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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθώ τη συγγραφική δραστηριότητα
του φίλου Ανδρέα Ηρακλέους και χαίροµαι ειλικρινά, γιατί µέσα από
το σύντοµο αυτό πρόλογο, µου δίνεται η ευκαιρία να του εκφράσω

την αγάπη και την εκτίµηση µου. Χαίροµαι επίσης, γιατί ασχολείται µε θέµατα
που αφορούν το συνεργατικό θεσµό και συµβάλλει µε τη δραστηριότητα του
στην προβολή του συνεργατικού κινήµατος και την τοποθέτηση του στις πραγ-
µατικές του οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις.

Το βιβλίο του, «Θεωρία Συνεργατικής Οργάνωσης», καλύπτει κατά τρόπο πολυ-
διάστατο και αρκετά εµπεριστατωµένο τη θεσµική οργάνωση των συνεργατι-
κών εταιρειών. Τούτο όµως δεν περιορίζει το συγγραφέα στα αυστηρά τεχνο-
κρατικά πλαίσια, τα οποία εκ πρώτης όψεως εκφράζονται από τον τίτλο του
βιβλίου. Τα κείµενά του, θα έλεγα ότι είναι εµποτισµένα µε συνεργατικό άρωµα
προερχόµενο από τη συνεργατική φιλοσοφία. Σε κάθε κεφάλαιο εµπλέκονται τα
συνεργατικά ιδεώδη και τα επιµέρους θέµατα προσεγγίζονται µε συνεργατική
ευαισθησία.

Ο συγγραφέας δεν διστάζει να εκφράσει σε πολλά σηµεία την προσωπική του
άποψη και κυρίως σε θέµατα κρίσιµης σηµασίας. Ανεξάρτητα βεβαίως, αν
κάποιος συµφωνεί ή διαφωνεί µε την άποψη του, η ουσία των σχετικών αναφο-
ρών του δεν περνά απαρατήρητη. Αντίθετα, οδηγεί σε δηµιουργικό προβληµατι-
σµό και σε ερωτήµατα των οποίων οι απαντήσεις συνεπάγονται ανώτερη θεω-
ρητική και εφαρµοσµένη επιστηµονική γνώση.    

Tο βιβλίο δεν περιορίζεται µόνο στα πλαίσια της Κύπρου και του κυπριακού
συνεργατικού κινήµατος. Eεπεκτείνεται και καλύπτει συνεργατικά θέµατα µε
ευρύτερο ενδιαφέρον. Τα ζητήµατα αυτά έχουν ιδιαίτερη σηµασία, γιατί προ-
βληµατίζουν τον αναγνώστη και στρέφουν την προσοχή του στην αναζήτηση
πρόσθετης γνώσης και εξειδικευµένης πληροφόρησης. Για παράδειγµα τα κεφά-
λαια που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Συνεργατική Εταιρεία και στις λεγόµε-
νες Συνεργατικές Εταιρείες Νέας Γενιάς, που ακµάζουν κυρίως στις Ηνωµένες
Πολιτείες και στον Καναδά, καλύπτουν θέµατα τα οποία εν πολλοίς είναι άγνω-
στα στην κυπριακή κοινωνία.

Όπως και στο παρελθόν έχω αναφέρει µε παρόµοιες ευκαιρίες, η συγγραφή
βιβλίων που αναφέρονται στο συνεργατικό θεσµό δεν αποτελεί για τα κυπριακά
δεδοµένα συνηθισµένη συγγραφική δραστηριότητα. Είναι σε όλους µας σαφές
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ότι η πραγµατικότητα αυτή αδικεί το συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου. Βεβαίως
αυτό το φαινόµενο παρατηρείται και σε άλλες χώρες στις οποίες ο συνεργατικός
θεσµός εφαρµόστηκε µε επιτυχία και απέδωσε άριστα αποτελέσµατα. Τούτο
όµως δεν µειώνει τη σηµασία του γεγονότος ότι η έκταση των συνεργατικών
µελετών, που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας, σε σχέση µε την ιστορία και
το επιτελούµενο έργο από το συνεργατικό κίνηµα του τόπου µας είναι έντονα
ετεροβαρής.

Η ετεροβαρής αυτή σχέση δεν ωφελεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του
συνεργατικού κινήµατος. Αντίθετα επιφέρει πολλές επιπτώσεις, οι οποίες επη-
ρεάζουν διαχρονικά το κίνηµα και θέτουν εµπόδια στην προσπάθεια για συνεχή
αναβάθµιση του κύρους και της αξιοπιστίας του. Οι βασικότερες από τις επι-
πτώσεις αυτές είναι η υποβαθµισµένη ζύµωση που γίνεται στα πολύ σοβαρά
θέµατα του συνεργατικού κινήµατος, όπως είναι εκείνα που αφορούν την ιδεο-
λογική του κατεύθυνση και τα θέµατα που σχετίζονται µε την ιστορία και την
καθηµερινή του δράση.

Για τους λόγους αυτούς, τόσο εγώ προσωπικά ως Έφορος, όσο και η Υπηρεσία
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών της οποίας προΐσταµαι,
ενθαρρύνουµε πάντοτε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για εξισορρόπηση της
ετεροβαρούς σχέσης στην οποία έχω πιο πάνω αναφερθεί.

Θέλω να ευχαριστήσω θερµά και να συγχαρώ το φίλο Ανδρέα Ηρακλέους για
την αξιόλογη εργασία του και την Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία, που
ανέλαβε την έκδοση του βιβλίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
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Ηεπιτροπεία της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνοµοσπονδίας αποδέχθη-
κε µε ευχαρίστηση να προχωρήσει στην έκδοση του νέου βιβλίου του
φίλου Ανδρέα Ηρακλέους, που στεγάζεται κάτω από τον τίτλο «Θεωρία

Συνεργατικής Οργάνωσης». Η µελέτη αυτή αποτελεί επέκταση του προηγούµε-
νου βιβλίου του, «Συνεργατισµός 1909-2006 (Συνοπτική Θεώρηση)», το οποίο
κυκλοφόρησε από την Π.Σ. Συνοµοσπονδία τον περασµένο χρόνο. Στο βιβλίο
αυτό αναλύθηκαν,  µεταξύ άλλων σηµαντικών θεµάτων, οι Συνεργατικές Αρχές
και οι Συνεργατικές Αξίες, οι οποίες συναποτελούν τη συνεργατική ταυτότητα
των συνεργατικών εταιρειών και συνθέτουν τη συνεργατική φιλοσοφία. 

Στο νέο του βιβλίο, ο συγγραφέας αναφέρεται στην εφαρµογή της συνεργατικής
φιλοσοφίας στην πράξη και επεκτείνεται σε θέµατα, τα οποία βοηθούν στον
εκσυγχρονισµό του συνεργατικού κινήµατος, εµβαθύνουν και εµπλουτίζουν τη
συνεργατική σκέψη και φέρνουν στην επιφάνεια ζητήµατα µε έντονο συνεργα-
τικό ενδιαφέρον. Σίγουρα όλα αυτά τα θέµατα προαγάγουν τη γνώση, εµπλου-
τίζουν το διάλογο και καλλιεργούν τον προβληµατισµό, που υπαγορεύεται από
τη σηµερινή  οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα.

Τα επτά κεφάλαια, που περιέχονται στο βιβλίο, καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα
θεµάτων, τα οποία βρίσκονται πάντοτε στην επικαιρότητα. Η συνεργατική διοι-
κητική και οικονοµική οργάνωση, οι συγχωνεύσεις των συνεργατικών εταιρει-
ών, η εκπαίδευση, η συνεργατική ανάπτυξη, οι νέες µορφές συνεργατικής δρα-
στηριότητας, συγκροτούν µια ενότητα θεµάτων, τα οποία ενδιαφέρουν τον ανα-
γνώστη τόσο από τεχνοκρατικής όσο και φιλοσοφικής άποψης.

Ειδικότερα το περιεχόµενο του βιβλίου είναι προσανατολισµένο σε τρεις σηµα-
ντικούς άξονες. 

Ο πρώτος άξονας κινείται στο πεδίο της γνώσης. Γύρω από αυτόν περιστρέφο-
νται µε άρτια δοµηµένο τρόπο πολλές πληροφορίες από τις οποίες αρκετές είναι
άγνωστες και άλλες είναι µεν γνωστές, αλλά συνήθως στην πρακτική εφαρµογή
του συνεργατικού θεσµού, τυγχάνουν µόνο θεωρητικής προσέγγισης και απλώς
εµπλουτίζουν τη φιλολογία, που αναπτύσσεται γύρω από τα διάφορα θέµατα.

Ο δεύτερος άξονας κινείται στο πεδίο της συνεργατικής φιλοσοφίας. Όλα τα
κείµενα, τα οποία από τη φύση τους έχουν κυρίως οικονοµική κατεύθυνση, είναι
περιβεβληµένα µε τα νάµατα της συνεργατικής φιλοσοφίας. Το γεγονός αυτό
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συνθέτει την οικονοµοτεχνική µε την ιδεολογική προσέγγιση και τεκµηριώνει
τις διαφορές που παρουσιάζει η συνεργατική οργάνωση από την οργάνωση των
εταιρειών κεφαλαίου.

Ο τρίτος άξονας κινείται στο πεδίο του προβληµατισµού και της περαιτέρω
έρευνας. Όπως και ο συγγραφέας σηµειώνει στην εισαγωγή του, ένας από τους
σκοπούς της έκδοσης είναι η δηµιουργία αµφισβητήσεων, αποριών και ερωτη-
µάτων στο µελετητή. Ο λόγος είναι προφανής. Θέλει να θέσει τον αναγνώστη
στο δρόµο της αναζήτησης πρόσθετων γνώσεων στα θέµατα που πραγµατεύε-
ται. Θέλει να κεντρίσει το ενδιαφέρον του, για να αναζητήσει, να πληροφορηθεί
και να µάθει περισσότερα.

Τελειώνοντας το σύντοµο αυτό σηµείωµα θα υπογραµµίσω ότι, τόσο εγώ ως
πρόεδρος της Π.Σ. Συνοµοσπονδίας, όσο και η επιτροπεία της Εταιρείας δίνου-
µε µεγάλη σηµασία στον τοµέα των  εκδόσεων, που έχουν συνεργατικό περιε-
χόµενο. Πιστεύουµε ότι ο εµπλουτισµός της ντόπιας συνεργατικής βιβλιογρα-
φίας ενισχύει το κύρος του συνεργατικού κινήµατος και διευκολύνει τη διαχρο-
νική του πορεία. Για το λόγο αυτό, η Συνοµοσπονδία στηρίζει έµπρακτα όλες τις
σοβαρές πρωτοβουλίες που έρχονται ενώπιον της. Ευχαριστώ θερµά το φίλο
Ανδρέα Ηρακλέους για τη συγγραφή του βιβλίου του, που αποτελεί προσφορά
στη συνεργατική οικογένεια και του εύχοµαι να είναι καλά για να συνεχίσει τη
δραστηριότητα του. 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΟΥΣΚΑΛΛΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ THΣ Π. Σ.  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
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Ηπαρούσα έκδοση, που φέρει τον τίτλο “Θεωρία Συνεργατικής Οργάνω-
σης”, αποτελεί επέκταση του βιβλίου “Συνεργατισµός 1909-2006 (Συν-
οπτική Θεώρηση)”, το οποίο κυκλοφόρησε το 2006. Στο βιβλίο εκείνο

καλύφθηκαν επαρκώς η συνεργατική φιλοσοφία, η οποία εκφράζεται µε συνο-
πτικό τρόπο από τις Συνεργατικές Αρχές και τις Συνεργατικές Αξίες, το ιστορι-
κό της ίδρυσης των πρώτων συνεργατικών εταιρειών στο διεθνή χώρο, η δια-
χρονική πορεία του συνεργατικού κινήµατος της Κύπρου από το 1909 µέχρι το
2006 και άλλα θέµατα συναφούς ενδιαφέροντος.

Το βιβλίο “Θεωρία Συνεργατικής Οργάνωσης” αναφέρεται στους τρόπους, στα
µέσα και στις διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή της συνερ-
γατικής φιλοσοφίας στην πράξη. Τα θέµατα που πραγµατεύεται το βιβλίο, δεν
περιορίζονται κατ’ ανάγκη στα όρια του συνεργατικού κινήµατος της Κύπρου.
Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, σε αρκετές θεµατικές ενότητες, περιλαµ-
βάνονται στοιχεία, τα οποία δεν περιέχονται στο συνεργατικό θεσµικό πλαίσιο
της Κύπρου, το οποίο οριοθετεί τη συνεργατική δραστηριότητα από τις άλλες
µορφές οικονοµικής δράσης. Η συµπερίληψη αυτών των θεµάτων έχει σκοπό να
κεντρίσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και ιδιαίτερα του µελετητή, για να
εµβαθύνει περισσότερο και να θέσει µπροστά του νέα πεδία σκέψης και δηµι-
ουργικού προβληµατισµού.

Το βιβλίο περιλαµβάνει επτά συνολικά κεφάλαια και δύο παραρτήµατα. Το
πρώτο παράρτηµα αποτελεί τη Σύσταση 192/2002 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας, η οποία είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό κείµενο, ιδανικό για αξιοποί-
ηση από το συνεργατικό κίνηµα. Το δεύτερο παράρτηµα είναι ο Κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 22ας Ιου-
λίου 2003, περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας. Ο
Κανονισµός αυτός, ο οποίος τέθηκε σε εφαρµογή από τις 18 Αυγούστου του
2006 και δεσµεύει όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι θα
απασχολήσει σοβαρά το συνεργατικό κίνηµα στα προσεχή χρόνια.

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη διοικητική οργάνωση των συνεργατικών
εταιρειών. Μεταξύ άλλων περιλαµβάνει τα συστήµατα διοίκησης των συνεργα-
τικών εταιρειών, τους τρόπους ανάδειξης των αιρετών οργάνων και τα καθήκο-
ντα που αναλαµβάνουν, τους τρόπους και τις διαδικασίες συµµετοχής των
µελών στις εταιρικές διεργασίες, τις αρµοδιότητες και τα απαραίτητα προσόντα
του ανώτατου µη αιρετού διοικητικού οργάνου, τους αναγκαίους µηχανισµούς
εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου κ.λπ.    
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Στο δεύτερο κεφάλαιο καλύπτεται η οικονοµική οργάνωση των συνεργατικών
εταιρειών. Γίνεται πρώτα αναφορά στα µέσα, που οι συνεργατικές εταιρείες
έχουν στη διάθεση τους, για να επιτελούν το ρόλο τους καθώς επίσης και στα
σηµαντικότερα στοιχεία, που επιβάλλει η ορθή διαχείρισή τους. Καλύπτονται
συνοπτικά οι οικονοµικές καταστάσεις και παρατίθενται οι συνηθέστεροι δεί-
κτες, που αφορούν την πρακτική αξιοποίηση τους.

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στις συγχωνεύσεις των συνεργατικών εταιρειών,
οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν την απάντηση των συνεργατικών κινηµάτων στις
ανάγκες που δηµιούργησε η διεθνοποίηση των εθνικών οικονοµιών και η απε-
λευθέρωση των αγορών. Αναλύονται όλα τα παρεµφερή θέµατα, όπως είναι το
άριστο µέγεθος της συνεργατικής εταιρείας, ο κύκλος ανάπτυξης και τα περιθώ-
ρια επέκτασης των συνεργατικών ιδρυµάτων, η έννοια “εξυπηρέτηση των µελών”
και άλλα. Ακολούθως αναλύονται οι θεσµικές διατάξεις στα πλαίσια των οποίων
το συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου υλοποιεί το πρόγραµµα συγχωνεύσεων και
παρουσιάζονται τέσσερα τυχαία παραδείγµατα συγχωνεύσεων, στα οποία επιση-
µαίνονται τα θετικά αποτελέσµατα που εκδηλώθηκαν κατά άµεσο τρόπο.

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο πολύ σηµαντικό θέµα της συνεργατικής
εκπαίδευσης και στην επικοινωνιακή πολιτική του συνεργατικού κινήµατος.
Καλύπτει αναλυτικά την τεχνοκρατική και την ιδεολογική συνεργατική εκπαί-
δευση και επεκτείνεται στην εκπαίδευση της κοινωνίας µε την άσκηση της
κατάλληλης επικοινωνιακής πολιτικής. Αναφέρεται περαιτέρω στην επικοινω-
νιακή διαδικασία, στα προγράµµατα επικοινωνίας και στα µέσα, που χρησιµο-
ποιούνται για την εφαρµογή τους.

Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύονται όλα τα θέµατα που αφορούν την Ευρωπαϊκή
Συνεργατική Εταιρεία µε βάση τον Κανονισµό 1435/2003 του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαµβάνονται η µορφή, η σύσταση, οι διαδικασίες
λειτουργίας, ο έλεγχος και η διάλυση της  Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας.
Γίνεται τέλος αναφορά στην Οδηγία 2003/72/2003 του Ευρωπαϊκού Συµβουλί-
ου, η οποία ρυθµίζει τις εργασιακές σχέσεις και το ρόλο των εργαζοµένων στην
Ευρωπαϊκή Συνεργατική Εταιρεία.

Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στις λεγόµενες Συνεργατικές Εταιρείες Νέας
Γενιάς, οι οποίες ευδοκιµούν κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και
στον Καναδά. Ορίζεται η Συνεργατική Εταιρεία Νέας Γενιάς και συγκρίνεται µε
την παραδοσιακή συνεργατική εταιρεία. Ακολούθως παρουσιάζεται η οργανω-
τική δοµή των εταιρειών του τύπου αυτού, οι οικονοµικές κυρίως σχέσεις των
µελών µε την εταιρεία, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους και πολλά
άλλα θέµατα σχετικού ενδιαφέροντος.
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Στο τελευταίο κεφάλαιο καλύπτεται η θεωρία της συνεργατικής ανάπτυξης. Ανα-
λύεται η έννοια του όρου “συνεργατική ανάπτυξη” και παρουσιάζεται ο πυρήνας
της οικονοµικής σκέψης, στον οποίο εδράζεται η ίδρυση και η λειτουργία των
συνεργατικών εταιρειών. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις στρατηγικές, που
οδηγούν στη συνεργατική ανάπτυξη και στους τρόπους µε τους οποίους γίνεται
αντιληπτή η εκδήλωση της. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την ανάλυση της
ανάγκης για µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών, οι οποίοι αγοράζουν τα
αγαθά και τις υπηρεσίες, που προσφέρουν οι συνεργατικές εταιρείες.

Οµολογώ ότι η συγγραφή της παρούσας έκδοσης δεν ήταν τόσο εύκολη όσο
ενδεχοµένως φαίνεται. Όχι διότι υπήρχαν δυσκολίες στη συγκέντρωση του ανα-
γκαίου υλικού ή στην εξεύρεση των κατάλληλων πηγών. Άλλωστε τα σύγχρονα
µέσα αναζήτησης πληροφοριών καθιστούν τους µελετητές των διαφόρων θεµά-
των κοινωνούς µε ότι καλύτερο παράγει το ανθρώπινο πνεύµα σε διεθνές επίπε-
δο. Η δυσκολία εστιαζόταν βασικά στην ευθύνη, που αναπόφευκτα αισθάνεται ο
κάθε άνθρωπος, ο οποίος αποφασίζει να ασχοληθεί µε ένα θεσµό, που επηρέασε
και επηρεάζει σηµαντικά τις παγκόσµιες οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Ο σκοπός της έκδοσης κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση απο-
σκοπεί στον εµπλουτισµό του γνωσιολογικού υπόβαθρου όσων ασχολούνται µε
τα συνεργατικά θέµατα ή όσων θέλουν να µελετήσουν βαθύτερα το φαινόµενο
του συνεργατισµού σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Για το σκοπό αυτό
καταβλήθηκε προσπάθεια τα κείµενα να είναι εύληπτα και να γίνονται εύκολα
κατανοητά. Αποφεύχθηκε σκόπιµα η συµπερίληψη πολύπλοκων µαθηµατικών
διατυπώσεων και δυσνόητων σχηµατικών παραστάσεων. Οι µαθηµατικές δια-
τυπώσεις που περιλαµβάνονται απλοποιήθηκαν και περιορίστηκαν στις απόλυ-
τα αναγκαίες.

Η δεύτερη κατεύθυνση στοχεύει να δηµιουργήσει στον αναγνώστη ερεθίσµατα,
απορίες και ερωτηµατικά, που θα τον οδηγήσουν στην αναζήτηση και άλλων
πηγών γνώσης. “Γνώση και ενότητα - όπως έλεγε και ο William King - είναι
δύναµη. Η δύναµη που καθοδηγείται από τη γνώση είναι ευτυχία. Ευτυχία είναι
ο τελικός σκοπός της δηµιουργίας.” Ο σκοπός της γνώσης βεβαίως δεν περιορί-
ζεται στην απάντηση του ερωτήµατος, ποιο είναι το δέον, που είναι συνεργατι-
κά και οικονοµικά ορθό να πράξουµε σήµερα ή να προγραµµατίσουµε για το
µέλλον. Η γνώση της ιστορίας µας αποτελεί ένα εξίσου σηµαντικό αλλά και
θεµελιακό παράγοντα στον καθορισµό της πορείας των συνεργατικών εταιρει-
ών. Από τον πλούτο της ιστορίας των συνεργατικών κινηµάτων, οι ασχολούµε-
νοι µε τα συνεργατικά θέµατα θα αντλήσουν εµπειρίες και πολλά προς µίµηση
παραδείγµατα.
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Ο κύπριος συνεργατιστής έχει στη διάθεση του τον πλούτο, που οι προηγούµενες
γενιές, µε κόπους και θυσίες, κατόρθωσαν να συσσωρεύσουν και να καταγρά-
ψουν στην πυκνογραµµένη εκατονταετή ιστορία του συνεργατικού κινήµατος της
Κύπρου. Όπως πολύ ορθά λέχθηκε, ο συνεργατικός θεσµός αποτελεί τη σοβαρό-
τερη κατάκτηση, που ο κυπριακός λαός πέτυχε κατά τον εικοστό αιώνα. Θεω-
ρούµε χρέος µας να µνηµονεύσουµε τους πρωτεργάτες του Λευκονοίκου και
όσους εργάστηκαν πριν ή µεταγενέστερα από αυτούς και µε τον ιδρώτα τους
θεµελίωσαν και έκτισαν το περίτεχνο συνεργατικό οικοδόµηµα του τόπου µας.
Πρώτος τους στόχος ήταν η κατάργηση της τοκογλυφίας. Ενός άδικου και απάν-
θρωπου κοινωνικού συστήµατος, το οποίο κατάπινε το βιος των απλών ανθρώ-
πων, τους αφαιρούσε το χαµόγελο, τους στερούσε την ελπίδα και τους παρέδιδε
στην ανέχεια, στην πείνα, στην κακοµοιριά. Αντιγράφουµε ένα απόσπασµα από
το βιβλίο “Ακανθού-Εκεί που σµίγουν Θρύλοι και Ιστορία”, στο οποίο ο συγ-
γραφέας, δάσκαλος Παντελής Παντελίδης, περιγράφει µε γλαφυρότητα τη
ληξιαρχική πράξη της τοκογλυφικής µεταχείρισης, που έτυχε από το δανειστή του
ένας συγχωριανός του γύρω στο 1920. Γράφει λοιπόν ο Παντελής Παντελίδης:

“…Σας µεταφέρω σε ένα κέντρο της Ακανθούς εκείνης της εποχής. Είναι Κυρια-
κή 1 µ.µ. ορισµένη ώρα του πλειστηριασµού. Ο Φώτατσος, χωρικός 65-70 χρο-
νών είναι ο χρεώστης. ∆ανείσθηκε πριν 5-6 χρόνια ένα ποσό 100-150 λίρες για
να καλυφθούν τα έξοδα ενός γιατρού. Τα χρόνια ήρθαν δύσκολα και οι καθυστε-
ρήσεις, τόκοι και επιτόκια, τότε 12%, ανέβασαν το χρέος σε 300 λίρες· αγωγές,
παραστάσεις και δικαστικά έξοδα πήραν το χρέος ψηλότερα 400-500 λίρες. Πού
να µπορέσει ο άνθρωπος να αποπληρώσει κι ας ήταν η αξία της περιουσίας του
2.000 λίρες; που να βρει έστω και 50 λίρες; Πουθενά, κανείς δεν του κάνει πίστω-
ση. Κτυπά τις πόρτες συγγενών και φίλων και λίγα απ’ εκεί λίγα από δω µαζεύει
στο χέρι 20 λίρες. Θέλει µ’ αυτές να αγοράσει ... ένα χωράφι του· ένα µονάχα από
την τεράστια περιουσία του. Είναι ένα κοµµάτι κάπου έξη σκάλες, στα Περιστέρ-
κα (σ.σ. τοπωνύµιο της Ακανθούς). Ο δανειστής θα τον λυπόταν και δεν θα πίεζε
σε τούτο το κοµµάτι!

Ο γιος του, Γιώργος, έρχεται στη δηµοπρασία· κάθεται παράµερα, ταπεινός, βου-
βός σε µια γωνιά. Τον βλέπουν οι χωριανοί του και σκύβουν το κεφάλι. ∆ιάχυτη
είναι σ’όλο το κέντρο η ψυχική συγκλόνιση του χρεώστη. Όταν τόσο µεγάλες περι-
ουσίες τίµιων σεβαστών αγροτών εκποιούνται, οι σκέψεις όλου του κόσµου µου-
διάζουν. 

Ο δηµόσιος πλειστηριαστής µε τις αγγελίες (κατάλογος κτηµάτων µε τις εκτιµήσεις
του δανειστού), κοντά του ο δανειστής σοβαρός, αµίλητος.

Βαριά, δυνατή ακούεται η φωνή του δηµοπράτη.
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- Κύριοι. Πωλείται η περιουσία του Φώτατσου κειµένη στην Ακανθούν. Πρώτο
τεµάχιο· χωράφι στην τοποθεσία ... 5 σκάλες 2 προστάθια µε σύνορα ... πωλεί-
ται ολόκληρο 3 λίρες κύριοι.

- 3 λίρες ένα σελίνι· λέγει κάποιος αγοραστής.
- 3 λίρες και µισή· ο δανειστής.
- 3 λίρες ένδεκα σελίνια, ο αγοραστής.
- 4 λίρες ο δανειστής.

Καµιά νέα προσφορά. Ο δηµοπράτης εξακολουθεί:

- Άλα-ούνα 4 λίρες, άλα-τούε 4 λίρες, εάλα ... εάλα ... θα το παραδώσω κύριοι,
και το παραδίνει, εάλα-τρέ.

Το πρώτο κοµµάτι κατακυρούται στον τελευταίο πλειοδότη Α.Β. (σ.σ. Ο τελευταί-
ος πλειοδότης είναι ο δανειστής) αντί 4 λιρών.

Η δηµοπρασία(1) συνεχίζεται και ο δηµοπράτης  φθάνει στο 9 τεµάχιο.

- Το τεµάχιο 9, χωράφι 6 σκάλες, στην τοποθεσία «Περιστέρκα», περιουσία του
Φώτατσου, πωλείται ολόκληρο 10 λίρες κύριοι.

- 11 λίρες ψιθυρίζει ο ιδιοκτήτης.
- 15 λίρες, ο δανειστής.
- 16 λίρες, ο ιδιοκτήτης.
- 20 λίρες, ο δανειστής.
- 20 λίρες, κύριοι, φωνάζει ο δηµοπράτης.

Βουρκώνουν τα µάτια του χρεώστη, ιδιοκτήτη. Κάποιος τον πλησιάζει και του
βάζει 10 λίρες στο χέρι.

- 21 λίρες, ψιθυρίζει τώρα.
- 25 λίρες, ο δανειστής.
- 26 λίρες, ο χρεώστης.
- 30 λίρες, ο δανειστής.

Σηµείωση 1: ∆ηµοπρασία είναι η δηµόσια εκποίηση κινητών ή και ακινήτων αντικειµένων ή
περιουσιακών στοιχείων, τα οποία κατακυρώνονται τελικώς σε όποιον προσφέρει το υψηλότερο
χρηµατικό αντίτιµο. Ο χώρος στον οποίο διενεργείται η δηµοπρασία ονοµάζεται δηµοπρατήριο.
Στην εποχή των τοκογλύφων, το άτοµο το οποίο διενεργούσε τη δηµοπρασία ονοµαζόταν στην
Κύπρο  δηµοπράτης. Οι δηµοπράτες κατά την εκποίηση των περιουσιών των χρεωστών προς όφε-
λος των τοκογλύφων βασίζονταν στις εκτιµήσεις που προσκόµιζαν οι τοκογλύφοι. Οι πράξεις τους
αναγνωρίζονταν από το βρετανικό αποικιοκρατικό καθεστώς.   
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Μικρή παύση, όλοι περίλυποι κοιτάζουν το χρεώστη.

- 30 λίρες και 10 σελίνια, ψιθυρίζει µε δισταγµό.
- 35 λίρες πεισµώνει ο δανειστής.

Ήταν η τελευταία σταγόνα, πικρή φαρµάκι που ξεχείλισε το ποτήρι. Και ορθώνε-
ται το καµπουριασµένο ανάστηµα του δύστυχου χρεώστη, τα χέρια τινάζονται
ψηλά σε θέση ικεσίας και ακούεται σπαρακτικά το παράπονο:

- Μα δεν υπάρχει Θεός;

Και συνεχίζει ο συγγραφέας:

∆εν είναι προϊόν οίστρου λογοτεχνικής έπαρσης η αφήγηση. Είναι ένα συνταρα-
κτικό γεγονός, που αντανακλά αµυδρά το κλίµα εκείνης της εποχής, γεγονός που
το θυµούνται όλοι οι προχωρηµένης ηλικίας Ακανθιώτες.

Και µέσα σε τούτο το χαλασµό κλήθηκε ο θεσµός του Συνεργατισµού να πάρει
θέση ......” 

Πραγµατικά ο συνεργατισµός πήρε θέση. Εξοβέλισε σταδιακά τους τοκογλύ-
φους και συνέβαλε ουσιαστικά στο κτίσιµο ενός νέου, πιο δίκαιου και πιο
ανθρώπινου κοινωνικού συστήµατος. Ενός συστήµατος, που επανέφερε στον
άνθρωπο το χαµόγελο και την ελπίδα. Αυτό το θεσµό καλούνται σήµερα να στη-
ρίξουν οι συνεργατιστές χρησιµοποιώντας τα παραδείγµατα, τη δύναµη και το
σθένος, που τους προσφέρει η συνεργατική ιστορία, αλλά και τα µέσα, που τους
παρέχει η σύγχρονη επιστήµη. Το βιβλίο “Θεωρία Συνεργατικής Οργάνωσης”
πιστεύουµε ότι εµπεριέχει πολλά ερεθίσµατα για περαιτέρω έρευνα και γνώση.   

Ανδρέας Ηρακλέους
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“Στις συνεργατικές
εταιρείες η επιτυχία βρίσκεται
πάντοτε στα χέρια
εκείνων, που µπορούν να συµφωνούν
µεταξύ τους.” (1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σηµείωση 1: Aπό το βιβλίο του Holyoake G.J. “History of Cooperation” που εκδώθηκε το 1906
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ

Μέσα στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργάνωσε η Π.Σ. Συνοµοσπονδία, στις
27 Ιανουαρίου, 2007, µε την ευκαιρία της Γιορτής των Γραµµάτων, έγινε

η παρουσίαση του βιβλίου «Συνεργατισµός 1909 - 2006 (Συνοπτική Θεώρηση)»
και απονεµήθηκε σε τέσσερις κορυφαίους συνεργατιστές το ΜΕΤΑΛΛΙΟ
ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ.

Η ύψιστη τιµή του συνεργατικού κινήµατος απονεµήθηκε στα ακόλουθα πρό-
σωπα: στο Θεόδωρο Παπά 91 ετών, ο οποίος υπηρέτησε µε σθένος το συνεργα-
τισµό από διάφορα συνεργατικά πόστα· στο ∆ηµήτρη Σωφρονίου, 90 ετών, ο
οποίος εκφράζει τον αγωνιζόµενο αγνό συνεργατιστή της κυπριακής υπαίθρου·
στο Χρίστο Κουρτελλάρη, 88 ετών, ο οποίος αγωνίστηκε από τα έδρανα της
Βουλής των Αντιπροσώπων, για να περιφρουρήσει και να προαγάγει τα συνερ-
γατικά συµφέροντα και στον αείµνηστο Μαρίνο Γεωργίου, ο οποίος µε τις πρά-
ξεις του περιφρόνησε το θάνατο, για να αναγεννηθεί το συνεργατικό όραµα και
να έλθει το χαµόγελο στα χείλη των εκτοπισµένων συγχωριανών του.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σε κάθε οργανισµό, ο οποίος ασκεί οικονοµική δραστηριότητα, ανεξάρτη-
τα από τη φύση του, απαιτείται η εφαρµογή ορθής διοικητικής οργάνω-
σης. Με την έννοια διοικητική οργάνωση στις συνεργατικές εταιρείες,

νοείται η δοµική συγκρότηση τους, η οποία κατοχυρώνει την κυριαρχία των
µελών και διασφαλίζει τις βασικές επιχειρηµατικές λειτουργίες τους, έτσι ώστε
ο εφοδιασµός, η παραγωγή και η διάθεση των παραγοµένων προϊόντων και των
προσφεροµένων υπηρεσιών να επιτελούνται απρόσκοπτα και προς όφελος των
µελών τους.    

Η διοικητική οργάνωση στις συνεργατικές εταιρείες παρουσιάζει ορισµένες ιδι-
αιτερότητες, στις οποίες θα γίνει η δέουσα αναφορά στη συνέχεια. Γενικά µπο-
ρεί να λεχθεί ότι η διοικητική οργάνωση µιας συνεργατικής εταιρείας επιβάλλε-
ται να είναι αυστηρά ενταγµένη µέσα στα πλαίσια, που καθορίζονται από τις
Συνεργατικές Αρχές και τις Συνεργατικές Αξίες. Σε διαφορετική περίπτωση, η
εταιρεία θα απολέσει τη συνεργατική ταυτότητα της και συνεπώς το δικαίωµα
της να ονοµάζεται συνεργατική ή θα φέρει κατ’ επίφαση αυτό το χαρακτηρισµό.  

Α. ΕΙ∆ΟΠΟΙΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Το περιεχόµενο της συνεργατικής διοικητικής οργάνωσης, το οποίο προσδιορί-
σθηκε συνοπτικά πιο πάνω, διαφέρει σηµαντικά από το περιεχόµενο της διοικη-
τικής οργάνωσης των εταιρειών κεφαλαίου. Η ειδοποιός διαφορά µεταξύ της
συνεργατικής και της κεφαλαιοκρατικής διοικητικής οργάνωσης έγκειται στο
σκοπούµενο αποτέλεσµα.

Η κεφαλαιοκρατική διοικητική οργάνωση θεωρεί ως υπέρτατη αξία το κεφά-
λαιο και αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του. Υπέρτατη επιδίωξη της είναι να επι-
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φέρει στο κεφάλαιο το µέγιστο δυνατό κέρδος καταβάλλοντας προς τούτο την
ελάχιστη δυνατή θυσία. Όλες οι εξουσίες και όλα τα δικαιώµατα ασκούνται από
τους φορείς του κεφαλαίου προς όφελος τους. Πολύ συχνά µάλιστα ασκούνται
από πολύ µικρές οµάδες, τα µέλη των οποίων είναι κάτοχοι της πλειονότητας
του µετοχικού κεφαλαίου. Στην προκείµενη περίπτωση το κεφάλαιο ιεραρχείται
ψηλότερα από τον άνθρωπο µε αποτέλεσµα η διοίκηση να συµπεριφέρεται αλα-
ζονικά και να είναι ολιγαρχική και αυταρχική.

Αντίθετα η συνεργατική διοικητική οργάνωση δεν προσδίδει καµιά αξία στον
αριθµό ή στο χρηµατικό αντίκρισµα  των συνεταιριστικών µερίδων που κατέχει
το κάθε µέλος. Όλες οι εξουσίες και όλα τα δικαιώµατα της διοίκησης πηγάζουν
από την ιδιότητα του ατόµου ως µέλους της συνεργατικής εταιρείας και όχι από
το ύψος της συµµετοχής του στο συνεταιριστικό κεφάλαιο. Συνεπώς η συνερ-
γατική διοικητική οργάνωση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των οικονοµικών
αναγκών και των κοινωνικών επιδιώξεων καθολικά όλων των µελών. Η πραγ-
µατικότητα αυτή καθιστά τη διοίκηση δηµοκρατική και ανάλογες τις µεθόδους
που χρησιµοποιεί για την εφαρµογή της διοικητικής οργάνωσης.

Η δηµοκρατικότητα, η οποία χαρακτηρίζει τη  διοικητική οργάνωση, που εφαρ-
µόζεται στις συνεργατικές εταιρείες αποτελεί απόρροια των Συνεργατικών
Αρχών και των Συνεργατικών Αξιών. Κατοχυρώνεται µε τη συµπερίληψη της
στους κανονισµούς λειτουργίας (καταστατικό) της κάθε συνεργατικής εταιρείας
και γενικότερα στο θεσµικό πλαίσιο, που ισχύει σε κάθε χώρα. Παρατηρούνται
βεβαίως ορισµένες διαφορές ανάλογα µε τα δεδοµένα της κάθε εταιρείας ή και
ανάλογα µε τα δεδοµένα της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η κάθε εται-
ρεία.    

Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

Το θεσµικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την ίδρυση και τη λειτουργία των συνεργα-
τικών εταιρειών δεν διαφέρει κατά πολύ από χώρα σε χώρα. Όλα τα εθνικά
θεσµικά πλαίσια είναι προσαρµοσµένα στις παραµέτρους του ίδιου συστήµατος,
το οποίο καθορίζεται από τις Συνεργατικές Αρχές και τις Συνεργατικές Αξίες.

Το  θεσµικό πλαίσιο κατά κανόνα περιλαµβάνει: 

α. Τη βασική νοµοθεσία, η οποία διασφαλίζει τη νοµική προσωπικότητα των
συνεργατικών εταιρειών και περιέχει τις αναγκαίες πρόνοιες, που απαιτού-
νται για την ίδρυση και τη λειτουργία τους. 
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β. Τους θεσµούς, οι οποίοι αποτελούν προέκταση της βασικής νοµοθεσίας και
διασφαλίζουν την πρακτική εφαρµογή της.

γ. Τα καταστατικά των συνεργατικών εταιρειών (ειδικοί κανονισµοί), στα οποία,
µέσα στα πλαίσια της βασικής νοµοθεσίας και των θεσµών, προβλέπονται οι
σκοποί και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας τους.

Ειδικότερα στο καταστατικό της συνεργατικής εταιρείας περιέχεται το απαραί-
τητο νοµικό υπόβαθρο για τη διοικητική οργάνωση της, ορίζεται το όνοµα, η
διεύθυνση και η περιοχή των εργασιών της, καθορίζονται οι σκοποί για τους
οποίους ιδρύθηκε, τα προσόντα, οι όροι και ο τρόπος εγγραφής των µελών, τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών, προβλέπονται τα όργανα της εται-
ρείας, ρυθµίζεται ο τρόπος εκλογής των διοικητικών της οργάνων, ο τρόπος διά-
θεσης των πλεονασµάτων και δηµιουργίας κεφαλαίων, ο τρόπος διανοµής της
περιουσίας της σε περίπτωση διάλυσης της και οτιδήποτε άλλο βοηθά στην
οµαλή λειτουργία της και δεν αντίκειται στη νοµοθεσία, στους θεσµούς και στις
Συνεργατικές Αρχές.

Το καταστατικό αποτελεί στην πραγµατικότητα το σύνολο των συµφωνιών τις
οποίες τα µέλη συνάπτουν µε την εταιρεία τους. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο επι-
βάλλεται να είναι συνταγµένο µε µεγάλη προσοχή και σε καµιά περίπτωση δεν
πρέπει να περιέχει πρόνοιες που να συγκρούονται µε το υπόλοιπο θεσµικό πλαί-
σιο και τις καθιερωµένες Συνεργατικές Αρχές. Πρέπει να είναι διατυπωµένο µε
σαφήνεια, σε γλώσσα κατανοητή από τα µέλη και να τροποποιείται ύστερα από
σχολαστική µελέτη και πάντοτε µε τις προβλεπόµενες θεσµικές διαδικασίες.

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Τα βασικά συστήµατα διοίκησης των συνεργατικών εταιρειών, τα οποία χρησι-
µοποιούνται και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το δυαδικό σύστη-
µα διοίκησης και το µονιστικό σύστηµα διοίκησης. Η κάθε χώρα εφαρµόζει
το ένα από τα δύο συστήµατα είτε αυτούσιο είτε µε ορισµένες διαφοροποιήσεις,
οι οποίες προσαρµόζουν το σύστηµα στα δεδοµένα και τις ανάγκες της χώρας.
Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας (SCE) εφαρµόζεται επι-
λεκτικά το ένα από τα δύο συστήµατα. Ο Κανονισµός 1435/2003 προβλέπει µε
σαφήνεια το περιεχόµενο των δύο συστηµάτων.       

Γ.α. ∆υαδικό Σύστηµα ∆ιοίκησης

Σύµφωνα µε το δυαδικό σύστηµα, τα βασικά όργανα διοίκησης είναι η γενική
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συνέλευση των µελών, για την οποία θα γίνει εκτενής αναφορά στη συνέχεια, το
εποπτικό όργανο και το διευθυντικό όργανο. 

Τα µέλη του εποπτικού οργάνου ορίζονται και ανακαλούνται από τη γενική
συνέλευση. Το εποπτικό όργανο ελέγχει τη διοίκηση, που ασκεί το διευθυντικό
όργανο. ∆εν µπορεί να ασκήσει το ίδιο διοικητική εξουσία στη συνεργατική
εταιρεία ούτε µπορεί να την εκπροσωπεί έναντι τρίτων. Εκπροσωπεί στην ουσία
τη συνεργατική εταιρεία έναντι του διευθυντικού οργάνου. 

