτε ενδεικτικά το άρκρο 81 παραγ. δ) του καταςτατικοφ EROSKI
Τα κοινά και αδιαίρετα αποκεματικά ανικουν ςτισ επόμενεσ γενεζσ
μελϊν και διατίκενται για τθν ίδρυςθ νζων ςυνεταιριςμϊν. Επίςθσ
αυτι θ διάταξθ αποκαρρφνει τθν διάλυςθ των ςυνεταιριςμϊν για τον
διαμοιραςμό τθσ περιουςίασ του όταν ζχει ευμάρεια και κζρδθ. (Δεν
ιςχφει για τισ Κοινωνικζσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ ςφμφωνα με τον
Νόμο 4019 «Με το πζρασ τθσ εκκακάριςθσ το υπόλοιπο δεν
διανζμεται, αλλά διατίκεται ςτο Ταμείο Κοινωνικισ Οικονομίασ.» Άρκρο
13 παραγ. 2)


Διαχείριςθ Ηθμιϊν
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Σημεία εφαρμογήσ Διεθνών Συνεταιριςτικών Αρχών για ζνα καταςτατικό ςφμφωνα με
αυτζσ
Δίκτυο
ΚΑΠΑ
Δείτε ενδεικτικά το άρκρο 46 του καταςτατικοφ
EROSKI

4θ αρχι Αυτονομία και ανεξαρτθςία (Θ φφςθ των ςυνεταιριςμϊν)
Οι ςυνεταιριςμοί είναι αυτόνομεσ οργανϊςεισ αυτοβοικειασ που
ελζγχονται από τα μζλθ τουσ. Εάν ςυνάψουν ςυμφωνίεσ με άλλουσ
φορείσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κυβερνιςεων, ι εάν εξαςφαλίςουν
κεφάλαιο από εξωτερικζσ πθγζσ, κα πρζπει να το πράττουν με όρουσ οι
οποίοι κα διαςφαλίηουν τον δθμοκρατικό ζλεγχο που αςκείται από τα
μζλθ τουσ και κα διατθροφν τθν ςυνεταιριςτικι αυτονομία τουσ.
Συμβουλή για την εφαρμογή τησ 4ησ ςυνεταιριςτικήσ αρχήσ
Μζριμνα ςτο καταςτατικό για:


Ρρόβλεψθ ότι Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ και Δθμοςίου
Δίκαιου δεν μποροφν να κατζχουν πάνω από το 30% των ψιφων.



Πταν απαιτείται δανειςμόσ δίνεται προτεραιότθτα ςτο
εςωτερικό δανειςμό από μζλθ με προαιρετικζσ μερίδεσ
περιοριςμζνου επιτοκίου

Εξωτερικόσ δανειςμόσ χωρίσ κατοχφρωςθ δικαιϊματοσ ψιφου
ςτον δανειςτι μθ-μζλοσ
Οι ςυνεταιριςμοί για να εξαςφαλίςουν την αυτονομία τουσ δεν
επιτρζπουν ςε Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου και ςε Νομικά
Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου εάν δεν είναι ςυνεταιριςμοί να κατζχουν
πάνω από το 30% τον ψιφων.
Επίςθσ ο δανειςμόσ από μθ μζλθ είναι θ τελευταία επιλογι. Θ πρϊτθ
επιλογι είναι ο δανειςμόσ από τα μζλθ με τθν δυνατότθτασ τθσ
απόκτθςθσ εκελοντικϊν μεριδίων από αυτά χορθγϊντασ ζνα
περιοριςμζνο επιτόκιο 3-6% παραπάνω από ότι κα ζπαιρναν από μια
τράπεηα. Εάν δανειςτοφν από μθ μζλθ πρόςωπα και φορείσ δεν τουσ
παρα- χωροφν μερίδια και δικαίωμα ψιφου.
5η αρχή Εκπαίδευςη, κατάρτιςη και πληροφόρηςη (Το κλειδί τησ
επιτυχίασ)
Οι ςυνεταιριςμοί παρζχουν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτα μζλθ τουσ,
ςτουσ εκλεγμζνουσ αντιπροςϊπουσ, ςτουσ διευκυντζσ και ςτουσ
υπαλλιλουσ ζτςι ϊςτε να μποροφν να ςυμβάλουν αποτελεςματικά
ςτθν ανάπτυξθ των ςυνεταιριςμϊν τουσ. Ενθμερϊνουν το ευρφ κοινό,
13