Το εποπτικό όργανο εκλέγει µεταξύ των µελών του πρόεδρο, ο οποίος έχει την
αρµοδιότητα να συγκαλεί το όργανο και να διευθύνει τις εργασίες του. Ο αριθ-
µός των µελών του εποπτικού οργάνου και οι κανόνες καθορισµού του ορίζο-
νται από το θεσµικό πλαίσιο, που ισχύει σε κάθε χώρα. 

Το διευθυντικό όργανο απαρτίζεται από ένα ή περισσότερα άτοµα σύµφωνα µε
το ισχύον εθνικό θεσµικό πλαίσιο. Τα µέλη του διευθυντικού οργάνου διορίζο-
νται και ανακαλούνται είτε από το εποπτικό όργανο είτε από τη γενική συνέ-
λευση. Το διευθυντικό όργανο ασκεί τη διοίκηση της συνεργατικής εταιρείας
και την εκπροσωπεί έναντι τρίτων και ενώπιον των δικαστηρίων.

Σε περίπτωση που το διευθυντικό όργανο αποτελείται από περισσότερα του ενός
ατόµων, εκλέγει µεταξύ των µελών του πρόεδρο σύµφωνα µε τις διατάξεις του
θεσµικού πλαισίου. Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του διευθυντικού
οργάνου και διευθύνει τις εργασίες του. 

Γ.β. Μονιστικό Σύστηµα ∆ιοίκησης

Σύµφωνα µε το µονιστικό σύστηµα, τα όργανα διοίκησης µιας συνεργατικής
εταιρείας είναι η γενική συνέλευση των µελών και ένα διοικητικό όργανο (∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο). Το διοικητικό όργανο ορίζεται και ανακαλείται από τη γενι-
κή συνέλευση. Έχει την αρµοδιότητα να ασκεί τη διοίκηση της συνεργατικής
εταιρείας και να την εκπροσωπεί έναντι των τρίτων και ενώπιον των δικαστη-
ρίων. Ο αριθµός των µελών του, οι κανόνες επιλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας
του σώµατος κ.λπ. ρυθµίζονται από το θεσµικό πλαίσιο.

Το διοικητικό όργανο εκλέγει µεταξύ των µελών του πρόεδρο, ο οποίος έχει την
εξουσία να συγκαλεί τις συνεδριάσεις του οργάνου και να διευθύνει τις εργασίες
τους.

Ανεξάρτητα από το σύστηµα διοικητικής οργάνωσης, που επιλέγει η κάθε
συνεργατική εταιρεία, θα πρέπει να ορίζονται στο καταστατικό της οι κατηγο-
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ρίες των πράξεων για τις οποίες απαιτείται, στο µεν δυαδικό σύστηµα, ρητή
απόφαση είτε του εποπτικού οργάνου  ή έγκριση της γενικής συνέλευσης, στο
δε µονιστικό σύστηµα, ρητή απόφαση είτε του διοικητικού οργάνου ή έγκριση
της γενικής συνέλευσης. 

∆. ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα όργανα µιας συνεργατικής εταιρείας, τα οποία είναι επιφορτισµένα µε το
έργο της διοικητικής οργάνωσης, διακρίνονται στα αιρετά και στα µη αιρετά
διοικητικά όργανα. 

Αιρετά διοικητικά όργανα: Τα αιρετά διοικητικά όργανα είναι εκείνα, τα οποία
εκλέγονται από τα µέλη και συνεπώς είναι περιβεβληµένα µε το κύρος, που
απορρέει από την κυριαρχία των µελών. Στα όργανα αυτά υπάγονται το διοικη-
τικό συµβούλιο, το εποπτικό συµβούλιο και στις πλείστες χώρες οι µηχανισµοί
ελέγχου. Τα αιρετά διοικητικά όργανα είναι υπόλογα στη γενική συνέλευση των
µελών και λογοδοτούν σε αυτή για όλες τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους, που
έχουν σχέση µε τις υποθέσεις της εταιρείας.

Μη αιρετά διοικητικά όργανα: Τα µη αιρετά διοικητικά όργανα είναι εκείνα,
τα οποία διορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο και σε αυτά περιλαµβάνονται
ο γενικός διευθυντής, ο γραµµατέας, το υπόλοιπο διευθυντικό προσωπικό και οι
άλλοι υπάλληλοι της εταιρείας. Τα µη αιρετά διοικητικά όργανα είναι υπόλογα
στο διοικητικό συµβούλιο µε καθορισµένες διαδικασίες, οι οποίες συναρτώνται
µε το µέγεθος της εταιρείας, το είδος της εταιρείας κ.λ.π.

Τα όργανα µιας συνεργατικής εταιρείας θα µπορούσε περαιτέρω να διακριθούν
στα θεσµικά όργανα, δηλαδή, σε εκείνα που προβλέπονται σαφώς από το θεσµι-
κό πλαίσιο και στα µη θεσµικά όργανα, τα οποία δεν προβλέπονται από το
θεσµικό πλαίσιο, αλλά δηµιουργούνται για τη διασφάλιση της εύρυθµης λει-
τουργίας της εταιρείας.

Σύµφωνα µε τη διεθνή συνεργατική πρακτική, τα βασικά όργανα µιας συνεργα-
τικής εταιρείας είναι η γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο, το εποπτι-
κό συµβούλιο, το ανώτατο εκτελεστικό όργανο και το όργανο ελέγχου.

∆.α. Η Γενική Συνέλευση 

Η γενική συνέλευση συγκαλείται κατά κανόνα από το διοικητικό συµβούλιο και
αποτελεί την έκφραση της κυριαρχίας των µελών. Συγκεντρώνει το σύνολο των
µελών στις περιπτώσεις των πρωτοβάθµιων συνεργατικών εταιρειών ή αντιπρο-
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σωπεύει το σύνολο των µελών στις περιπτώσεις των δευτεροβάθµιων και τριτο-
βάθµιων συνεργατικών εταιρειών. Αποτελεί την πηγή κάθε εξουσίας και κάθε
αρχής. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη γενική συνέλευση έχουν όλα τα µέλη της συνεργατι-
κής εταιρείας. Η γενική συνέλευση, τηρώντας το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, µπο-
ρεί να λαµβάνει αποφάσεις για κάθε θέµα, το οποίο αφορά τη συνεργατική εται-
ρεία. Οι αποφάσεις της είναι δεσµευτικές για όλα τα µέλη, ανεξάρτητα εάν είναι
παρόντα ή όχι στη γενική συνέλευση. Οι αποφάσεις, τηρούµενης της σχετικής
πρόνοιας της δεύτερης συνεργατικής Αρχής, “ένα άτοµο µία ψήφος”, λαµβάνο-
νται µε απλή πλειοψηφία των παρευρισκοµένων µελών εκτός των περιπτώσεων
εκείνων για τις οποίες το θεσµικό πλαίσιο ορίζει αυξηµένη πλειοψηφία, όπως
είναι για παράδειγµα η τροποποίηση του καταστατικού.  

Η γενική συνέλευση συνήθως συνέρχεται τακτικά µια φορά το χρόνο και έκτα-
κτα, όταν ανακύπτουν θέµατα, τα οποία, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο, δικαι-
ολογούν τη σύγκληση της. Το θεσµικό πλαίσιο καθορίζει λεπτοµερώς τις διαδι-
κασίες, τους τρόπους και τα χρονικά περιθώρια, που πρέπει να εφαρµοσθούν για
τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, καθώς επίσης και τις διαδικασίες διεξα-
γωγής των εργασιών της. 

Αρµοδιότητες της γενικής συνέλευσης: Η γενική συνέλευση έχει αρµοδιότη-
τα να ελέγχει τις πράξεις και τις παραλείψεις των διοικητικών οργάνων, οι οποί-
ες µεσολάβησαν κατά το χρονικό διάστηµα, που διέρρευσε από την προηγούµε-
νη γενική συνέλευση. Μέσα στα πλαίσια της αρµοδιότητας της αυτής, ελέγχει
τα πεπραγµένα και τους λογαριασµούς του προηγούµενου έτους. Εκλέγει τα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου, του εποπτικού συµβουλίου και συνήθως του
οργάνου, το οποίο θα είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο της συνεργατικής εται-
ρείας. Αποφασίζει για τη διάθεση των πλεονασµάτων της προηγούµενης οικο-
νοµικής χρήσης, των οποίων η διανοµή δεν προβλέπεται από το καταστατικό.
Εγκρίνει ή τροποποιεί το καταστατικό, εξετάζει παράπονα των µελών τα οποία
θεωρούν τους εαυτούς τους αδικηµένους από αποφάσεις του διοικητικού συµ-
βουλίου, αποφασίζει για τη διάλυση της συνεργατικής εταιρείας και γενικά έχει
τη νοµική δυνατότητα να επιληφθεί οιουδήποτε θέµατος, το οποίο αφορά την
εταιρεία και να πάρει τις αποφάσεις που θεωρεί ορθές.

Ειδική ή εξαιρετική γενική συνέλευση: Όταν η συνεργατική εταιρεία έχει να
αντιµετωπίσει πολύ σοβαρά θέµατα, όπως είναι η τροποποίηση του καταστατι-
κού της, η διάλυση της κ.λ.π. τότε συγκαλείται έκτακτα ειδική ή εξαιρετική, όπως
διαφορετικά λέγεται, γενική συνέλευση, η οποία επιλαµβάνεται των θεµάτων
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αυτών. Η ειδική γενική συνέλευση συνήθως συγκαλείται από το διοικητικό συµ-
βούλιο, αλλά το θεσµικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στα µέλη ή και σε άλλους
φορείς να συγκαλέσουν ειδική γενική συνέλευση καθορίζοντας προς τούτο
αυστηρά τους επιβαλλόµενους τρόπους και τις ενδεικνυόµενες διαδικασίες.

Η ειδική γενική συνέλευση δεν έχει απεριόριστες εξουσίες. Έχει τη δυνατότητα
να πάρει αποφάσεις µόνο στα θέµατα, τα οποία οδήγησαν στη σύγκληση της και
περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Οι αποφάσεις λαµβάνονται συνήθως
µε αυξηµένη πλειοψηφία και έχουν την ίδια ισχύ µε τις αποφάσεις της τακτικής
γενικής συνέλευσης.

∆.α.1. ∆ιαδικασία Eξέτασης Θέµατος της Hµερήσιας ∆ιάταξης

Η γενική συνέλευση εξετάζει τα θέµατα, τα οποία είναι καταγεγραµµένα στην
ηµερήσια διάταξη. Η συνήθης διαδικασία, που εφαρµόζεται κατά την εξέταση
ενός θέµατος, αποτελείται από τέσσερα διαδοχικά στάδια. Στο πρώτο στάδιο τα
µέλη ενηµερώνονται από τα διοικητικά όργανα για το περιεχόµενο του υπό
συζήτηση θέµατος. Στο δεύτερο διεξάγεται συζήτηση µε βάση την ενηµέρωση
που έγινε, στο τρίτο στάδιο η διοίκηση συνθέτει τις απόψεις και στο τελευταίο
στάδιο τα µέλη, που συγκροτούν τη γενική συνέλευση, λαµβάνουν τις σχετικές
αποφάσεις, οι οποίες είναι οριστικές και δεσµευτικές για τη συνεργατική εται-
ρεία.

Η ενηµέρωση των µελών γίνεται από τα εντεταλµένα από το θεσµικό πλαίσιο
όργανα της εταιρείας. Η ενηµέρωση θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

α. Να είναι πλήρης, δηλαδή να επεκτείνεται και να καλύπτει επαρκώς όλες τις
πτυχές του θέµατος. 

β. Να είναι διατυπωµένη µε σαφήνεια και σε γλώσσα, που να γίνεται κατανοη-
τή από τα µέλη ή τουλάχιστον από την πλειοψηφία των µελών.

γ. Να είναι ουσιαστική υπό την έννοια ότι θα προβάλλονται και θα υπογραµµί-
ζονται τα σηµαντικά στοιχεία και δεν θα εµπλέκονται άλλα θέµατα, τα οποία
ενδεχοµένως να είναι παρεµφερή ή σοβαρά, αλλά άσχετα µε το αντικείµενο.
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δ. Να είναι ακριβής, πλήρως αληθής και να στοχεύει να κεντρίσει το ενδιαφέ-
ρον των µελών, για να ασκήσουν καλόπιστα την κριτική τους και να εκφρά-
σουν εποικοδοµητικά τις απόψεις τους.

Πρώτο στάδιο: ενηµέρωση

Το στάδιο της ενηµέρωσης είναι θεµελιακής σηµασίας, γιατί ανάλογα µε την
ποιότητα της εργασίας που θα επιτελεσθεί, θα εξαρτηθεί το επίπεδο της εργα-
σίας που θα ακολουθήσει και ασφαλώς η ορθότητα της απόφασης, που τελικά
θα ληφθεί. Τα µέλη, στα οποία ανήκει η εταιρεία, έχουν το δικαίωµα να ενηµε-
ρώνονται σωστά. Η σωστή ενηµέρωση θα εξωθήσει τα µέλη να εγκύψουν στις
αιχµές των προβληµάτων και όχι να ασχολούνται είτε  µε τις  επουσιώδεις πτυ-
χές τους είτε να σιωπούν, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Άλλωστε, τα
σωστά και πλήρως  ενηµερωµένα µέλη έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν τις
ορθότερες αποφάσεις, οι οποίες σε τελευταία ανάλυση και την ίδια τη διοίκηση
βοηθούν, αλλά και τα δικά τους συµφέροντα προαγάγουν.

Βεβαίως το µορφωτικό επίπεδο και η τεχνοκρατική γνώση διαφέρει από µέλος
σε µέλος. Το γεγονός αυτό αυξάνει την ευθύνη των διοικητικών οργάνων να
προβαίνουν στην κατάλληλη ενηµέρωση από τη µια και από την άλλη να µερι-
µνούν για τον εµπλουτισµό του γνωσιολογικού υπόβαθρου των µελών µε τις
αναγκαίες πληροφορίες. Για παράδειγµα, αν στη γενική συνέλευση ενός πιστω-
τικού ιδρύµατος αναφερθεί ότι τα δάνεια των οποίων οι δόσεις δεν καταβάλλο-
νται κανονικά ανέρχονται στο 15%, το κάθε µέλος θα ερµηνεύσει το δείκτη
αυτό µε τα δικά του υποκειµενικά κριτήρια. Αν όµως ταυτόχρονα αναφερθεί ότι
το ανεκτό όριο των δανείων, που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην αποπληρω-
µή τους, τεχνοκρατικά θεωρείται το 18%, τότε το µέλος σίγουρα θα οδηγηθεί
στο συµπέρασµα ότι το ποσοστό των καθυστερηµένων δανείων, που αναφέρθη-
κε από τη διοίκηση, δεν αποτελεί στοιχείο ανησυχίας.     

Συχνά βέβαια, και αυτό είναι φαινόµενο που παρατηρείται σε πολλές χώρες, οι
διοικήσεις µε σκοπό να αποφύγουν την κριτική, χρησιµοποιούν αυστηρά τεχνο-
κρατική γλώσσα, η οποία γίνεται κατανοητή µόνο από άτοµα, που είναι εξοι-
κειωµένα µε τις λογιστικές έννοιες ή µε την ορολογία της οικονοµικής επιστή-
µης. Σε αυτή την περίπτωση το µέλος ακούει και σιωπά. ∆εν του δίδεται η ευκαι-
ρία να διαµορφώσει γνώµη µε αποτέλεσµα, όταν θα έρθει η ώρα των αποφάσε-
ων να ψηφίζει, είτε ανάλογα µε το κλίµα που έχει δηµιουργηθεί, είτε ανάλογα
µε τη συµπεριφορά ή και τις προσρήσεις  των διπλανών του, είτε ανάλογα µε
εκείνο που εκτιµά ότι δεν θα δυσαρεστήσει τη διοίκηση. Τα φαινόµενα αυτά
είναι νοσηρά και πρέπει να αποφεύγονται.
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∆εύτερο στάδιο: συζήτηση

Κατά το δεύτερο στάδιο, τα µέλη υποβάλλουν τις διευκρινιστικές ερωτήσεις
τους και καταθέτουν τις απόψεις και τους προβληµατισµούς τους επί του θέµα-
τος για το οποίο θα κληθούν στη συνέχεια να αποφασίσουν. Η συζήτηση επι-
βάλλεται να είναι ήρεµη, συναδελφική, εποικοδοµητική και καρποφόρα. Η
όξυνση και η άγονη αντιπαράθεση, είτε µεταξύ των µελών, είτε µεταξύ των
µελών και της διοίκησης, πρέπει να αποφεύγονται. Η διοίκηση στο στάδιο αυτό
οφείλει να ακούει τα µέλη µε προσοχή και να λαµβάνει υπόψη τις απόψεις και
τους προβληµατισµούς τους. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να δηµιουργεί την
εντύπωση ότι θέλει να χρησιµοποιήσει τα µέλη για τη νοµική κάλυψη αποφά-
σεων τις οποίες έχει πάρει σε προγενέστερο χρόνο.

Η οµαλή εξέλιξη της συζήτησης εξαρτάται βεβαίως από τη φύση του θέµατος
και από το βαθµό που επηρεάζει τα οικονοµικά συµφέροντα των µελών. Κυρίως
όµως εξαρτάται από τη “δηµοκρατική τάξη”, την οποία η διοίκηση θα καταφέ-
ρει να εµφυσήσει στα άτοµα που συµµετέχουν στη γενική συνέλευση. Το άνοιγ-
µα καταλόγου οµιλητών και η αυστηρή τήρηση του χωρίς επιλεκτικές προτε-
ραιότητες, αποτελεί το πλαίσιο, στο οποίο θα εξελιχθεί η συζήτηση. 

Παράλληλα η διοίκηση οφείλει να δίνει σαφείς, ουσιαστικές και σύντοµες απα-
ντήσεις χωρίς να καταχράται, για τους δικούς της λόγους, τον χρόνο µε την αξιο-
ποίηση της πλεονεκτικής θέσης που κατέχει. ∆εν είναι σπάνιο το φαινόµενο
εξάντλησης του χρόνου µε µακροσκελείς απαντήσεις, για να περιοριστεί έτσι η
άσκηση κριτικής ή, για να εγκριθούν θέµατα και να ληφθούν αποφάσεις χωρίς
να δίνεται η απαιτούµενη σηµασία στην αντίθετη άποψη. Η γρήγορη διεκπεραί-
ωση των ζητηµάτων που τίθενται από τα µέλη, προϋποθέτει τη λεπτοµερειακή
προετοιµασία της διοίκησης της εταιρείας. Όταν η διοίκηση προετοιµαστεί
καλά µπορεί να εκτιµήσει ποιες  ερωτήσεις θα υποβληθούν και να ετοιµάσει τις
απαντήσεις που θα δώσει ή και να προσκοµίσει τα στοιχεία, τα οποία ενδεχοµέ-
νως θα χρειαστεί, για να τις τεκµηριώσει.

Πρόσθετα η διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών ή µεταξύ των µελών και της
διοίκησης δηµιουργεί δυσφορία στα υπόλοιπα µέλη και είναι ορθό να αποφεύ-
γεται. Όταν ένα µέλος υποβάλλει στη διοίκηση ένα ερώτηµα ή εκφράζει ένα
προβληµατισµό αναµένοντας µια απάντηση ή ένα σχολιασµό, ουσιαστικά θέτει
ένα θέµα στη γενική συνέλευση. Η διοίκηση συνεπώς δεν θα απαντήσει στο
µέλος µε σκοπό να ικανοποιήσει το ερώτηµα του, αλλά θα απαντήσει στη γενι-
κή συνέλευση, γιατί το ερώτηµα ενδεχοµένως να αφορά πολύ περισσότερα
άτοµα πέραν από το άτοµο που το υποβάλλει.
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Σχήµα 2: Οργανωτική δοµή µιας συνεργατικής εταιρείας. Ανώτατη πηγή κάθε εξουσίας είναι τα
µέλη, τα οποία συγκροτούν τη γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση εκλέγει το διοικητικό συµ-
βούλιο και διορίζει τους εξωτερικούς ελεγκτές. Το διοικητικό συµβούλιο διορίζει το ανώτατο
εκτελεστικό όργανο, τον εσωτερικό ελεγκτή και το άλλο υπαλληλικό προσωπικό. Οι εξωτερικοί
ελεγκτές ενηµερώνουν τη γενική συνέλευση για τα αποτελέσµατα του ελέγχου. Ο εσωτερικός ελε-
γκτής δίδει αναφορά για την εργασία του στο διοικητικό συµβούλιο. Το διοικητικό συµβούλιο
εισηγείται στη γενική συνέλευση και η γενική συνέλευση αποφασίζει. Το ανώτατο εκτελεστικό
όργανο κάνει εισηγήσεις στο διοικητικό συµβούλιο και αυτό λαµβάνει τις αποφάσεις. Το υπαλ-
ληλικό προσωπικό υποβάλλει τις εισηγήσεις του στο ανώτατο εκτελεστικό όργανο που τις διαχει-
ρίζεται ανάλογα.
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Τρίτο στάδιο: σύνθεση

Κατά το τρίτο στάδιο, η διοίκηση συνθέτει τις διάφορες απόψεις, που εκφρά-
στηκαν από τα µέλη και προσαρµόζει ανάλογα τη δική της θέση επί του θέµα-
τος, εάν κρίνει ότι η προσαρµογή θα αποβεί προς το συµφέρον της εταιρείας.
Στο τέλος θέτει στην κρίση των µελών την τελική της εισήγηση ή, εάν διαπι-
στώσει ότι υπάρχουν έντονες και επίµονες απόψεις,  θέτει στην κρίση των
µελών περισσότερες από µία εισηγήσεις ανάλογα µε την περίπτωση.

Τέταρτο στάδιο: απόφαση

Τα µέλη ύστερα από τη λεπτοµερειακή ενηµέρωση που τους έγινε κατά το
πρώτο στάδιο και τις απαντήσεις που πήραν στα ερωτήµατα που υπέβαλαν κατά
το δεύτερο στάδιο, µπορούν, µε αντικειµενικά κριτήρια, να αποφασίσουν για το
θέµα που τέθηκε προς εξέταση. Οι αποφάσεις που θα πάρουν, κατά κανόνα και
λαµβανοµένων υπόψη των δεδοµένων που υπάρχουν τη στιγµή που λαµβάνο-
νται, θα είναι ορθές. Οι αποφάσεις είναι δεσµευτικές για την εταιρεία και η διοί-
κηση είναι υποχρεωµένη να προχωρήσει στην εφαρµογή τους.

∆.α.2. Η Aποτελεσµατικότητα της Φωνής των Mελών

Οι συνεργατικές εταιρείες είναι κοινές επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν απο-
κλειστικά στα µέλη τους ως φυσικά πρόσωπα. ∆εν ανήκουν στο κεφάλαιο των
µελών τους. Το ύψος της συµµετοχής των µελών στο µετοχικό κεφάλαιο της
συνεργατικής εταιρείας δεν επηρεάζει ούτε τις αποφάσεις που λαµβάνονται
ούτε τη βαρύτητα των απόψεων, που το κάθε ένα εκφράζει. 

Στις εταιρείες κεφαλαίου επικρατεί ακριβώς το αντίθετο. Οι αποφάσεις λαµβά-
νονται ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο και κατά
κανόνα η άποψη του ισχυρού µετόχου έχει µεγαλύτερη βαρύτητα. Οι αποφάσεις
συνήθως λαµβάνονται από µια µικρή οµάδα ατόµων, που έχει όµως στην κατο-
χή της το µεγαλύτερο ποσοστό του κεφαλαίου της εταιρείας. Ο µικρός µέτοχος
απλώς προσκαλείται στη γενική συνέλευση για να ικανοποιείται η απαίτηση του
νόµου. Η άποψη του ουδεµία αξία έχει.

Aντίθετα στις συνεργατικές εταιρείες, που το µέλος είναι τοποθετηµένο υπερά-
νω οποιασδήποτε άλλης αρχής ή αξίας, ο λόγος του έχει βαρύτητα. Αυτό πρέπει
να το γνωρίζει το µέλος. Η άποψη του έχει την ίδια ακριβώς αξία µε εκείνη των
υπολοίπων µελών. Συνεπώς η συµµετοχή του µέλους στα συνεργατικά δρώµε-
να και η ενεργός παρουσία του στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας έχει µεγά-
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λη σηµασία. Έχει το δικαίωµα να εκφράσει την άποψη του ελεύθερα και η
άποψη του να αξιολογηθεί µε σεβασµό από τους συναδέλφους του. Έχει τη
δυνατότητα να εισηγηθεί αλλαγές και να επηρεάσει τις αποφάσεις, αν οι από-
ψεις του αξιολογηθούν θετικά από τους υπόλοιπους. Κατά συνέπεια η φυσική
συµµετοχή του κυρίως στις γενικές συνελεύσεις είναι σηµαντική.

Όπως συµβαίνει σε πολλές χώρες έτσι και στην Κύπρο η παρουσία των µελών
στις γενικές συνελεύσεις είναι περιορισµένη. Ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να
συµµετέχουν στη διαδικασία όλα τα µέλη. Είναι όµως παράδοξο σε µια εταιρεία
που έχει χιλιάδες µέλη να συµµετέχουν στη γενική συνέλευση της µόνο µερικές
δεκάδες. Αυτή η κατάσταση πιθανό να βολεύει τη διοίκηση, διότι περιορίζει τις
πηγές άσκησης κριτικής, αλλά σίγουρα αποστερεί την εταιρεία να αξιοποιήσει
τον πλούτο της γνώσης, που διαθέτουν τα µέλη της.

Οι µεγάλες συνεργατικές εταιρείες πολλών χωρών του εξωτερικού, που έχουν
χιλιάδες µέλη, πραγµατοποιούν τοπικές ή περιφερειακές συνελεύσεις, στις
οποίες ακούγονται όλες οι απόψεις και εκλέγονται τα µέλη, που θα λάβουν
µέρος στις εργασίες της γενικής συνέλευσης. Με αυτή τη διαδικασία οι εκλεγ-
µένοι αντιπρόσωποι µεταφέρουν στη γενική συνέλευση τις κυριότερες απόψεις
της πλειοψηφίας των µελών. Οι απόψεις αυτές, είτε εκφράζονται υπό µορφή
κριτικής είτε υπό µορφή εισηγήσεων, εµπλουτίζουν τη σκέψη και ενισχύουν την
παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης. 

∆.β. ∆ιοικητικό Συµβούλιο (Επιτροπεία)

Στις συνεργατικές εταιρείες, όπως έχει αναφερθεί ήδη, η πηγή κάθε εξουσίας είναι
τα µέλη, τα οποία αποφασίζουν συλλογικά µέσα στα πλαίσια των γενικών συνε-
λεύσεων τους. Είναι όµως εκ των πραγµάτων αδύνατο η γενική συνέλευση των
µελών να διαχειρίζεται τις καθηµερινές υποθέσεις της εταιρείας και να λαµβάνει
αποφάσεις στα θέµατα, που αναφύονται ανά πάσα στιγµή και χρήζουν άµεσης
αντιµετώπισης. Για το λόγο αυτό, η συνέλευση των µελών εκχωρεί σηµαντικό
µέρος των αρµοδιοτήτων της στο διοικητικό συµβούλιο, το οποίο η ίδια εκλέγει.

Το διοικητικό συµβούλιο περαιτέρω είναι υποχρεωµένο να ενεργεί και να απο-
φασίζει µε βάση τις διατάξεις του καταστατικού, το οποίο εγκρίνεται από τα
µέλη και συνάδει απόλυτα µε τις πρόνοιες του υπόλοιπου θεσµικού πλαισίου.
∆εν µπορεί να αποφασίζει για θέµατα, τα οποία δεν προβλέπονται ρητώς στο
καταστατικό. Σε περίπτωση που κληθεί να αποφασίσει για θέµατα, που δεν προ-
βλέπονται ρητώς στο καταστατικό, είναι υποχρεωµένο να θέσει τα θέµατα αυτά
στη γενική συνέλευση, για να πάρει τις σχετικές αποφάσεις και ακολούθως να
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ενεργήσει. Για παράδειγµα, το διοικητικό συµβούλιο δεν νοµιµοποιείται χωρίς
ρητή σχετική διάταξη στο καταστατικό, ή χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευ-
σης των µελών να µεταβιβάσει την κυριότητα, ή να υποθηκεύσει, ή να ενεχυ-
ριάσει, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, δεν µπορεί να προχω-
ρήσει στην αγορά οποιουδήποτε ακινήτου, στη σύναψη οποιουδήποτε δανείου
κ.λ.π.  

Οι αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου περιλαµβάνουν όλες τις θεσµικά
επιτρεπτές πράξεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για την πραγµατοποίηση του σκο-
πού της συνεργατικής εταιρείας. Ειδικότερα, περιλαµβάνουν τη διαχείριση
όλων των υποθέσεων της εταιρείας, την οργάνωση, τη διοίκηση και τον προ-
γραµµατισµό της, την εκπροσώπηση της εταιρείας στις δηµόσιες αρχές, στα
δικαστήρια κ.λ.π.

Το διοικητικό συµβούλιο ασκεί τις αρµοδιότητες του συλλογικά. Κανένα από τα
µέλη του δεν έχει τη θεσµική δυνατότητα να ασκήσει οποιανδήποτε αρµοδιότη-
τα του συµβουλίου ατοµικά. Το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει, αποφασίζει
µε δηµοκρατική διαδικασία για τα διάφορα θέµατα που τίθενται ενώπιον του και
εξουσιοδοτεί, είτε ένα ή περισσότερα από τα µέλη του, είτε το ανώτατο εκτελε-
στικό όργανο της συνεργατικής εταιρείας να προωθήσει και να υλοποιήσει τις
αποφάσεις που έλαβε. Ακολούθως το εντεταλµένο όργανο είναι υποχρεωµένο
να ενηµερώσει το διοικητικό συµβούλιο για τις ενέργειες στις οποίες προέβηκε
και τα αποτελέσµατα που είχαν.

Προβάλλεται συχνά ο ισχυρισµός, ότι σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, για
να µπορέσει το διοικητικό συµβούλιο να ασκήσει κατά τρόπο άµεσο όλες τις
αρµοδιότητες του θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή συνεδρίαση. Πραγµατικά,
ο ισχυρισµός αυτός αντικατοπτρίζει τη σηµερινή πραγµατικότητα. Το µέγεθος
των συνεργατικών εταιρειών, η σωρεία των πράξεων που οι εταιρείες οφείλουν
να διεκπεραιώνουν σε καθηµερινή βάση και η επιτέλεση έργου από άτοµα µε
πολύ εξειδικευµένες γνώσεις απαιτούν τη λήψη αποφάσεων σε κάθε στιγµή. 

Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται επιτυχώς µε την εκχώρηση ορισµένων
αρµοδιοτήτων του διοικητικού συµβουλίου σε εντεταλµένα όργανα της εταιρεί-
ας. Η εκχώρηση αυτή  γίνεται είτε από το ίδιο το διοικητικό συµβούλιο είτε
πηγάζει από συναφείς διατάξεις του θεσµικού πλαισίου. Για παράδειγµα, το
ισχύον θεσµικό πλαίσιο της Κύπρου προβλέπει ότι ο γραµµατέας, που είναι το
ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας, είναι υπεύθυνος –και συνεπώς έχει
αρµοδιότητα– για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισµό και προγραµµατισµό
της εταιρείας.
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Η εκχώρηση ορισµένων αρµοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης στο διοικητικό
συµβούλιο και η εκχώρηση ορισµένων αρµοδιοτήτων του διοικητικού συµβου-
λίου σε εντεταλµένα όργανα, αποτρέπουν τη µετατροπή της συνεργατικής εται-
ρείας σε δυσκίνητο οργανισµό και την καθιστούν ευέλικτη στις αποφάσεις και
στις δραστηριότητές της. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα την άµεση αντιµετώπιση
των περισσοτέρων προβληµάτων, την ανάπτυξή πρωτοβουλιών σε όλους τους
τοµείς των δραστηριοτήτων της εταιρείας και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των
µελών. Αυτές οι διαδικασίες αναπληρώνουν στην ουσία τις αρµοδιότητες, που
έχει σε µια εταιρεία κεφαλαίου ο εκτελεστικός πρόεδρος ή ο διευθύνων σύµ-
βουλος µε εκτελεστικές εξουσίες.       

Έχει παρατηρηθεί ότι στις περιπτώσεις των συνεργατικών εταιρειών, που το διοι-
κητικό συµβούλιο δεν επιθυµεί να εκχωρήσει εξουσίες στο αρµόδιο εκτελεστικό
όργανο, ή στις περιπτώσεις, που το εκτελεστικό όργανο αδυνατεί να αναλάβει τις
εξουσίες που το διοικητικό συµβούλιο θα ήθελε να του παραχωρήσει ή το όργανο
αυτό δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις δυνατότητες, που του παρέχει το θεσµι-
κό πλαίσιο και να παίρνει πρωτοβουλίες, δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα, τα
οποία είναι πιθανόν να οδηγήσουν την εταιρεία ακόµα και στη διάλυση. Έχει επί-
σης παρατηρηθεί ότι στις περιπτώσεις που το διοικητικό συµβούλιο παραχωρεί µε
προθυµία εξουσίες στο αρµόδιο εκτελεστικό όργανο, αλλά αδυνατεί να του ασκή-
σει τον κατάλληλο έλεγχο τα προβλήµατα είναι εξίσου σηµαντικά.

Είναι λοιπόν σαφές, ότι το διοικητικό συµβούλιο και το αρµόδιο εκτελεστικό
όργανο πρέπει να διαθέτουν ευρύτητα πνεύµατος, υψηλές δυνατότητες και να
µπορούν να συνυπάρχουν και να δραστηριοποιούνται αρµονικά. Καθοριστικό
ρόλο για την οικοδόµηση της αρµονίας αυτής διαδραµατίζουν τα µέλη, τα οποία
πρέπει να ενεργούν µε τη δέουσα προσοχή κατά την άσκηση των εκλογικών
δικαιωµάτων τους.

Το διοικητικό συµβούλιο έχει τη δυνατότητα να χωρίζεται σε υποεπιτροπές ή να
διορίζει υποεπιτροπές εκτός των µελών του µε σκοπό την καλύτερη διεκπεραίω-
ση των εργασιών της εταιρείας. Τα µέλη του συµβουλίου έχει καθιερωθεί να µην
λαµβάνουν οποιανδήποτε αµοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Νοµιµοποι-
ούνται µόνο να επιβαρύνουν την εταιρεία για τα έξοδα που υπόκεινται κατά την
επιτέλεση των καθηκόντων τους. Στο συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου η µη αµοι-
βή των µελών του διοικητικού συµβουλίου προβλέπεται από το θεσµικό πλαίσιο.

∆.β.1. Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Eυθύνη των Mελών

Μια από τις κορυφαίες πράξεις των µελών αποτελεί η εκλογή του διοικητικού
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συµβουλίου. Η εκλογή του διοικητικού συµβουλίου γίνεται από τη γενική συνέ-
λευση των µελών. Στην Κύπρο η εκλογή τόσο του διοικητικού συµβουλίου (επι-
τροπεία) όσο και του εποπτικού συµβουλίου, αποτελούν αρµοδιότητα του Εφό-
ρου της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Η διάρ-
κεια της θητείας της επιτροπείας είναι τριετής και τα µέλη της µπορούν να διεκ-
δικήσουν επανεκλογή όσες φορές το επιθυµούν. Ο Έφορος προκηρύσσει τις
εκλογές και είναι θεσµικά υπεύθυνος για την οµαλή διεξαγωγή τους. Τα εκλογι-
κά δικαιώµατα των µελών  είναι κατοχυρωµένα από τη δεύτερη Συνεργατική
Αρχή (1). Το κάθε µέλος έχει την ιδιότητα του ψηφοφόρου υπό την έννοια ότι
έχει το δικαίωµα να επιλέξει από τους υποψηφίους εκείνους, που κατά την κρίση
του µπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της θέσης του µέλους του διοι-
κητικού συµβουλίου της εταιρείας τους. Ταυτόχρονα έχουν το δικαίωµα  να
καταστούν υποψήφιοι και να διεκδικήσουν µια από τις θέσεις του διοικητικού
συµβουλίου υποβάλλοντας υποψηφιότητα και εκθέτοντας τον εαυτό τους στη
διάθεση του συνόλου των µελών της εταιρείας.   

i. Το µέλος ως ψηφοφόρος

Η συνεργατική εταιρεία είναι κοινή επιχείρηση, που ανήκει σε όλα τα µέλη.
Κατά συνέπεια, τα µέλη έχουν υποχρέωση να επιλέγουν τους αρίστους, για να
διαχειριστούν εκ µέρους τους όλες τις εταιρικές υποθέσεις, οι οποίες, είτε άµεσα
είτε έµµεσα, επηρεάζουν τα οικονοµικά τους συµφέροντα. Στις µικρές συνεργα-
τικές εταιρείες η αξιολόγηση των υποψηφίων είναι σχετικά εύκολη, γιατί τα
µέλη είναι συνήθως µεταξύ τους γνωστά. Στις µεγάλες όµως εταιρείες η αξιο-
λόγηση των υποψηφίων καθίσταται δύσκολη. Τα µέλη µεταξύ τους είναι άγνω-
στα και η αναζήτηση αντικειµενικών πληροφοριών για ένα υποψήφιο δεν είναι
εύκολη. 

Ιδιαίτερες δυσκολίες  αντιµετωπίζουν οι µεγάλες συνεργατικές εταιρείες του
εξωτερικού, οι οποίες έχουν πολλές δεκάδες χιλιάδες µέλη και δραστηριοποιού-
νται σε µεγάλα γεωγραφικά διαµερίσµατα. Οι µεγάλες συνεργατικές εταιρείες
των Ηνωµένων Πολιτειών, για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα αυτό, συγκρο-

Σηµείωση 1: ∆εύτερη Συνεργατική Αρχή. Οι συνεργατικές εταιρείες είναι δηµοκρατικές οργα-
νώσεις οι οποίες ελέγχονται από τα µέλη τους, τα οποία συµµετέχουν στη διαµόρφωση της πολι-
τικής και στη λήψη των αποφάσεων τους. Οι άνδρες και οι γυναίκες που προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους ως αιρετοί αντιπρόσωποι είναι υπόλογοι στα µέλη. Πρωτίστως τα µέλη των συνεργατι-
κών εταιρειών έχουν ίσα εκλογικά δικαιώµατα (ένα µέλος, µία ψήφος) και παράλληλα οι συνερ-
γατικές εταιρείες είναι οργανωµένες µε δηµοκρατικό τρόπο.
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τούν τις λεγόµενες επιτροπές αξιολόγησης, οι οποίες αξιολογούν τις υποψηφιό-
τητες και υποβάλλουν στη γενική συνέλευση σχετική έκθεση. Η επιτροπή αξιο-
λόγησης διορίζεται από τη γενική συνέλευση πολύ πριν από την εκλογική δια-
δικασία και εκφράζει τη βούληση των µελών.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων βασίζεται σε ορισµένα κριτήρια, που κωδικοποι-
ήθηκαν από διάφορους επιστήµονες (1), οι οποίοι ασχολήθηκαν συστηµατικά µε
αυτό το θέµα. Τα κριτήρια αυτά, τα οποία τα µέλη ως ψηφοφόροι, οφείλουν να
λαµβάνουν σοβαρά υπόψη, συνοψίζονται ως ακολούθως:

α. Στάθµιση επιχειρηµατικών ζητηµάτων. Θα πρέπει να εξετάζεται, αν ο
υποψήφιος διαθέτει επαρκή επιχειρηµατική κρίση. Αν στο παρελθόν είχε την
ευκαιρία να χειριστεί άλλα επιχειρηµατικά ζητήµατα µε σύνεση και επιτυχία.
Πόση σχετική εµπειρία ή κατάρτιση έχει σε επιχειρηµατικά ζητήµατα. 

β. Ηγετικές  ικανότητες. Θα πρέπει να αξιολογείται ο  βαθµός, στον οποίο  ο
υποψήφιος έχει επιδείξει ηγετικά προσόντα στη συνεργατική εταιρεία ή στην
ευρύτερη κοινωνία. Αν ο υποψήφιος περιβάλλεται µε αισθήµατα εµπιστοσύ-
νης και εκτίµησης από τους συναδέλφους του. Αν έχει τη δυνατότητα να δια-
τυπώνει τις σκέψεις του µε σαφήνεια. Αν έχει τεκµηριωµένες απόψεις για το
τι θα έπρεπε να κάνει ή να αποφύγει η συνεργατική εταιρεία. 

γ. Εργασιακά ήθη. Θα πρέπει να υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι ο υποψήφιος
έχει διάθεση να εργαστεί σκληρά για τη συνεργατική εταιρεία. Ότι διαθέτει
την αναγκαία ενεργητικότητα, το χρόνο και τη φιλοδοξία, που αρµόζουν σε
ένα µέλος διοικητικού συµβουλίου. Ότι έχει αποδείξει την ικανότητα να συµ-
βιώνει και να συνεργάζεται µε άλλους ως οµάδα. 

δ.  Χαρακτήρας. Θα πρέπει ο υποψήφιος  να είναι γνωστός για την ευπρέπεια,
την εντιµότητα του και το σεβασµό του απέναντι στο νόµο. Να έχει επιδεί-
ξει το σεβασµό του  προς τους κανόνες της συνεργατικής οργάνωσης και
προς τις Συνεργατικές Αρχές γενικότερα. Να χρησιµοποιεί πλήρως τις υπη-
ρεσίες της συνεργατικής εταιρείας και τα συµφέροντα του να µην συγκρού-
ονται µε τα συµφέροντα της εταιρείας. Να είναι σταθερός στις απόψεις του
αλλά όχι απερίσκεπτος, επίµονος αλλά όχι ασυµβίβαστος και αισιόδοξος
αλλά όχι ονειροπόλος.

Σηµείωση 1: Deiter, R.E. and Ginder, R.G. (1989) Directors and Managers – Κωνσταντίνος Α.
Παπαγεωργίου (2004) Βιώσιµη Συνεταιριστική Οικονοµία 

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:05  ™ÂÏ›‰·38



ε. Γνώση των συνεταιριστικών αρχών. Ο υποψήφιος θα πρέπει να αντιλαµ-
βάνεται και να εκτιµά τη µοναδικότητα του συνεργατικού τρόπου επιχειρη-
µατικής δράσης. Να συνειδητοποιεί τις ευκαιρίες και τους περιορισµούς που
αντιµετωπίζει η συνεργατική εταιρεία. Να γνωρίζει τις Συνεργατικές Αρχές
και τις Συνεργατικές Αξίες. Να αντιλαµβάνεται ή να επιθυµεί να µάθει το
ρόλο του µέλους του διοικητικού συµβουλίου µιας συνεργατικής εταιρείας. 

Η συνύπαρξη βέβαια των πιο πάνω προσόντων σε ένα άτοµο ίσως να µην είναι
ρεαλιστικά εφικτή. Το µέλος-ψηφοφόρος όµως έχει υποχρέωση να αξιολογεί
όλους τους υποψηφίους και να επιλέγει εκείνους, που κατά την αυστηρά προ-
σωπική του κρίση, συγκεντρώνουν τα περισσότερα από αυτά. Είναι σαφώς προ-
τιµότερο να επιλέγονται άτοµα, τα οποία πληρούν εν µέρει τα κριτήρια, που
έχουν πιο πάνω αναφερθεί, παρά να επιλέγονται µε βάση συναισθηµατικά κρι-
τήρια, προσωπικές σχέσεις, φιλικές υποδείξεις από άλλους, που ενδεχοµένως να
έχουν ιδιοτελή συµφέροντα και κυρίως να επιλέγονται µε τις υποδείξεις ατόµων
ή οργανισµών, που βρίσκονται εκτός του συνεργατικού κινήµατος. Είναι εξω-
φρενικό να επιλέγεται το διοικητικό συµβούλιο µιας συνεργατικής εταιρείας
από εξωσυνεργατικά κέντρα και είναι ακόµα πιο εξωφρενικό να προσδιορίζεται
εκ των προτέρων, από τα ίδια κέντρα, η ιεραρχική του συγκρότηση.

ii. Το µέλος ως υποψήφιος

Παράλληλα µε την ιδιότητα του µέλους ως ψηφοφόρου, συνυπάρχει στο κάθε
άτοµο και η ιδιότητα του µέλους ως υποψηφίου. Όλα τα µέλη έχουν το δικαίω-
µα να διεκδικήσουν την εκλογή τους στα αιρετά όργανα της εταιρείας και συνε-
πώς θεωρούνται εν δυνάµει µέλη των οργάνων αυτών. Το κάθε µέλος όµως, το
οποίο φιλοδοξεί να κατακτήσει µια θέση στο διοικητικό συµβούλιο, επιβάλλε-
ται να υποβάλλει τον εαυτό του στα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων, που
έχουν πιο πάνω αναφερθεί ή συνοπτικότερα να δώσει απαντήσεις στα ακόλου-
θα έξι βασικά ερωτήµατα.

α. Γνωρίζω το σκοπό ύπαρξης του συνεργατισµού, τις συνεργατικές Αξίες και
τις Συνεργατικές Αρχές ή έχω τη διάθεση να γίνω κοινωνός των θεµάτων
αυτών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα;

β. Έχω εµπειρία από τη διοίκηση εταιρειών και ειδικότερα συνεργατικών
οργανισµών;

γ. ∆ιαθέτω την απαραίτητη ακαδηµαϊκή παιδεία, η οποία θα µε βοηθήσει να
κατανοήσω τις λειτουργίες του οργανισµού τον οποίο επιθυµώ να υπηρετή-
σω από τη θέση του µέλους του διοικητικού συµβουλίου;
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δ. Έχω στη διάθεση µου τον απαραίτητο ελεύθερο χρόνο και είµαι έτοιµος να
το διαθέσω για να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις που θα αναλάβω;

ε. Μπορώ να ανεχθώ την αντίθετη άποψη και να εργαστώ συλλογικά προς το
συµφέρον του οργανισµού που θέλω να υπηρετήσω;

στ. ∆ιακρίνοµαι στην τοπική κοινωνία και τυγχάνω της εµπιστοσύνης των
µελών της;

Αν οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά είναι θετικές, τότε το µέλος δεν έχει µόνο
δικαίωµα, έχει ταυτόχρονα και συνεργατική υποχρέωση να εκθέσει τον εαυτό
του ως υποψήφιο στην εκλογική διαδικασία. Παρατηρείται συχνά το φαινόµενο
πολλά µέλη διοικητικών συµβουλίων, που κατορθώνουν να επιλεγούν χωρίς να
πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις να µην µπορούν να διαµορφώσουν άποψη
και στην ουσία να αποφασίζουν επί των διαφόρων ζητηµάτων αντί αυτών οι
υπάλληλοι τεχνοκράτες της συνεργατικής εταιρείας. H άποψη των τεχνοκρατών
ασφαλέστατα είναι σεβαστή. Είναι όµως αδιανόητο να υιοθετείται από το διοι-
κητικό συµβούλιο χωρίς να τίθεται στη βάσανο της αντίθετης ή και της ενισχυ-
τικής άποψης.      

iii. Εκλογική διαδικασία

Τα εκλογικά δικαιώµατα προβάλλονται µε ιδιαίτερη έµφαση από τη δεύτερη
Συνεργατική Αρχή. Τα µέλη, αναφέρεται, έχουν ίσα εκλογικά δικαιώµατα και
υπογραµµίζεται ότι το κάθε µέλος έχει µια ψήφο. Με τον όρο εκλογικά δικαιώ-
µατα νοούνται τα δικαιώµατα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, που αποτελούν µια
από τις θεµελιώδεις προϋποθέσεις για τη δηµοκρατική έκφραση µιας κοινωνι-
κής οµάδας. Στην ίδια Αρχή διευκρινίζεται επίσης ότι οι συνεργατικές εταιρείες
είναι οργανωµένες µε δηµοκρατικό τρόπο. Συνεπώς το εκλογικό σύστηµα, το
οποίο µπορούν να εφαρµόζουν για εκλογή του διοικητικού συµβουλίου, πρέπει
να είναι εναρµονισµένο µε τους δηµοκρατικούς κανόνες. Η διά βοής εκλογή για
παράδειγµα, δεν συνάδει µε τις δηµοκρατικές και κατά συνέπεια ούτε µε τις
Συνεργατικές Αρχές. 

α. Το δικαίωµα του εκλέγειν: Τα µέλη έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν τα αιρε-
τά όργανα της διοίκησης της εταιρείας τους. Το σηµαντικό είναι ότι το δικαί-
ωµα αυτό δεν µεταβάλλεται ανάλογα µε το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου,
που κατέχεται από το κάθε µέλος, όπως συµβαίνει στις εταιρείες κεφαλαίου.
Κάθε µέλος έχει µια ψήφο. Αυτός ο κανόνας αναβαθµίζει την ανθρώπινη
υπόσταση του µέλους και τοποθετεί τον άνθρωπο ψηλότερα από τον παρά-
γοντα κεφάλαιο.
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β. Το δικαίωµα του εκλέγεσθαι: Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να υποβάλει
υποψηφιότητα και να διεκδικήσει θέση στα αιρετά σώµατα της εταιρείας
του. Το δικαίωµα είναι καθολικό και αναφαίρετο. Η σωστή άσκηση του µε
στόχο την επιλογή των αρίστων εξαρτάται αποκλειστικά από τα µέλη. Γι’
αυτό τα µέλη πρέπει να είναι σωστά διαπαιδαγωγηµένα και σωστά πληρο-
φορηµένα, για να είναι σε θέση να παίρνουν και τις σωστές αποφάσεις. Η
ανάγκη της διαπαιδαγώγησης και της πληροφόρησης των µελών ικανοποιεί-
ται µε την εφαρµογή της πέµπτης Συνεργατικής Αρχής(1). 

Τα µέλη, είτε ως ψηφοφόροι, είτε ως υποψήφιοι, έχουν υποχρέωση να ασκούν
τα εκλογικά τους δικαιώµατα µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης. Άλλωστε η επιλογή
ικανών διοικητικών συµβουλίων αποβαίνει τελικά προς όφελος των ιδίων και
του συνόλου των µελών. 

Εκλογικό σύστηµα: Το εκλογικό σύστηµα αποτέλεσε σε πολλά συνεργατικά
κινήµατα στοιχείο προστριβών και οδήγησε σε διχογνωµίες και έντονες συζη-
τήσεις. Τέθηκε το θέµα της επιλογής του εκλογικού συστήµατος στα πλαίσια
του οποίου εκλέγονται τα αιρετά όργανα των συνεργατικών εταιρειών. Το πρό-
βληµα αυτό, που απασχόλησε τα συνεργατικά κινήµατα πολλών χωρών, έχει τις
ρίζες του στα φιλοσοφικά ρεύµατα που αναπτύχθηκαν τον 19ο αιώνα στην
Ευρώπη για τη συνεργατική οργάνωση της κοινωνίας. Οι οπαδοί της ρεαλιστι-
κής σχολής τάχθηκαν υπέρ του ενιαίου ψηφοδελτίου. Οι οπαδοί της ουτοπιστι-
κής και της σοσιαλιστικής σχολής τάχθηκαν υπέρ του ενιαίου ψηφοδελτίου,
όταν οι συνεργατικές εταιρείες λειτουργούν σε µια σοσιαλιστική κοινωνία και
υπέρ των πολλών ψηφοδελτίων, όταν λειτουργούν στα πλαίσια µιας καπιταλι-
στικής κοινωνίας. Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι οι απόψεις αυτές εξέφραζαν
τα δεδοµένα και τις κοινωνικοπολιτικές αντιλήψεις παλαιότερων εποχών. 

Στις σηµερινές δηµοκρατικές κοινωνίες, για τη λειτουργία των διαφόρων κοι-
νωνικών θεσµών, εφαρµόζεται ανάλογα µε το επίπεδο της εκλογής και τα καλώς
νοούµενα συµφέροντα του θεσµού για τον οποίο διεξάγεται η εκλογή, είτε το
αναλογικό, είτε το πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα. Για παράδειγµα, σε επίπεδο
κοινοβουλίου είναι σχεδόν αδιανόητο να εφαρµόζεται το πλειοψηφικό σύστηµα.
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Σηµείωση 1: Πέµπτη Συνεργατική Aρχή. Eκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση: Oι
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Αντίθετα, σε ένα κοινωφελές ίδρυµα είναι παράδοξο να εφαρµόζεται το αναλο-
γικό σύστηµα. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι και τα δύο συστήµατα αποτε-
λούν απαύγασµα της δηµοκρατικής σκέψης και εφαρµόζονται κατά περίπτωση
µε στόχο την καλύτερη λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών.

Τα συνεργατικά κινήµατα των διαφόρων χωρών εφαρµόζουν σχεδόν καθολικά το
ενιαίο ψηφοδέλτιο µε τη χρησιµοποίηση του πλειοψηφικού εκλογικού συστήµα-
τος. Ο βασικότερος λόγος αυτής της επιλογής είναι η ανησυχία που υπάρχει για
κοµµατικοποίηση των συνεργατικών εταιρειών και η παραβίαση κυρίως της
πρώτης συνεργατικής Αρχής µε πολύ δυσµενείς επιπτώσεις. Η εφαρµογή του
αναλογικού συστήµατος σε ορισµένες χώρες δεν άφησε ενθαρρυντικές εµπειρίες
ούτε για τις ίδιες ούτε για άλλες, που προβληµατίζονταν για υιοθέτηση του.

Στο κυπριακό συνεργατικό κίνηµα εφαρµόζεται το σύστηµα του ενιαίου ψηφο-
δελτίου. Το κάθε µέλος έχει δικαίωµα να επιλέξει τόσους υποψηφίους όσες είναι
οι θέσεις του διοικητικού συµβουλίου, που προβλέπονται από το καταστατικό
της εταιρείας. Επιλέγονται εκείνοι οι υποψήφιοι, που θα συγκεντρώσουν τους
περισσότερους σταυρούς προτίµησης. Κατά καιρούς το θέµα αυτό συζητήθηκε
ευρέως στην κυπριακή κοινωνία και απασχόλησε επανειληµµένα τη Βουλή των
Αντιπροσώπων. Η κυριαρχούσα άποψη των συνεργατικών φορέων είναι η δια-
τήρηση της επιλογής του συστήµατος του ενιαίου ψηφοδελτίου, του οποίου η
εφαρµογή για πολλές δεκαετίες απέδωσε σηµαντικά και συνέβαλε στην πρόοδο
και την ανάπτυξη των συνεργατικών ιδρυµάτων. 

∆.γ. Εποπτικό Συµβούλιο

Το Εποπτικό Συµβούλιο εκλέγεται από τα µέλη ή διορίζεται από το διοικητικό
συµβούλιο (∆υαδικό σύστηµα διοίκησης). Έχει αρµοδιότητα να εποπτεύει τις
εργασίες της εταιρείας και την εκτέλεση των αποφάσεων της γενικής συνέλευ-
σης. Έχει επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης στα βιβλία, τους λογαριασµούς και
τα άλλα έγγραφα της εταιρείας. Είναι υπόλογο στη γενική συνέλευση, την οποία
ενηµερώνει µε την κατάθεση σχετικής έκθεσης των πεπραγµένων του έτους που
διέρρευσε.   

Στο συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου, που ο τρόπος διοίκησης των συνεργατι-
κών εταιρειών προσοµοιάζει περισσότερο προς το µονιστικό σύστηµα,  ο
θεσµός του εποπτικού συµβουλίου δεν είναι υποχρεωτικός. Η κάθε εταιρεία έχει
την ευχέρεια να αποφασίσει προς τούτο, ανάλογα µε τις ανάγκες της. Η µεγέ-
θυνση όµως των εταιρειών, η σύγχρονη οργανωτική διάρθρωση τους και τα
µοντέρνα συστήµατα ελέγχου φαίνεται ότι περιόρισαν σηµαντικά τις ανάγκες
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ύπαρξης τους. Για το λόγο αυτό ο αριθµός των εταιρειών, που στα καταστατικά
τους προβλέπεται η συγκρότηση εποπτικών συµβουλίων είναι περιορισµένος.

∆.δ. Ανώτατο Εκτελεστικό Όργανο

Η κάθε συνεργατική εταιρεία, ως οικονοµικός οργανισµός, είναι υποχρεωµένη
να διαθέτει συγκροτηµένη υπαλληλική πυραµίδα και ένα ανώτατο εκτελεστικό
όργανο, το οποίο θα συντονίζει τις επιτελούµενες λειτουργίες και θα αποτελεί
το βασικό σύνδεσµο µεταξύ του διοικητικού συµβουλίου και των επιµέρους
υπηρεσιών. Η  συγκρότηση της υπαλληλικής πυραµίδας είναι ανάλογη µε το
µέγεθος και το αντικείµενο δραστηριότητας της κάθε εταιρείας. Συνεπώς απο-
τελεί “µικρο-συνεργατικό µέγεθος” και δεν είναι δυνατό να αποτελέσει αντικεί-
µενο της παρούσας µελέτης. Θα δοθεί όµως ιδιαίτερη βαρύτητα στο ανώτατο
εκτελεστικό όργανο, το οποίο τοποθετείται σε κάθε συνεργατική εταιρεία και
αποτελεί θεσµικό µέρος της διοικητικής της οργάνωσης.

Το ανώτατο εκτελεστικό όργανο διαδραµατίζει το ρόλο που επιτελεί  στις εται-
ρείες κεφαλαίου ο γενικός διευθυντής. Το όργανο αυτό διορίζεται από το διοικη-
τικό συµβούλιο και λογοδοτεί σε αυτό. Η θέση του εκτελεστικού οργάνου είναι
κρίσιµης σηµασίας για τη συνεργατική εταιρεία. H οµαλή διεξαγωγή των εργα-
σιών εξαρτώνται από αυτό σε µεγάλο βαθµό. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι το
ανώτατο εκτελεστικό όργανο θα προωθήσει την υλοποίηση των αποφάσεων του
συµβουλίου, θα επεξεργαστεί τα προγράµµατα επιχειρηµατικής δράσης, θα βελ-
τιώσει τα προγράµµατα οργάνωσης και διοίκησης, θα παρακολουθεί σε συνεχή
βάση τις εργασίες της εταιρείας, θα αντιµετωπίζει άµεσα τα αναφυόµενα προ-
βλήµατα ή θα εισηγείται τρόπους επίλυσης τους στο διοικητικό συµβούλιο κ.λπ.

Η εµπειρία έχει αποδείξει ότι το ιδανικότερο για µια συνεργατική εταιρεία είναι
να διαθέτει ικανό διοικητικό συµβούλιο και ικανό ανώτατο εκτελεστικό όργανο.
Στην περίπτωση αυτή είναι βέβαιο ότι η εταιρεία θα προοδεύσει. Αν το διοικη-
τικό συµβούλιο έχει περιορισµένες δυνατότητες, αλλά το εκτελεστικό όργανο
είναι πολύ δυνατό, τότε αρκετές από τις αδυναµίες του συµβουλίου θα καλύ-
πτονται και τα περιθώρια ανάπτυξης της εταιρείας θα είναι συγκριτικά µε την
πρώτη περίπτωση στενότερα, αλλά αρκετά για την οµαλή διεξαγωγή των εργα-
σιών της. Στην περίπτωση που το διοικητικό συµβούλιο είναι πολύ ισχυρό, αλλά
το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του, τότε σίγουρα θα δηµιουργηθούν προβλήµατα. Τέλος, όταν το διοικητικό
συµβούλιο και το ανώτατο εκτελεστικό όργανο είναι περιορισµένων δυνατοτή-
των και µειωµένης αποτελεσµατικότητας, τότε η εταιρεία θα αντιµετωπίσει
σίγουρα σοβαρότατα προβλήµατα.
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Ο κοµβικός ρόλος του ανώτατου διοικητικού οργάνου δηµιουργεί στο διοικητι-
κό συµβούλιο την υποχρέωση να είναι πολύ προσεκτικό στις επιλογές του. Ιδι-
αίτερα στις µεγάλες συνεργατικές εταιρείες, οι οποίες έχουν διευρυµένες οικο-
νοµικές δυνατότητες και από τις οποίες ταυτόχρονα αναµένουν να εξυπηρετη-
θούν χιλιάδες άνθρωποι. Τα βασικότερα προσόντα, που επιβάλλεται να αναζη-
τηθούν στο πρόσωπο ενός ατόµου, που διεκδικεί να καταλάβει τη θέση του γενι-
κού διευθυντή, συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Μόρφωση: Να είναι άτοµο µε ψηλή ακαδηµαϊκή µόρφωση, που να σχετίζε-
ται µε το αντικείµενο δραστηριότητας της εταιρείας. Να έχει επίσης ευρύτε-
ρη µόρφωση, για να µπορεί να αξιοποιήσει το κύρος που του προσφέρει η
θέση του διευθυντή προς όφελος της εταιρείας.

2. Συνεργατική θεωρία και πρακτική: Να γνωρίζει καλά τις Συνεργατικές
Αρχές και τις βασικές κατευθύνσεις της οργάνωσης και διεύθυνσης των
συνεργατικών εταιρειών.

3. Εµπειρία: Να διαθέτει εµπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων και αν είναι
δυνατό στη διοίκηση συνεργατικών εταιρειών.

4. Συνεργασία: Να πιστεύει στην αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας και να
µπορεί εύκολα να συνεργαστεί µε το διοικητικό συµβούλιο και µε το υφι-
στάµενο προσωπικό της εταιρείας.

5. ∆ιορατικότητα. Να έχει την ικανότητα να προβλέπει τις εξελίξεις που θα
επηρεάσουν τη συνεργατική εταιρεία και να προσαρµόζει ανάλογα τη διοι-
κητική οργάνωση, ή να εισηγείται στο διοικητικό συµβούλιο την υιοθέτηση
της κατάλληλης πολιτικής.

6. Εργατικότητα και αποτελεσµατικότητα: Να χαρακτηρίζεται για την εργα-
τικότητα του και για την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών του. Να είναι
έτοιµος να προσφέρει τις υπηρεσίες του ανάλογα µε τις ανάγκες της εταιρεί-
ας και όχι µόνο µέσα στα πλαίσια του ωραρίου εργασίας. 

7. Εντιµότητα: Να διακρίνεται για την εντιµότητα του απέναντι στο διοικητι-
κό συµβούλιο, στην εταιρεία, στους συναδέλφους του, στους συνεργάτες και
στους πελάτες της εταιρείας.

8. Κοινωνική αποδοχή: Να γίνεται αποδεκτός από την τοπική κοινωνία και να
έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει στενές σχέσεις µε όσο το δυνατό περισ-
σότερους πελάτες της εταιρείας.
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9. Αποκέντρωση: Να µπορεί να αποκεντρώνει την εργασία αναθέτοντας ευθύ-
νες στους υφισταµένους του, για να διεκπεραιώνονται τα διάφορα θέµατα σε
συντοµότερο χρόνο.  

10.Ιεράρχηση και αξιολόγηση: Να έχει την δυνατότητα να αξιολογεί και να ιε-
ραρχεί τα θέµατα που τίθενται ενώπιον του ανάλογα µε τη σπουδαιότητα τους.
Να διαθέτει περισσότερο χρόνο στη διαχείριση των σοβαρών θεµάτων και να
αναθέτει τα δευτερεύοντα θέµατα στις αρµόδιες υπηρεσίες τις εταιρείας.

11.Σεβασµός στην αντίθετη άποψη: Να µπορεί να προσεγγίσει µε σεβασµό
απόψεις που είναι διαφορετικές από τις δικές του, για να διασφαλίζεται έτσι
η αρµονική συνεργασία του µε την προϊσταµένη αρχή και τους υφισταµένους
του. Να ακούει µε προσοχή όλες τις απόψεις και να αξιοποιεί εκείνες που
αποβαίνουν προς όφελος της εταιρείας και των µελών ανεξάρτητα από την
πηγή προέλευσής τους.

12.Αµεροληψία και δικαιοσύνη: Να διακρίνεται για την αµεροληψία του και
να χειρίζεται µε δίκαιο τρόπο τα διάφορα θέµατα που αφορούν τα µέλη, αλλά
και το προσωπικό της εταιρείας.

Στις συνεργατικές εταιρείες της Κύπρου το ανώτατο εκτελεστικό όργανο είναι
ο γραµµατέας της εταιρείας. Στις µεγάλες συνεργατικές εταιρείες ο γραµµατέας
πλαισιώνεται µε το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, για να µπορεί να επιτελεί
το ρόλο του. Ο γραµµατέας διορίζεται από την επιτροπεία σε ειδική συνεδρία,
που γίνεται για το σκοπό αυτό ή σε κοινή συνεδρία της επιτροπείας και του επο-
πτικού συµβουλίου στις εταιρείες στις οποίες προβλέπεται η λειτουργία εποπτι-
κού συµβουλίου. Η επιτροπεία καθορίζει την αµοιβή του σύµφωνα µε τα σχέδια
υπηρεσίας, τα οποία καταρτίζει η ίδια και εγκρίνει ο Έφορος της Υπηρεσίας
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. 

Ο γραµµατέας, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία είναι το εκτελεστικό όργανο
της επιτροπείας. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της  επιτροπείας, είναι υπεύθυνος
για την οργάνωση, τη διοίκηση, το συντονισµό και τον  προγραµµατισµό των
δραστηριοτήτων της εταιρείας και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του
ανατεθούν από την επιτροπεία.

Στα σχέδια υπηρεσίας καθορίζεται η µισθολογική κλίµακα του γραµµατέα, τα
καθήκοντα του, που πρέπει να συνάδουν µε τη νοµοθεσία, τα προσόντα, που
υποχρεωτικά πρέπει να κατέχει και το όριο αφυπηρέτησης του. Ο καταρτισµός
των σχεδίων υπηρεσίας προβλέφθηκε για πρώτη φορά από τη νοµοθεσία, που
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τέθηκε σε ισχύ το 1987 και εφαρµόστηκε σταδιακά σε όλες τις συνεργατικές
εταιρείες. Η επιτροπεία µπορεί να τροποποιήσει τα σχέδια υπηρεσίας, αλλά η
τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

∆.ε. Ελεγκτικά Όργανα

Βασική προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία µιας συνεργατικής εταιρείας
είναι η ύπαρξη των κατάλληλων ελεγκτικών µηχανισµών. Οι ελεγκτικοί µηχα-
νισµοί έχουν αρµοδιότητα να µεριµνούν για τη σωστή λογιστική απεικόνιση
όλων των οικονοµικών πράξεων της εταιρείας, να ελέγχουν τους λογαριασµούς
της καθώς επίσης και τη διαχείριση της περιουσίας της από τα εντεταλµένα προς
τούτο όργανα. Ο έλεγχος στις συνεργατικές εταιρείες έχει τόσο προληπτικό όσο
και κατασταλτικό χαρακτήρα.

Ο προληπτικός έλεγχος διενεργείται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των πρά-
ξεων και αποσκοπεί στην πρόληψη εκούσιων ή ακούσιων λαθών. Αντίθετα, ο
κατασταλτικός έλεγχος διενεργείται µετά την εκτέλεση των πράξεων που έγιναν
από την εταιρεία και επεκτείνεται σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Απο-
βλέπει στην αποκάλυψη και στην καταστολή εκούσιων ή ακούσιων σφαλµάτων
ή ενεργειών, που δεν συνάδουν µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Ο έλεγχος διε-
νεργείται από τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς ελεγκτές.

∆.ε.1.  Εσωτερικός Έλεγχος

Με την έννοια εσωτερικός έλεγχος νοείται η παρακολούθηση των λογιστικών
καταχωρήσεων και των διαχειριστικών πράξεων µε σκοπό την άµεση επισή-
µανση εκούσιων ή ακούσιων λαθών ή παραλήψεων ή αντικανονικών και παρά-
νοµων ενεργειών. Ο εσωτερικός έλεγχος έχει από τη φύση του προληπτικό
χαρακτήρα. ∆ιενεργείται ταυτόχρονα µε τις λογιστικές και διαχειριστικές πρά-
ξεις σε καθηµερινή βάση, για να προλαµβάνεται έτσι  οποιαδήποτε λογιστική ή
διαχειριστική παρατυπία, σκόπιµη ή µη.

Ο εσωτερικός ελεγκτής διορίζεται από το ∆ιοικητικό συµβούλιο και αποτελεί
στοιχείο της οργανωτικής δοµής της εταιρείας. Συνήθως λογοδοτεί στο διοικη-
τικό συµβούλιο και διατηρεί µια µορφή ιδιότυπης ανεξαρτησίας από την υπό-
λοιπη υπαλληλική πυραµίδα, για να µπορεί να επιτελεί ευχερέστερα την απο-
στολή του. Ο θεσµός του εσωτερικού ελεγκτή έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρή-
σιµος και εφαρµόζεται µε τη µια ή την άλλη µορφή σε όλους τους οργανισµούς,
είτε ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, είτε επιτελούν άλλους σκοπούς.
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Στο κυπριακό συνεργατικό κίνηµα, οι µεγάλες εταιρείες, που έχουν την οικονο-
µική δυνατότητα εφαρµόζουν µε επιτυχία το θεσµό του εσωτερικού ελεγκτή. Οι
µικρές όµως συνεργατικές εταιρείες, που οι οικονοµικές τους δυνατότητες είναι
περιορισµένες και το προσωπικό τους ελάχιστο, είναι αδύνατο να συντηρήσουν
υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Η υλοποίηση του προγράµµατος των συγχω-
νεύσεων, που οδηγεί στην αύξηση του µεγέθους των εταιρειών θα δηµιουργή-
σει τα περιθώρια για οριστική αντιµετώπιση αυτής της αδυναµίας.

∆.ε.2.  Εξωτερικός Έλεγχος

Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από άτοµα µε ειδικά προς τούτο επαγγελµα-
τικά προσόντα, µε άρτια επιστηµονική κατάρτιση και ειδική πείρα, µε ακέραιο
χαρακτήρα και ανεπίληπτο ήθος, τα οποία δεν έχουν καµιά απολύτως υποβλητι-
κή σχέση ή εξάρτιση µε τη συνεργατική εταιρεία που ελέγχουν. Ο εξωτερικός
έλεγχος διενεργείται από τον εξωτερικό ελεγκτή ή από υπηρεσία που αποτελεί-
ται από εξωτερικούς ελεγκτές. ∆ιορίζεται από τη γενική συνέλευση και λογοδο-
τεί σε αυτή µε την παρουσίαση της έκθεσης του και των σχετικών οικονοµικών
καταστάσεων.

Ο εξωτερικός έλεγχος έχει κυρίως κατασταλτικό χαρακτήρα και καλύπτει τις
λογιστικές και διαχειριστικές πράξεις, που έγιναν σε µια συγκεκριµένη χρονική
περίοδο. Ο ελεγκτής χρησιµοποιεί συνήθως το δειγµατοληπτικό τρόπο εργασίας
και ο έλεγχος του ανταποκρίνεται στα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα Ελέγχου.
Έχει καθήκον να ελέγξει την ακρίβεια και να διαπιστώσει την αλήθεια των οικο-
νοµικών καταστάσεων, που ετοίµασαν οι λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας
και να επισηµάνει όλες τις πράξεις που έγιναν και δεν συνάδουν µε το θεσµικό
πλαίσιο. Σε αντίθεση µε τον εσωτερικό ελεγκτή, έχει την ευχέρεια να επεκτείνει
τον έλεγχο του και πέραν των στενών ορίων της εταιρείας. Για παράδειγµα, µπο-
ρεί να επιβεβαιώσει τα χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα, που παρουσιάζουν
οι λογαριασµοί, να διασταυρώσει τα εντάλµατα πληρωµών, να  µελετήσει τις
συµφωνίες µε τρίτους και να διαπιστώσει αν αυτές είναι διαχειριστικά ορθές και
συνάδουν µε το θεσµικό πλαίσιο κ.λπ.

Στην Κύπρο, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, αρµόδιος φορέας για την άσκηση του
λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατι-
κών Εταιρειών. Η Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών ιδρύθηκε το
1987 ύστερα από την τροποποίηση του Νόµου Περί Συνεργατικών Εταιρειών,
για να αναλάβει το ρόλο που επιτελούσε µέχρι τότε το Ταµείο Εξελέγξεως και
Επιθεωρήσεως, που υπαγόταν στο Τµήµα Συνεργατικής Ανάπτυξης, το οποίο
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µετεξελίχθηκε και µετονοµάσθηκε, µε την εφαρµογή µεταγενέστερου νόµου, σε
Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. 

Η ίδρυση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποσκοπούσε στην επαγγελµατική διενέρ-
γεια και την πλήρη ανεξαρτητοποίηση του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγ-
χου των συνεργατικών εταιρειών. Έτσι ο νοµοθέτης έδωσε στον επιφορτισµένο
µε τον έλεγχο µιας συνεργατικής εταιρείας ελεγκτή τις ίδιες εξουσίες και τα ίδια
δικαιώµατα, που ο Περί Εταιρειών Νόµος δίδει στους ελεγκτές, που αναλαµβά-
νουν τον έλεγχο των δηµοσίων εταιρειών. 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι νοµικό πρόσωπο δηµο-
σίου δικαίου. ∆ιοικείται από επιτροπή, που διορίζεται από το Υπουργικό Συµ-
βούλιο για περίοδο τριών ετών. Η επιτροπή αποτελείται από πέντε µέλη,  δύο
από τα οποία επιλέγονται από κατάλογο τεσσάρων ατόµων, που υποβάλλεται
από την Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία. Ένα από τα µέλη  διορίζεται
ταυτόχρονα ως πρόεδρος της επιτροπής. Της Υπηρεσίας προΐσταται διευθυντής,
ο οποίος πρέπει να έχει τα προσόντα που προβλέπονται στον Περί Εταιρειών
Νόµο για πρόσωπο που ασκεί έλεγχο σε δηµόσιες εταιρείες.

Η λειτουργία της υπηρεσίας ρυθµίζεται από κανονισµούς, τους οποίους εκδίδει
το Υπουργικό Συµβούλιο και εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι Κανονι-
σµοί, µεταξύ άλλων, προβλέπουν ότι το κόστος συντήρησης και λειτουργίας της
Υπηρεσίας καταβάλλεται εξολοκλήρου από τις συνεργατικές εταιρείες και
καθορίζουν τα κριτήρια επιβολής της ελεγκτικής επιβάρυνσης σε κάθε µια από
αυτές. Κατά την εφαρµογή του Κανονισµού για τον καθορισµό του ελεγκτικού
κόστους κατά εταιρεία, εφαρµόζεται η συνεργατική πρακτική της επιδότησης
του κόστους του ελέγχου των οικονοµικά αδύνατων συνεργατικών εταιρειών
από τις οικονοµικά ισχυρές.
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Kρατίστην είναι δηµοκρατίαν
όπου τοις πονηροίς
ουκ έξεστιν άρχειν και τοις αγαθοίς         
ουκ έξεστιν µη άρχειν.

Πιττακός ο Mυτιληναίος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆EYTEPO

OIKONOMIKH ΟΡΓΑΝΩΣΗ
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Ì¤ÓÔ˘ µ·ÛÈÏÂ›Ô˘, Ô˘ ›‰Ú˘Û·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· Î·È ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ·  ÙÈ˜ ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ¤˜ ∞Ú¯¤˜.

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Οι επιπτώσεις της Βιοµηχανικής Επανάστασης οδήγησαν τις κοινωνίες της
Ευρωπαϊκής Ηπείρου σε αξεπέραστα αδιέξοδα. Οι γεωργοί µε τους

µικρούς κλήρους και οι εργαζόµενοι στις µεγάλες επιχειρήσεις, που αποτελού-
σαν τη συντριπτική πλειοψηφία του ευρωπαϊκού πληθυσµού, είτε γίνονταν δου-
λοπάροικοι για να µπορέσουν να επιβιώσουν, είτε αντιµετώπιζαν το σκληρό
πρόσωπο του εξευτελισµού και της πείνας.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, στο Rochdale του Ηνωµένου Βασιλείου, ένα
βράδυ του φθινοπώρου του 1844, µαζεύτηκαν είκοσι οκτώ καταπονηµένοι
άνθρωποι για να αποφασίσουν τι θα έπρεπε να κάνουν για να αντιµετωπίσουν
τα οικονοµικά τους προβλήµατα. Είχαν µπροστά τους δύο λύσεις. Η µια ήταν να
υπαχθούν στο νόµο περί φτωχών µε όλες τις συνεπαγόµενες συνέπειες και η
άλλη να µεταναστεύσουν.

Στο τέλος, αυτοί οι απλοί άνθρωποι του καθηµερινού µόχθου, δεν επέλεξαν ούτε
την πρώτη ούτε τη δεύτερη λύση. Χωρίς να έχουν καµιά ιδιαίτερη µόρφωση ή
συνεργατική παιδεία, αποφάσισαν να λύσουν τα προβλήµατα τους µε τη συνερ-
γασία, ιδρύοντας την πρώτη στον κόσµο συνεργατική εταιρεία. Το ριψοκίνδυνο
εγχείρηµα τους, που στην αρχή περιφρονήθηκε και χλευάστηκε, µαζί µε τις
Συνεργατικές Αρχές που διατύπωσαν, έµελλε να αλλάξουν το ρουν της παγκό-
σµιας οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆EYTEPO

OIKONOMIKH ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Mε την έννοια οικονοµική οργάνωση της επιχείρησης, για τους σκοπούς
της παρούσας µελέτης, θα εννοούµε την εξεύρεση των απαραίτητων
οικονοµικών µέσων και τη διαχείριση τους µέσα στα πλαίσια που

καθορίζονται από τη βασική οικονοµική αρχή για επίτευξη του µέγιστου δυνα-
τού αποτελέσµατος µε την ελάχιστη δυνατή θυσία. Στις εταιρείες κεφαλαίου, η
επίτευξη του µέγιστου δυνατού αποτελέσµατος είναι συνταυτισµένη µε τη µεγι-
στοποίηση του κέρδους και κατά συνέπεια µε την ψηλότερη αµοιβή του κεφα-
λαίου. Στις συνεργατικές εταιρείες, η επίτευξη του µέγιστου δυνατού αποτελέ-
σµατος είναι η πληρέστερη εξυπηρέτηση των µελών, όπως καθορίζεται στους
σκοπούς τους και αποφασίζεται συλλογικά από τα µέλη και τα αιρετά όργανά
τους.

Α. ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η συνεργατική επιχείρηση, τόσο κατά το στάδιο της ίδρυσης της, όσο και κατά
τη µετέπειτα λειτουργία της, αντλεί τα µέσα της οικονοµικής οργάνωσης της,
άµεσα ή έµµεσα, από εκείνους που έχει σκοπό να εξυπηρετήσει. Άλλωστε, θα
ήταν ουτοπία να πιστεύεται ότι άτοµα, που δεν έχουν οικονοµικό συµφέρον θα
ήταν πρόθυµα να  µεριµνήσουν για την ίδρυση µιας συνεργατικής εταιρείας και
να θυσιάσουν δικούς τους οικονοµικούς πόρους, για να συµβάλουν στην πρόο-
δο και την ανάπτυξη της. Είναι πρόδηλο ότι η επίδειξη διάθεσης για βοήθεια σε
µια συνεργατική εταιρεία από άτοµα ξένα προς αυτήν, δεν συνιστά γνήσιο
ενδιαφέρον και συνδέεται, τουλάχιστον κατά κανόνα, µε ιδιοτελή συµφέροντα,
τα οποία βρίσκονται έξω από τις επιδιώξεις της και µακράν της συνεργατικής
της φιλοσοφίας.

Τα οικονοµικά µέσα, µε την ευρεία έννοια του όρου, τα οποία χρησιµοποιεί µια
συνεργατική εταιρεία, για να επιτύχει στους σκοπούς της είναι δυνατό να ταξι-
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νοµηθούν ως ακολούθως: 

α. Συνεταιριστικό κεφάλαιο,

β. ∆ανειακά κεφάλαια,

γ. Ευθύνη των µελών έναντι των πιστωτών,

δ. Πλεονάσµατα και αποθεµατικά κεφάλαια,

ε. Προσφορά των µελών σε είδος. 

Α.α. Συνεταιριστικό Kεφάλαιο

Η κύρια πηγή χρηµατοδότησης των συνεργατικών εταιρειών και ιδιαίτερα κατά
το στάδιο που ακολουθεί την ίδρυση τους είναι το κεφάλαιο, που συγκεντρώνε-
ται από την πώληση των συνεταιριστικών µερίδων στα µέλη. Τα κεφάλαια αυτά
χρησιµοποιούνται από την εταιρεία µε µηδενικό ή ελάχιστο οικονοµικό κόστος
και αποτελούν την πλέον αξιόπιστη οικονοµική βάση, στα πλαίσια της οποίας η
συνεργατική εταιρεία θα αρχίσει τη λειτουργία της και θα καταρτίσει τα πρώτα
βραχυπρόθεσµα προγράµµατα της. ∆εν είναι σπάνιο επίσης µια ήδη λειτουρ-
γούσα συνεργατική εταιρεία να καλέσει τα µέλη της να συµβάλουν οικονοµικά
στην αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου για την αντιµετώπιση σηµαντικών
εκτάκτων αναγκών ή για την υλοποίηση περισσότερο φιλόδοξων αναπτυξιακών
προγραµµάτων. Ο σκοπός βεβαίως, που παραµένει πάντοτε ο ίδιος, είναι η δια-
τήρηση των δυνατοτήτων της εταιρείας να εξυπηρετήσει τα µέλη της, ή η ενί-
σχυση των δυνατοτήτων αυτών για βελτίωση και επέκταση των υπηρεσιών που
τους προσφέρει.   

Το βασικό χαρακτηριστικό του συνεταιριστικού κεφαλαίου µιας πρωτοβάθµιας
συνεργατικής εταιρείας είναι η µεταβλητότητα. Η µεταβλητότητα του µετοχι-
κού κεφαλαίου απορρέει από την ελεύθερη είσοδο και αποχώρηση των µελών,
που επιβάλλεται µε τη εφαρµογή της πρώτης Συνεργατικής Αρχής και το ισχύον
θεσµικό πλαίσιο σε κάθε χώρα, που είναι εναρµονισµένο µε την Αρχή αυτή. Οι
εγγραφή νέων µελών είναι φυσικό να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, ενώ, οι δια-
γραφές, οι αποχωρήσεις, οι θάνατοι κ.λ.π. να το µειώνουν ανάλογα µε την αξία
και τον αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων που κατείχε το κάθε µέλος.

Η εξεύρεση του µετοχικού κεφαλαίου σε µια συνεργατική εταιρεία δεν είναι
ούτε εύκολη ούτε απλή διαδικασία. Στις εταιρείες κεφαλαίου, ο υποψήφιος
µέτοχος πριν αποφασίσει να επενδύσει τα κεφάλαια του θα επιµετρήσει τους
κινδύνους που αυτά διατρέχουν από την τοποθέτηση τους και θα εκτιµήσει τα
προσδοκώµενα κέρδη, που θα του επιφέρουν τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και
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µακροπρόθεσµα. Είναι σαφές λοιπόν ότι η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο
µιας εταιρείας κεφαλαίου συνιστά καθαρή επένδυση. Στις συνεργατικές εται-
ρείες, αγοράζοντας το µέλος τις εταιρικές του µερίδες δεν έχει κριτήριο, ούτε το
προσδοκώµενο κέρδος, ούτε το µέγεθος των κινδύνων, που είναι πιθανόν να
διατρέχουν τα χρήµατα που καταβάλλει. Εκείνο το οποίο προσδοκά είναι η ενί-
σχυση και η ανάπτυξη της εταιρείας του κατά τρόπο, που θα την καθιστά ικανή
να του προσφέρει τη µέγιστη ωφέλεια, όταν θα συνεργάζεται µαζί της και θα
χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες της.