Εγχειρίδιο του
CoopStarter (4)

Σημεία εφαρμογήσ Διεθνών Συνεταιριςτικών Αρχών για ζνα καταςτατικό ςφμφωνα με
αυτζσ
Δίκτυο
ΚΑΠΑτθσ κοινισ γνϊμθσ, για τθν
ιδιαίτερα τουσ νζουσ και τουσ θγζτεσ

φφςθ

και τα οφζλθ του ςυνεργατιςμοφ.
Συμβουλι για τθν εφαρμογι τθσ 5θσ ςυνεταιριςτικισ αρχισ
Μζριμνα ςτο καταςτατικό για:


10% των κερδϊν ι πλεονάςματοσ αφιερϊνονται ςτθν
Συνεταιριςτικι Εκ- παίδευςθ και Ρροϊκθςθ



Υποχρεωτικι ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ για τα μζλθ οργάνων
και βαςικι ςυν. εκπαίδευςθ για τα μζλθ και προϊκθςθ (ςυνικωσ
προσ τθν κοινότθτα 7θ ςυν αρχι)

Δείτε ενδεικτικά τα άρκρα 18. παραγ. 3 και 38 του καταςτατικοφ
EROSKI
6θ αρχι Συνεργαςία μεταξφ των ςυνεταιριςμϊν (Ιςχφσ εν τθ ενϊςει )
Οι Συνεταιριςμοί εργάηονται για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ των
κοινοτιτων τουσ μζςω πολιτικϊν που εγκρίνονται από τα μζλθ τουσ.
Συμβουλι για τθν εφαρμογι τθσ 6θσ ςυνεταιριςτικισ
αρχισ
Μζριμνα ςτο καταςτατικό για:


Μζροσ του Ταμείου Εκπαίδευςθσ και Ρροϊκθςθσ να
αφιερϊνεται για τθν ςυνεργαςία των ςυνεταιριςμϊν.

Δείτε ενδεικτικά το άρκρο 38 του καταςτατικοφ EROSKI
Υπάρχει πρόβλθμα ςτθν ελλθνικι νομοκεςία θ οποία δεν
περιλαμβάνει ςυνεταιριςμοφσ 2ου βακμοφ ωσ επιχειριςεισ
(ςυνεταιριςμοφσ των ςυνεταιριςμϊν) παρά μόνο ενϊςεισ από
τουλάχιςτον 5 ςυνεταιριςμοφσ ςε περιφερειακό επίπεδο.
Ιδρφςτε οργανώςεισ Μη Κερδοςκοπικοφ Χαρακτήρα με μζλη
ςυνεταιριςμοφσ οι οποίεσ θα ζχουν ςυνεταιριςτικά χαρακτηριςτικά
λειτουργίασ για τθν εξυπθρζτθςθ των κοινϊν αναγκϊν των
ςυνεταιριςμϊν.
(Στισ Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ επιτρζπεται θ από κοινοφ
ίδρυςθ ςυνεταιριςμϊν χωρίσ περιοριςμοφσ)
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Σημεία εφαρμογήσ Διεθνών Συνεταιριςτικών Αρχών για ζνα καταςτατικό ςφμφωνα με
αυτζσ
Δίκτυο
ΚΑΠΑτην κοινότητα !
7η αρχή Μζριμνα για

Οι Συνεταιριςμοί εργάηονται για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ των
κοινοτιτων τουσ μζςω πολιτικϊν που εγκρίνονται από τα μζλθ τουσ.
Συμβουλι για τθν εφαρμογι τθσ 7θσ ςυνεταιριςτικισ αρχισ
Μζριμνα ςτο καταςτατικό:


Συνικωσ για τθν αφιζρωςθ μζρουσ του Ταμείου
Συνεταιριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Ρροϊκθςθσ για τθν κοινότθτα.
Ιςχφει το

«Δϊςε ςε κάποιον ζνα ψάρι, και αυτόσ κα φάει για μια θμζρα. Μάκε
τον να ψαρεφει και κα τρϊει για πάντα».
Δώςτε μζροσ των πόρων του Ταμείου Εκπαίδευςησ και Προώθηςησ για
τθν ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ του Κοινοφ ι για όποια άλλθ
κοινωφελι δραςτθριότθτα επικυμεί θ Γενικι Συνζλευςθ
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