Με αυτά τα δεδοµένα, η σύσταση µιας εταιρείας κεφαλαίου, η οποία µε βάση
τα πορίσµατα των τεχνοοικονοµικών µελετών υπόσχεται ασφάλεια των κεφα-
λαίων που θα επενδυθούν και συµφέρουσα µερισµατική αποδοτικότητα, θα
ελκύσει, κυρίως εκείνους που έχουν ευρεία οικονοµική επιφάνεια να καταστούν
µέτοχοι της και να επενδύσουν σε αυτή τα κεφάλαια τους. Στις συνεργατικές
εταιρείες δεν συµβαίνει το ίδιο. Αφού γίνουν οι επιβαλλόµενες µελέτες και
καθοριστεί το µέγεθος των απαιτούµενων κεφαλαίων, είναι ανάγκη να καθορι-
στεί η τιµή της εταιρικής µερίδας, αφού πρώτα ληφθεί υπόψη ο αριθµός των
ατόµων, τα οποία προτίθενται να εγγραφούν ως µέλη και συνεπώς να συνει-
σφέρουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο  καθώς επίσης και η οικονοµική δυνατό-
τητα τους να το πράξουν. Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά λεπτή και αρκετά
δύσκολή υπόθεση.

Εξετάζοντας ιστορικά την εξέλιξη του θέµατος αυτού παρατηρούµε ότι οι πρώ-
τοι συνεργατιστές εφάρµοζαν πολιτική διευκόλυνσης των ενδιαφεροµένων, για
να καταστήσουν ευκολότερη τη συµµετοχή τους στο συνεταιριστικό κεφάλαιο.
Πρώτα απ όλα η χρηµατική αξία της συνεταιριστικής µερίδας καθοριζόταν σε
πολύ χαµηλά επίπεδα, έτσι ώστε να µην αποτελεί ανασταλτικό ή απαγορευτικό
παράγοντα για κανένα άτοµο, που θα επιθυµούσε να γίνει µέλος του συνεταιρι-
σµού. ∆εύτερον, παρείχαν την ευχέρεια στα µέλη να εξοφλήσουν τις συνεταιρι-
στικές µερίδες που αγόραζαν µε δόσεις. Υπενθυµίζεται ότι οι είκοσι οκτώ υφα-
ντεργάτες που ίδρυσαν τον πρώτο, πολύ πετυχηµένο, συνεταιρισµό στο
Ronchdale του Ηνωµένου Βασιλείου, καθόρισαν την αξία της συνεταιριστικής
µερίδας στις δύο λίρες και έδωσαν την ευχέρεια στους συνεταίρους να εξοφλή-
σουν το οφειλόµενο από αυτούς ποσό µε εβδοµαδιαίες δόσεις ύψους δύο πεν-
νών η κάθε µια (1). Τρίτο, στους αγροτικούς κυρίως συνεταιρισµούς επέτρεπαν

Σηµείωση 1: Μία λίρα Αγγλίας της τότε εποχής ισοδυναµούσε µε 220 πέννες. Με αυτό συµπε-
ραίνεται ότι ο κάθε συνεταίρος χρειαζόταν περισσότερα από τέσσερα χρόνια, για να εξοφλήσει τη
συνεταιριστική του µερίδα.
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την εξόφληση των συνεταιριστικών µερίδων µε προσφορά εργασίας στο συνε-
ταιρισµό, που δεν απαιτούσε ιδιαίτερη εξειδίκευση.

Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά µιας συνεταιριστικής µερίδας είναι δυνατό να
συνοψισθούν ως ακολούθως:

α. Η συνεταιριστική µερίδα είναι προσωπική, µη εµπορεύσιµη και αµεταβίβα-
στη. Είναι προσωπική υπό την έννοια ότι τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις
που παράγει αφορούν µόνο το ίδιο το άτοµο στο όνοµα του οποίου έχει εκδο-
θεί. Είναι µη εµπορεύσιµη, γιατί δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο εµπο-
ρικής συναλλαγής και είναι τέλος αµεταβίβαστη, γιατί δεν µπορεί να µετα-
βιβασθεί από το κάτοχο της σε οποιονδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό.
Μπορεί βέβαια να µεταβιβασθεί από ένα µέλος µια συνεργατικής εταιρείας
σε άλλο µέλος της ίδιας εταιρείας, αλλά, ύστερα από την έγκριση σχετικής
αίτησης, που θα υποβληθεί από τον ενδιαφερόµενο στο διοικητικό συµβού-
λιο της.

β. Η συνεταιριστική µερίδα δεν είναι επιδεκτική υπεραξίας. Η αξία της συνε-
ταιριστικής µερίδας καταβάλλεται από το µέλος ως προκαταβολή για τις
υπηρεσίες που αναµένει ότι η εταιρεία θα του προσφέρει στο µέλλον. ∆εν
αποτελεί, όπως και προηγουµένως λέχθηκε, επένδυση κεφαλαίου, από την
οποία ο επενδυτής, µεταξύ άλλων, προσδοκά και την επίτευξη υπεραξίας στο
κεφάλαιο που επενδύει.

γ. Οι συνεταιριστικές µερίδες κάθε συνεργατικής εταιρείας είναι όλες οι ίδιες
µε την έννοια ότι παράγουν τα ίδια ακριβώς δικαιώµατα και δηµιουργούν τις
ίδιες υποχρεώσεις. Αντίθετα, στις εταιρείες κεφαλαίου οι µετοχές µπορούν
να διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες και να ορίζεται στο καταστατικό
τους το ιδιαίτερο βάρος της κάθε κατηγορίας. Έτσι έχουµε  προνοµιούχες και
µη προνοµιούχες µετοχές, µετοχές πρώτης, δεύτερης, τρίτης κατηγορίας
κ.λπ.

δ. Οι συνεταιριστικές µερίδες δεν είναι επιδεκτικές µερίσµατος. Επιδέχονται
µόνο τόκο, ο οποίος µάλιστα, σύµφωνα µε την τρίτη Συνεργατική Αρχή, πρέ-
πει να βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα. Τούτο αποτρέπει τον εφησυχασµό και
την αδρανοποίηση των µελών. Το µέλος δεν µπορεί να επαναπαύεται αναµέ-
νοντας να απολαύσει τα προϊόντα που θα παραχθούν από το κεφάλαιο, το
οποίο κατέβαλε. Για να µεγιστοποιήσει την ωφέλεια την οποία προσδοκά
από τη συνεργατική εταιρεία είναι υποχρεωµένο να αναπτύξει και να µεγι-
στοποιήσει τη συνεργασία του µε αυτή.

Το θέµα της αµοιβής του κεφαλαίου απασχόλησε έντονα, κατά τις τελευταίες
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δεκαετίες, πολλούς παράγοντες και φορείς του συνεργατικού κινήµατος και
είναι ζήτηµα που απασχολεί και σήµερα τη συνεργατική επικαιρότητα. Οι λόγοι
που αναπτύσσεται αυτός ο προβληµατισµός προέρχονται από τις ψηλές απαιτή-
σεις που επιβάλλει η αγορά και ιδιαίτερα η πραγµατικότητα που λειτουργεί στις
σύγχρονες επιχειρήσεις. Για παράδειγµα, όταν υπάρχει ανάγκη συγκέντρωσης
µεγάλων κεφαλαίων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η αµοιβή του κεφαλαίου
αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο για ικανοποίηση της ανάγκης αυτής. Το
ίδιο συµβαίνει και όταν ένας µικρός αριθµός συνεργατικών εταιρειών αποφασί-
σουν να ιδρύσουν µια τριτοβάθµια εταιρεία προσφέροντας για το σκοπό αυτό
ανισοµερώς σηµαντικά από τα κεφάλαια τους. Στις περιπτώσεις αυτές προτάσ-
σεται το επιχείρηµα ότι για να υλοποιηθεί ο σκοπός είναι αναπόφευκτο το κεφά-
λαιο να αµειφθεί µε ψηλότερο ποσοστό τόκου. 

Α.β. ∆ανειακά Kεφάλαια.

Όπως συµβαίνει και στις εταιρείες κεφαλαίου έτσι και στις συνεργατικές εται-
ρείες, όταν όλες οι άλλες πηγές χρηµατοδότησης εξαντληθούν, η επιχείρηση
είναι υποχρεωµένη να αναζητήσει κεφάλαια από άλλες διόδους συνάπτοντας
δάνεια βραχυπρόθεσµης, µεσοπρόθεσµης ή µακροπρόθεσµης διάρκειας. Συνή-
θως οι λόγοι, που υποχρεώνουν µια εταιρεία να αναζητήσει αυτού του είδους τη
χρηµατοδότηση είναι η αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, η αναβάθµιση ή η επέ-
κταση των εγκαταστάσεων της, η ικανοποίηση αναγκών που δεν ήταν δυνατό να
προβλεφθούν και συνεπώς δεν έχουν συµπεριληφθεί στο αναπτυξιακό πρόγραµ-
µά της κ.α.

Η σύναψη δανείων από τις συνεργατικές εταιρείες είναι θέµα ιδιαίτερα λεπτό,
γιατί συνδέεται άµεσα µε την ευθύνη των µελών, στην οποία θα αναφερθούµε
λεπτοµερώς στη συνέχεια. Για το λόγο αυτό, αλλά και για λόγους άσκησης ορ-
θολογικής δανειοληπτικής πολιτικής, τα αρµόδια όργανα της εταιρείας θα πρέ-
πει να µελετήσουν σχολαστικά το σκοπό του δανείου, να υπολογίσουν το ύψος
του, να µελετήσουν την οικονοµική διάσταση του, να εκτιµήσουν τις δυνατότη-
τες αποπληρωµής του από την εταιρεία, να εξεύρουν την καταλληλότερη πηγή
χρηµατοδότησης και τέλος να µελετήσουν µε µεγάλη προσοχή τους όρους, που
θα τεθούν από το δανειστή.

Ο σκοπός του δανείου πρέπει να βρίσκεται σε αρµονία µε τους σκοπούς ίδρυ-
σης της εταιρείας, που είναι καταγεγραµµένοι στο καταστατικό της και η χρη-
σιµοποίηση του να απολήγει στην εξυπηρέτηση των µελών. Για παράδειγµα, µια
συνεργατική εταιρεία επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων δεν είναι ορθό να
συνάψει δάνειο για να ασκήσει δραστηριότητα στην οικοδοµική βιοµηχανία,
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επειδή αυτός ο τοµέας της οικονοµίας ενδεχοµένως να παρουσιάζει διευρυµένα
περιθώρια επίτευξης πλεονασµάτων. Είναι όµως ενδεδειγµένο, όταν για παρά-
δειγµα ο µηχανολογικός της εξοπλισµός χρήζει εκσυγχρονισµού να προχωρήσει
στις επιβαλλόµενες ενέργειες και σε περίπτωση που τα κεφάλαια της δεν είναι
αρκετά να προσφύγει στη δανειοδότηση της από άλλες πηγές.

Το ύψος του δανείου πρέπει να ανταποκρίνεται µε τη µεγαλύτερη κατά το δυνα-
τό ακρίβεια στις απαιτήσεις των αναγκών που προορίζεται να ικανοποιήσει.
Είναι εντελώς ασύµφορο να παραµένουν στην εταιρεία αδρανή κεφάλαια, τα
οποία αποτελούν προϊόν δανείου. Όπως επίσης είναι ασύµφορο, όταν το ποσό
του δανείου δεν είναι αρκετό, για να ικανοποιήσει πλήρως το σκοπό για τον
οποίο έχει συναφθεί. Στην πρώτη περίπτωση η εταιρεία θα επιβαρυνθεί µε
τόκους τους οποίους θα µπορούσε να αποφύγει και στη δεύτερη θα υποχρεωθεί
να προχωρήσει σε συµπληρωµατική δανειοδότηση αναλαµβάνοντας όµως το
συνεπαγόµενο κόστος.

Η οικονοµική διάσταση του δανείου αποτελεί µια εξίσου σοβαρή παράµετρο,
που θα πρέπει τα αρµόδια όργανα της εταιρείας να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη.
Ειδικότερα, θα πρέπει η  ωφέλεια που θα έχει η εταιρεία ύστερα από τη διαχεί-
ριση του δανείου, όταν αποτιµηθεί να υπερκαλύπτει τα έξοδα της δανειοδότη-
σης και τους τόκους που θα καταβάλει µέχρι της εξόφλησης του δανείου. Η
οικονοµική διάσταση του δανείου τελεί σε άµεση συνάρτηση µε τις οικονοµικές
δυνατότητες της εταιρείας να εξυπηρετήσει το δάνειο που ανέλαβε. Γίνεται
εύκολα αντιληπτό ότι η αδυναµία εξυπηρέτησης του δανείου θα οδηγήσει την
εταιρεία σε µεγάλες περιπέτειες.

Οι πηγές χρηµατοδότησης, τις οποίες η συνεργατική εταιρεία µπορεί να µελε-
τήσει και να αξιολογήσει ανάλογα, ιεραρχούνται ως ακολούθως:

α. ∆ανεισµός από τα µέλη µέσω του µετοχικού κεφαλαίου ή της  αποτα-
µίευσης,

β. ∆ανεισµός από συνεργατική τράπεζα ή από άλλη συνεργατική εται-
ρεία,

γ. ∆ανεισµός από το κράτος,
δ. ∆ανεισµός από εµπορική τράπεζα ή από άλλους πιστοδοτικούς οργα-

νισµούς.

Ο δανεισµός από τα µέλη µέσω του µετοχικού κεφαλαίου είναι η πλέον ενδε-
δειγµένη επιλογή και θεωρητικά είναι απλή και εύκολη διαδικασία. Η συνεργα-
τική εταιρεία θα υπολογίσει το ύψος του δανείου, που έχει ανάγκη να εξασφα-
λίσει και θα πωλήσει στα µέλη πρόσθετες συνεταιριστικές µερίδες αντίστοιχης
συνολικής αξίας εισπράττοντας το ποσό που αναζητεί. 
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Η επιλογή αυτή στην πρακτική εφαρµογή της όµως είναι δύσκολη και τις περισ-
σότερες φορές ανεφάρµοστη γιατί τελεί σε άµεση συνάρτηση µε το οικονοµικό
συµφέρον και τις οικονοµικές δυνατότητες του κάθε µέλους στη συγκεκριµένη
χρονική περίοδο. Θεωρείται σχεδόν δεδοµένο ότι τα µέλη δεν θα επιδείξουν
προθυµία να αγοράσουν πρόσθετες συνεταιριστικές µερίδες, όταν ήδη τα οικο-
νοµικά τους συµφέροντα εξυπηρετούνται πλήρως από τη συνεργατική εταιρεία
και η µεγαλύτερη συµµετοχή τους στο µετοχικό κεφάλαιο της θα τους προσφέ-
ρει µηδενική ή ελάχιστη ωφέλεια.

Ο δανεισµός από τα µέλη µέσω του µετοχικού κεφαλαίου είναι σχετικά εφικτός,
όταν το οικονοµικό συµφέρον του µέλους επηρεάζεται από τον αριθµό των
συνεταιριστικών µερίδων που κατέχει. Για παράδειγµα, αν ένας αγροτικός συνε-
ταιρισµός επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων συναρτά την ποσότητα των
αγροτικών προϊόντων που παραλαµβάνει από κάθε µέλος από τον αριθµό των
συνεταιριστικών του µερίδων, τότε ενδέχεται να υπάρξει µεγαλύτερη προθυµία.
Βέβαια η απόφαση των µελών να τοποθετήσουν νέα κεφάλαια στο συνεταιρι-
σµό τους θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, από την
εµπειρία που έχουν αναφορικά µε τις τιµές που τους προσφέρει ο συνεταιρισµός
τους σε σχέση µε τις τιµές που τους προσφέρει ο ιδιωτικός τοµέας, από το µέγε-
θος της παραγωγής και το ύψος των πλεονασµάτων, που συνήθως παρουσιάζο-
νται κάθε χρόνο, καθώς επίσης και από την οικονοµική δυνατότητα των µελών
στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο.

Άλλοι τρόποι δανεισµού από τα µέλη είναι η ενθάρρυνση της αποταµίευσης και
η έκδοση οµολογιακού δανείου, όταν τούτο επιτρέπεται από το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο. 

Η αύξηση της αποταµίευσης θα επιτευχθεί µε την παραχώρηση πρόσθετων και
συγκριτικά ευνοϊκότερων κινήτρων, τα οποία θα προσελκύουν τους αποταµιευ-
τές. Αποτελεί όµως ένα αναπάντητο ερώτηµα το κατά πόσο είναι ορθό να χρη-
σιµοποιούνται από τις συνεργατικές εταιρείες  οι καταθέσεις του κοινού για
υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων τους ή για άλλους παρεµφερείς
σκοπούς. Η έκδοση οµολογιακού δανείου, όταν τούτο είναι εφικτό, αποτελεί ένα
καλό τρόπο συγκέντρωσης κεφαλαίων. Για να επιτύχει όµως, θα πρέπει η
συνεργατική εταιρεία να διαθέτει µεγάλη αξιοπιστία και ψηλό δείκτη ασφάλει-
ας για τη διαφύλαξη των ξένων κεφαλαίων και να είναι σε θέση να καθορίσει
αυξηµένη απόδοση για εκείνους που θα προσφέρουν το οµολογιακό δάνειο.
Είναι αντιληπτό ότι ο δανεισµός µε τη σύναψη οµολογιακού δανείου ή µέσω της
αποταµίευσης απαιτούν χρόνο, συστηµατική εργασία και οργάνωση.
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Σε περίπτωση που ο δανεισµός από τα µέλη είναι ανέφικτος, τότε η συνεργατι-
κή εταιρεία θα προχωρήσει στην ιεραρχικά δεύτερη επιλογή, που είναι είτε η
συνεργατική τράπεζα είτε άλλο συνεργατικό ίδρυµα, που διαθέτει οικονοµικούς
πόρους για δανεισµό. Ο δανεισµός µιας συνεργατικής εταιρείας από άλλη
συνεργατική εταιρεία προσφέρει ορισµένα πλεονεκτήµατα. Η εξασφάλιση του
δανείου γίνεται κατά τρόπο άµεσο και συνολικό. Οι όροι που θα επιβάλει η
δανειοδοτούσα στη δανειολήπτρια εταιρεία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις
Συνεργατικές Αρχές και Αξίες και κατά συνέπεια δεν θα είναι επαχθείς. Σε περί-
πτωση που η δανειολήπτρια εταιρεία αντιµετωπίσει προβλήµατα στην αποπλη-
ρωµή του δανείου ένεκα αντικειµενικών δυσκολιών, είναι βέβαιο ότι η δανειο-
δοτούσα εταιρεία θα αντιµετωπίσει το πρόβληµα µε κατανόηση και θα της
παράσχει όλες τις διευκολύνσεις που χρειάζεται, για να ανταποκριθεί στις υπο-
χρεώσεις της κ.λπ.

Ενίοτε το κράτος, µέσα στα πλαίσια της άσκησης της κοινωνικής του πολιτικής,
δανειοδοτεί µια συνεργατική εταιρεία, για να ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανά-
γκες των κατοίκων µιας περιοχής ή εγγυάται τις πρόσθετες πιστώσεις, που µια
συνεργατική εταιρεία παραχωρεί στα µέλη της για διάφορους λόγους. Στις περι-
πτώσεις αυτές η συνεργατική εταιρεία βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, διότι και
τα µέλη της εξυπηρετεί, που είναι ο σκοπός της και δεν θέτει σε κίνδυνο τα δικά
της κεφάλαια. 

Υπάρχουν όµως περιπτώσεις που µια συνεργατική εταιρεία απευθύνεται στο
κράτος για να εξασφαλίσει δάνειο µε σκοπό να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
της. Το κράτος ενδέχεται να προσεγγίσει θετικά το αίτηµα, είτε γιατί θέλει να
διαφυλάξει τα συµφέροντα των κατοίκων σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο,
είτε γιατί η συνεργατική εταιρεία είναι σηµαντική για την εθνική οικονοµία, είτε
ακόµα επειδή το κράτος θέλει να συνεχίσει να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες της
εταιρείας για την άσκηση της δικής του πολιτικής.

Η θετική ανταπόκριση του κράτους στο αίτηµα µιας συνεργατικής εταιρείας για
δανειοδότηση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το κεφαλαιώδες θέµα, που αφορά τις
σχέσεις, που είναι ορθό να έχει το κράτος µε το συνεργατικό κίνηµα. Στο σηµείο
αυτό απλώς θα σηµειωθεί ότι η συνεργατική εταιρεία θα πρέπει να προσέξει ιδι-
αίτερα, έτσι ώστε οι όροι του συµβολαίου που θα υπογραφεί ή οι πρόνοιες του
σχετικού νόµου που θα ψηφισθεί να µην συγκρούονται µε τις Συνεργατικές
Αρχές και τις Συνεργατικές Αξίες. 

Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν παραχωρηθεί κρατικά
δάνεια σε συνεργατικές εταιρείες, τα οποία από οικονοµικής πλευράς ήταν
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αρκετά ευνοϊκά, αλλά, οι όροι βρίσκονταν σε πλήρη αντίθεση µε τις Συνεργατι-
κές Αρχές και Αξίες  και ουσιαστικά τις έθεταν υπό την κηδεµονία του κράτους.
Το πρόβληµα αυτό µεγιστοποιείται κατακόρυφα, όταν η δανειολήπτρια εταιρεία
συνδέεται άµεσα µε τις υπόλοιπες συνεργατικές εταιρείες της χώρας, οπότε το
συνεργατικό κίνηµα ως θεσµός χάνει την αυτονοµία του και κηδεµονεύεται από
το κράτος.

Η τελευταία πηγή χρηµατοδότησης,  που οι συνεργατικές εταιρείες έχουν ως
εναλλακτική επιλογή είναι οι τραπεζικοί και οι άλλοι χρηµατοδοτικοί οργανι-
σµοί. Η επιλογή αυτή αποτελεί την ύστατη λύση και θα πρέπει να αξιοποιείται
αφού προηγουµένως διαπιστωθεί ότι η άντληση δανειακών κεφαλαίων από
άλλες πηγές είναι αδύνατη. Οι λόγοι είναι προφανείς. Το κόστος κατά κανόνα
θα είναι υψηλό και οι σχέσεις που θα συνδέουν την εµπορική τράπεζα µε τη
συνεργατική εταιρεία θα έχουν αυστηρά κεφαλαιοκρατικό χαρακτήρα.

Α.γ. Ευθύνη των Mελών Έναντι των Πιστωτών.

Η ευθύνη των µελών έναντι των πιστωτών αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο
στην οικονοµική οργάνωση µιας συνεργατικής εταιρείας και επιτελεί διττό
ρόλο. Πρώτα απ’ όλα εξασφαλίζονται οι πάσης φύσεως πιστωτές και οι κίνδυ-
νοι απώλειας των χρηµάτων τους εκµηδενίζονται ή περιορίζονται στο ελάχιστο.
Παράλληλα όµως, η συνεργατική εταιρεία ενισχύει την αξιοπιστία της έναντι
των τρίτων και έναντι των µελών της, πράγµα που επενεργεί πολύ θετικά στην
πρόοδο και την ανάπτυξη της. Ακολούθως η πρόοδος και η ανάπτυξη ενισχύουν
τα οικονοµικά µέσα που διαθέτει η εταιρεία µε αποτέλεσµα να περιορίζονται
ακόµα περισσότερο οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι πιστωτές.

Η ευθύνη των µελών µιας συνεργατικής εταιρείας έναντι των πιστωτών καθορί-
ζεται στο καταστατικό της και ανάλογα µε τους σκοπούς της εταιρείας έχει τις
ακόλουθες µορφές:

α. Περιορισµένη ευθύνη των µελών έναντι των πιστωτών: Στις περιπτώσεις
αυτές το κάθε µέλος ευθύνεται έναντι των πιστωτών µε τη χρηµατική αξία των
συνεταιριστικών µερίδων που κατέχει ή µε ποσό πολλαπλάσιο της αξίας των
συνεταιριστικών του µερίδων. Για παράδειγµα, µπορεί να ευθύνεται µε ποσό
διπλάσιο, τριπλάσιο, τετραπλάσιο κ.λ.π. της αξίας της µερίδας που κατέχει. Οι
συνεργατικές εταιρείες µε περιορισµένη ευθύνη είναι ευρύτερα γνωστές ως
συνεργατικές εταιρείες “Limited”

β. Απεριόριστη ευθύνη µελών έναντι των πιστωτών: Στις συνεργατικές εται-
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ρείες µε απεριόριστη ευθύνη των µελών τους έναντι των πιστωτών, τα µέλη
ευθύνονται µε ολόκληρη την περιουσία τους για τα χρέη της εταιρείας. Συνερ-
γατικές εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη είναι συνήθως εκείνες που το είδος της
δραστηριότητας τους απαιτεί ευρεία πιστωτική επιφάνεια. Τέτοιες εταιρείες
είναι, για παράδειγµα, οι πιστωτικοί συνεταιρισµοί, οι οποίοι αποδεχόµενοι τις
καταθέσεις του κοινού, στην πραγµατικότητα είναι ως να δανείζονται αδιάκρι-
τα από όλο τον κόσµο. Πρακτικά η ανάγκη για ευρεία πιστωτική επιφάνεια δεν
είναι δυνατόν να περιοριστεί, γιατί είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την πιστοδοτι-
κή ικανότητα της εταιρείας, η οποία τελεί σε άµεση συνάρτηση µε την ικανο-
ποίηση των αναγκών των µελών.

Η ευθύνη των µελών, ανεξάρτητα από το είδος της, χρησιµοποιείται για να ικα-
νοποιήσει τις απαιτήσεις των πιστωτών µόνο στην περίπτωση που η συνεργατική
εταιρεία τεθεί υπό εκκαθάριση και αποδειχθεί ότι το σύνολο του ενεργητικού υπο-
λείπεται του συνόλου του παθητικού της. Το φαινόµενο αυτό, αν και όχι συχνά,
εµφανίζεται σε εταιρείες περιορισµένης ευθύνης.  Στις εταιρείες µε απεριόριστη
ευθύνη οι πιθανότητες είναι περιορισµένες και το ενδεχόµενο χρησιµοποίησης
της ευθύνης των µελών για ικανοποίηση των πιστωτών πολύ αποµακρυσµένο.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ευθύνης των µελών έναντι των πιστωτών ενός
συνεταιρισµού είναι τα ακόλουθα:

α. Η ευθύνη είναι καθολική. Bαρύνει, δηλαδή, όλα ανεξαίρετα τα µέλη της
συνεργατικής εταιρείας. Η ευθύνη αναλαµβάνεται ταυτόχρονα µε την εγγρα-
φή ενός ατόµου στην εταιρεία και απόκτησης από αυτό της ιδιότητας του
µέλους.

β. Η ευθύνη είναι ποσοτικά ανισοµερής. Το µέγεθος της ευθύνης κατά µέλος
προσδιορίζεται ανάλογα από τον αριθµό των εταιρικών µερίδων που κατέχει
στην περίπτωση των συνεργατικών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης  και
στην περίπτωση των συνεργατικών εταιρειών απεριόριστης ευθύνης τόσο
από τον αριθµό των συνεταιριστικών του µερίδων, όσο και από το σύνολο
της υπόλοιπης περιουσίας του. Είναι φυσικό τα µέλη να µην έχουν ούτε τον
ίδιο αριθµό συνεταιριστικών µερίδων, ούτε ασφαλώς και την ίδια περιουσία. 

γ. Η ευθύνη των µελών είναι αλληλέγγυα. Τούτο σηµαίνει ότι τα µέλη ευθύ-
νονται από κοινού έναντι της εταιρείας. Σε περίπτωση που ανακύψουν προ-
βλήµατα που θα οδηγήσουν στην ανάγκη είσπραξης χρηµάτων από τα µέλη,
η εταιρεία έχει την ευχέρεια να στραφεί εναντίον όλων των µελών της.  

δ. Η ευθύνη των µελών είναι προσωπική. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το
κάθε µέλος της εταιρείας ως φυσικό πρόσωπο και συνεπώς η περιουσία των
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υπολοίπων µελών της ίδιας οικογένειας, που δεν είναι µέλη της ίδιας εται-
ρείας ουδόλως επηρεάζεται.  

γ. Η κατανοµή της ευθύνης είναι συχνά άδικη. Στις εταιρείες που η εξυπηρέ-
τηση του µέλους τελεί σε συνάρτηση µε τον αριθµό των εταιρικών µερίδων
που κατέχει υπάρχει µια λογική βάση κατανοµής της ευθύνης. Πιο συχνά
όµως τα µέλη εξυπηρετούνται από την εταιρεία ανεξάρτητα από τον αριθµό
των εταιρικών µερίδων που κατέχουν. Τούτο έχει ως συνέπεια να επιφορτίζο-
νται µε αυξηµένη ευθύνη τα φιλότιµα µέλη, που στην προσπάθεια τους να
βοηθήσουν την εταιρεία αγόρασαν µεγάλο αριθµό συνεταιριστικών µερίδων,
ενώ τα µέλη που προσέφεραν ελάχιστα στο συνεταιριστικό κεφάλαιο να
έχουν χαµηλότερη ευθύνη. Στις εταιρείες µάλιστα µε απεριόριστη ευθύνη το
πρόβληµα είναι εντονότερο λόγω της διαφοράς που παρουσιάζεται τόσο στο
µέγεθος της περιουσίας που κατέχει το κάθε µέλος, όσο και στο βαθµό της
αξιοποίησης, που έτυχαν οι υπηρεσίες της εταιρείας από το κάθε ένα από
αυτά.

Α.δ. ∆ιαχείριση Πλεονασµάτων και Aποθεµατικών Kεφαλαίων. 

Τα πλεονάσµατα που προκύπτουν σε κάθε εταιρική χρήση και τα αποθεµατικά
κεφάλαια που συσσωρεύονται αποτελούν δύο από τα πλέον σηµαντικά µέσα, τα
οποία η κάθε συνεργατική εταιρεία αξιοποιεί για την οικονοµική οργάνωσή της.
Πρόσθετα, τα αποθεµατικά κεφάλαια ενισχύουν την αξιοπιστία της εταιρείας
και την καθιστούν ικανή να αντιµετωπίσει έκτακτες δαπάνες ή και ζηµίες, που
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Τέτοιες δαπάνες είναι πιθανόν να προκύ-
ψουν από ενδογενείς λόγους, που πηγάζουν από την ίδια την εταιρεία, ή από
λόγους, που προέρχονται από το τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό περιβάλλον της
ή ακόµα από διεθνή γεγονότα και συγκυρίες.

Όπως αναφέρεται στην τρίτη Συνεργατική Αρχή (1), το αρµόδιο όργανο, το

Σηµείωση 1: Τρίτη Συνεργατική Αρχή. Οικονοµική συµµετοχή των µελών: Τα µέλη συµµε-
τέχουν δίκαια στο κεφάλαιο της συνεργατικής τους εταιρείας και στον έλεγχο του µε δηµοκρατι-
κό τρόπο. Τουλάχιστο µέρος αυτού του κεφαλαίου είναι συνήθως η  κοινή περιουσία της συνερ-
γατικής εταιρείας. Τα µέλη συνήθως λαµβάνουν περιορισµένη αποζηµίωση για το κεφάλαιο το
οποίο καταβάλλουν και αποτελεί προϋπόθεση της συµµετοχής τους. Τα µέλη διαθέτουν τα πλεο-
νάσµατα για όλους ή για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς: Για ανάπτυξη της συνερ-
γατικής εταιρείας τους, πιθανόν µε τη δηµιουργία αποθεµατικών, µέρος των οποίων τουλάχιστον
θα πρέπει να είναι αδιαίρετο. Για την παραχώρηση ωφεληµάτων στα µέλη ανάλογα µε τις συναλ-
λαγές που είχαν µε τη συνεργατική εταιρεία και για προώθηση άλλων δραστηριοτήτων που εγκρί-
νονται από τα µέλη.
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οποίο αποφασίζει τον τρόπο διανοµής των πλεονασµάτων είναι η γενική συνέ-
λευση των µελών. Εντούτοις, η γενική συνέλευση δεν έχει απεριόριστη εξουσία,
όταν λαµβάνει τις σχετικές αποφάσεις. Είναι υποχρεωµένη να ενεργεί σύµφωνα
µε τις πρόνοιες του ισχύοντος εθνικού θεσµικού πλαισίου και των συναφών δια-
τάξεων του καταστατικού της εταιρείας. 

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι ο τρόπος διανοµής των πλεονασµάτων επηρεάζει
άµεσα τα αποθεµατικά κεφάλαια. Για το λόγο αυτό, το καταστατικό και συχνά
η νοµοθεσία ορίζουν το ποσοστό των πλεονασµάτων της εταιρικής χρήσης, το
οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να µεταφέρεται στο αποθεµατικό κεφάλαιο. 

Οι σκοποί της δηµιουργίας του αποθεµατικού κεφαλαίου είναι πολύ σαφείς και
έχουν ήδη αναφερθεί. Συνεπώς νοείται ότι τα αποθεµατικά κεφάλαια δεν έχουν
σκοπό και δεν µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της ονοµαστικής
αξίας της συνεταιριστικής µερίδας ή να προσδίδουν σε αυτή οποιανδήποτε υπε-
ραξία. Ενίοτε βέβαια, αλλά µόνο για στατιστικούς λόγους, είναι δυνατό να
γίνουν αναλογισµοί µεταξύ του αποθεµατικού και συνεταιριστικού κεφαλαίου.
Τούτο όµως έχει εντελώς θεωρητικό και τεχνικό χαρακτήρα και δεν παράγει
κανένα πρακτικό αποτέλεσµα. Απόρροια αυτής της συνεργατικής λογικής είναι
το εύλογο ερώτηµα: σε ποιόν ανήκουν τα αποθεµατικά και πώς αυτά διατίθενται
σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας;

Σύµφωνα µε τη συνεργατική θεωρία, που εδράζεται στις Συνεργατικές Αρχές
και Αξίες, στη συνεργατική ηθική και στο “συνεργατικό εθιµικό δίκαιο” και
εκφράζεται στα θεσµικά πλαίσια, που διέπουν τη λειτουργία των συνεργατικών
κινηµάτων στις διάφορες χώρες, το αποθεµατικό κεφάλαιο είναι αδιαίρετο, ανή-
κει στην ίδια την εταιρεία και τα µέλη δεν µπορούν να έχουν οποιανδήποτε
αξίωση πάνω σε αυτό. Κατά συνέπεια η συνεταιριστική µερίδα δεν µπορεί να
δηµιουργήσει στον κάτοχο της  δικαιώµατα επί του αποθεµατικού κεφαλαίου
επιπλέον από την ονοµαστική της αξία. 

Είναι σύνηθες, στις εθνικές συνεταιριστικές νοµοθεσίες και ευρύτερα στο
θεσµικό πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία των συνεργατικών ιδρυµάτων σε
κάθε χώρα, να προβλέπεται συνεχής και κατά κανόνα αρκετά υψηλή παρακρά-
τηση από τα πλεονάσµατα της κάθε εταιρικής χρήσης υπέρ του αποθεµατικού
κεφαλαίου. Τούτο έχει ως συνέπεια να ενισχύονται διαχρονικά τα αποθεµατικά
και να φθάνουν σε επίπεδα αρκετά πιο ψηλά από εκείνα, που επιβάλλονται από
τις πραγµατικές ανάγκες της εταιρείας. 

Οι παρακρατήσεις από τα πλεονάσµατα της κάθε εταιρικής χρήσης,  οι οποίες
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οδηγούν στη συσσώρευση αχρείαστων αποθεµατικών, δύνανται να χαρακτηρι-
σθούν ως  “υπερβάλλουσες παρακρατήσεις”.  Οι “υπερβάλλουσες παρακρατή-
σεις” κανονικά θα έπρεπε, τηρουµένων των Συνεργατικών Αρχών αλλά και των
εθιµικών κανόνων, είτε να διανεµηθούν στα µέλη στο τέλος της εταιρικής χρή-
σης, είτε να διατεθούν µε απόφαση τους για άλλους σκοπούς. Η επισήµανση
αυτή δεν συνιστά ασφαλώς µοµφή, διότι οι παρακρατήσεις, που χαρακτηρίζο-
νται σήµερα ως υπερβάλλουσες  ενδεχοµένως χθες να ήταν απόλυτα αναγκαίες.

Το θέµα των αποθεµατικών κεφαλαίων απασχόλησε έντονα τη συνεργατική
σκέψη στο παρελθόν και συνεχίζει και σήµερα, σε αρκετές χώρες, να αποτελεί
αντικείµενο προβληµατισµού και σε πολλές περιπτώσεις αιτία προστριβών και
αντιπαραθέσεων. Οι λόγοι είναι καθαρά οικονοµικοί και περιστρέφονται γύρω
από το ερώτηµα που τέθηκε πιο πάνω, δηλαδή, ποιοι έχουν δικαίωµα επί των
αποθεµατικών κεφαλαίων µιας συνεργατικής εταιρείας;

Γίνεται αντιληπτό ότι ενόσω µια συνεργατική εταιρεία δραστηριοποιείται και
εξυπηρετεί τα µέλη της το ερώτηµα τελεί σε κατάσταση αδράνειας. Τούτο όµως
εµφανίζεται και τίθεται έντονα σε περίπτωση εκκαθάρισης της συνεργατικής
εταιρείας ή σε περίπτωση που παρουσιάζεται η ανάγκη διεύρυνσης του αριθµού
των µελών της λόγω αλλαγής των κριτηρίων εγγραφής νέων µελών ή λόγω επί-
δειξης ενδιαφέροντος για χρήση του κανόνα της ανοικτής συµµετοχής, ο οποί-
ος για µεγάλο χρονικό διάστηµα παρέµενε ουσιαστικά ανενεργός και ο αριθµός
των µελών ήταν σταθερός.

Οι θεωρητικοί της συνεργατικής σκέψης στην προσπάθεια τους να δώσουν µια
σαφή απάντηση στο ερώτηµα, επινόησαν τη διάκριση των αποθεµατικών σε “
συλλογικά” και “εξατοµικευµένα” αποθεµατικά.

Συλλογικά αποθεµατικά: Τα συλλογικά αποθεµατικά αποτελούν περιουσία της
εταιρείας, παραµένουν αδιανέµητα και κανένα µέλος δεν έχει το δικαίωµα να
αξιώσει από αυτά οποιοδήποτε µερίδιο. Σε περίπτωση διάλυσης της συνεργατι-
κής εταιρείας τα αποθεµατικά διατίθενται σύµφωνα µε τη θεωρία της “αφιλο-
κερδούς µεταβίβασης” την οποία διατύπωσαν ο Γάλλος Buchez και ο Γερµανός
Raiffeisen. H θεωρία της “αφιλοκερδούς µεταβίβασης” αναφέρει ότι σε περί-
πτωση διάλυσης µιας συνεργατικής εταιρείας τα αποθεµατικά της µεταβιβάζο-
νται σε άλλη συνεργατική εταιρεία ή σε µια οµοσπονδία συνεργατικών εταιρει-
ών ή ακόµα σε ένα οργανισµό δηµοσίου δικαίου.

Η διέξοδος που δίδεται από τη θεωρία αυτή στη διαχείριση των αποθεµατικών
κεφαλαίων µιας συνεργατικής εταιρείας, που έχει διαλυθεί είναι, κατά κανόνα,
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καταγραµµένη στα καταστατικά των συνεργατικών εταιρειών και συχνά στις
σχετικές νοµοθεσίες των διαφόρων κρατών. Υπάρχουν όµως και νοµοθεσίες και
καταστατικά εταιρειών, που προβλέπουν τη διανοµή των αποθεµάτων µεταξύ
των συνεταίρων. Η λύση αυτή αντιµετωπίσθηκε µε σκεπτικισµό και έτυχε έντο-
νης κριτικής, γιατί θεωρήθηκε ότι βρίσκεται έξω από τα αποδεκτά συνεργατικά
πλαίσια. Εντούτοις, εφαρµόσθηκε στο παρελθόν και εφαρµόζεται και σήµερα σε
περιορισµένη έκταση και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις τριτοβάθµιων συνεργατικών
οργανισµών, στις οποίες όλα τα µέλη είναι συνεργατικές εταιρείες.

Ανάµεσα στους επικριτές της λύσης, που επιτρέπει τη διανοµή των αποθεµατι-
κών µεταξύ των µελών, είναι ο Γάλλος επιφανής συνεργατιστής Dr. G. Fauquet,
ο οποίος στη µελέτη του µε τίτλο “ L’ appliation aux réserves des régles
cooperatives”, τεκµηριώνει την άποψη του και αναφέρει µεταξύ άλλων:

“ Σύµφωνα µε την αρχή από την οποία προέρχεται ο συνεταιριστικός κανόνας
της διανοµής των αποθεµατικών(σ.σ. Θεωρία αφιλοκερδούς µεταβίβασης), το
κάθε άτοµο, που έχει την ιδιότητα του µέλους κατά τη στιγµή της εκκαθάρισης
δεν έχει το δικαίωµα να αποσύρει παρά µόνον µέρος των αποθεµατικών στο
σχηµατισµό του οποίου συνέβαλε. 

Ο αριθµός των µελών ενός συνεταιρισµού, όσο λίγα έτη και αν λειτούργησε
υφίσταται αλλοίωση. Μερικοί συνεταίροι έπαυσαν να υπάρχουν λόγω θανάτου
ή παραιτήσεως, άλλοι είναι συνεταίροι της τελευταίας ώρας. Με ποιο δικαίω-
µα τα άτοµα που έχουν την ιδιότητα του µέλους κατά τη στιγµή της εκκαθάρι-
σης µπορούν να γίνουν κύριοι µέρους των αποθεµατικών, τα οποία προέρχο-
νται από πλεονάσµατα, που έχουν παρακρατηθεί από τους προκατόχους τους; 

Ο συνεταιρισµός κατά τη λειτουργία του είναι δυνατόν να έχει πραγµατοποιή-
σει πλεονάσµατα από εργασίες µε µη µέλη. Είναι επίσης δυνατόν να έχει δεχθεί
δωρεές, κληροδοτήµατα ή επιχορηγήσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία συνι-
στούν αποθεµατικά δεν είναι δυνατόν, κατά τη συνεταιριστική ηθική, να απο-
κτηθούν από τους τελευταίους συνεταίρους και να διανεµηθούν µεταξύ τους.

Η γενικώς εφαρµοζόµενη τακτική είναι εκείνη, κατά την οποία η διανοµή των
αποθεµατικών γίνεται αναλόγως των ποσών, που καταβλήθηκαν από κάθε
µέλος έναντι των συνεταιριστικών του µερίδων. Έτσι συµβαίνει το εξής: ένας
συνεταιρισµός ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξης του εφάρµοσε τον
συνεταιριστικό κανόνα της διανοµής των πλεονασµάτων αναλόγως των εργα-
σιών που έχουν πραγµατοποιηθεί, τερµατίζει τη ζωή του µε την κατανοµή των
αποθεµατικών σύµφωνα µε τους καπιταλιστικούς κανόνες.”
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Γενικά η διανοµή των συλλογικών αποθεµατικών, σύµφωνα µε τη θεωρία της
“αφιλοκερδούς µεταβίβασης”, παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:

α. Αποκλείει εµφιλοχώρηση του καπιταλιστικού τρόπου διανοµής των αποθε-
µατικών µε αποτέλεσµα το µέλος να µην προσδοκά ότι θα αποκοµίσει ωφέ-
λεια από το µετοχικό κεφάλαιο που κατέβαλε, αλλά να ελπίζει ότι θα έχει
ωφέλεια από τη συνεργασία που θα αναπτύξει µε τη συνεργατική εταιρεία.
Έτσι το µέλος παραµένει κοντά στην εταιρεία και προσπαθεί να µεγιστοποι-
ήσει τη συνεργασία µαζί της για να µεγιστοποιήσει ταυτόχρονα και την ανα-
µενόµενη ωφέλεια. 

β. Εµποδίζει την λήψη απόφασης για διάλυση µιας συνεργατικής εταιρείας µε
σκοπό οι υφιστάµενοι µέτοχοι, οι οποίοι ενδεχοµένως να εµπόδισαν προη-
γουµένως την εφαρµογή της Αρχής της ελεύθερης εισόδου στην εταιρεία, να
διανέµουν τα αποθεµατικά µεταξύ τους.

γ. Επιλύει το πρόβληµα της διάθεσης των αποθεµατικών κεφαλαίων, τα οποία
δηµιουργήθηκαν από τη συνεργασία της εταιρείας µε µη µέλη, ή µε µέλη, τα
οποία όµως απεχώρησαν ή απεβίωσαν και των αποθεµατικών, τα οποία απο-
τελούν προϊόν δωρεάς, κληροδοτηµάτων, εισφορών κ.λ.π.

δ. Απαλλάσσει τις συνεργατικές εταιρείες από πολλούς δαιδαλώδεις λογιστι-
κούς υπολογισµούς, διότι σε περίπτωση που τα αποθεµατικά διανέµονταν
στα µέλη, θα έπρεπε, η συνεργατική εταιρεία να διανέµει σε κάθε µέλος ή σε
νόµιµο αντιπρόσωπό του το µερίδιο που του αναλογούσε κατά το χρόνο που
άσκησε το δικαίωµα της αποχώρησής του ή κατά το χρόνο που επήλθε η
φυσική απώλειά του.

Εξατοµικευµένα αποθεµατικά: Η πρακτική των εξατοµικευµένων αποθεµατι-
κών βασίζεται στο δικαίωµα που έχουν τα µέλη στα πλεονάσµατα, που παρου-
σιάζονται στην κάθε εταιρική χρήση. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης η εταιρεία
παρακρατεί το σύνολο ή µέρος των προς διάθεση στα µέλη πλεονασµάτων για
µια ορισµένη χρονική περίοδο, η οποία θα συµφωνηθεί ή για µια απροσδιόριστη
χρονική περίοδο, η οποία θα τερµατίζεται όµως µε την επίτευξη κάποιων στό-
χων, που θα τεθούν από την εταιρεία. Τα παρακρατηθέντα πλεονάσµατα, τα
οποία θα µπορούσε να αποκληθούν εξατοµικευµένα αποθεµατικά συγκεντρώ-
νουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Πρώτο: Αποτελούν κανονικά αποθεµατικά και χρησιµοποιούνται από την εται-
ρεία όπως και τα συλλογικά αποθεµατικά της κεφάλαια. Η διαφορά είναι ότι στα
αποθεµατικά αυτά έχουν ατοµικό δικαίωµα τα µέλη, ενώ στα συλλογικά αποθε-
µατικά δεν έχουν κανένα τέτοιο δικαίωµα.
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∆εύτερο: Τα εξατοµικευµένα αποθεµατικά εξοµοιώνονται µε προσωπικές κατα-
θέσεις των µελών στην εταιρεία τους ή εκλαµβάνονται ως δάνεια, που παραχώ-
ρησαν σε αυτή, για να φέρει σε πέρας τους σκοπούς και να υλοποιήσει τα προ-
γράµµατα της ή για να αντιµετωπίσει µη προβλέψιµες υποχρεώσεις της.

Τρίτο: Τα εξατοµικευµένα αποθεµατικά µπορούν να επιφέρουν στα δικαιούχα
µέλη τόκο, πράγµα που δεν συµβαίνει µε τα συλλογικά αποθεµατικά. Το ύψος
του τόκου εξαρτάται από την εν γένει οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και
την οικονοµική απόδοση, που θα έχουν τα παρακρατηθέντα πλεονάσµατα.

Τέταρτο: Τα εξατοµικευµένα αποθεµατικά διανέµονται στα µέλη. Μόλις παρέλ-
θει η περίοδος που συµφωνήθηκε ή, όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους
η παρακράτηση των πλεονασµάτων ήταν αναγκαία, η εταιρεία αρχίζει να τα επι-
στρέφει στα δικαιούχα µέλη, στις λήξεις των επόµενων οικονοµικών χρήσεων
κατά σειρά χρονολογικής προτεραιότητας. Σε περίπτωση, που το ύψος των απο-
θεµατικών ενδείκνυται να παραµείνει σε ψηλά επίπεδα, τότε παράλληλα µε την
εξόφληση, η εταιρεία συνεχίζει την παρακράτηση πλεονασµάτων, πράγµα που
σηµαίνει ότι τα αποθεµατικά της κατηγορίας αυτής απλώς αντικαθίστανται.

Σε πολλές περιπτώσεις τα παρακρατηθέντα από τα µέλη πλεονάσµατα µετατρέ-
πονται σε µετοχικό κεφάλαιο και επιστρέφονται στα µέλη αντίστοιχης αξίας
συνεταιριστικές µερίδες.

Τα αποθεµατικά κεφάλαια στο συνεργατικό θεσµικό πλαίσιο της Κύπρου:
Το θεσµικό πλαίσιο, που διέπει τα συνεργατικά ιδρύµατα της Κύπρου καλύπτει
επαρκώς τόσο τον τρόπο δηµιουργίας των αποθεµατικών κεφαλαίων όσο και
τον τρόπο διάθεσης τους σε περίπτωση διάλυσης µιας συνεργατικής εταιρείας. 

Σύµφωνα µε τη βασική νοµοθεσία, οι συνεργατικές εταιρείες, που έχουν περιο-
ρισµένη ευθύνη (Limited), είναι υποχρεωµένες να µεταφέρουν στο αποθεµατι-
κό τους κεφάλαιο το 50%  των πλεονασµάτων, που παρουσιάζονται στους ετή-
σιους εξελεγµένους λογαριασµούς τους. Οι συνεργατικές εταιρείες, που έχουν
απεριόριστη ευθύνη είναι υποχρεωµένες να µεταφέρουν στο αποθεµατικό κεφά-
λαιο τους όλα τα ετήσια πλεονάσµατα τους, τα οποία εξακριβώνονται από την
αρµόδια ελεγκτική αρχή. Η διανοµή µέρους των πλεονασµάτων τους για άλλους
σκοπούς δεν επιτρέπεται χωρίς σχετική απόφαση της Επιτροπής της Υπηρεσίας
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, όταν πρόκειται για συνερ-
γατικό πιστωτικό ίδρυµα, ή χωρίς σχετικό διάταγµα του Υπουργού Εµπορίου
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, όταν πρόκειται για άλλες εταιρείες µε απεριόριστη
ευθύνη.
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Οι συνεργατικές εταιρείες χρησιµοποιούν τα αποθεµατικά τους κεφάλαια για
την οµαλή διεξαγωγή των εργασιών τους ή για την κάλυψη τυχόν ζηµιών, που
ενδεχοµένως να  προκύψουν σε µια ή περισσότερες λογιστικές χρήσεις. Το απο-
θεµατικό κεφάλαιο αποτελεί περιουσία της εταιρείας και ανήκει συλλογικά στα
µέλη. Κανένα µέλος δεν έχει δικαιώµατα επί του αποθεµατικού κεφαλαίου και
δεν µπορεί να αξιώσει οποιονδήποτε µέρος του.

Σε περίπτωση διάλυσης µιας συνεργατικής εταιρείας τότε µέρος του αποθεµατι-
κού χρησιµοποιείται,

α. Για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης,

β. Για την ικανοποίηση των πιστωτών,

γ. Για εξόφληση του µετοχικού κεφαλαίου, που κατέβαλαν τα µέλη για να απο-
κτήσουν τις συνεταιριστικές τους µερίδες.

Το υπόλοιπο διανέµεται σύµφωνα µε τις σχετικές πρόνοιες της βασικής νοµο-
θεσίας και των ειδικών κανονισµών της συνεργατικής εταιρείας.    

Α.ε. Προσφορά των Mελών σε Eίδος

Σε παλαιότερες εποχές η προσφορά των µελών σε είδος ήταν συνηθισµένο φαι-
νόµενο και περιλάµβανε την προσφορά εµπράγµατων περιουσιακών στοιχείων
και την προσφορά υπηρεσιών. Η προσφορά εµπράγµατων περιουσιακών στοι-
χείων περιλάµβανε συνήθως έπιπλα και άλλο γραφειακό εξοπλισµό, γραφεια-
κούς και αποθηκευτικούς χώρους µε µηδενικό ή πολύ χαµηλό ενοίκιο κ.λπ. Η
προσφορά υπηρεσιών αφορούσε κυρίως την παροχή εξειδικευµένης εργασίας,
την οποία η εταιρεία αδυνατούσε να αγοράσει λόγω των περιορισµένων οικο-
νοµικών δυνατοτήτων, που είχε στη διάθεση της. 

Με την ανάπτυξη των συνεργατικών εταιριών η προσφορά των µελών σε είδος
τείνει να εξαλειφθεί. Υπήρξαν όµως περίοδοι κατά τις οποίες η προσφορά των
µελών σε είδος αποτελούσε για πολλές εταιρείες ένα από τα βασικότερα στοι-
χεία, που βοηθούσε στην  οικονοµική οργάνωση τους. Μέχρι σήµερα, υπάρχουν
για παράδειγµα άτοµα, που επιτελούν το ρόλο του γραµµατέα µιας συνεργατι-
κής εταιρείας και αναλαµβάνουν  όλες τις υποχρεώσεις και όλες τις ευθύνες που
απορρέουν από τη θέση αυτή, χωρίς να λαµβάνουν οποιανδήποτε αµοιβή ή η
αµοιβή που παίρνουν είναι πολύ περιορισµένη και  έχει µόνο συµβολικό χαρα-
κτήρα. 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Καθώς οι ανθρώπινες κοινωνίες εκσυγχρονίζονται και οι οικονοµίες των χωρών
αναπτύσσονται συνεχώς, οι συνεργατικές εταιρείες µεγεθύνονται και είναι υπο-
χρεωµένες να ακολουθήσουν σύγχρονους τρόπους διοίκησης και διαχείρισης
των υποθέσεων τους. Παλαιότερα ο διευθυντής της εταιρείας αποτελούσε το
επίκεντρο όλων των λειτουργιών. Επόπτευε τις εργασίες, κρατούσε λογιστικές
καταστάσεις, υποδεχόταν τους πελάτες, προσπαθούσε να φθάσουν στον προο-
ρισµό τους τα παραγόµενα αγαθά ή οι προσφερόµενες υπηρεσίες κ.λπ. Η µεγέ-
θυνση των εταιρειών, που οδήγησε στον καταµερισµό της εργασίας και στην
αναβάθµιση της οικονοµικής τους κατάστασης, άλλαξε ριζικά τα δεδοµένα.
∆όθηκε η ευκαιρία στις εταιρείες να απασχολήσουν ανθρώπινο δυναµικό επι-
στηµονικά καταρτισµένο, να εφαρµόσουν νέες τεχνολογίες, να βελτιώσουν τις
οργανωτικές τους δοµές και γενικά να εφαρµόσουν σύγχρονα προγράµµατα
διοίκησης και διαχείρισης των οικονοµικών τους πόρων (1).

Β.1. Ο ρόλος του Συνεργατικού Mάνατζµεντ  

Το µάνατζµεντ αξιοποιεί τις ιδέες και συνδυάζει τα υλικά, τις διαδικασίες, τις
εγκαταστάσεις και το ανθρώπινο κεφάλαιο, µε σκοπό την παραγωγή αγαθών και
υπηρεσιών, που στη συνέχεια θα προσφερθούν στα µέλη ή και ευρύτερα στο
κοινό. Μέσα στα πλαίσια του µάνατζµεντ λαµβάνονται οι αποφάσεις και
χαράσσονται οι πολιτικές, που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των
µελών και των πελατών, στην οικονοµική εξυγίανση ή στη διατήρηση της εται-
ρείας σε υγιείς οικονοµικές βάσεις και στην επίτευξη της δέουσας λειτουργικής
αποδοτικότητας, για να είναι σε θέση η εταιρεία  να επιτυγχάνει τους στόχους
της. 

Η διαχείριση µιας συνεργατικής εταιρείας  δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τα µέλη
της εταιρείας είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτες, ελέγχοντες και πελάτες. Τα διοικητι-
κά όργανα είναι υποχρεωµένα να εξασφαλίζουν την απαιτούµενη ισορροπία,
στα πλαίσια της οποίας θα διαφυλάσσεται ο συνεργατικός χαρακτήρας της εται-
ρείας χωρίς όµως να τίθενται εµπόδια στην επιχειρηµατική δραστηριότητα της.
Μια συνεργατική εταιρεία µπορεί να επιτύχει ως επιχείρηση, αλλά να χάσει το
συνεργατικό χαρακτήρα της. Μπορεί όµως να φθάσει στο άλλο άκρο, δηλαδή να
επιτύχει ως συνεργατική εταιρεία, αλλά να αποτύχει ως οικονοµικός οργανι-

Σηµείωση 1: Η διοίκηση και η διαχείριση των συνεργατικών εταιρειών αποδίδεται µε το γενικό
όρο “Συνεργατικό Management”.
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σµός. Ο ρόλος του συνεργατικού µάνατζµεντ είναι να δηµιουργήσει τα απαι-
τούµενα περιθώρια, για να µπορεί µια συνεργατική εταιρεία να αναπτυχθεί ταυ-
τόχρονα και ως επιχείρηση και ως συνεργατικός οργανισµός.

Οι Συνεργατικές Αρχές, οι Συνεργατικές Αξίες και οι σκοποί ίδρυσης των
συνεργατικών εταιρειών διαφοροποιούν αισθητά τις διευθυντικές προτεραιότη-
τες σε σχέση µε τις προτεραιότητες των εταιρειών κεφαλαίου. Οι βασικότερες
δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία καθορισµού των προτεραιοτή-
των είναι οι ακόλουθες:

α. Ο διευθυντής και γενικά η διοίκηση οφείλουν να ιεραρχήσουν τους στόχους
τους µε βάση το συµφέρον του µέλους και όχι µόνο ανάλογα µε το συµφέ-
ρον της εταιρείας ως οικονοµικού οργανισµού. Για το λόγο αυτό παρουσιά-
ζεται το φαινόµενο να ασκούνται επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε ελάχι-
στα περιθώρια κέρδους, ή να µην αναλαµβάνονται δραστηριότητες σηµαντι-
κά κερδοφόρες για την εταιρεία αλλά αχρείαστες για τα µέλη.

β. Η διοίκηση αντιµετωπίζει σύνθετα προβλήµατα, όπως είναι για παράδειγµα
ο συντονισµός της παραλαβής της γεωργικής παραγωγής, που γίνεται από
µια συνεργατική εταιρεία διάθεσης γεωργικών προϊόντων, ή η διανοµή των
πλεονασµάτων της εταιρικής χρήσης στα µέλη µε βάση τον όγκο της συνερ-
γασίας, που το κάθε µέλος είχε µε την εταιρεία κ.λπ.

γ. Επειδή οι πελάτες της εταιρείας ή οι περισσότεροι από αυτούς είναι και µέλη
της, δηλαδή είναι ιδιοκτήτες, αξιολογούν σύµφωνα µε τα δικά τους υποκει-
µενικά κριτήρια το προσωπικό και ιδιαίτερα το διευθυντή, που πολλές φορές
αισθάνονται ότι είναι εγκλωβισµένοι σε πιέσεις, που προέρχονται από προ-
σωπικά συµφέροντα ή από καλόπιστη ή και κακόπιστη, µερικές φορές, κρι-
τική. Έτσι, παρατηρείται το φαινόµενο, ο διευθυντής µιας συνεργατικής
εταιρείας να είναι συνεχώς απασχοληµένος σε προσωπικές συναντήσεις µε
τα µέλη-πελάτες για χειρισµό διαφόρων υποθέσεων, οι οποίες ενδεχοµένως
θα αντιµετωπίζονταν µε την ίδια αποτελεσµατικότητα από ένα υπάλληλο της
εταιρείας. Στις εταιρείες κεφαλαίου συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο διευ-
θυντής είναι σχεδόν άγνωστος στους πελάτες και πραγµατοποιεί επιλεκτικά
τις συναντήσεις που θεωρεί περισσότερο αποδοτικές. 

δ. Οι επιδιώξεις του διευθυντή µιας συνεργατικής εταιρείας είναι διαφορετικές
από τις επιδιώξεις του διευθυντή µιας εταιρείας κεφαλαίου. Είναι λοιπόν
φυσικό οι προτεραιότητες τους να µην συµπίπτουν ή να µην συµπίπτουν
απόλυτα. Ο διευθυντής της εταιρείας κεφαλαίου, παράλληλα µε την ανάπτυ-
ξη του οργανισµού τον οποίο διευθύνει, προσπαθεί να αποκτήσει µερίδιο στο
µετοχικό του κεφάλαιο ή να αυξήσει το µερίδιο που ήδη κατέχει. Η αύξηση
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του µεριδίου του θα καταστήσει την επιτέλεση των καθηκόντων του ευκο-
λότερη, αλλά κυρίως περισσότερο αποτελεσµατική και εναρµονισµένη µε τις
δικές του απόψεις και επιθυµίες.

Αντίθετα, οι προτεραιότητες του διευθυντή της συνεργατικής εταιρείας δε έχουν
αυτό τον προσανατολισµό. Η συνεργατική εταιρεία ανήκει συλλογικά στα µέλη
της και συνεπώς, ούτε ο διευθυντής, ούτε τα υπόλοιπα διοικητικά όργανά της
προσδοκούν να αυξήσουν την επιρροή τους στην εταιρεία δια του µετοχικού της
κεφαλαίου. Ο διευθυντής εργάζεται και προσπαθεί να είναι περισσότερο αποτε-
λεσµατικός µε προσωπικά κίνητρα, όπως είναι ο µισθός, το προσωπικό του γόη-
τρο, η ιστορική αναγνώριση της προσφοράς του κ.λπ.   

Β.2. ∆ιαχειριζόµενοι Πόροι 

Όπως συµβαίνει σε όλες τις µορφές των διαφόρων επιχειρήσεων έτσι και στις
συνεργατικές εταιρείες τα τρία κύρια στοιχεία, τα οποία πρέπει να τύχουν δια-
χειριστικού χειρισµού είναι το ανθρώπινο δυναµικό, το κεφάλαιο και οι εγκα-
ταστάσεις.      

Ανθρώπινο δυναµικό: Το ανθρώπινο δυναµικό της συνεργατικής εταιρείας
αποτελεί το σηµαντικότερο παράγοντα σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής δια-
δικασίας. Γι’ αυτό πρέπει να διασφαλιστεί η οµαλότητα στις σχέσεις µεταξύ των
εργαζοµένων, η οµαδικότητα στην επιτέλεση των καθηκόντων τους και η απο-
τελεσµατικότητα της εργασίας που προσφέρουν.

Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού αρχίζει µε την επιλογή και την πρό-
σληψη των υπαλλήλων. Ακολουθεί η συνεχής εκπαίδευση και ο εµπλουτισµός
των επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων και τέλος γίνεται η αξιολόγηση τους ως
προσωπικοτήτων και ως υπαλλήλων. Για την επιτέλεση αυτού του έργου την
κύρια ευθύνη έχει ο διευθυντής προσωπικού. Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν
οι προϊστάµενοι των τµηµάτων, οι οποίοι καταρτίζουν τα προγράµµατα εργα-
σίας, αντιπροσωπεύουν τη διοίκηση, επεξηγούν τις λεπτοµέρειες της εργασίας
του τµήµατος, αξιολογούν την επίδοση του κάθε εργαζοµένου κ.λπ.

Η σωστή διαχείριση του προσωπικού επιβάλλει επίσης την ενθάρρυνση και την
ανταµοιβή των εργαζοµένων. Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται µε την επιζήτη-
ση εισηγήσεων από τους εργαζοµένους, µε τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος,
στο οποίο οι εργαζόµενοι να µπορούν να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να
θέσουν στόχους και µε την ανάπτυξη οµαδικότητας και συλλογικού πνεύµατος.
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Το θέµα της διαχείρισης των σχέσεων των µελών και του ευρύτερου κοινού µε
τη συνεργατική εταιρεία αποτελεί ένα διαφορετικό αλλά εξίσου σηµαντικό
κεφάλαιο για το συνεργατικό µάνατζµεντ. Η τριπλή ιδιότητα των µελών επι-
βάλλει την άψογη εξυπηρέτηση τους και τη συνεχή ενηµέρωση και διαπαιδα-
γώγηση τους. Η πολιτική προσέγγισης των µελών θα προσελκύσει νέα µέλη, θα
ενισχύσει τις οργανωτικές δοµές της εταιρείας και θα επαυξήσει τον όγκο των
παραγοµένων αγαθών και των προσφεροµένων υπηρεσιών. Ιδιαίτερη ευθύνη
στον τοµέα αυτό έχει το τµήµα δηµοσίων σχέσεων, το οποίο έχει υποχρέωση να
καταστήσει το συνεργατικό έργο κατανοητό και αποδεκτό από την κοινωνία
Έχει υποχρέωση να κρατεί τα µέλη ενήµερα για τις πολιτικές που αποφασίζο-
νται για τα επιµέρους θέµατα, για τις πρακτικές που εφαρµόζονται, για τους στό-
χους που τίθενται, για τα οφέλη που προσφέρονται και τους περιορισµούς που
υπάρχουν.

Κεφάλαια: Η διαχείριση των κεφαλαίων αποτελεί το οικονοµικό µάνατζµεντ
της συνεργατικής εταιρείας. Το οικονοµικό µάνατζµεντ περιλαµβάνει:

α. Την αξιοποίηση των διαθεσίµων κεφαλαίων και των διαθεσίµων πόρων,
κατά τρόπο που θα επιτυγχάνεται η δηµιουργία νέων κεφαλαίων, 

β. Τη διάθεση κεφαλαίων για την αγορά στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία
θα προαγάγουν τους σκοπούς της εταιρείας, 

γ. Τη διασφάλιση ότι όλες οι χρηµατοδοτήσεις θα είναι σύµφωνες µε τις υγιείς
επιχειρηµατικές πρακτικές και τις Συνεργατικές Αρχές.

Εγκαταστάσεις: Συνήθως τα κτίρια και ο εξοπλισµός αποτελούν µεγάλο ποσο-
στό των στοιχείων του ενεργητικού και συνδέονται άµεσα µε την αποτελεσµα-
τική διεκπεραίωση του συνεργατικού έργου. Η σωστή διαχείριση αυτών των
στοιχείων επιβάλλει την τακτική συντήρηση τους, την αναδιάταξη τους για βελ-
τίωση της αποδοτικότητας που προσφέρουν, την αντικατάσταση τους όταν
τούτο επιβάλλεται από τα εκσυγχρονιστικά ή τα λειτουργικά προγράµµατα, την
αναβάθµιση τους για αύξηση του παραγωγικού αποτελέσµατος ή τη βελτίωση
των συνθηκών ασφάλειας, υγιεινής και εργασίας των υπαλλήλων κ.λπ.

Β.3. Λειτουργίες του Συνεργατικού Mάνατζµεντ 

Το συνεργατικό µάνατζµεντ αποτελείται από τέσσερις βασικές λειτουργίες που
είναι ο προγραµµατισµός, η οργάνωση, η δραστηριοποίηση και ο έλεγχος.

Προγραµµατισµός: Ο προγραµµατισµός χρησιµοποιείται για να χαραχθεί µια
πολιτική και να καθοριστούν οι διαδικασίες που συνεπάγεται η εφαρµογή της.
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Προσδιορίζει, δηλαδή, που πρέπει να κατευθυνθεί η εταιρεία και πως θα φθάσει
εκεί. Θέτει οργανωτικούς στόχους και σκοπούς, κάνει προβλέψεις για το περι-
βάλλον µέσα στο οποίο θα κινηθούν οι διαδικασίες για επίτευξη των στόχων και
προκαθορίζει το χρόνο, µέσα στον οποίο οι στόχοι θα υλοποιηθούν. Στα πλαί-
σια του προγράµµατος τίθενται εναλλακτικά σενάρια ενεργειών, για να αντιµε-
τωπίζονται προγραµµατισµένα τα προβλήµατα και οι δυσκολίες, που ενδεχοµέ-
νως θα παρουσιαστούν. Ο προγραµµατισµός βοηθά τη διοίκηση να προσανατο-
λίζει τη σκέψη της στο µέλλον της εταιρείας και ταυτόχρονα την αποτρέπει να
ασχολείται µε θέµατα δευτερεύουσας σηµασίας.

Οργάνωση: Η οργάνωση επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στον καθορισµό των
συγκεκριµένων απαιτούµενων δραστηριοτήτων για υλοποίηση των σκοπών και
των στόχων που τέθηκαν. Θέτει τις προγραµµατισµένες δραστηριότητες σε ένα
πλάνο εργασίας και αναθέτει την επιτέλεση τους σε συγκεκριµένα άτοµα ή υπη-
ρεσίες. Στα άτοµα αυτά ή στις υπηρεσίες, που τους ανατίθεται η ευθύνη, παρέ-
χονται όλα τα απαραίτητα µέσα, για να µπορούν να φέρουν σε πέρας την απο-
στολή τους.

∆ραστηριοποίηση: Η δραστηριοποίηση αφορά τα άτοµα, τα οποία είναι συν-
δεδεµένα µε τη συνεργατική εταιρεία. Στα άτοµα αυτά περιλαµβάνονται τα
µέλη της διοίκησης, αιρετά και µη αιρετά, το υπαλληλικό προσωπικό και τα
µέλη της εταιρείας. Η διοίκηση πρέπει να έχει την ικανότητα να συνδιαλέγεται
µε τα µέλη, να αφουγκράζεται τις ανησυχίες και τους προβληµατισµούς τους, να
ακούει τις απόψεις, τις εισηγήσεις ή τα παράπονα τους και να δραστηριοποιεί-
ται ανάλογα για την υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν. Παράλληλα η διοίκη-
ση πρέπει να έχει την ικανότητα να εµπνέει το υπαλληλικό προσωπικό και να το
κρατά συνεχώς προσανατολισµένο στους προγραµµατισµένους στόχους.

Έλεγχος και αξιολόγηση: Βασικό κλειδί για την επιτυχία του προγράµµατος
διοίκησης και διαχείρισης της συνεργατικής εταιρείας είναι η αξιολόγηση και ο
έλεγχος της εργασίας που επιτελείται στα διάφορα στάδια. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι η ροή της εργασίας βαίνει οµαλά και τα αποτελέσµατα είναι θετι-
κά, τότε η διοίκηση ασφαλώς δεν εφησυχάζει, αλλά ενθαρρύνει τους διάφορους
συντελεστές να συνεχίσουν µε ακόµα µεγαλύτερους ρυθµούς την εργασία τους. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήµατα, τότε λαµβάνονται τα απαιτούµε-
να διορθωτικά µέτρα. Επισηµαίνονται οι λόγοι, που δηµιούργησαν τα προβλή-
µατα και χωρίς καθυστέρηση δίδονται οι επιβαλλόµενες λύσεις. Οι λύσεις των
διαφόρων προβληµάτων και οι αναπροσαρµογές που θα γίνουν, θα πρέπει να
είναι εναρµονισµένες µε τους στόχους του προγράµµατος. Οι στόχοι του προ-
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γράµµατος δεν εγκαταλείπονται ποτέ εκτός εάν η  διοίκηση αντιληφθεί ότι
µεσολάβησαν σηµαντικά απρόβλεπτα γεγονότα, που κατέστησαν τους στόχους
αντικειµενικά ανέφικτους.

Β.4. Τα Mέσα του Συνεργατικού Mάνατζµεντ 

Τα µέσα, τα οποία το συνεργατικό µάνατζµεντ χρησιµοποιεί ως εργαλεία για την
επίτευξη των στόχων του, δεν διαφέρουν σηµαντικά από εκείνα που χρησιµο-
ποιούν οι εταιρείες µε διαφορετική µορφή. Τα µέσα αυτά είναι τα ακόλουθα:

● Λογιστικό Σύστηµα (Accounting system) 

● Εκθέσεις Ελέγχου (Control Reports)

● Προστασία και Ασφάλεια (Security and Safety)

● Αξιολόγηση και Κατάρτιση (Training and Evaluation) 

● Πρόγραµµα Κινήτρων (Incentive Programs)

● Επικοινωνίες (Communications)

● Στρατηγικός Προγραµµατισµός (Strategic Planning)

Λογιστικό Σύστηµα (Accounting system): Απαραίτητη προϋπόθεση για την
άσκηση αποτελεσµατικής διαχείρισης σε µια συνεργατική εταιρεία είναι η λει-
τουργία ενός πλήρους,  λεπτοµερειακού και σύγχρονου λογιστικού συστήµατος,
το οποίο να είναι προσαρµοσµένο στις κατευθυντήριες γραµµές, όπως καθορί-
ζονται από τα ∆ιεθνή Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα. Το λογιστήριο πρέπει
να είναι σε θέση να ετοιµάζει όλα τα στοιχεία, τα οποία απαιτούνται για τον
ορθό προγραµµατισµό και τον αποτελεσµατικό έλεγχο των διαφόρων λειτουρ-
γιών της εταιρείας. Μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να ετοιµάζονται από το
λογιστήριο είναι τα µηνιαία ισοζύγια και οι συναφείς καταστάσεις, οι οικονοµι-
κές καταστάσεις που αφορούν τα επιµέρους τµήµατα ή ειδικές υπηρεσίες και
καταστάσεις, που σχετίζονται µε ειδικούς λογαριασµούς, όπως είναι οι χρεώ-
στες, οι πιστωτές, οι χρηµατοδοτήσεις, οι οικονοµικές αναφορές που αφορούν
τα µέλη και τους πελάτες κ.λπ. 

Εκθέσεις Ελέγχου: Οι εκθέσεις, που ετοιµάζονται τόσο από τους εσωτερικούς
όσο και από τους εξωτερικούς ελεγκτές, αποτελούν πολύτιµα εργαλεία για την
εταιρεία. Οι εκθέσεις των εσωτερικών ελεγκτών τους οποίους διορίζει η ίδια η
διοίκηση, θα πρέπει να λαµβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη. Τα διοικητικά όργα-
να οφείλουν να συµµορφώνονται άµεσα στις υποδείξεις των εσωτερικών ελε-
γκτών, για να διασφαλίζεται έτσι η οµαλή λειτουργία και η χρηστή διοίκηση της
εταιρείας.
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Οι εκθέσεις και τα σηµειώµατα των εξωτερικών ελεγκτών είναι τα πλέον αξιό-
πιστα στοιχεία και χρησιµοποιούνται ποικιλοτρόπως από τη διοίκηση της εται-
ρείας. Εκτενής αναφορά στις οικονοµικές καταστάσεις, που ετοιµάζουν οι εξω-
τερικοί ελεγκτές, γίνεται στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου.  

Προστασία και Ασφάλεια: Η διοίκηση έχει καθήκον να διασφαλίσει επαρκώς
το ανθρώπινο δυναµικό και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Οι υπάλλη-
λοι, που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας της εταιρείας και του χειρισµού των
κεφαλαίων της, επιβάλλεται να είναι πλήρως κατοχυρωµένοι. Πρέπει παράλλη-
λα να καλύπτονται µε προγράµµατα που αποσκοπούν στην προστασία της υγεί-
ας και της ασφάλειας τους, όπως και προγράµµατα για την αντιµετώπιση προ-
βληµάτων, που οφείλονται σε τυχαία ή µη προβλέψιµα γεγονότα.  Τα περιου-
σιακά στοιχεία της εταιρείας επίσης πρέπει να αξιολογούνται σχολαστικά και να
λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για περιορισµό των κινδύνων και αντιµετώ-
πιση των προβληµάτων, που ενδεχοµένως να προκύψουν από την επέλευση
γεγονότων, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν.  

Αξιολόγηση και Κατάρτιση: Τα µέλη µιας συνεργατικής εταιρείας κρίνουν σε
καθηµερινή βάση τη διοίκηση και αξιολογούν τις δυνατότητες και τα µέσα, που
έχει στη διάθεση της, για να επιτελεί αποτελεσµατικότερα το ρόλο της. Οι
άνθρωποι, που είναι επιφορτισµένοι µε το µάνατζµεντ και ιδιαίτερα το διοικη-
τικό συµβούλιο και το ανώτατο εκτελεστικό όργανο, έχουν υποχρέωση να προ-
βαίνουν σε αξιολόγηση του έργου, που οι ίδιοι επιτελούν και του έργου που επι-
τελούν οι επόπτες, που έχουν καθήκον να παρακολουθούν και να συντονίζουν
την εφαρµογή του προγράµµατος οικονοµικής και διοικητικής διαχείρισης της
εταιρείας.

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση αναδείξει αδυναµίες, που οφείλονται στην
έλλειψη γνώσης τότε λαµβάνονται άµεσα µέτρα για κάλυψη των κενών που
υπάρχουν. Συνήθως το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται σχετικά εύκολα µε την
παραχώρηση της αναγκαίας εκπαίδευσης. Η διοργάνωση σεµιναρίων µε εξειδι-
κευµένο εκπαιδευτικό αντικείµενο αποτελεί µια από τις συνηθέστερες πρακτι-
κές ενίσχυσης του γνωστικού επαγγελµατικού επιπέδου των εκπαιδευοµένων.

Πρόγραµµα Κινήτρων: Η παραχώρηση κινήτρων στους εργαζόµενους αποτε-
λεί ένα από τα σπουδαιότερα µέσα που χρησιµοποιεί το σύγχρονο µάνατζµεντ,
για να καταστήσει αποτελεσµατικότερη την παραγωγική διαδικασία, τόσο από
άποψη ποσότητας, όσο και από άποψη ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων
και των προσφεροµένων υπηρεσιών. Τα κίνητρα είναι δυνατόν να έχουν είτε
ηθική είτε υλική αξία. Μεταξύ των κινήτρων συµπεριλαµβάνονται η παραχώ-
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ρηση κάποιου επιδόµατος πέραν από το µισθό, η τιµητική αναφορά σε συγκε-
ντρώσεις του προσωπικού, η απονοµή τιµητικών µεταλλίων και διπλωµάτων, η
προσφορά δωρεάν ταξιδίων στους εργαζοµένους, η διοργάνωση συνεστιάσεων
και η κάλυψη του κόστους από την εταιρεία κ.λπ.       

Επικοινωνίες: Στις εταιρείες κεφαλαίου, η επικοινωνία των διοικητικών οργά-
νων µε τους µετόχους γίνεται συνήθως µόνο στις γενικές συνελεύσεις και περιο-
ρίζεται σε µια πολύ γενική και σύντοµη ενηµέρωση. Το προσωπικό όµως τελεί
σε συνεχή επικοινωνία µε τα διοικητικά όργανα µέσω των διευθυντών των δια-
φόρων τµηµάτων. Ο σκοπός της επικοινωνίας κατά κύριο λόγο είναι η αύξηση
της παραγωγικότητας της εργασίας και η αναβάθµιση των οικονοµικών συµφε-
ρόντων της εταιρείας.

Οι φορείς του µάνατζµεντ των συνεργατικών εταιρειών βρίσκονται σε επαφή µε
το προσωπικό και επικοινωνούν συχνά µε τα µέλη και τα εν δυνάµει µέλη, που
αποτελούν τη ευρύτερη κοινωνία. Η επικοινωνία είναι πολύπλευρη, συστηµατι-
κή, συνεχής και αδιάλειπτη. Γίνεται µε προσωπικές επαφές στο βαθµό που µπο-
ρεί να επιτευχθεί, στις γενικές συνελεύσεις, σε συσκέψεις ή συγκεντρώσεις του
προσωπικού, µε ανακοινώσεις και  δηµοσιεύσεις, µε τη χρησιµοποίηση του δια-
δικτύου κ.λπ.

Στρατηγικός Προγραµµατισµός: Ο στρατηγικός προγραµµατισµός είναι ο
σχεδιασµός που γίνεται από µια εταιρεία µε σκοπό να φθάσει µε επιτυχία στην
υλοποίηση των βασικών επιδιώξεων της. Περιλαµβάνει όλες τις µετρήσιµες
ενέργειες, που προγραµµατίζεται να γίνουν σε µια χρονική περίοδο, η οποία
διαρκεί συνήθως από τρία µέχρι δέκα χρόνια. Πρωταρχικός σκοπός είναι ο ακρι-
βής καθορισµός των διαφόρων µεγεθών της εταιρείας και ακολούθως  ο προ-
γραµµατισµός των µελλοντικών βηµάτων της. 

Ο στρατηγικός προγραµµατισµός είναι βασισµένος σε αληθινές πληροφορίες
και ρεαλιστικές υποθέσεις αναφορικά µε το µέλλον. ∆ιευκρινίζει τις σχέσεις,
προωθεί την κατανόηση των στόχων που τίθενται, κατανέµει ευθύνες και καθο-
ρίζει στόχους και χρονοδιαγράµµατα επιτέλεσης των διαφόρων ενεργειών. Επί-
σης επινοεί τις ενέργειες που επιβάλλεται να γίνουν, για να περιοριστούν οι αδυ-
ναµίες ή, αν είναι δυνατό οι αδυναµίες να µετατραπούν σε δυνατότητες.

Β.5. Συντελεστές και Kατανοµή Eυθυνών 

Η διαχείριση της συνεργατικής εταιρείας ασκείται από τρεις συντελεστές, των
οποίων οι ρόλοι είναι διακριτοί, αλλά συµπληρωµατικοί και αλληλένδετοι.
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Ασκείται από τα µέλη, το διοικητικό συµβούλιο και το ανώτατο εκτελεστικό
όργανο.  

Β.5.1. Τα Mέλη ως Συντελεστές του Mάνατζµεντ 

Τα µέλη διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διοίκηση και διαχείριση µιας
συνεργατικής εταιρείας. Η τριπλή ιδιότητα που έχουν και τα δικαιώµατα που
τους παρέχονται από τις Συνεργατικές Αρχές, διαφοροποιούν το ρόλο τους στα
εταιρικά δρώµενα και τον καθιστούν περισσότερο αποτελεσµατικό από το ρόλο
που επιτελούν οι µέτοχοι µιας εταιρείας κεφαλαίου µε περιορισµένη συµµετοχή
στο µετοχικό κεφάλαιο. Τα δικαιώµατα, οι εξουσίες και οι υποχρεώσεις των
µελών καταγράφονται στο θεσµικό πλαίσιο και ασκούνται σύµφωνα µε καθορι-
σµένους θεσµικούς κανόνες.

Οι δυνατότητες παρέµβασης, που έχουν τα µέλη είναι οι ακόλουθες:

α. Εγκρίνουν το καταστατικό της εταιρείας τους και προβαίνουν στις κατά και-
ρούς επιβαλλόµενες τροποποιήσεις.

β. Εκλέγουν το διοικητικό συµβούλιο και συνήθως έχουν το δικαίωµα να το
ανακαλέσουν στην περίπτωση που διαφανεί ότι αδυνατεί να φέρει σε πέρας
την αποστολή του.

γ. Εξετάζουν και εγκρίνουν τους ετήσιους λογαριασµούς και τις συναφείς εκθέ-
σεις, που παρουσιάζονται από τους εξωτερικούς ελεγκτές.

δ. Μελετούν διάφορα σοβαρά θέµατα και λαµβάνουν τις κατά την κρίση τους
ορθότερες αποφάσεις. Τέτοια θέµατα είναι η έγκριση µακροπρόθεσµων
στρατηγικών σχεδίων, η έγκριση προγραµµάτων επέκτασης της εταιρείας, η
αλλαγή της σύνθεσης του κεφαλαίου, η πώληση σηµαντικών περιουσιακών
στοιχείων της εταιρείας κ.λπ. 

Πέραν από τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητες των µελών, που
προβλέπονται ή απορρέουν από το θεσµικό πλαίσιο, τα µέλη έχουν υποχρέωση
να προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους µε ορισµένους ηθικούς κανόνες, οι
οποίοι πήγασαν µέσα από τη συνεχή τριβή, που προήλθε από την εφαρµογή της
συνεργατικής θεωρίας στην πράξη. Αναµφισβήτητα η εφαρµογή των ηθικών
αυτών κανόνων καθιστά τη διοίκηση και τη διαχείριση της εταιρείας ευκολότε-
ρη και ενισχύει την αποτελεσµατικότητα της. Προσδίδει επίσης ορισµένα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά στη συµπεριφορά των µελών, τα οποία συνοπτικά έχουν
ως εξής: 
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α. Κατανόηση της σχέσης αµοιβαιότητας µέλους και συνεργατικής εταιρεί-
ας: Έχει παρατηρηθεί ότι στα αρχικά στάδια της ίδρυσης ενός συνεργατικού
οργανισµού το ενδιαφέρον των µελών είναι αυξηµένο και βρίσκεται σε ικανο-
ποιητικά επίπεδα. Σταδιακά το ενδιαφέρον µειώνεται και η σχέση µέλους και
συνεργατικής εταιρείας καθίσταται ετεροβαρής. Η αµοιβαιότητα που πρέπει να
κυριαρχεί στις σχέσεις µέλους και εταιρείας εξασθενίζει. Ανεξάρτητα όµως από
τους λόγους που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση, τα µέλη, για το δικό τους
συµφέρον, δεν πρέπει να ξεχνούν ότι για να πάρουν τα µέγιστα πρέπει να
δώσουν τα ελάχιστα. Η αµοιβαιότητα στις σχέσεις µέλους και συνεργατικής
εταιρείας είναι κρίσιµης σηµασίας και τούτο είναι επιβεβληµένο να γίνεται πλή-
ρως κατανοητό από όλους. Ιδιαίτερα πρέπει να γίνεται κατανοητό από τα µέλη.

β. Συνεχές και έµπρακτο ενδιαφέρον: Η πρόοδος µιας συνεργατικής εταιρείας
τελεί σε άµεση συνάρτηση µε την ικανοποίηση των αναγκών των µελών. Κατά
συνέπεια το κάθε µέλος έχει υποχρέωση να ενδιαφέρεται αδιάλειπτα και να
συµµετέχει ενεργά στις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στην εταιρεία του. Η
υποβολή εισηγήσεων, η παρουσίαση νέων ιδεών και προτάσεων, η άσκηση
εποικοδοµητικής κριτικής στις περιπτώσεις που χρειάζεται, η αναζήτηση πλη-
ροφόρησης κ.λπ. συνθέτουν την εκδήλωση του ενδιαφέροντος των µελών προς
την εταιρεία τους.

γ. Προθυµία για ανάληψη διοικητικών ευθυνών: Τα µέλη πρέπει να είναι
έτοιµα να επωµισθούν διοικητικές ευθύνες κυρίως µε τη συµµετοχή τους στα
αιρετά όργανα της εταιρείας τους. Θα πρέπει όµως το µέλος να επιµετρά τις
δυνάµεις και τις δυνατότητες του σε σχέση µε τις απαιτήσεις της θέσης, την
οποία φιλοδοξεί να καταλάβει.

δ. Επιλογή των αρίστων στα αιρετά διοικητικά όργανα: Η επιλογή των αρί-
στων στα αιρετά διοικητικά όργανα µιας συνεργατικής εταιρείας διασφαλίζει τη
χρηστή διοίκηση και την πρόοδο της προς όφελος του συνόλου των µελών.
Συνεπώς το κάθε µέλος κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατός του έχει
καθήκον να συµπεριφέρεται µε ευθυκρισία και µακράν από οποιανδήποτε επιρ-
ροή ή σκοπιµότητα, που είναι ξένη προς τα καλώς νοούµενα συµφέροντα της
εταιρείας και των µελών.

ε. Συλλογικό πνεύµα και σεβασµός στην αντίθετη άποψη: Το µέλος, κατά την
άσκηση της συνεργατικής δραστηριότητας του πρέπει να συµπεριφέρεται µε
πνεύµα συνεργασίας και να προωθεί έµπρακτα τη συλλογική δράση. Ο σεβα-
σµός στην αντίθετη άποψη και ο προβληµατισµός στο περιεχόµενο της συνι-
στούν αξιοποίηση του πνευµατικού πλούτου των µελών, που λειτουργεί προς
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όφελος όλων. Οι εγωιστικές τάσεις και ο ατοµικισµός πρέπει να παραµερίζονται
και σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να κυριαρχούν στη συνεργατική δράση των
µελών.

στ. Οι υποχρεώσεις των µελών που πηγάζουν από την τριπλή ιδιότητα τους:
Τα µέλη µιας συνεργατικής εταιρείας έχουν τριπλή ιδιότητα. Είναι ταυτόχρονα
πελάτες, ιδιοκτήτες και ελέγχοντα πρόσωπα. Η ορθή συνεργατική συµπεριφορά
επιβάλλει στο µέλος, σε ορισµένες περιπτώσεις, να παραµερίζει το προσωπικό
του συµφέρον και να συµπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης, προωθώντας έτσι τα γενι-
κότερα συµφέροντα της εταιρείας και των µελών.

ζ. Οικονοµικές θυσίες: Τα µέλη των συνεργατικών εταιρειών έχουν υποχρέω-
ση να συνεισφέρουν οικονοµικά στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας τους,
όταν τούτο είναι αναγκαίο. Ιδιαίτερα, όταν η συνεργατική εταιρεία διανύει τα
πρώτα στάδια της ζωής της, που οι ανάγκες εξεύρεσης χρηµατικών κεφαλαίων
είναι πιεστικές. Επίσης τα µέλη πρέπει να είναι πρόθυµα να προσφέρουν δωρε-
άν εργασία, όταν οι ανάγκες το απαιτούν. Οι οικονοµικές θυσίες των µελών δια-
σφαλίζουν τη οµαλή λειτουργία της εταιρείας τους και την καθιστούν ικανή να
τους επιστρέψει  στο πολλαπλάσιο τα όσα της πρόσφεραν.

Β.5.2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως Συντελεστής του Mάνατζµεντ

Το διοικητικό συµβούλιο αντιπροσωπεύει τα µέλη και εκλέγεται στη γενική
συνέλευση µε την εφαρµογή θεσµικά προβλεποµένων διαδικασιών. Έχεί όλες
τις αρµοδιότητες, που αφορούν τη λειτουργία της εταιρείας, εκτός από εκείνες
που το θεσµικό πλαίσιο αναφέρει ρητά ότι ανήκουν στη γενική συνέλευση. Οι
κυριότερες γενικότερες ευθύνες του διοικητικού συµβουλίου είναι ο καθορισµός
της εταιρικής πολιτικής επί των διαφόρων θεµάτων, ο διορισµός του ανώτατου
εκτελεστικού οργάνου και των άλλων εργαζοµένων και η αξιολόγηση του έργου
που επιτελείται από το ανώτατο εκτελεστικό όργανο.

Ειδικότερα οι βασικότερες ευθύνες, που το διοικητικό συµβούλιο έχει για τη
διαχείριση της εταιρείας είναι οι εξής:

α. Ενεργεί ως εντολοδόχος των µελών για την περιφρούρηση και επαύξηση
του ενεργητικού της εταιρείας.

β. Καθορίζει την αποστολή της εταιρείας και θέτει τους στόχους και τις επιµέ-
ρους πολιτικές, που οδηγούν στην επίτευξη τους.

γ. Ελέγχει και εγκρίνει τα µακροπρόθεσµα στρατηγικά σχέδια.
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δ. ∆ιορίζει και απασχολεί ένα ικανό πρόσωπο το οποίο τοποθετεί στη θέση του
ανώτατου εκτελεστικού οργάνου.

ε. Περιφρουρεί το συνεργατικό χαρακτήρα της εταιρείας.

στ. Φροντίζει για την έγκαιρη προετοιµασία των τελικών λογαριασµών και των
συναφών εκθέσεων.  

ζ. ∆ιορίζει τον εσωτερικό ελεγκτή και µεριµνά για την οµαλή διεξαγωγή του
έργου του.

η. Ασκεί έλεγχο επί του συνόλου των εργασιών της εταιρείας.

θ. Κατανέµει αναλογικά τα καθαρά κέρδη σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο.

ι. Μεριµνά για την εξόφληση των δικαιωµάτων, που οι συνεταιριστικές µερί-
δες παρέχουν στα µέλη. 

Β.5.3. Το Aνώτατο Eκτελεστικό Όργανο ως Συντελεστής του
Mάνατζµεντ

Το ανώτατο εκτελεστικό όργανο είναι άτοµο, το οποίο απασχολείται πλήρως
από την εταιρεία. Το διοικητικό συµβούλιο εκχωρεί στο όργανο αυτό πολλές
από τις αρµοδιότητες του µε αποτέλεσµα να φαίνεται ότι αποτελεί τον πυρήνα
της οργάνωσης και της διαχείρισης της εταιρείας. Το ανώτατο εκτελεστικό
όργανο είναι άτοµο µε πολλές αρετές και προσόντα (Βλέπε κεφάλαιο ∆ιοικητι-
κή Οργάνωση). 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Όπως ισχύει σε κάθε οργανισµό, που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα έτσι και
στις συνεργατικές εταιρείες, οι βασικές οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν
έγγραφα εξέχουσας σηµασίας. Από τα έγγραφα αυτά, ο αρµόδιος για το οικονο-
µικό µάνατζµεντ φορέας, δεν θα αντλήσει µόνο πληροφορίες για την οικονοµι-
κή θέση της εταιρείας. Θα αντλήσει όλα τα στοιχεία, για να καθορίσει πολιτικές
και να συντάξει προγράµµατα επιχειρηµατικής δραστηριότητας, θα προβεί στις
ενδεδειγµένες διορθωτικές κινήσεις στους τοµείς που πρέπει να παρέµβει, θα
παρακολουθήσει την εξέλιξη των διαφόρων οικονοµικών µεγεθών θα εκτιµήσει
τη βραχυχρόνια και τη µακροχρόνια διακύµανση τους κ.λπ. Έτσι, οι λογαρια-
σµοί είναι ανάγκη να µελετούνται πολύ συστηµατικά και να χρησιµοποιούνται
ως εργαλείο και ως οδηγός στη διεκπεραίωση της οικονοµικής και διοικητικής
οργάνωσης της εταιρείας.

Οι βασικές οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τον ισολογισµό, το
λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης και την κατάσταση ταµειακής ροής.          
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Γ.α. Ισολογισµός

Ισολογισµός είναι ένας συνοπτικός πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η οικο-
νοµική κατάσταση και η οικονοµική θέση µιας εταιρείας σε µια συγκεκριµένη
χρονική στιγµή. Συνήθως ο ισολογισµός συντάσσεται στο τέλος της εταιρικής
χρήσης και αποτελεί µαζί µε το λογαριασµό αποτελεσµάτων τα δύο σηµαντικό-
τερα έγγραφα των τελικών λογαριασµών. Πολλές εταιρείες συντάσσουν και
ενδιάµεσους ισολογισµούς για σκοπούς εξαγωγής οικονοµικών συµπερασµά-
των, τα οποία είναι χρήσιµα για την άσκηση πιο ορθολογιστικής διαχείρισης.

Ο ισολογισµός παρουσιάζει τρία κύρια και πολύ σηµαντικά µεγέθη. Παρουσιά-
ζει πρώτο, το “τι κατέχει” η εταιρεία που είναι το ενεργητικό, απεικονίζει δεύ-
τερο, το “τι οφείλει” που είναι το παθητικό και εµφανίζει τρίτο το “τι µένει” που
είναι η καθαρή θέση της εταιρείας. Η µαθηµατική σχέση που συνδέει τα τρία
αυτά µεγέθη έχει ως εξής:

Το ενεργητικό διακρίνεται περαιτέρω στο κυκλοφορούν ενεργητικό, στις
µακροπρόθεσµες επενδύσεις, στο πάγιο ενεργητικό, στις ασώµατες ακινητοποι-
ήσεις και στις προπληρωθείσες δαπάνες ή στα προεισπραχθέντα έσοδα.

Γ.β. Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης

Ο λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης αναφέρεται σε µια ορισµένη χρονική
περίοδο, που ονοµάζεται οικονοµική χρήση ή οικονοµικό έτος και απεικονίζει
τα έσοδα, τις δαπάνες και το πλεόνασµα ή τις ζηµίες που πραγµατοποίησε η
συνεργατική εταιρεία κατά την περίοδο αυτή. Στις εταιρείες κεφαλαίου το θετι-
κό πλεόνασµα αποτελεί το κέρδος και το αρνητικό πλεόνασµα τις ζηµίες.

Τα έσοδα αποτελούν το ακαθάριστο εισόδηµα της εταιρείας, που προέρχεται
από την πώληση αγαθών ή από την παροχή υπηρεσιών. Οι δαπάνες αποτελούν
το κόστος των πωληθέντων αγαθών και υπηρεσιών. Παράλληλα υπάρχει και µια
δεύτερη κατηγορία εσόδων και δαπανών που είναι τα έσοδα ή οι δαπάνες που
δεν έχουν σχέση µε την παραγωγική λειτουργία της εταιρείας. Έσοδα αυτής της
µορφής είναι οι πιστωτικοί τόκοι, τα εισπρακτέα µερίσµατα κ.λπ. και δαπάνες
οι χρεωστικοί τόκοι, απρόβλεπτες δαπάνες κ.α. 
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Η µαθηµατική σχέση που συνδέει τα έσοδα, τις δαπάνες και το πλεόνασµα
παρουσιάζεται ως ακολούθως:

Γ.γ. Κατάσταση Ταµειακής Ροής

Η Κατάσταση Ταµειακής Ροής είναι ο λογαριασµός στον οποίο εµφανίζονται οι
πηγές και η χρήση των διαθεσίµων. Στην κατάσταση αυτή κατανέµονται οι
εισπράξεις και οι καταβολές διαθεσίµων, που προέρχονται από τις δραστηριό-
τητες λειτουργίας της εταιρείας (ροή µετρητών από εργασίες), από επενδυτικές
δραστηριότητες (ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες) και από χρη-
µατοδοτικές δραστηριότητες (ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότη-
τες). 

∆ραστηριότητες Λειτουργίας: Στις δραστηριότητες λειτουργίας περιλαµβάνο-
νται οι εισροές και οι εκροές διαθεσίµων. Οι εισροές διαθεσίµων προέρχονται
από πώληση διαθεσίµων, από πώληση αγαθών και υπηρεσιών, από χρεόγραφα,
όπως είναι οι πιστωτικοί τόκοι και από µετοχές άλλων εταιρειών, όπως είναι τα
µερίσµατα. Οι εκροές περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα που καταβάλλονται για
αγορά πρώτων υλών ή προϊόντων για µεταπώληση, για εξόφληση πληρωτέων
λογαριασµών, που προκύπτουν από την αγορά αγαθών, για πληρωµές που αφο-
ρούν τα κονδύλια εξόδων εκµετάλλευσης και για µισθούς και ηµεροµίσθια.

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες: Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας, που
έχουν σχέση µε την επένδυση διαθεσίµων, περιλαµβάνονται στις επενδυτικές
δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές δηµιουργούν εισροές και εκροές δια-
θεσίµων. Οι εισροές διαθεσίµων προέρχονται από πωλήσεις πάγιου ενεργητι-
κού, οµολογιών, µετοχών άλλων εταιρειών και από την επενδυτική αξιοποίηση
στοιχείων του ενεργητικού, όπως είναι οι τόκοι, τα ενοίκια κ.λπ. Οι εκροές δια-
θεσίµων προέρχονται από την αγορά οµολογιών και µετοχών άλλων εταιρειών,
από αγορές πάγιου ενεργητικού κ.λπ.

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες: Στις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες οι
εισροές προέρχονται κυρίως από την πώληση µετοχών της εταιρείας και οι
εκροές από την εξαγορά µετοχών της εταιρείας, από την καταβολή µερισµάτων
στα µέλη κ.λπ.   
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Γ.δ. Έλεγχος των Oικονοµικών Kαταστάσεων 

Η ετοιµασία των τελικών λογαριασµών είναι αποκλειστική αρµοδιότητα και
ευθύνη των αρµοδίων υπηρεσιών της συνεργατικής εταιρείας και ειδικότερα του
λογιστηρίου. Ο εξωτερικός ελεγκτής έχει ευθύνη να ελέγξει την ορθότητα των
λογαριασµών και να διαπιστώσει, αν αυτοί συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις συνερ-
γατικές αρχές, το θεσµικό πλαίσιο και τα αποδεκτά λογιστικά πρότυπα. Ο έλεγ-
χος της ορθότητας των λογαριασµών στοχεύει στην επισήµανση ακούσιων ή και
εκούσιων λαθών και παραλείψεων, που αλλοιώνουν την πραγµατική εικόνα της
οικονοµικής κατάστασης της συνεργατικής εταιρείας.

Ο εξωτερικός ελεγκτής, αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο του, είναι υποχρεωµένος
να εκφράσει τη γνώµη του µε βάση τα δεδοµένα των οικονοµικών καταστάσε-
ων, που ετοίµασε η εταιρεία, αλλά και τη δυνατότητα που είχε να αξιοποιήσει
τις πηγές πληροφόρησης, που θεωρούσε αναγκαίες, για να διεκπεραιώσει το
έργο του. Η γνώµη του εξωτερικού ελεγκτή έχει βαρύνουσα σηµασία και απο-
τελεί το πρώτο στοιχείο, το οποίο τόσο η διοίκηση όσο και τα µέλη πρέπει να
εξετάζουν µε µεγάλη προσοχή. ∆ιατυπώνεται µε απλό τρόπο και γίνεται κατα-
νοητή µε µια απλή ανάγνωση από όλους τους ενδιαφεροµένους ανεξάρτητα από
το µορφωτικό επίπεδο που ο καθένας κατέχει.

Η γνώµη του ελεγκτή είναι δυνατό να πάρει µια από τις ακόλουθες τέσσερις
µορφές:

α. Εκτίµηση χωρίς επιφυλάξεις

β. Εκτίµηση µε επιφυλάξεις

γ. Άρνηση εκτίµησης

δ. ∆υσµενής εκτίµηση

α. Εκτίµηση χωρίς επιφυλάξεις: Η εκτίµηση χωρίς επιφυλάξεις εκφράζεται,
όταν ο  εξωτερικός ελεγκτής είναι ικανοποιηµένος από την ακρίβεια, µε την
οποία παρουσιάζονται τα διάφορα στοιχεία στις οικονοµικές καταστάσεις και
από τη δυνατότητα που είχε να αξιοποιήσει όλες τις πηγές πληροφόρησης, που
θεωρούσε αναγκαίες, για να τεκµηριώσει την ορθότητα τους. Στην περίπτωση
αυτή η εκτίµηση του ελεγκτή είναι δυνατό να πάρει την ακόλουθη ή παρόµοια
µορφή:

Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της Συνεργατικής Εταιρείας Χ και
έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες.
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Την ευθύνη για την ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων, έχουν τα διοι-
κητικά όργανα της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη
πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις, µε βάση τον έλεγχο µας. 

Έχουµε διενεργήσει τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγ-
χο, για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές κατα-
στάσεις δεν περιέχουν ουσιώδη λάθη. Η διαδικασία ελέγχου περιλαµβάνει την
εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων, που υπο-
στηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις.
Περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποι-
ήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από τα διοικητικά όργανα,
καθώς και τη γενική παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε
ότι ο έλεγχος µάς παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας. 

Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί τα κατάλληλα λογιστικά βιβλία και οι
οικονοµικές καταστάσεις που συµφωνούν µε αυτά και που έχουν ετοιµαστεί
σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, δίνουν αληθινή και δίκαιη εικό-
να της οικονοµικής κατάστασης της Συνεργατικής Εταιρείας Χ, στις 31/.../...
και του κέρδους και ταµειακής ροής για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τις αποδεκτές λογιστικές
αρχές.

Σε περίπτωση που ο ελεγκτής είναι πλήρως ικανοποιηµένος από τον έλεγχο του,
αλλά η εταιρεία αντιµετωπίζει ένα σηµαντικό πρόβληµα του οποίου η έκβαση
ενδέχεται να επηρεάσει σοβαρά την οικονοµική κατάστασή της, όπως είναι για
παράδειγµα µια δικαστική εκκρεµότητα, στην πιο πάνω έκθεση προστίθεται µια
ξεχωριστή παράγραφος, η οποία αναφέρεται στο πρόβληµα και στις επιπτώσεις
που θα έχει η εταιρεία στην πιθανότερη έκβαση του.

β. Εκτίµηση µε επιφυλάξεις: Ο εξωτερικός ελεγκτής είναι δυνατό να εκφρά-
σει εκτίµηση µε επιφυλάξεις, όταν η ελεγχόµενη εταιρεία τον εµπόδισε να συλ-
λέξει τα απαραίτητα στοιχεία, για να διεκπεραιώσει το έργο του, ή να εφαρµό-
σει την ενδεδειγµένη ελεγκτική διαδικασία ή την κατά τη γνώµη του ορθή ελε-
γκτική πρακτική στην αντιµετώπιση ενός θέµατος.

Στην περίπτωση που οι πιο πάνω δυσκολίες δεν ήταν σηµαντικές, ο ελεγκτής
είναι δυνατό να εκφράσει γνώµη χωρίς επιφυλάξεις, αλλά στην έκθεση του θα
συµπεριλάβει µια παράγραφο, στην οποία θα αναφέρει το γεγονός. 
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γ. Άρνηση εκτίµησης: Όταν η εταιρεία παρεµβάλει σοβαρά εµπόδια, τα οποία
καθιστούν τον εξωτερικό έλεγχο ουσιαστικά ανέφικτο, τότε ο ελεγκτής έχει τη
δυνατότητα να συντάξει άρνηση εκτίµησης. Η άρνηση εκτίµησης σηµαίνει ότι,
ο ελεγκτής δεν είχε τη δυνατότητα να ελέγξει µε ορθόδοξο τρόπο τις οικονοµι-
κές καταστάσεις και να διαµορφώσει σαφή άποψη για την κατάσταση, στην
οποία βρίσκεται η εταιρεία.

δ. ∆υσµενής εκτίµηση: Όταν ο ελεγκτής διαπιστώσει ότι οι οικονοµικές κατα-
στάσεις είναι παραπλανητικές, τότε υπάρχει σοβαρότατο πρόβληµα και είναι
υποχρεωµένος να συντάξει δυσµενή εκτίµηση. Στην έκθεση αυτή θα αναφέρε-
ται σε όλα τα οικονοµικά στοιχεία, τα οποία δεν απεικονίζονται ορθά και τεκ-
µηριωµένα στον ισολογισµό, στο λογαριασµό αποτελεσµάτων και στο λογαρια-
σµό ταµειακών ροών.

Γ.ε. Ανάλυση Iσολογισµού και Λογαριασµού Aποτελεσµάτων 

Ο ισολογισµός, ο λογαριασµός αποτελεσµάτων και ο λογαριασµός ροών αποτε-
λούν τις οικονοµικές καταστάσεις µιας εταιρείας. Τα δύο πρώτα στοιχεία είναι
ζωτικής σηµασίας και αποτελούν πολύτιµο βοήθηµα για όλους εκείνους που
εµπλέκονται στην οικονοµική διαχείριση µιας συνεργατικής εταιρείας. Κυρίως
όµως αποτελούν πολύτιµο βοήθηµα για το ανώτατο εκτελεστικό όργανο, στο
οποίο εκχωρούνται σηµαντικότατες αρµοδιότητες και καθίσταται ουσιαστικά ο
κύριος φορέας άσκησης του ορθολογιστικού µάνατζµεντ της εταιρείας.

Από την ανάλυση των δύο αυτών λογαριασµών δίνονται απαντήσεις στα ακό-
λουθα πέντε ουσιαστικά ερωτήµατα:

α. Πόσο καλά πηγαίνει η εταιρεία ως οικονοµικός οργανισµός;      

β. Ποια είναι τα δυνατά της σηµεία;

γ. Που εντοπίζονται οι αδυναµίες της;

δ. Πόσο επιτυχηµένη είναι στον οικονοµικό χώρο που δραστηριοποιείται;

ε. Σε διαχρονικό επίπεδο, η θέση της εταιρείας βαίνει βελτιούµενη ή στα-
διακά επιδεινώνεται;

Η ανάλυση του ισολογισµού και του λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι δυνα-
τό να πάρει  οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση. 

Στην οριζόντια ανάλυση το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τάσεις, που δια-
µορφώνονται για µια σειρά ετών σε συγκεκριµένα οικονοµικά µεγέθη των λογα-
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ριασµών. Οι τάσεις αυτές πρέπει να εκφράζονται τόσο µε απόλυτους αριθµούς
όσο και µε ποσοστά για να είναι δυνατή η ορθή αξιολόγηση τους. Η οριζόντια
ανάλυση βοηθά την οικονοµική διαχείριση να ερευνήσει τις επιµέρους οικονο-
µικές δραστηριότητες της εταιρείας και να λάβει τα µέτρα που επιβάλλονται.
Για παράδειγµα, εάν σε ένα συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα, οι καταθέσεις που
εµφανίζονται στους λογαριασµούς φαίνεται ότι µειώνονται κάθε χρόνο, έστω
και σε περιορισµένο ποσοστό, σηµαίνει ότι το ίδρυµα θα πρέπει να σηµάνει
συναγερµό, γιατί διαµορφώνεται µια διαχρονική πτωτική τάση των καταθέσε-
ων, η οποία χρήζει άµεσης µελέτης και αντιµετώπισης.

Ο ισολογισµός και ο λογαριασµός αποτελεσµάτων είναι δυνατόν επίσης να
τύχουν κάθετης ανάλυσης. Η κάθετη ανάλυση επιτυγχάνεται µε την µετατροπή
όλων των στοιχείων των δύο λογαριασµών σε ποσοστά επί του συνόλου του
κάθε λογαριασµού. Για παράδειγµα, αν θεωρήσουµε ότι το σύνολο του ισολογι-
σµού ισούται µε το 100% τότε είναι εύκολο να υπολογίσουµε το ποσοστό που
αναλογεί στο κάθε επιµέρους στοιχείο. Από τη διαχρονική µεταβολή των ποσο-
στών που θα προκύψουν, είναι δυνατόν να διαπιστωθούν οι τάσεις που διαµορ-
φώνονται και να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για τον περιορισµό ή την περαιτέ-
ρω ανάπτυξη τους. 

Τα ποσοστά που προκύπτουν κάθε χρόνο είναι δυνατό να συγκρίνονται µε ορι-
σµένους προκαθορισµένους δείκτες, που θεωρούνται οι ιδανικότεροι από την
οικονοµική επιστήµη και τους ειδικούς του µάνατζµεντ. Επίσης είναι χρήσιµο να
συγκρίνονται µε τους αντίστοιχους δείκτες των ανταγωνιστών, που δραστηριο-
ποιούνται στον ίδιο τοµέα, για να διαπιστώνεται η θέση της εταιρείας και να απο-
φασίζονται οι εκάστοτε επιβαλλόµενες διορθωτικές κινήσεις. Στην κάθετη επί-
σης ανάλυση των λογαριασµών περιλαµβάνεται και η ανάλυση των στοιχείων
που τους αποτελούν και των επιµέρους δεδοµένων, που το κάθε ένα περιλαµβά-
νει. Για παράδειγµα είναι πολύ χρήσιµο για ένα συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα
να γνωρίζει ότι από το 100% των δανείων που έχει παραχωρήσει, το χ ποσοστό
αποπληρώνεται κανονικά ενώ το ψ ποσοστό παρουσιάζει προβλήµατα.

Με την οριζόντια και κάθετη ανάλυση συγκρίνονται αριθµοί, που ανήκουν στην
ίδια κατηγορία. Η σύγκριση στοιχείων, που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγο-
ρίες, επιτυγχάνεται µε την ανάλυση των δεικτών. Η ανάλυση των δεικτών θα
βοηθήσει εκείνους που ασκούν την οικονοµική διαχείριση να εκτιµήσουν την
οικονοµική θέση της εταιρείας, να επισηµάνουν τοµείς, στους οποίους παρου-
σιάζονται προβλήµατα και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και να σχεδιάσουν και
να προβλέψουν την πορεία των µελλοντικών συναλλαγών και γενικότερα των
οικονοµικών δραστηριοτήτων.

ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ ● 85

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:05  ™ÂÏ›‰·85



Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη χρήση των δεικτών, για να είναι χρή-
σιµα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

α. Είναι επιβεβληµένο να είναι βασισµένα σε πραγµατικά οικονοµικά µεγέθη,
τα οποία πολλές φορές “κρύβονται” στις συνοδευτικές αναλύσεις των λογα-
ριασµών, που ετοιµάζουν οι εξωτερικοί ελεγκτές. Για παράδειγµα, µια
συνεργατική πιστωτική εταιρεία παρουσιάζεται µε βάση τους λογαριασµούς
να έχει αυξήσει τις καταθέσεις της κατά 5% σε σύγκριση µε τον προηγούµε-
νο χρόνο. Το στοιχείο αυτό, θα είναι παραπλανητικό και ενδεχοµένως να
οδηγήσει σε λανθασµένα συµπεράσµατα, εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαι-
οποίηση των εισπραχθέντων τόκων.

β. Πρέπει τα στοιχεία που προκύπτουν από τους δείκτες να αξιολογούνται και
να αξιοποιούνται σωστά. Η σωστή αξιοποίηση των στοιχείων γίνεται µε δύο
τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η τοµεακή σύγκριση τους, δηλαδή η
σύγκριση τους µε τους αντίστοιχους δείκτες των εταιρειών, που δραστηριο-
ποιούνται στον ίδιο οικονοµικό τοµέα ή µε ορισµένα πρότυπα δεικτών, τα
οποία καθορίζονται από ορισµένες δηµόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες. Ο δεύτε-
ρος τρόπος είναι η παρακολούθηση των µεταβολών που παρουσιάζει ένας
δείκτης για ορισµένα χρόνια, ώστε να προσδιοριστούν οι τάσεις και να δια-
πιστωθεί η κατεύθυνση της οικονοµικής κατάστασης ή της λειτουργικής
απόδοσης της εταιρείας.

Γ.ε.1. Οικονοµικοί ∆είκτες Iσολογισµού 

Η κάθε εταιρεία αναλύει τα διάφορα στοιχεία του ισολογισµού µε βάση ορι-
σµένους δείκτες, οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί από τους σχετικούς κλάδους της
οικονοµικής επιστήµης. Συνήθως οι δείκτες αυτοί είναι προσαρµοσµένοι στο
αντικείµενο και στις ιδιαιτερότητες, που χαρακτηρίζουν την κάθε εταιρεία. Για
παράδειγµα οι δείκτες που θα χρησιµοποιήσει ένα πιστωτικό ίδρυµα είναι ενδε-
χοµένως διαφορετικοί από εκείνους που θα χρησιµοποιήσει µια βιοµηχανία
µεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Πιο κάτω παρατίθενται ορισµένοι δείκτες,
οι οποίοι χρησιµοποιούνται ευρέως, κυρίως από εκείνους, που ασκούν το οικο-
νοµικό µάνατζµεντ σε µια εταιρεία.     

∆είκτης ρευστότητας (Liquidity Ration): Ο δείκτης ρευστότητας δείχνει την
ικανότητα της συνεργατικής εταιρείας να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες οικο-
νοµικές υποχρεώσεις της. Εξάγεται από τη διαίρεση του κυκλοφορούντος ενερ-
γητικού µε τις τρέχουσες υποχρεώσεις.
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Όταν ο δείκτης αυτός είναι µεγαλύτερος από τη µονάδα, η οικονοµική κατά-
σταση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, γιατί η εταιρεία έχει την οικονοµι-
κή δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της.

∆είκτης άµεσης ρευστότητας: Παρόµοιος µε τον προηγούµενο δείκτη είναι ο
δείκτης άµεσης ρευστότητας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα χρήσιµος στις συνεργατι-
κές εταιρείες που διατηρούν αποθέµατα. Υπολογίζεται µε τη διαίρεση του
κυκλοφορούντος ενεργητικού µείον τα αποθέµατα δια τις τρέχουσες υποχρεώ-
σεις. 

Οι συνεργατικές εταιρείες, οι οποίες διατηρούν αποθέµατα, που η ρευστοποίη-
ση τους δεν είναι εύκολη και ο δείκτης άµεσης ρευστότητας τους είναι χαµηλός,
είναι ενδεχόµενο να αντιµετωπίσουν προβλήµατα.  

∆είκτης Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης (Leverage Ratio): Ο δείκτης χρη-
µατοοικονοµικής µόχλευσης υπολογίζεται µε τη διαίρεση του συνόλου των
δανείων δια του συνόλου του ενεργητικού.

Ο δείκτης αυτός, όταν διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα ή όταν µε την πάροδο του
χρόνου βαίνει συνεχώς µειούµενος, αποτελεί ένδειξη  ότι η συνεργατική εται-
ρεία βρίσκεται στο δρόµο της υγιούς ανάπτυξης.
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∆είκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης (Long-term dept to equity ratio): Ο δεί-
κτης δανειακής επιβάρυνσης είναι χρήσιµος για την εκτίµηση της κεφαλαιακής
διάρθρωσης µιας συνεργατικής εταιρείας και προκύπτει από τη διαίρεση του
µακροπρόθεσµου χρέους της δια του συνεργατικού κεφαλαίου (1). 

Στην περίπτωση που ο δείκτης αυτός είναι ψηλός σηµαίνει ότι η εταιρεία έχει
µεγάλη εξάρτηση από εξωτερικές πηγές σε σύγκριση µε τη χρηµατοδότηση των
µελών. Σε αντίθετη περίπτωση η εξάρτηση της από εξωτερικές πηγές είναι
περιορισµένη. Τούτο σηµαίνει περιορισµό της επιβάρυνσης της εταιρείας από
τόκους. 

∆είκτης Κάλυψης Πάγιου Ενεργητικού (Fixed Assets to Equity Ratio): Ο
δείκτης κάλυψης πάγιου ενεργητικού αποτελεί το πηλίκο της αξίας των στοιχεί-
ων του πάγιου ενεργητικού µε το σύνολο του συνεργατικού κεφαλαίου.

Ο δείκτης αυτός ικανοποιεί τη συνεργατική εταιρεία, όταν είναι ίσος ή χαµηλό-
τερος από τη µονάδα, που σηµαίνει ότι, στην πρώτη περίπτωση, το συνεργατι-
κό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ίσο µε την αξία των περιουσιακών στοιχείων
και στη δεύτερη περίπτωση ότι η αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
υπερβαίνει το ύψος του συνεργατικού κεφαλαίου. Για να είναι ακριβής ο δεί-
κτης αυτός, επιβάλλεται η αποτίµηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε
τρέχουσες τιµές.

Σηµείωση 1: Με τον όρο συνεργατικό κεφάλαιο νοείται το άθροισµα του µετοχικού κεφαλαίου
(Equity capital) και του αποθεµατικού κεφαλαίου (Reserve fund).
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Γ.ε.2. Οικονοµικοί δείκτες λογαριασµού αποτελεσµάτων 

∆είκτες Ακαθάριστου και Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους (Gross and Net
Profit Margin): Ο δείκτης ακαθάριστου περιθωρίου κέρδους αποτελεί το πηλί-
κο του συνολικού ακαθάριστου κέρδους, που πραγµατοποίησε η εταιρεία και
της συνολικής αξίας των πωληθέντων προϊόντων.

Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους είναι το πηλίκο που προκύπτει από τη
διαίρεση των καθαρών κερδών πριν από την αφαίρεση των φόρων δια της αξίας
των πωληθέντων προϊόντων. 

Τόσο ο δείκτης ακαθάριστου όσο και ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους
παρουσιάζουν τις δυνατότητες που έχει η εταιρεία να αντιµετωπίσει τα προβλή-
µατα, που ενδεχοµένως θα προκύψουν σε περίπτωση που αυξηθεί το κόστος των
προϊόντων που προσφέρει στα µέλη και στους πελάτες της. Οι δείκτες αυτοί
είναι πολύ χρήσιµοι επίσης για τον  καθορισµό πολιτικής επί των πωλήσεων και
βοηθούν την εταιρεία να κάνει τις αναγκαίες παρεµβάσεις για να βελτιώσει την
αποτελεσµατικότητα της.

∆είκτης Απόδοσης Συνολικών Κεφαλαίων (Return on Total Assets): Ο δεί-
κτης απόδοσης συνολικών κεφαλαίων αποτελεί το λόγο που προκύπτει από τη
διαίρεση των καθαρών κερδών, στα οποία προστίθενται οι τόκοι και του συνο-
λικού συνεργατικού κεφαλαίου της εταιρείας.  
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∆είκτης Αποδοτικότητας Μετοχικού Κεφαλαίου: Ο δείκτης αποδοτικότητας
του µετοχικού κεφαλαίου υπολογίζεται µε τη διαίρεση του καθαρού κέρδους δια
του µετοχικού κεφαλαίου. 

Ο δείκτης αυτός φανερώνει την αποδοτικότητα των κεφαλαίων, που τα µέλη
κατέβαλαν στην εταιρεία υπό µορφή µετοχικού κεφαλαίου.

Η ανάλυση του ισολογισµού και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης µε τη
χρησιµοποίηση των δεικτών αποτελούν σχετικά απλή εργασία και γίνεται από
όλους τους τύπους των εταιρειών, που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. Ειδι-
κότερα οι συνεργατικές εταιρείες όµως, πρέπει να τους χρησιµοποιούν µε µεγά-
λη προσοχή και να τους µελετούν κάτω από το πρίσµα του βασικού σκοπού
τους, που είναι η εξυπηρέτηση των µελών και όχι η µεγιστοποίηση των κερδών
τους ή η συγκέντρωση κεφαλαίων.

Θα ακολουθήσει ένα παράδειγµα ανάλυσης του ισολογισµού και του λογαρια-
σµού αποτελεσµάτων της συνεργατικής εταιρείας Χ. Θα υπολογιστούν οι δεί-
κτες για τα οικονοµικά έτη 2004 και 2005 και θα εξαχθούν ορισµένα χρήσιµα
συµπεράσµατα.

Το συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου, που δραστηριοποιείται περισσότερο στον
πιστωτικό τοµέα, είναι λογικό να δίδει περισσότερο βάρος στους δείκτες που
αφορούν πιστωτικές εργασίες. Τέτοιοι δείκτες είναι εκείνοι που σχετίζονται µε
τα επιτόκια, τη ρευστότητα,  τα δάνεια, τα ετήσια πλεονάσµατα, τα κριτήρια
άσκησης πιστωτικών εργασιών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χ

IΣOΛOΓlΣMOΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005

2005 2004 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ £ £

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Εµπράγµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 1.564.268 1.750.988 

Επενδύσεις 44.585 42.485

1.608.585 1.793.473 

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέµατα 1.001.510 977.908

Χρεώστες 1.695.666 1.599.135 

Μετρητά και ταυτόσηµες αξίες 4.212.010 4.071.828

6.909.186 6.648.871 

Σύνολο ενεργητικού 8.518.039 8.442.344 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια ενοικιαγοράς 148.831 467.201

Αναβαλλόµενη φορολογία 1.694 1.901

Αναβαλλόµενα έσοδα 91.785 113.573 

242.310 582.675

Τρέχουσες υποχρεώσεις

Πιστωτές 508.956 257.167 

∆άνεια ενοικιαγοράς 131.452 117.830

Σύνολο υποχρεώσεων 640.408 374.997 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 468.250 468.250

Αποθεµατικά 7.167.071 7.016.422

Σύνολο κεφαλαίων 7.635.321 7.484.672 

Σύνολο υποχρεώσεων και κεφαλαίων 8.518.039 8.442.344 
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Γ.ε.3. Στοιχεία και ∆είκτες Ισολογισµού

Τα βασικά στοιχεία του ισολογισµού της συνεργατικής εταιρείας Χ τα οποία θα
χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των δεικτών που αφορούν τα οικονοµικά
έτη 2004 και 2005 έχουν ως ακολούθως:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2005 2004
£ £

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 6.909.186 6.648.871

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 1.564.268 1.750.988

Τρέχουσες Υποχρεώσεις 640.408 374.997

Συνεργατικό Κεφάλαιο 7.635.321 7.484.672

Σύνολο ∆ανείων 280.283 585.031

Σύνολο Ενεργητικού 8.518.039 8.442.344

Αποθέµατα 1.001.510 977.908

Μακροπρόθεσµο Χρέος 242.310 582.675

Από τα στοιχεία που καταγράφονται στον πίνακα εξάγονται οι τιµές των διαφό-
ρων δεικτών που αφορούν τον ισολογισµό.

∆ΕΙΚΤΕΣ 2005 2004

Ρευστότητας 10,79 17,73

Άµεσης Ρευστότητας 9,22 8,85

Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης 0,03 0,07

∆ανειακής Επιβάρυνσης 0,03 0,08

Κάλυψης Πάγιου Ενεργητικού 0.21 0,23

∆είκτης Ρευστότητας 2004=17,73>1
∆είκτης Ρευστότητας 2005=10,79>1

Ο ∆είκτης Ρευστότητας είναι και για τα δύο έτη σηµαντικά µεγαλύτερος από τη
µονάδα και συνεπώς η εταιρεία είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες
υποχρεώσεις της.

∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας 2004=8,85
∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας 2005=9,22
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Οι ∆είκτες Άµεσης Ρευστότητας, τόσο εκείνος που αφορά το 2004, όσο και εκεί-
νος που αφορά το 2005 είναι αρκετά ισχυροί και δείχνουν ότι η εταιρεία, ανε-
ξάρτητα από το χρόνο που χρειάζεται να ρευστοποιήσει τα αποθέµατά της, δεν
θα αντιµετωπίσει προβλήµατα αναφορικά µε την εξυπηρέτηση των τρεχουσών
υποχρεώσεων της.

∆είκτης Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης 2004=0,07                                     
∆είκτης Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης 2005=0,03

Οι ∆είκτες Χρηµατιστηριακής Μόχλευσης βρίσκονται σε πολύ χαµηλά επίπεδα
πράγµα που σηµαίνει ότι η εταιρεία στηρίζεται σε υγιείς οικονοµικές βάσεις.
Επίσης η µείωση του δέκτη, που αφορά το έτος 2005, σε σχέση µε εκείνο του
2004 αποδεικνύει ότι η οικονοµική θέση της εταιρείας έχει ενισχυθεί ακόµα
περισσότερο κατά το 2005.  

∆είκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης 2004=1,24
∆είκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης 2005=0,52

Οι ∆είκτες ∆ανειακής Επιβάρυνσης βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα και για τα
δύο έτη µε θετική τάση. Τούτο αποδεικνύει ότι η εταιρεία έχει πολύ µικρή εξάρ-
τηση από εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση
που εξασφάλισε από τα µέλη της.

∆είκτης Κάλυψης Πάγιου Ενεργητικού 2004=0,23<1
∆είκτης Κάλυψης Πάγιου Ενεργητικού 2005=0.21<1

Οι ∆είκτες Κάλυψης Πάγιου Ενεργητικού και για τα δύο έτη είναι σαφώς χαµη-
λότεροι από τη µονάδα και µάλιστα µε θετική τάση που σηµαίνει ότι η κατά-
σταση της εταιρείας στο θέµα αυτό είναι πάρα πολύ καλή.
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Σηµείωση: Tα οικονοµικά µεγέθη, τόσο του ισολογισµού όσο και του λογαριασµού αποτελε-
σµάτων, εκφράζονται σε κυπριακές λίρες που ήταν το επίσηµο νόµισµα της Kυπριακής ∆ηµο-
κρατίας κατά τα έτη στα οποία αναφέρονται.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χ

ΛOΓAPIAΣMOΣ AΠOTEΛEΣMATΩN

ΓIA TO ETOΣ ΠOY EΛHΞE ΣTIΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005

2005 2004 

£ £

Κύκλος εργασιών 5.271.726 4.980.876

Κόστος πωλήσεων (4.655.038) (4.454.200) 

Μικτό Κέρδος 616.688 526.676

Άλλα έσοδα 506.636 576.436

Έξοδα ∆ιαχείρισης (234.482) (242.190)

Έξοδα Πωλήσεων (760.680) (644.139)

Κέρδος από εργασίες πριν από: 128.162 216.783 

Καθαρά έσοδα χρηµατοδότησης 162.993 99.823

Πρόνοια για επισφαλείς απαιτήσεις (95.892) (68.197)

Μόνιµη µείωση αξίας επενδύσεων ― (900) 

Κέρδος πριν τη φορολογία 195.263 247.509

Φορολογία (4.072) (17.142)

Κέρδος έτους 191.191 230.367 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΚΕΡ∆ΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ)

Μόνιµη µείωση αξίας επενδύσεων ― 900 

Επανεκτίµηση επενδύσεων 1.600 (7.050) 

Μερίσµατα πληρωτέα (42.142) (42.142) 

Ζηµιά που δεν αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα (40.542) (48.292)

Κέρδος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα 191.191 230.367

Σύνολο αναγνωρισθέντων κερδών 150.649 182.075
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Γ.ε.4. Στοιχεία και ∆είκτες Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης

Η ανάλυση του λογαριασµού αποτελεσµάτων µε τη µέθοδο των δεικτών θα γίνει
µε τη χρησιµοποίηση των ακόλουθων στοιχείων:

Από τα στοιχεία του πίνακα εξάγονται µε τη χρησιµοποίηση απλών µαθηµατι-
κών υπολογισµών, οι διάφοροι δείκτες που αφορούν το λογαριασµό αποτελε-
σµάτων. 

∆είκτης Ακαθάριστου Περιθωρίου Κέρδους 2004=0,21
∆είκτης Ακαθάριστου Περιθωρίου Κέρδους 2005=0,22

∆είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 2004=0,05
∆είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 2005=0,04

∆είκτης Αποδοτικότητας Κεφαλαίου 2004=0,05
∆είκτης Αποδοτικότητας Κεφαλαίου 2005=0,05

∆είκτης Αποδοτικότητας Μετοχικού Κεφαλαίου 2004=0,53
∆είκτης Αποδοτικότητας Μετοχικού Κεφαλαίου 2005=0,42

Η µείωση της αποδοτικότητας του µετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να προβλη-
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2005 2004
£ £

Αξία Πωληθέντων Προϊόντων 5.271.726 4.980.876

Συνολικό Κεφάλαιο 7.635.321 7.484.672

Μετοχικό Κεφάλαιο 468.250 468.250

Συνολικό Ακαθάριστο Κέρδος 1.123.324 1.103.112

―――――Καθαρό Κέρδος πλέον Τόκοι 358.256 347.332

Σύνολο Καθαρών Κερδών 191.191 230.367

Καθαρό Κέρδος προ των Φόρων 195.263 247.509

∆ΕΙΚΤΕΣ 2005 2004

Ακαθάριστο Περιθώριο Κέρδους 0,21 0,22

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 0,04 0,05

Αποδοτικότητα Κεφαλαίου 0,05 0,05

Αποδοτικότητα  Μετοχικού Κεφαλαίου 0,42 0,53
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µατίσει τα διοικητικά όργανα της εταιρείας. Επιβάλλεται να µελετηθούν οι
γενεσιουργές αιτίες που οδήγησαν στην µείωση της αποδοτικότητας. Να διαπι-
στωθεί κατά πόσο η µείωση οφείλεται σε συγκυριακά γεγονότα, τα οποία δεν
προβλέπεται να επαναληφθούν ή, αν οφείλεται σε µεταβολές των οικονοµικών
δεδοµένων, οι οποίες είναι µόνιµες και µη αναστρέψιµες. Πρόσθετα η σύγκρι-
ση των δεικτών αποδοτικότητας των τελευταίων πέντε ή και περισσοτέρων
ετών, θα φέρει στην επιφάνεια τη τάση που έχει διαµορφωθεί. Σε περίπτωση
που ή τάση της αποδοτικότητας των κεφαλαίων έχει φθίνουσα πορεία, τότε η
οικονοµική υγεία της εταιρείας απειλείται και είναι ανάγκη να ληφθούν επείγο-
ντα µέτρα. Αν διαπιστωθεί ότι η τάση της αποδοτικότητας των κεφαλαίων είναι
αύξουσα ή σταθερή και ότι η µείωση του δείκτη οφείλεται σε ένα τυχαίο γεγο-
νός, τότε λαµβάνονται µέτρα για αντιµετώπιση του γεγονότος αυτού σε περί-
πτωση που επαναληφθεί, ή η παράκαµψη του, αν τούτο είναι δυνατό. 

Γ.στ. Ανάλυση Kατάστασης Tαµειακών Pοών 

Η κατάσταση Ταµειακών Ροών αποτελεί µαζί µε τον ισολογισµό και το λογα-
ριασµό αποτελεσµάτων ένα αξιόλογο οικονοµικό εργαλείο το οποίο χρησιµο-
ποιείται διττώς από τα διοικητικά όργανα. Τα διοικητικά όργανα θα αντλήσουν
από την κατάσταση αυτή πληροφορίες αναφορικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η
εταιρεία δηµιούργησε και χρησιµοποίησε τα διαθέσιµα της. Θα επισηµάνουν
τους τοµείς στους οποίους υστέρησε και τους τοµείς στους οποίους απέδωσε
ικανοποιητικά η εταιρεία, θα αναζητήσουν τους λόγους και θα πάρουν τις ενδε-
δειγµένες αποφάσεις. Η ορθή ανάλυση της κατάστασης θα βοηθήσει επίσης την
εταιρεία να καταρτίσει το πρόγραµµα δράσης κατά τρόπο που θα καθιστά την
υλοποίηση του εφικτή από απόψεως διαθεσίµων.

Από την ανάλυση των ταµειακών ροών που προέρχονται από τη λειτουργική
δραστηριότητα της εταιρείας θα διαφανεί κατά πόσο τα διαθέσιµα που προκύ-
πτουν είναι ικανοποιητικά και ανταποκρίνονται στους προγραµµατισµούς της
εταιρείας και στις προσδοκίες των διοικητικών οργάνων της. Θα διαφανούν επί-
σης προβλήµατα τα οποία πολλές φορές είναι κρίσιµης σηµασίας. Για παρά-
δειγµα, εάν στο τµήµα της κατάστασης ταµειακών ροών από εργασίες ενός
πιστωτικού ιδρύµατος επισηµανθούν ψηλά δικαστικά έξοδα, που προέρχονται
από αγωγές, οι οποίες στρέφονται εναντίον δανειζοµένων, που δεν ανταποκρί-
νονται στις υποχρεώσεις τους, τότε ενδεχοµένως τα κριτήρια δανειοδότησης να
χρειάζονται αναθεώρηση ή τα κριτήρια που ισχύουν να µην εφαρµόζονται.

Από την ανάλυση των ταµειακών ροών που προέρχονται από επενδυτικές δρα-
στηριότητες, θα αναδειχθεί η αποδοτικότητα των επενδύσεων και θα βοηθηθεί
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η εταιρεία, για να διαπιστώσει κατά πόσο η εφαρµοζόµενη επενδυτική πολιτική
είναι ορθή. Για παράδειγµα εάν ένα συνεργατικό ίδρυµα έχει στο πορτοφόλιο
του µετοχές άλλων εταιρειών ή κυβερνητικά χρεόγραφα θα εκτιµήσει κατά
πόσο οι επενδύσεις αυτές αποδίδουν τα αναµενόµενα ή, εάν επιβάλλεται η δια-
φοροποίηση των επενδυτικών κατευθύνσεων της εταιρείας. Η αυξοµείωση επί-
σης του πάγιου ενεργητικού της εταιρείας θα βοηθήσει τα αρµόδια όργανα να
κατανοήσουν καλύτερα, αν η συνεργατική εταιρεία ακολουθεί αναπτυξιακή
πορεία ή, αν προοιωνίζεται περιστολή των δραστηριοτήτων της.

Από την ανάλυση των ταµειακών ροών που προέρχονται από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες θα διαφανεί κατά πόσο η εταιρεία µπορεί να αυξάνει την κεφα-
λαιουχική βάση της χωρίς σηµαντικό κόστος και θα εκτιµηθεί το µέγεθος της
εµπιστοσύνης µε την οποία περιβάλλεται από τα µέλη της. Θα διαφανεί επίσης
η ικανότητα της εταιρείας να επιτυγχάνει χρηµατοδοτήσεις από την αγορά χρή-
µατος και κεφαλαίων και η δυνατότητα της να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις
της.   

Η κατάσταση ταµειακών ροών µελετάται µαζί µε τον ισολογισµό και το λογα-
ριασµό αποτελεσµάτων χρήσης, για να εξάγονται ασφαλή συµπεράσµατα. Επί-
σης οι αναλυτικές σηµειώσεις που συνοδεύουν πάντοτε τους τελικούς λογαρια-
σµούς και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους, βοηθούν στη µελέτη των λογα-
ριασµών και συνεπώς στην καλύτερη αξιοποίηση τους προς όφελος της συνερ-
γατικής εταιρείας. 
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EYPΩΠAΪKH KENTPIKH TPAΠEZA (EKT)

HΕυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1998, µε βάση τη συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει την έδρα της στη Φρανκφούρτη της Γερ-

µανίας. Έχει αρµοδιότητα να διαχειρίζεται το ευρώ ως το ενιαίο ευρωπαϊκό
νόµισµα και  είναι υπεύθυνη για τη χάραξη και την εφαρµογή της οικονοµικής
και νοµισµατικής πολιτικής της Ένωσης. 

Για να εκπληρώνει την αποστολή
της, η ΕΚΤ χρησιµοποιεί το “Ευρω-
παϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπε-
ζών” το οποίο καλύπτει και τις 27
χώρες της ΕΕ. Οι 15 κεντρικές τρά-
πεζες των χωρών-µελών της Ευρω-
ζώνης µαζί µε την ΕΚΤ απαρτίζουν
το λεγόµενο “Ευροσύστηµα”. Η
ΕΚΤ επιτελεί το έργο της µε πλήρη
ανεξαρτησία και επιτυγχάνει το
στόχο αυτό µε δύο τρόπους:

Πρώτο, ελέγχει την προσφορά χρή-
µατος και δεύτερο, παρακολουθεί
τις τάσεις των τιµών και προωθεί
πολιτικές που διασφαλίζουν τη
σταθερότητα στις χώρες της
Ευρωζώνης. 

Τα όργανα που λαµβάνουν τις απο-
φάσεις είναι η Εκτελεστική Επιτρο-
πή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το
Γενικό Συµβούλιο. 

● Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρ-
τίζεται από τον πρόεδρο της ΕΚΤ, τον αντιπρόεδρο και τέσσερα άλλα µέλη, που
διορίζονται όλοι µε κοινή συµφωνία, από τους προέδρους ή τους πρωθυπουρ-
γούς των χωρών της ζώνης του ευρώ. 

● Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της
ΕΚΤ. Απαρτίζεται από τα έξι µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τους διοι-
κητές των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήµατος. 

● Το Γενικό Συµβούλιο είναι το τρίτο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ.
Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και από τους διοι-
κητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών όλων των κρατών µελών της Ένωσης.
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“Hαπόδειξη της αξίας ενός
κινήµατος δέν
εστιάζεται
στη διάρκεια,
αλλά στην ικανότητα
αναγέννησής του.” 

Ch. Gide(1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ TPITO

OI ΣYΓXΩNEYΣEIΣ ΩΣ METPO

EΠIBIΩΣHΣ KAI ANAΠTYΞHΣ

TΩN ΣYNEPΓATIKΩN

ETAIPEIΩN

Σηµεώση 1: Gide Charles (1847-1932) Επιφανής Γάλλος οικονοµολόγος και πρωτοπόρος συνερ-
γατιστής. ∆ίδαξε στα πανεπιστήµια του Μπορντό και του Μονµπελιέ, στο Πανεπιστήµιο του
Παρισιού και στα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Κολλέγιο του Παρισιού. Επηρεάστηκε από
τις ιδέες του Fourier και από τη δραστηριότητα που ανέπτυξαν οι ∆ίκαιοι Σκαπανείς του Rochdale
του Ηνωµένου Βασιλείου. Ασχολήθηκε συστηµατικά µε το συνεργατικό γεωργικό και καταναλω-
τικό κίνηµα της χώρας του και µεταξύ του πλούσιου συγγραφικού έργου του περιλαµβάνεται το
βιβλίο “Consumers’ Co-operative Societies”, το οποίο εκδόθηκε στη γαλλική και την αγγλική
γλώσσα και αποτελεί σήµερα κλασσική έκδοση στο είδος του.

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:06  ™ÂÏ›‰·99



100 ● ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ

KOΛΛEKTIBA: MIA I∆IOTYΠH ΣYNEPΓATIKH ETAIPEIA

Kατά το υπόλοιπο της δεκαετίας του 1940, που ακολούθησε τη λήξη του
∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, παρουσιάστηκε στην Κύπρο το φαινόµε-

νο της κολλεκτιβοποίησης της αγροτικής οικονοµίας. Το φαινόµενο αυτό, που
βασιζόταν σε κοινωνικοπολιτικά θεµέλια και δεν ήταν άσχετο µε τα ιδεολογικά
ρεύµατα εκείνης της εποχής, εκφράστηκε µε τη δηµιουργία τεσσάρων αγροτι-
κών κολλεκτίβων. Το 1946 ιδρύθηκε η πρώτη κολλεκτίβα στο ∆ίκωµο (Ονίσια)
της επαρχίας Κερύνειας. Ακολούθησαν η κολλεκτίβα στα Περβόλια της επαρ-
χίας Λάρνακας το 1947, η  κολλεκτίβα στα Κούκλια της επαρχίας Πάφου το
1949 και η κολλεκτίβα στο Αυγόρου της επαρχίας Αµµοχώστου το 1951.
Οι κολλεκτίβες αποτελούσαν µια ιδιότυπη µορφή συνεργατικής εταιρείας στην
οποία η περιουσία ήταν κοινωνικοποιηµένη, η παραγωγική διαδικασία διεκπε-
ραιωνόταν  συλλογικά από τα µέλη και από τη διάθεση του παραγόµενου προϊ-
όντος επωφελούνταν όλοι οι µέτοχοι. Οι κολλεκτίβες ήταν εγγεγραµµένες ως
Συνεργατικές Γεωργικές Ενώσεις (Cooperative Farming Societies) και ήταν
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης.
Εκτός από την Συνεργατική Αγροτική Έπαυλη Ονίσιας, όλες οι υπόλοιπες αγρο-
τικές επαύλεις διαλύθηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 1950. Η Συνεργατική
Έπαυλη Ονίσιας επέζησε µέχρι το 1964, οπότε ανέστειλε τη λειτουργία της από
προβλήµατα που της δηµιούργησαν εξωγενείς παράγοντες. Συγκεκριµένα τα
µέλη της Έπαυλης αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν λόγω των διακοινοτι-
κών συγκρούσεων που εκδηλώθηκαν εκείνο το χρόνο. Θα πρέπει όµως να
σηµειωθεί ότι η Έπαυλη Ονίσιας ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα και ήταν
οικονοµικά βιώσιµη. Αποτέλεσε παράδειγµα και πρότυπο για τις υπόλοιπες κολ-
λεκτίβες. Tα µέλη της βοήθησαν στην οργανωτική συγκρότησή τους και τις
καθοδήγησαν στη συλλογική δράση.

∆Ô ÚÒÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÚ·ÎÙ¤Ú Ô˘ ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ÈÎÒÌÔ˘ ·Ó‹ÎÂ
ÛÙË ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ‹ Œ·˘ÏË √Ó›ÛÈ·˜. ™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÔÌ¿‰· ÂÚÈËÁËÙÒÓ, Ô˘
ÂÈÛÎ¤ÊıËÎ·Ó ÙËÓ Œ·˘ÏË, ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ ÙÚ·ÎÙ¤Ú. (¶ËÁ‹: µÈ‚Ï›Ô ∫.
∫Ô˘ÚÙÂÏÏ¿ÚË, 50 ÃÚfiÓÈ· ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ‹˜ Œ·˘ÏË˜ √Ó›ÛÈ·˜, §Â˘ÎˆÛ›·, 1996).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ TPITO

Α. ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

H διεθνοποίηση των εθνικών οικονοµιών, που οδήγησε στην απελευθέ-
ρωση των αγορών και στην κατακόρυφη αύξηση των ανταγωνιστικών
πιέσεων, διαφοροποίησε το οικονοµικό περιβάλλον των συνεργατικών

εταιρειών. Η µικρή συνεργατική εταιρεία, που στο παρελθόν ανθούσε οικονο-
µικά και εξυπηρετούσε τα περιορισµένα σε αριθµό µέλη της, δέχεται σήµερα τις
επιπτώσεις που διαµορφώνονται από τις σηµαντικές εξελίξεις, που σηµειώνο-
νται στο οικονοµικό πεδίο. Οι συνεργατικές εταιρείες έχουν καθήκον έναντι των
µελών τους να αντιδράσουν έγκαιρα, για να διασφαλίσουν πρώτα την επιβίωση
και ακολούθως την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Οι συγχωνεύεις των µικρών
συνεργατικών εταιρειών και η συγκρότηση µεγαλύτερων, απαντούν στις ανά-
γκες που δηµιούργησε η νέα οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα.

Α.α. Οικονοµικό Συµφέρον και Συνεργατική Συνοχή 

Οι συνεργατικές εταιρείες έχουν ως κύριο και βασικό σκοπό την άµεση ή έµµε-
ση εξυπηρέτηση των οικονοµικών συµφερόντων των µελών τους. Σε περίπτω-
ση που ο σκοπός αυτός πάψει να υπάρχει, τότε η εταιρεία οδηγείται κατά κανό-
να σε οικονοµικό µαρασµό, σε απαξίωση και σταδιακά σε  διάλυση. Οι υπόλοι-
ποι σκοποί, που απορρέουν από τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και τους κοι-
νωφελείς προσανατολισµούς του συνεργατικού κινήµατος, έπονται και συµπλη-
ρώνουν το βασικό σκοπό. Η πραγµατικότητα αυτή, που είναι εµπειρικά τεκµη-
ριωµένη,   συνάδει απόλυτα µε την ανθρώπινη φύση. Μια συνεργατική εταιρεία,
που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις οικονοµικές ανάγκες των µελών της, δεν
µπορεί –και δεν έχει τα µέσα– να επιτελέσει οποιονδήποτε άλλο έργο, ή να θέσει
συµπληρωµατικά άλλους σκοπούς.
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Παράλληλα ο βαθµός της εξυπηρέτησης των οικονοµικών συµφερόντων των
µελών δεν έχει στατικό χαρακτήρα. Εξαρτάται απόλυτα από τις ανθρώπινες ανά-
γκες, που παρουσιάζονται σε κάθε χρονική περίοδο και από την ένταση µε την
οποία εκδηλώνονται. Η περιορισµένη εξυπηρέτηση των οικονοµικών συµφερό-
ντων των µελών οδηγεί στην εξασθένιση της ίδιας της εταιρείας. Η εµπιστοσύ-
νη προς αυτήν περιστέλλεται και τα µέλη υποχρεώνονται να αναζητήσουν εναλ-
λακτικές διεξόδους, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Ακολούθως, η
συνεργατική συνοχή αµβλύνεται, τα µέλη αποπροσανατολίζονται σταδιακά και
η συνεργατική εταιρεία µεταβάλλεται από παράγοντα προσέλκυσης και συνε-
χούς εξυπηρέτησης των µελών της, σε παράγοντα περιστασιακής αξιοποίησης
της από αυτά.

Για παράδειγµα, είναι εύλογο, όταν µια συνεργατική εταιρεία διάθεσης γεωργι-
κών προϊόντων αδυνατεί να παραλάβει όλη τη γεωργική παραγωγή και να την
εµπορευθεί µε τον αποδοτικότερο για τον παραγωγό τρόπο, οι παραγωγοί να
αναζητήσουν άλλες διόδους διάθεσης των προϊόντων τους. Όπως επίσης είναι
εύλογο, όταν σε ένα συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα οι δυνατότητες δανεισµού
είναι περιορισµένες, τα µέλη του να αναζητήσουν άλλες πηγές χρηµατοδότησης,
στις περιπτώσεις που θα θελήσουν να ικανοποιήσουν ανάγκες, που συνεπάγο-
νται ψηλότερο κόστος από το όριο δανεισµού της εταιρείας τους.

Κατά συνέπεια, η κάθε συνεργατική εταιρεία έχει καθήκον να εργάζεται συνε-
χώς, για να είναι σε θέση να συµβαδίζει µε την ικανοποίηση των εκάστοτε οικο-
νοµικών αναγκών των µελών της. Η διεθνοποίηση της οικονοµίας γενικά, αλλά
και η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα, καθιστούν την
εφαρµογή αυτού του γενικού κανόνα θέµα άµεσης και ύψιστης προτεραιότητας.
Τα οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα, που ίσχυαν πριν από µερικά χρόνια
έχουν διαφοροποιηθεί δραµατικά. Η διαφοροποίηση αυτή θα συνεχίσει να διευ-
ρύνεται και να εντείνεται συνεχώς. Η συνεργατική αλληλεγγύη από µόνη της
δεν διασφαλίζει σήµερα το οικονοµικό µέλλον των συνεργατικών εταιρειών. Η
συνεργατική αλληλεγγύη, για να είναι αποτελεσµατική, πρέπει να συµπορεύε-
ται µε τη συνεχή βελτίωση των οικονοµικών δυνατοτήτων των συνεργατικών
εταιρειών και την ικανότητα τους να εξυπηρετούν απρόσκοπτα και µε σύγχρο-
νους τρόπους και µεθόδους τα µέλη τους. 

Καθώς διανύουµε τον αιώνα της ψηφιακής τεχνολογίας, του κυβερνοχώρου και
της πληροφορίας, συνιστά κορυφαίο λάθος και επικίνδυνη επιλογή, το συνερ-
γατικό κίνηµα να παραµείνει προσκολληµένο στις πρακτικές, τις πολιτικές και
τις µεθόδους του παρελθόντος. Η αναδίφηση στη συνεργατική ιστορία είναι
αναµφισβήτητα χρήσιµη και αναγκαία, όταν στοχεύει στην εξέταση, την  ανά-
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λυση και την αξιολόγηση των ουσιωδών χαρακτηριστικών του συνεργατικού
θεσµού, που παρέµειναν αµετάβλητα στο χώρο και ανεξίτηλα στο χρόνο.

Η επέκταση όµως των καθ’ όλα επιτυχηµένων πρακτικών του παρελθόντος στον
21ο αιώνα και ο εφησυχασµός  ότι µε τις πρακτικές αυτές θα αντιµετωπιστούν
τα σηµερινά και τα µελλοντικά προβλήµατα, δεν βρίσκονται στη σφαίρα του
ρεαλισµού. Το συνεργατικό κίνηµα, για να µπορέσει να επιβιώσει χρειάζεται να
προσαρµοστεί στα δεδοµένα της σύγχρονης εποχής. Όπως έλεγε και ο κορυφαί-
ος Γάλλος συνεταιριστής C. Gide, “Η απόδειξη της αξίας ενός κινήµατος δεν
εστιάζεται στη διάρκεια, αλλά στην ικανότητα αναγέννησής του”. 

Α.β. Εξυπηρέτηση των Mελών και Kύκλος Aνάπτυξης 

Η έννοια “εξυπηρέτηση των µελών” χρησιµοποιείται ευρέως και καθηµερινά σε
όλα τα επίπεδα του συνεργατικού κινήµατος. Η χρησιµοποίηση της είναι δικαι-
ολογηµένη, γιατί ο λόγος ίδρυσης και ο σκοπός λειτουργίας της κάθε συνεργα-
τικής εταιρείας είναι πρώτα η προαγωγή των οικονοµικών συµφερόντων των
µελών της και ακολούθως η προσφορά άλλων υπηρεσιών ευρύτερα στην κοι-
νωνία. Άλλωστε η έννοια αυτή αντιπαραβάλλεται µε την έννοια “µεγιστοποίη-
ση των κερδών”, που αποτελεί το µοναδικό σκοπό των εταιρειών κεφαλαίου.

Γενικά θα µπορούσε να λεχθεί ότι  η “εξυπηρέτηση των µελών” ορίζεται ως
η άµεση και πλήρης ικανοποίηση των οικονοµικών αναγκών των µελών, η
οποία επιτυγχάνεται µε την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών και διεκπε-
ραιώνεται σε τόπο, που βρίσκεται κοντά και είναι εύκολα προσβάσιµος στα
µέλη, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και µε ανταγωνιστικό κόστος, που σε
καµιά περίπτωση δεν εµπεριέχει οποιανδήποτε οικονοµική εκµετάλλευση
του αγοραστή.

Από τη διατύπωση αυτή διαφαίνεται ότι, για να πληρούται η “εξυπηρέτηση των
µελών” κατά τρόπο που θα αφήνει ικανοποιηµένα τόσο τα µέλη όσο και τη
συνεργατική εταιρεία, θα πρέπει να συνθέτει τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Η συνεργατική εταιρεία είναι ανάγκη να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει
στα µέλη της και ευρύτερα στο κοινό αγαθά και υπηρεσίες, στην έκταση, στο
είδος και στην ποιότητα, που θα αναζητηθούν σε συγκεκριµένη χρονική
στιγµή. 

β. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες πρέπει να προσφέρονται άµεσα, σε περιοχή που
βρίσκεται κοντά στον τόπο που είναι εγκαταστηµένο το µέλος και σε
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χώρους, που χαρακτηρίζονται για τη φιλοξενία τους και έχουν εύκολη πρό-
σβαση.

γ. Ο χρόνος στον οποίο το µέλος υποβάλλει την αίτηση του ή γνωστοποιεί την
επιθυµία του για ικανοποίηση µιας ανάγκης και ο χρόνος κατά τον οποίο θα
ανταποκριθεί η συνεργατική εταιρεία πρέπει, ανάλογα µε την περίπτωση,
είτε να συµπίπτουν, είτε να έχουν περιορισµένη απόσταση µεταξύ τους. Για
παράδειγµα, σε µια συνεργατική υπεραγορά η ικανοποίηση των πελατών
πρέπει να είναι άµεση, ενώ σε ένα πιστωτικό ίδρυµα ο χρόνος που παρεµ-
βάλλεται µεταξύ της υποβολής αίτησης για παροχή λ.χ. ενός δανείου και ο
χρόνος που θα ανταποκριθεί η εταιρεία στην αίτηση του µέλους, επιβάλλε-
ται να είναι εύλογα περιορισµένος.

δ. Τα µέλη απαιτούν, και ορθά πράττουν, από τις συνεργατικές εταιρείες να απο-
λαµβάνουν τη µέγιστη δυνατή οικονοµική ωφέλεια. Κατά συνέπεια, η
συνεργατική εταιρεία πρέπει να διαµορφώνει τα οικονοµικά της δεδοµένα µε
τρόπο, που θα της επιτρέπει να προσφέρει στα µέλη αγαθά και υπηρεσίες σε
τιµές, που θα θεωρούνται ευνοϊκές σε σχέση µε εκείνες των άλλων τοµέων
της οικονοµίας. Σε καµιά περίπτωση οι τιµές των αγαθών και των υπηρεσιών,
που διατίθενται από τις συνεργατικές εταιρείες στα µέλη ή και ευρύτερα στο
κοινό, δεν θα πρέπει να εµπεριέχουν ή να δηµιουργούν την εντύπωση ότι
εµπεριέχουν το στοιχείο της   οικονοµικής εκµετάλλευσης του αγοραστή. 

Η “εξυπηρέτηση των µελών” αποτελεί συνάρτηση των τεσσάρων στοιχείων,
που αναφέρθηκαν πιο πάνω και θα µπορούσε η σχέση αυτή να διατυπωθεί
µαθηµατικά ως εξής: 

ΕΜ = f ( ΑΥ, Τ, Χ, Κ )

Όπου, ΕΜ= Εξυπηρέτηση των µελών, ΑΥ= Ζητούµενα Αγαθά και Υπηρεσίες,
Τ= Τόπος προσφοράς των αγαθών και των υπηρεσιών, Χ= Χρόνος προσφοράς
των αγαθών και των υπηρεσιών και Κ= Κόστος των προσφεροµένων αγαθών
και υπηρεσιών.

Οι παράγοντες αυτοί έχουν αποτελεσµατικότητα, όταν συνυπάρχουν και συλ-
λειτουργούν. Η απουσία ενός παράγοντα, είτε θα µειώσει την αποτελεσµατικό-
τητα και των υπολοίπων, είτε θα εκµηδενίσει τη χρησιµότητα τους. Αντίθετα η
ισορροπηµένη και ταυτόχρονη  λειτουργία τους οδηγεί τη συνεργατική εταιρεία
σε ένα “κύκλο ανάπτυξης”, του οποίου τα σηµαντικότερα στοιχεία είναι τα
ακόλουθα: 
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α. Η ενίσχυση της αξιοπιστίας της συνεργατικής εταιρείας και η δηµιουργία
της προσδοκίας στα µέλη ότι η εταιρεία τους θα συνεχίσει και στο µέλλον να
τους προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες άριστης ποιότητας, σε τόπο, που είναι
εύκολα προσιτός και φιλόξενος, σε χρόνο, που η προσφορά των αγαθών και
των υπηρεσιών θα παρέχουν στο µέλος τη µέγιστη χρησιµότητα και σε τιµές,
που θα θεωρούνται από το µέλος ότι πλεονεκτούν έναντι των ανταγωνιστι-
κών τιµών της αγοράς.

β. Η ικανοποίηση του µέλους θα οδηγήσει στη ενίσχυση της συνεργατικής
αλληλεγγύης των µελών προς την εταιρεία τους. Είναι φυσιολογικό τα µέλη,
που θα είναι πλήρως ικανοποιηµένα, να προσπαθήσουν να ενισχύσουν το
παράγοντα εκείνο, που τους προσφέρει την ικανοποίηση και τους δηµιουρ-
γεί τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθεί και στις µελλοντικές τους ανάγκες.
Παράλληλα, η συνεχής επαφή των µελών µε τη συνεργατική εταιρεία και η
συµµετοχή τους στα συνεργατικά δρώµενα, δηµιουργεί σταδιακά δεσµούς
µεταξύ τους, που εξελίσσονται διαχρονικά σε συναδελφική αλληλεγγύη, που
πηγάζει από την κοινή ιδιότητα του µέλους την οποία όλοι κατέχουν.

γ. Η σταθερή και συνεχής ενίσχυση της αξιοπιστίας της συνεργατικής εταιρεί-
ας και η αναβάθµιση της αλληλεγγύης των µελών, τόσο προς την εταιρεία
τους, όσο και µεταξύ τους, επιφέρει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην
ανάπτυξη της εταιρείας.

δ. Η ανάπτυξη διευρύνει την οικονοµική βάση της εταιρείας και την καθιστά
ικανότερη στην επιτέλεση της αποστολής της, που είναι πρωτίστως η εξυπη-
ρέτηση των οικονοµικών συµφερόντων των µελών της, αλλά και η ευρύτερη
προσφορά στον άνθρωπο και στην κοινωνία.   

Γενικά θα λέγαµε ότι η ικανοποίηση των µελών οδηγεί στην ενίσχυση της αξιο-
πιστίας της συνεργατικής εταιρείας και στην ενδυνάµωση της συνεργατικής
αλληλεγγύης, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται µια δυναµική, η οποία κινείται
κυκλικά και βελτιώνει συνεχώς την αποδοτικότητα της εταιρείας και βεβαίως τις
δυνατότητες της να εξυπηρετεί πληρέστερα τα µέλη της.  
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Για να µπορέσει όµως µια συνεργατική εταιρεία να εισέλθει στην τροχιά του
“κύκλου ανάπτυξης” επιβάλλεται να µελετήσει  τα ακόλουθα τέσσερα βασικά
θέµατα, που αποτελούν τις σηµαντικότερες προϋποθέσεις επίτευξης αυτού του
στόχου. 

Α.β.1. Οικονοµικές ∆υνατότητες

Το πρώτο θέµα αφορά τη σχέση που υπάρχει µεταξύ των οικονοµικών δυνατο-
τήτων της εταιρείας να εξυπηρετεί το κάθε µέλος ξεχωριστά προς το µέσο όρο,
τουλάχιστον, του κόστους των περισσότερο δαπανηρών αναγκών των µελών. Ο
λόγος µεταξύ των δύο µεγεθών, που θα µπορούσε να ονοµαστεί “ ∆είκτης Εξυ-
πηρέτησης”, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τη µονάδα. Αν παραστήσουµε
µε ∆Ε τις οικονοµικές δυνατότητες της εταιρείας να εξυπηρετεί το µέλος και ΚΑ
το κόστος της ανάγκης του µέλους, η πιο πάνω σχέση µπορεί να διατυπωθεί
µαθηµατικά ως εξής:

Παράδειγµα: Έστω ότι έχουµε δύο συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα. Το πρώτο
έχει όριο δανεισµού €65.000 και κατά κανόνα δανειοδοτεί δύο άτοµα σε κάθε
οικογένεια, δηλαδή, η µέγιστη δυνατότητα δανειοδότησης, που έχει η εταιρεία
είναι €130.000 κατά οικογένεια. Έστω επίσης ότι η περισσότερο δαπανηρή ανά-
γκη της οικογένειας είναι η ανάγκη για απόκτηση οικογενειακής κατοικίας, η
οποία κατά µέσο όρο ανέρχεται σε €110.000 τις οποίες η οικογένεια θα προ-
σθέσει σε πιθανά ρευστά διαθέσιµα, που ήδη κατέχει. 

Στην περίπτωση αυτή ο “∆είκτης Εξυπηρέτησης”, ∆Ε/ΚΑ = €130.000/€110.000 =
= 1,18 > 1 στοιχείο που σηµαίνει ότι η συνεργατική εταιρεία είναι σε θέση να
εξυπηρετήσει τις πλέον δαπανηρές ανάγκες των µελών της. Συνεπώς τα µέλη θα
είναι ικανοποιηµένα γιατί η εταιρεία ικανοποίησε πλήρως την ανάγκη τους για
απόκτηση οικογενειακής κατοικίας και εξυπηρέτησε, µε απόλυτο τρόπο, τα
οικονοµικά τους συµφέροντα.

Έστω τώρα ότι έχουµε ένα άλλο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο έχει
όριο δανεισµού €25.000 και µπορεί να δανείσει στην κάθε οικογένεια µε
€50.000 (2 άτοµα x €25.000=€50.000). Οι περισσότερο δαπανηρές ανάγκες των
µελών είναι οι ίδιες µε εκείνες του προηγούµενου παραδείγµατος.
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Σε αυτή την περίπτωση ο “∆είκτης Εξυπηρέτησης”, ∆Ε/ΚΑ = €50.000/€110.000 =
0,45 < 1. Είναι προφανές ότι η εταιρεία δεν έχει τις αναγκαίες οικονοµικές δυνα-
τότητες να εξυπηρετήσει τα µέλη της. Αυτό το γεγονός υποχρεώνει τα µέλη, είτε
να αναζητήσουν άλλη πηγή χρηµατοδότησης, είτε να αναζητήσουν συµπληρω-
µατική πηγή χρηµατοδότησης. Είτε όµως συµβεί το πρώτο είτε συµβεί το δεύ-
τερο, η τελική κατάληξη είναι ο αποπροσανατολισµός των µελών και η σταδια-
κή αποµάκρυνση τους από τη συνεργατική εταιρεία. Οι αρνητικές συνέπειες
είναι αλυσιδωτές και οδηγούν την εταιρεία σε αδυναµία να εισέλθει στον
“κύκλο ανάπτυξης” µε αποτέλεσµα το µέλλον της να µην διαγράφεται ιδιαίτερα
ενθαρρυντικό. Παρόµοιοι δείκτες είναι εύκολο να διατυπωθούν για όλους τους
τοµείς στους οποίους ασκείται συνεργατική δραστηριότητα.

Α.β.2. Λειτουργικές ∆υνατότητες

Το δεύτερο θέµα αφορά τις λειτουργικές δυνατότητες της συνεργατικής εται-
ρείας µε την ευρεία έννοια του όρου. Τα αιρετά διοικητικά όργανα µιας συνερ-
γατικής εταιρείας δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται σε συνεχή συνεδρίαση, για
να επιλαµβάνονται του κάθε θέµατος, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση της καλής
εξυπηρέτησης των πολιτών. Οι υπηρεσίες, οι χώροι και τα µέσα, που η συνερ-
γατική εταιρεία διαθέτει, επιβάλλεται να λειτουργούν αρµονικά και µέσα στα
πλαίσια των νόµων, των κανονισµών και των αποφάσεων των αιρετών οργάνων,
να παράγεται έργο, το οποίο να συνάδει απόλυτα µε τα οικονοµικά συµφέροντα
των µελών. Οι  υπηρεσίες, οι χώροι και τα µέσα πρέπει να έλκουν τα µέλη και
όχι να τα απωθούν, ή να τα αφήνουν αδιάφορα.

Ειδικότερα, οι κτιριακές υποδοµές πρέπει να λειτουργούν µε τρόπο, ο οποίος να
επιτρέπει στον εργαζόµενο να παράγει το µέγιστο εργασιακό αποτέλεσµα και
στον επισκέπτη να αισθάνεται άνετα κατά το χρόνο της εξυπηρέτησης του.
Παλαιότερα ήταν αρκετό για τις συνεργατικές εταιρείες να διαθέτουν ένα περιο-
ρισµένο κτιριακό χώρο, ένα µικρό γραφείο και µερικά καθίσµατα. Η υποδοµή
αυτή είναι σήµερα εντελώς ανεπαρκής και δεν είναι καθόλου εναρµονισµένη µε
τις ανθρώπινες απαιτήσεις.

Παράλληλα, η τµηµατοποίηση των υπηρεσιών, που είναι απαλλαγµένη από δαι-
δαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθιστά ευκολότερη την εξυπηρέτηση
του µέλους και προσθέτει στη φήµη και στην πελατεία της  εταιρείας.  Η επί-
τευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει την απασχόληση του κατάλληλου εργατι-
κού δυναµικού, το οποίο επιβάλλεται να βρίσκεται κάτω από συνεχή εκπαίδευ-
ση. Οι εποχές που το µόνο αναγκαίο προσόν για τον συνεργατικό υπάλληλο
ήταν η γνώση της στοιχειώδους λογιστικής πρακτικής έχουν παρέλθει οριστικά.
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Οι συνθήκες της ζωής, που συνεχώς διαφοροποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες και
τις καθιστούν περισσότερο πολύπλοκες, επιβάλλουν και την ανάλογη διαφορο-
ποίηση στον τρόπο αντιµετώπισης τους. Η συνεχής µάθηση και η επιστηµονική
γνώση είναι δύο από τα βασικά µυστικά της επιτυχίας.

Οι απασχολούµενοι στις συνεργατικές εταιρείες δεν είναι αρκετό να διαθέτουν
µόνο τη γνώση. Πρέπει να έχουν στη διάθεση τους και τα απαραίτητα µέσα, για
να µετατρέψουν τη θεωρητική κατάρτιση τους σε παραγωγικό αποτέλεσµα. Η
συνεχής αναβάθµιση του τεχνολογικού εξοπλισµού, η συνεχής βελτίωση των
συστηµάτων διεύθυνσης, διοίκησης και ελέγχου, προάγουν τις παραγωγικές
δυνατότητες της εταιρείας και συµβάλλουν σηµαντικά στην µεγιστοποίηση της
ικανοποίησης των µελών. Ως γενικό συµπέρασµα θα µπορούσε να λεχθεί ότι, η
συνεχής λειτουργική αναβάθµιση, επιτρέπει στη συνεργατική εταιρεία να εισέλ-
θει και να διατηρηθεί στον “κύκλο ανάπτυξης”.

Α.β.3. Οικονοµικό και Kοινωνικό Περιβάλλον

Οι συνεργατικές εταιρείες δεν είναι ξένες προς το κοινωνικό και οικονοµικό
περιβάλλον της κάθε χώρας. Αντίθετα, αποτελούν µέρος του περιβάλλοντος
αυτού, το επηρεάζουν µε την δραστηριότητα τους  και ταυτόχρονα δέχονται τις
επιδράσεις των υπολοίπων παραγόντων που το αποτελούν. Στόχος των συνερ-
γατικών εταιρειών είναι η απόκτηση των απαιτούµενων δυνατοτήτων για,

α. Την αξιοποίηση των θετικών και την απόκρουση των αρνητικών επι-
δράσεων, που αποτελούν επακόλουθο της εφαρµογής των νόµων της
ελεύθερης αγοράς και,

β. Την εκποµπή θετικών επιδράσεων σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των
οικονοµικών συµφερόντων των µελών τους, χωρίς βεβαίως να παραµε-
ρίζονται τα γενικότερα συµφέροντα της κοινωνίας.

Ασφαλώς το κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον διαµορφώνεται µέσα στα
νοµικά όρια, που καθορίζονται από το θεσµικό πλαίσιο κάθε χώρας και τις σχε-
τικές διεθνείς υποχρεώσεις, που η χώρα αναλαµβάνει µε συµφωνίες, που συνά-
πτει µε άλλες χώρες, ενώσεις χωρών, διεθνείς οργανισµούς κ.λπ. Στην περίπτω-
ση της Κύπρου το κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον διαµορφώνεται πρωτί-
στως µέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το “ευρωπαϊκό κεκτηµένο”, σύµ-
φωνα µε τη συνθήκη ένταξης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και από την εθνική νοµοθεσία, η οποία είναι εναρµονισµένη µε τη νοµο-
θεσία και τις αποφάσεις των θεσµικών οργάνων της Ένωσης.
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Η συνεχής παρακολούθηση του οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και
η δέουσα αξιοποίηση των εκάστοτε δεδοµένων, που διαµορφώνονται στα πλαί-
σια λειτουργίας του, βοηθούν την εταιρεία να εισέλθει στον “κύκλο ανάπτυξης”
και να παγιώσει την παραµονή της στην τροχιά που διαγράφει.

Α.β.4. Περιθώρια Eπέκτασης και Eπιταχυντική ∆υναµική
του Kύκλου Aνάπτυξης

Η ορθολογιστική εφαρµογή του συνεργατικού θεσµού επιτρέπει στη συνεργατι-
κή εταιρεία να κινείται επιταχυντικά στην τροχιά του “κύκλου ανάπτυξης”. Η
ικανοποίηση των µελών θα προσθέσει στην αξιοπιστία της εταιρείας, θα ενι-
σχύσει τη συνεργατική αλληλεγγύη, θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της, θα
διευρύνει τα περιθώρια προσφοράς της στα µέλη και ακολούθως τα µέλη, που
θα είναι ικανοποιηµένα, θα αναβαθµίσουν τα πιο πάνω στοιχεία για να συµπλη-
ρωθεί έτσι ο “κύκλος ανάπτυξης” και η εταιρεία να αρχίσει από την αρχή µε
ταχύτερους ρυθµούς και αναβαθµισµένο έργο (Βλέπε διάγραµµα του “κύκλου
ανάπτυξης”).

Ασφαλώς, για να αποκτήσει ο “κύκλος ανάπτυξης” επιταχυντική δυναµική,
προϋποτίθεται ότι τα αντικειµενικά απαιτούµενα δεδοµένα είναι υπαρκτά και
αξιοποιούνται µε τον καλύτερο τρόπο. Ιδιαίτερα η συνεργατική εταιρεία επι-
βάλλεται να εκτιµήσει τα περιθώρια που υπάρχουν για επέκταση του κύκλου
εργασιών της, για αναβάθµιση των υπηρεσιών που προσφέρει και βελτίωση των
οικονοµικών της δεικτών. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι, όταν τα περιθώρια επέ-
κτασης του κύκλου εργασιών µιας εταιρείας είναι εξαντληµένα ή, όταν η εται-
ρεία βρίσκεται σε αδυναµία να εµπλουτίσει και να εξωραΐσει τα αγαθά και τις
υπηρεσίες που προσφέρει, τότε δεν µπορεί να δώσει δυναµική στον κύκλο ανά-
πτυξης της. Για παράδειγµα, µια συνεργατική πιστωτική εταιρεία, που λειτουρ-
γεί σε µια µικρή κοινότητα και τα περιθώρια για αύξηση του πελατολογίου της
και αναβάθµιση και εµπλουτισµό των προσφεροµένων από αυτή υπηρεσιών
είναι εκµηδενισµένα, οι δυνατότητες της να εισέλθει στον “κύκλο ανάπτυξης”
είναι επίσης εκµηδενισµένες. 

Οι συνεργατικές εταιρείες, οι οποίες, σε αντίθεση µε τις συνεχείς µεταβολές που
υφίσταται το κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον, αδυνατούν να εισέλθουν
στον “κύκλο ανάπτυξης”, µοιραία οδηγούνται στον “κύκλο επιβραδυντικής
ανάπτυξης”, ο οποίος οδηγεί επιταχυντικά στα ακριβώς αντίθετα αποτελέσµα-
τα. Η ικανοποίηση των µελών µειώνεται, η αξιοπιστία της εταιρείας συρρικνώ-
νεται, η συνεργατική αλληλεγγύη χαλαρώνει,  η ανάπτυξη της εταιρείας περιο-
ρίζεται, η προσφορά στα µέλη περιστέλλεται, τα µέλη δυσαρεστούνται και ανα-
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ζητούν άλλους τρόπους εξυπηρέτησης τους, η εταιρεία χάνει την αξιοπιστία της,
η συνεργατική αλληλεγγύη χαλαρώνει περισσότερο, η ανάπτυξη της εταιρείας
µειώνεται ακόµα περισσότερο, η αδυναµία της εταιρείας να εξυπηρετήσει τα
µέλη της γίνεται εµφανέστερη και τελικά η δυναµική που αναπτύσσεται, οδηγεί
στο µαρασµό και στη διάλυση της εταιρείας.

Α.γ. Τα τέσσερα ερωτήµατα προοπτικής και ανάπτυξης 

Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το νέο κοινωνικό και οικο-
νοµικό περιβάλλον, που τελεί υπό συνεχή διαµόρφωση, υποχρεώνουν την κάθε
συνεργατική εταιρεία να υποβάλει στον εαυτό της τα ακόλουθα τέσσερα βασι-
κά ερωτήµατα και να διερευνήσει µε αντικειµενικότητα  τις απαντήσεις που η
ίδια θα δώσει:

Αν οι απαντήσεις είναι θετικές και στα τέσσερα ερωτήµατα, τότε η εταιρεία
µπορεί να συνεχίσει την πορεία της χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Σε περίπτωση

110 ● ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ

 
 

  

 
 
 

 
  

  

 
 

  

 
  

 
  

.  

  
 
 

 
  

  

 
  

  

  
 

.  

Σχήµα 2. Ο “Κύκλος Επιβραδυντικής Ανάπτυξης”, που οδηγεί στην απαξίωση και στη διάλυση

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ∆ιαθέτω ή µπορώ να αποκτήσω τις απαιτούµενες
οικονοµικές δυνατότητες, για να εισέλθω και να παραµείνω στον “κύκλο ανά-
πτυξης”;
ΕΡΩΤΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ∆ιαθέτω ή µπορώ να αποκτήσω τις απαιτούµενες
λειτουργικές δυνατότητες, για να εισέλθω και να παραµείνω στον “κύκλο
ανάπτυξης”;
ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Μπορώ να αντιµετωπίσω τις αυξηµένες απαιτήσεις του
νέου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος και να αξιοποιήσω από µόνη µου τις ευκαι-
ρίες που µου παρέχονται, για να επιτύχω να εισέλθω και να παραµείνω στην
τροχιά του “κύκλου ανάπτυξης”; 
ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκτιµώ ότι υπάρχουν τα αναγκαία περιθώρια οικο-
νοµικής επέκτασης, τα οποία θα διασφαλίσουν την παραµονή µου στον
“κύκλο ανάπτυξης”;
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όµως, που έστω και µια απάντηση σε ένα ερώτηµα είναι αρνητική, τούτο σηµαί-
νει ότι το οικονοµικό της µέλλον δεν είναι διασφαλισµένο και οι δυνατότητες
της να εξυπηρετεί τα οικονοµικά συµφέροντα των µελών της αµφίβολες. Η
είσοδος της στον “κύκλο ανάπτυξης” είναι αδύνατο να επιτευχθεί µε συνέπεια
να αναπτύσσονται κίνδυνοι για την ίδια την υπόσταση της συνεργατικής εται-
ρείας και ασφαλώς για τα οικονοµικά συµφέροντα των µελών της.

Α.δ. Γενικό Πλαίσιο Eνίσχυσης των Oικονοµικών 
∆υνατοτήτων µιας Συνεργατικής Eταιρείας

Είναι φυσικό, όταν µια συνεργατική εταιρεία εκτιµά µε αντικειµενικά κριτήρια
ότι κάτω από τις σηµερινές συνθήκες, τα περιθώρια της να εξυπηρετήσει ικανο-
ποιητικά τα µέλη της δεν είναι αρκετά, να αναζητήσει τρόπους ενίσχυσης των
δυνατοτήτων που έχει στη διάθεση της. Νοείται ασφαλώς ότι οι τρόποι µε τους
οποίους θα επιδιώξει να ενισχύσει τις οικονοµικές δυνατότητες της, πρέπει να
είναι απόλυτα εναρµονισµένοι µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Οι έκνοµες δρα-
στηριότητες ή η υιοθέτηση συµπεριφορών και δραστηριοτήτων παρόµοιων µε
εκείνες, που ασκούν οι εταιρείες κεφαλαίου είναι έξω από το πνεύµα του συνερ-
γατισµού και απέχουν πολύ από τις αρχές και τις αξίες στις οποίες πιστεύει.

∆εν είναι συνεργατικά και θεσµικά ορθό για παράδειγµα, ένα συνεργατικό
πιστωτικό ίδρυµα να παραβιάζει τα γεωγραφικά όρια στα οποία δικαιούται να
δραστηριοποιείται, παραχωρώντας δάνεια ή αποδεχόµενο καταθέσεις έξω από
τη θεσµικά προβλεπόµενη περιφέρεια του. ∆εν είναι σωστό να χρησιµοποιεί τον
παράγοντα “επιτόκιο” µε κεφαλαιοκρατική αντίληψη και ειδικότερα µε στόχο,
είτε να αυξήσει τις καταθέσεις του, είτε να βελτιώσει τους δείκτες των δανείων
που παραχωρεί. ∆εν είναι οικονοµικά ορθό να χαλαρώνει τα κριτήρια που απαι-
τούνται για την παραχώρηση δανείων µε σκοπό να διαθέσει τις αποταµιεύσεις
και τις καταθέσεις του κοινού, τις οποίες λελογισµένα ή αλόγιστα συµπεριφε-
ρόµενο, επέτρεψε να συσσωρευτούν. Αυτού του είδους οι πρακτικές ενδεχοµέ-
νως να επιφέρουν πρόσκαιρα οφέλη, αλλά µακροπρόθεσµα δηµιουργούν τερά-
στιους κινδύνους και υποθηκεύουν το µέλλον της εταιρείας.

Οι τρόποι τους οποίους θα αναζητήσει µια συνεργατική εταιρεία, για να ενισχύ-
σει τις οικονοµικές δυνατότητες της, επιβάλλεται να είναι συνεργατικά, θεσµι-
κά και οικονοµικά ορθοί. Η ευθύνη για την ανεύρεση των τρόπων αυτών ανή-
κει στους θεσµικούς φορείς του συνεργατικού κινήµατος, οι οποίοι ανάλογα θα
δώσουν ή θα στηρίξουν τις ενδεικνυόµενες κατευθύνσεις στα αιρετά όργανα
των συνεργατικών εταιρειών, τα οποία θα πάρουν τις αναγκαίες αποφάσεις, στα
µέλη των εταιρειών, τα οποία θα επικυρώσουν τις αποφάσεις που θα ληφθούν
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και στα µη αιρετά όργανα των εταιρειών, τα οποία θα προωθήσουν την υλοποί-
ησή τους.

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι οι ανάγκες, που απορρέουν από τη σηµερινή κοινω-
νική και οικονοµική πραγµατικότητα επιβάλλουν την αξιοποίηση της έννοιας
της συνεργασίας µε τον πλέον παραγωγικό τρόπο. Άλλωστε, η συνεργασία απο-
τελεί το θεµέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται και αποδίδει ο συνεργατικός θεσµός
στην πρακτική εφαρµογή του. Η συνεργασία πρέπει να αρχίζει από τους θεσµι-
κούς φορείς και να τελειώνει στα απλά µέλη ή αντίστροφα. Να έχει ταυτόχρο-
να κάθετη και οριζόντια διάταξη. Με αυτό τον τρόπο, οι µικρές δυνάµεις, όταν
συνασπιστούν θα αποτελέσουν µια µεγάλη δύναµη ικανή να αντιµετωπίσει τις
ανάγκες, να επιλύσει τα προβλήµατα και να διέλθει τις δυσκολίες.

Η συνένωση των επιµέρους δυνάµεων θα εισαγάγει τις συνεργατικές εταιρείες
στον “κύκλο ανάπτυξης”, ο οποίος θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και θα
δηµιουργήσει δυνάµεις, που δεν υπήρχαν προηγουµένως, µε τελικό αποτέλεσµα
την πληρέστερη προώθηση των οικονοµικών συµφερόντων των µελών. Θα µπο-
ρούσε να λεχθεί ότι η συνένωση των συνεργατικών δυνάµεων θα οδηγήσει στη
δηµιουργία σύγχρονων συνεργατικών εταιρειών, οι οποίες θα είναι ικανές να
αντιµετωπίσουν τα δεδοµένα και τις ανάγκες της νέας εποχής.

Είναι γεγονός αποδεκτό πλέον από όλους ότι η σηµερινή πραγµατικότητα, όπως
έχει διαµορφωθεί µε τη διεθνοποίηση της οικονοµίας και την ένταξη της
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλει την αναδιάταξη των συνεργατικών
εταιρειών κατά τρόπο, που θα τους επιτρέπει να εισέρχονται και να παραµένουν
στον “κύκλο ανάπτυξης”. Σε αυτή την προσπάθεια υπεισέρχεται το στοιχείο του
µεγέθους της κάθε συνεργατικής εταιρείας και γεννιέται το ερώτηµα: ποιό είναι
το άριστο µέγεθος, το οποίο  πρέπει να επιδιώκει να επιτύχει η κάθε συνερ-
γατική εταιρεία; Το ερώτηµα είναι πολυσύνθετο και απασχόλησε τη συνεργα-
τική σκέψη πολλές δεκαετίες πριν.

Α.ε. ∆ιαχρονική Προσέγγιση του Mεγέθους των Συνεργατικών 
Eταιρειών 

Κατά την περίοδο της βρετανικής αποικιοκρατίας κυρίως, αλλά και κατά την
περίοδο που ακολούθησε µέχρι την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, δόθηκε µεγάλη σηµασία στην ίδρυση και τη λειτουργία µικρών, κατά
κανόνα, συνεργατικών εταιρειών. Επειδή το συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου
είχε κατά βάση πιστωτικό χαραχτήρα, επικράτησε η άποψη ότι η κάθε κοινότη-
τα, η κάθε πόλη και το κάθε προάστιο, έπρεπε να αποκτήσουν τις δικές τους
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αυτόνοµες συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες. Σε µεταγενέστερο στάδιο, όταν
άρχισε να αναπτύσσεται ο καταναλωτικός τοµέας του συνεργατικού κινήµατος,
επικράτησε πάλι η ίδια αντίληψη µε αποτέλεσµα, πέραν από τις συνεργατικές
πιστωτικές εταιρείες να ιδρυθούν συνεργατικά παντοπωλεία, ακόµη και στις πιο
µικρές κοινότητες, που είχαν ελάχιστο πληθυσµό.

Είναι σαφές ότι η βάση της σκέψης για ίδρυση πολλών µικρών εταιρειών εστια-
ζόταν στο επίπεδο της κοινότητας. Το γεγονός αυτό αποτελούσε τον κανόνα. Με
τη διεύρυνση όµως των δραστηριοτήτων του συνεργατικού κινήµατος και
κυρίως στο βιοµηχανικό τοµέα, παρουσιάστηκαν περιπτώσεις, όπου οι τοπικές
κοινωνίες δεν διέθεταν τις απαιτούµενες δυνατότητες, για να ιδρύσουν και να
λειτουργήσουν συνεργατικές εταιρείες που απαιτούσαν µεγάλα κεφάλαια, επι-
στηµονική γνώση και εξειδικευµένη τεχνογνωσία. Στις περιπτώσεις αυτές, που
ήταν ελάχιστες, δεν λειτούργησε το στοιχείο της κοινότητας, αλλά το στοιχείο
της περιφέρειας ή ακόµα το στοιχείο ολόκληρης της κυπριακής επικράτειας. Ως
παράδειγµα θα αναφέρουµε το Συνεργατικό Οργανισµό ∆ιάθεσης Αµπελουργι-
κών Προϊόντων Λτδ (ΣΟ∆ΑΠ ΛΤ∆), που ιδρύθηκε, για να εξυπηρετήσει τους
αµπελουργούς της Λεµεσού και της Πάφου και το Συνεργατικό Οργανισµό
Καπνού Λτδ (ΣΟΚ ΛΤ∆), που ιδρύθηκε, για να εξυπηρετεί τους καπνοπαραγω-
γούς της περιφέρειας της Καρπασίας.

Υπήρξαν βέβαια και περιπτώσεις που ιδρύθηκαν πρώτα συνεργατικές εταιρείες
µε παγκύπρια επιχειρηµατική εµβέλεια και στη συνέχεια ιδρύθηκαν σε επίπεδο
κοινοτήτων άλλες παρόµοιες εταιρείες µε το ίδιο ακριβώς αντικείµενο δραστη-
ριότητας. Για παράδειγµα ύστερα από τη λειτουργία του Συνεργατικού Οργανι-
σµού Παρασκευής Ζωοτροφών Λτδ (ΣΟΠΑΖ ΛΤ∆), που κάλυπτε την αγορά
όλης της κυπριακής επικράτειας, υπήρξαν πολλές άλλες πιστωτικές εταιρείες, οι
οποίες διεύρυναν την επιχειρηµατική δραστηριότητα τους µε την δηµιουργία
βιοτεχνικών µονάδων παρασκευής ζωοτροφών. Είναι πασιφανές ότι αυτή η
πολιτική οδήγησε στον κατακερµατισµό των συνεργατικών δυνάµεων και αφαί-
ρεσε τις διευρυµένες αναπτυξιακές προοπτικές, που είχε το συνεργατικό κίνηµα
σε αυτό τον τοµέα.

Στον τοµέα εµπορίας γεωργικών προϊόντων η κατάσταση δεν ήταν διαφορετική.
Είχαν δηµιουργηθεί µικροί συνεργατικοί σύνδεσµοι ή µικρές συνεργατικές εται-
ρείες στο επίπεδο των κοινοτήτων, που αναλάµβαναν την παραλαβή και την
εµπορία της τοπικής γεωργικής παραγωγής. Είναι γεγονός ότι η δραστηριότητα
που ανέπτυσσαν, απέληγε προς όφελος των παραγωγών. Πρωτίστως εκτοπίστη-
καν οι µεσάζοντες και ακολούθως εξασφαλίστηκαν  καλύτερες τιµές στα αγρο-
τικά προϊόντα µε αποτέλεσµα το αγροτικό εισόδηµα να ενισχυθεί σηµαντικά.
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Γενικά προσεγγίζοντας το θέµα είναι εύκολο να παρατηρηθεί ότι η πολιτική,
που ακολουθήθηκε για πολλές δεκαετίες, απέβλεπε στη δηµιουργία διαφόρων
συνεργατικών εταιρειών σε κάθε κοινότητα µε στόχο την ικανοποίηση των ποι-
κίλων αναγκών των κατοίκων. Η πολιτική αυτή δεν ήταν λανθασµένη, λαµβα-
νοµένων υπόψη των οικονοµικών και κοινωνικών δεδοµένων της τότε εποχής.
Απεναντίας –και κρίνοντας από το αποτέλεσµα, που δεν επιδέχεται αµφισβητή-
σεις– τα µέλη των µικρών συνεργατικών εταιρειών αξιοποίησαν τα πλεονεκτή-
µατα, που δηµιουργεί η µικρή επιχείρηση και επιτέλεσαν πολύ σηµαντικό έργο. 

Λανθασµένη όµως φαίνεται να ήταν η πολιτική που οδήγησε στη δηµιουργία
ανταγωνιστικών τάσεων µέσα στους κόλπους του συνεργατικού κινήµατος. Οι
νεοσύστατες εταιρείες, που είχαν το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας µε τις
παλαιότερα συσταθείσες, επέφεραν τον κερµατισµό των συνεργατικών δυνάµε-
ων µε αποτέλεσµα το συνεργατικό κίνηµα, στους τοµείς αυτούς, να καθηλωθεί
αναπτυξιακά και να χάσει σηµαντικό µερίδιο της αγοράς.  

Η µικρή συνεργατική επιχείρηση, που λειτούργησε µε πολύ αποτελεσµατικό
τρόπο κατά τις προηγούµενες δεκαετίες, δεν είναι εύκολο να µπορέσει σήµερα
να συνεχίσει τη λειτουργία της µέσα στα νέα δεδοµένα. Οι απαιτούµενες οικο-
νοµικές δυνατότητες, οι αναγκαίες λειτουργικές δυνατότητες σε επίπεδο ανθρώ-
πινου δυναµικού, κτιριακών εγκαταστάσεων, τεχνολογικής αναβάθµισης κ.λπ, η
ανάγκη αξιοποίησης των προκλήσεων του νέου οικονοµικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος και η επιδιωκόµενη διεύρυνση του κύκλου εργασιών κάθε εται-
ρείας, δεν είναι εφικτό να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά από τις µικρές
συνεργατικές µονάδες.

Προβάλλεται κατά καιρούς το επιχείρηµα από εκείνους, που καλόπιστα υπο-
στηρίζουν την άποψη ότι οι µικρές συνεργατικές εταιρείες θα µπορούσαν να
συνεχίσουν και σήµερα να εργάζονται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, που εργάζο-
νταν προηγουµένως και να έχουν τις ίδιες επιτυχίες. Στο επιχείρηµα αυτό θα
πρέπει να αντιπαρατεθούν οι λόγοι, που ευνόησαν τη δηµιουργία και οδήγησαν
στη ραγδαία ανάπτυξη των µικρών συνεργατικών εταιρειών κατά τις προηγού-
µενες δεκαετίες και να αξιολογηθούν σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα. Οι
λόγοι αυτοί έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

α. Ευελιξία στις αποφάσεις: ∆εν χρειάζονταν ιδιαίτερες γραφειοκρατικές δια-
δικασίες για τη λήψη των διαφόρων αποφάσεων, γεγονός που οδηγούσε
στην άµεση εξυπηρέτηση των µελών. Ο λόγος αυτός είναι δυνατόν, σε ένα
βαθµό, να συνεχίσει να ισχύει ανάλογα µε το αντικείµενο δραστηριότητας
της κάθε συνεργατικής εταιρείας. Η ευελιξία όµως στις αποφάσεις θα τελεί
πάντοτε σε άµεση συνάρτηση µε το θεσµικό πλαίσιο και τις υφιστάµενες
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δεσµεύσεις και υποχρεώσεις του συνεργατικού κινήµατος έναντι των ευρω-
παϊκών οδηγιών και των ευρωπαϊκών κανονισµών. 

β. Συνεργατική αλληλεγγύη: Τα µέλη των µικρών συνεργατικών εταιρειών
ήταν όλα γνωστά στα διοικητικά όργανα και στο υπαλληλικό προσωπικό
τους. Η σχέση αυτή είχε ως  αποτέλεσµα την ανάπτυξη ενός ισχυρού συνε-
κτικού δεσµού αλληλεγγύης µεταξύ µέλους και εταιρείας, ο οποίος ήταν
δύσκολο να χαλαρώσει ή να διαρραγεί. Εκτιµώντας τα σηµερινά δεδοµένα
και αξιοποιώντας τη συσσωρευµένη εµπειρία, παρατηρούµε ότι η συνεργα-
τική αλληλεγγύη από µόνη της, δεν είναι σήµερα αποτελεσµατική. Για να
είναι αποτελεσµατική, πρέπει να συµπορεύεται µε τη συνεχή βελτίωση των
οικονοµικών δυνατοτήτων των συνεργατικών εταιρειών να εξυπηρετούν
απρόσκοπτα τα µέλη τους. 

γ. ∆ιεξαγωγή εργασιών χωρίς κανένα εµπόδιο: Οι συνεργατικές εταιρείες
ασκούσαν τη δραστηριότητα τους χωρίς κανένα ουσιαστικό εµπόδιο. Η
ισχύουσα νοµοθεσία επέτρεπε π.χ. στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα να
αποδέχονται καταθέσεις και να παραχωρούν δάνεια εφαρµόζοντας εκείνη
την πιστωτική πολιτική, που πίστευαν ότι εξυπηρετούσε τα µέλη τους, ή στις
συνεργατικές καταναλωτικές µονάδες να διαθέτουν τα καταναλωτικά αγαθά
στις τιµές που θεωρούσαν ότι δεν εµπεριείχαν το στοιχείο της οικονοµικής
εκµετάλλευσης του αγοραστή κ.λπ. Η εναρµόνιση του νόµου µε το ευρω-
παϊκό κεκτηµένο διαφοροποίησε άρδην την κατάσταση, που ίσχυε για πολ-
λές δεκαετίες. 

δ. Απουσία έντονου ανταγωνισµού: Στη συνείδηση της κοινής γνώµης, οι
συνεργατικές εταιρείες ταυτίστηκαν µε τις οικονοµικές δυνάµεις, που αγω-
νίζονταν σθεναρά, για να εξυπηρετήσουν τα οικονοµικά συµφέροντα των
µελών τους και να προστατεύσουν παντοιοτρόπως το εισόδηµα τους. Το
γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα την εξασθένηση των ανταγωνιστικών πιέ-
σεων, που ασκούσαν σε αυτές οι οµοειδείς επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τοµέα. Έτσι ο πολίτης, που είχε ανάγκη από πιστωτικές διευκολύνσεις είχε
ως πρώτη επιλογή τις συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες, ο γεωργός, που
είχε ανάγκη να διαθέσει τα προϊόντα του είχε, ως πρώτη επιλογή τις συνερ-
γατικές εταιρείες διάθεσης γεωργικών προϊόντων, ο κτηνοτρόφος, που είχε
ανάγκη να αγοράσει τροφή για τα ζώα του, είχε ως πρώτη επιλογή τις συνερ-
γατικές εταιρείες παρασκευής ζωοτροφών κ.λπ. Το σηµερινό οικονοµικό
περιβάλλον άλλαξε τα δεδοµένα. Ο ανταγωνισµός που αναπτύσσεται είναι
έντονος και οι επιλογές, που τίθενται µπροστά στον πολίτη, είτε είναι κατα-
ναλωτής, είτε είναι παραγωγός, είναι πολλαπλάσιες.        
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ε. Συγκράτηση του κόστους: Οι συνεργατικές εταιρείες συνήθως επένδυαν
περιορισµένα χρηµατικά κεφάλαια σε κτιριακές και άλλες υποδοµές και
συνεπώς οι υποχρεώσεις τους σε εξυπηρετήσεις δανείων ή το κόστος απα-
σχόλησης δικών τους κεφαλαίων, βρίσκονταν σε ασύγκριτα χαµηλότερα
επίπεδα σε σχέση µε τα αντίστοιχα κόστη του ιδιωτικού τοµέα.  Παράλληλα
κατόρθωναν να περιορίσουν σηµαντικά τις λειτουργικές τους δαπάνες και
κυρίως το εργατικό κόστος, το διαφηµιστικό κόστος, τα κόστη που απορρέ-
ουν από τη συντήρηση πολυτελών υποδοµών κ.λπ. Η συγκράτηση του
κόστους παραγωγής είχε ως συνέπεια τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους
θέσης και την προώθηση τους στην αγορά. Ειδικότερα, οι πιστωτικές εται-
ρείες είχαν την ευχέρεια να παραχωρούν ψηλά επιτόκια καταθέσεων και να
χρεώνουν τα µέλη τους µε χαµηλά επιτόκια δανεισµού χωρίς πρόσθετες επι-
βαρύνσεις, όπως συνέβαινε µε τις άλλες οµοειδείς ανταγωνιστικές επιχειρή-
σεις του τραπεζικού τοµέα. Η απελευθέρωση των αγορών διαφοροποίησε
σήµερα αισθητά αυτά τα δεδοµένα.           

στ. Προσδοκία των µελών σε µελλοντική εξυπηρέτηση: Οι συνεργατικές
εταιρείες δεν εξυπηρετούσαν τα µέλη τους µόνο σε µια χρονική στιγµή ή
µόνο για µια περίοδο. Η πολιτική που εφάρµοζαν επέτρεπε στα µέλη να
προσδοκούν ότι η εταιρεία τους θα είναι και µελλοντικά έτοιµη να τους
παράσχει τις υπηρεσίες της και να επιλύσει τα προβλήµατα τους. Η γενικό-
τερη βελτίωση του επιπέδου ζωής και οι πολλές επιλογές, που έχει σήµερα
ο πολίτης ενώπιον του, έχουν φυσιολογικά µειώσει τη βαρύτητα αυτού του
παράγοντα.

ζ. Περιορισµένες απαιτήσεις των µελών: Οι µικρές συνεργατικές εταιρείες
µπορούσαν άνετα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των µελών τους, που ήταν
απλουστευµένες και περιορισµένες σε αριθµό. Ειδικότερα οι συνεργατικές
εταιρείες αποδέχονταν καταθέσεις και παραχωρούσαν δάνεια, προµήθευαν
τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους µε τα αναγκαία εφόδια που απαιτού-
σε το επιτήδευµα τους και παραλάµβαναν τα γεωργικά προϊόντα για µετα-
ποίηση ή εµπορία.

Στη σύγχρονή κοινωνική πραγµατικότητα οι ανάγκες αυξήθηκαν σηµαντικά
και έγιναν περισσότερο πολύπλοκες. Επίσης οι επιθυµίες των καταναλωτών
διαφοροποιήθηκαν αισθητά. Η πραγµατικότητα αυτή επιβάλλει στις συνερ-
γατικές εταιρείες να διαφοροποιήσουν τη µέχρι πρόσφατα εφαρµοζόµενη
πολιτική τους και να υιοθετήσουν τις απαιτούµενες αλλαγές στον τρόπο της
σκέψης και της δράσης τους.     

η. Στήριξη από το κράτος: Από της ίδρυσης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η
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πολιτεία αναγνωρίζοντας τη µεγάλη συµβολή του συνεργατισµού στην οικο-
νοµική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου, στεκόταν πάντοτε δίπλα στις
συνεργατικές εταιρείες και βοηθούσε στην επίτευξη των στόχων τους. Είναι
άξιο παρατήρησης το γεγονός ότι ευρύτερα στην κοινή γνώµη επικρατούσε
η εντύπωση ότι οι συνεργατικές εταιρείες ήταν ηµικρατικοί ή κρατικοί
οργανισµοί. Με την ένταξη όµως της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το
κράτος δεν έχει το δικαίωµα να ασκήσει οποιανδήποτε προστατευτική πολι-
τική. Τα λεγόµενα προνόµια, που είχαν οι συνεργατικές εταιρείες, καταργή-
θηκαν και η αντιµετώπιση τους από το κράτος εξοµοιώθηκε µε την αντιµε-
τώπιση που τυγχάνουν οι υπόλοιπες εταιρείες. Συνεπώς οι προϋποθέσεις
βιωσιµότητας, ορθολογικής λειτουργίας και επίλυσης προβληµάτων εξαρ-
τώνται αποκλειστικά και µόνο από τις δυνατότητες που διαθέτουν οι ίδιες οι
συνεργατικές εταιρείες.           

θ. Τόπος εξυπηρέτησης: Αναµφίβολα η επιλογή του τόπου εγκατάστασης µιας
συνεργατικής εταιρείας µε συνεργατικά παρά οικονοµικά κριτήρια, διαδρα-
µάτισε σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των συνεργατικών εταιρειών κυρίως
στις κοινότητες της υπαίθρου. Σήµερα όµως που το συγκοινωνιακό δίκτυο βρί-
σκεται σε υψηλά επίπεδα ανάπτυξης και τα µέσα µεταφοράς αυξήθηκαν κα-
τακόρυφα, η διακίνηση προσώπων και εµπορευµάτων από περιοχή σε περιο-
χή έχει καταστεί εύκολη. Τούτο σηµαίνει ότι ο πολίτης έχει στη διάθεση του,
πέρα από τη συνεργατική εταιρεία της κοινότητας ή της περιοχής του και άλ-
λους φορείς στους οποίους µπορεί να αποταθεί µε σκοπό την εξυπηρέτηση του. 

ι. Το απεριόριστο της ευθύνης των συνεργατικών πιστωτικών εταιρειών:
Έχει υποστηριχθεί κατά καιρούς ότι το απεριόριστο της ευθύνης των συνερ-
γατικών πιστωτικών εταιρειών συνέβαλε σηµαντικά στην ανάπτυξη τους
επειδή παρείχε ασφάλεια στα µέλη και στους καταθέτες. Η θέση αυτή ενδε-
χοµένως να µην ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, διότι το απεριόριστο
της ευθύνης παρέχει µεν κάποια ασφάλεια στους καταθέτες, αλλά ταυτό-
χρονα αυξάνει τις υποχρεώσεις των µελών. Άλλωστε οι συνέπειες του απε-
ριόριστου της ευθύνης, αρνητικές και θετικές, δεν είναι ούτε και σήµερα
γνωστές στο ευρύ κοινό. Φαίνεται λοιπόν ότι η νοµική ευθύνη των µελών
δεν είναι στοιχείο το οποίο µπορεί να διασφαλίσει την επιβίωση και την
ανάπτυξη των συνεργατικών εταιρειών.   

Α.στ. Η Έννοια του Mεγέθους της Συνεργατικής Eταιρείας 

Για τον καθορισµό του µεγέθους µιας συνεργατικής εταιρείας έχει επικρατήσει
η ορολογία που εφαρµόζεται και στις εταιρείες κεφαλαίου. Έτσι οι συνεργατι-
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κές εταιρείες χαρακτηρίζονται “µικρές”, “µικροµεσαίες”, “µεσαίες” και “µεγά-
λες”. Η βάση όµως πάνω στην οποία στηρίζεται ο προσδιορισµός του µεγέθους
είναι συγκεχυµένη. Ποιό είναι το κριτήριο για να χαρακτηριστεί µια εταιρεία
µικρή, µεσαία ή µεγάλη; Μήπως ο αριθµός των µελών; Ο αριθµός των συνερ-
γαζοµένων µελών; Ο κύκλος εργασιών; Ο αριθµός των υπαλλήλων της εταιρεί-
ας; Το ύψος των ετησίων πλεονασµάτων; Το µέγεθος της εταιρικής περιουσίας;
Το ύψος των καταθέσεων, αν πρόκειται για συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα; ∆εν
θα επιχειρήσουµε, στα πλαίσια αυτής της µελέτης, να απαντήσουµε µε συγκε-
κριµένο τρόπο  στο ερώτηµα, γιατί αποτελεί θέµα ευρύτερου προβληµατισµού.
Θα σηµειώσουµε όµως ότι το ζήτηµα αυτό δεν έχει µόνο σχηµατικό χαρακτήρα.
Έχει ουσιαστικό περιεχόµενο και είναι άµεσα συνδεδεµένο µε τη διατύπωση και
την έκφραση της εκάστοτε εφαρµοζόµενης συνεργατικής πολιτικής.

Θα µπορούσε, για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης, να προσδιοριστεί τι δεν
είναι µικρή συνεργατική εταιρεία, µέσα στα πλαίσια που καθορίζουν οι σηµε-
ρινές οικονοµικές και κοινωνικές συγκυρίες. ∆εν είναι, λοιπόν, µικρή συνερ-
γατική εταιρεία, η εταιρεία εκείνη, που µπορεί να εισέλθει και να παραµεί-
νει στον “κύκλο ανάπτυξης”, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τα µέλη της και
ικανοποιώντας τις οικονοµικές τους ανάγκες στο επίπεδο, που υπαγορεύει η
εκάστοτε κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα.

Ο χαρακτηρισµός του µεγέθους µιας συνεργατικής εταιρείας διαφέρει από χώρα
σε χώρα. Έτσι µια συνεργατική εταιρεία της Κύπρου, που µε τα γενικά κριτήρια
προσέγγισης του θέµατος  χαρακτηρίζεται µεγάλη, για τα δεδοµένα των Ηνωµέ-
νων Πολιτειών ή της Ιαπωνίας για παράδειγµα, ενδεχοµένως να είναι πολύ µικρή.

Στον πιστωτικό τοµέα του συνεργατικού κινήµατος της Κύπρου, ως στοιχείο
προσδιορισµού του µεγέθους των συνεργατικών πιστωτικών εταιρειών, επικρά-
τησε το ύψος των καταθέσεων. Το στοιχείο αυτό, που δεν είναι βέβαια απόλυ-
το, αποτελεί ένα αποδεκτό δείκτη προσδιορισµού, γιατί κατά κανόνα, το ύψος
του επηρεάζει ανάλογα και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν σχέση µε το µέγε-
θος της συνεργατικής εταιρείας. Θα πρέπει όµως να επισηµανθεί η ανάγκη ανα-
θεώρησης του επιπέδου του από καιρού εις καιρόν, για να συνάδει µε τα εκά-
στοτε οικονοµικά δεδοµένα. Είναι αντιληπτό ότι µια συνεργατική εταιρεία µε
καταθέσεις για παράδειγµα, πέντε εκατοµµύρια λίρες, πριν από µερικές δεκαε-
τίες να χαρακτηριζόταν ως µεγάλη, ενώ σήµερα µια συνεργατική εταιρεία µε τις
ίδιες καταθέσεις, να χαρακτηρίζεται ως µικρή ή ακόµα ως πολύ µικρή. Στους
υπόλοιπους τοµείς του συνεργατικού κινήµατος το µέγεθος των εταιρειών προσ-
διορίζεται συνήθως µε κριτήριο τον κύκλο εργασιών κάθε εταιρείας ή τον αριθ-
µό των προσώπων που απασχολεί. 
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Θα ήταν ίσως ορθότερο το µέγεθος (ΜΑΒ) των πρωτοβάθµιων και το µέγεθος
των δευτεροβάθµιων συνεργατικών εταιρειών, στις οποίες ο αριθµός των φυσι-
κών προσώπων – µελών είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των νοµικών προ-
σώπων – µελών να προσδιορίζονταν µε βάση τον αριθµό των µελών (Μ), τον
αριθµό των υπαλλήλων (Υ) και ανάλογα µε τον τοµέα στον οποίο δραστηριο-
ποιούνται από ένα οικονοµικό στοιχείο (ΟΣ) όπως είναι για παράδειγµα ο
κύκλος εργασιών, ο συντελεστής φερεγγυότητας ή τα ίδια κεφάλαια. Είναι προ-
φανές ότι µια πιστωτική εταιρεία µε εκατό µέλη να χαρακτηρίζεται ως µικρή,
ενώ µια εταιρεία βιοµηχανικής επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων, µε τον ίδιο
αριθµό µελών, ενδεχοµένως να χαρακτηρίζεται ως µεγάλη. Τα στοιχεία που συν-
θέτουν τη σχέση προσδιορισµού του µεγέθους, η οποία εκφράζεται µαθηµατικά
πιο κάτω, είναι όλα αριθµητικά µετρήσιµα. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να
καθοριστεί το αριθµητικό µέγεθος τους.

Το µέγεθος (ΜΓΒ) των τριτοβάθµιων και το µέγεθος των δευτεροβάθµιων
συνεργατικών εταιρειών, στις οποίες ο αριθµός των φυσικών προσώπων –
µελών είναι µικρότερος από τον αριθµό των νοµικών – προσώπων µελών,  είναι
ορθό να προσδιορίζεται µε βάση το µέσο όρο του κύκλου εργασιών ορισµένων
ετών (ΚΕ), τον αριθµό των υπαλλήλων (Υ) και τον αριθµό των φυσικών προ-
σώπων (ΜΜ), τα οποία συµµετέχουν στην εταιρεία µέσω των εταιρειών µε τις
οποίες έχουν πρωτοβάθµια σχέση. 

Γίνεται βέβαια εύκολα αντιληπτό ότι και στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που
θα χρησιµοποιηθούν για προσδιορισµό του µεγέθους της εταιρείας, θα πρέπει να
συγκεκριµενοποιηθούν αριθµητικά. Είναι σωστό να υπογραµµιστεί ότι ο προσ-
διορισµός του µεγέθους των εταιρειών µε κύρια βάση τον αριθµό των µελών,
συνάδει καλύτερα µε τα συνεργατικά ιδεώδη, που τοποθετούν τον άνθρωπο υπε-
ράνω οποιασδήποτε άλλης αρχής ή αξίας.   

Το θέµα του µεγέθους των συνεργατικών εταιρειών δεν είναι νέο. Απασχόλησε
διάφορους µελετητές στο παρελθόν και αποτέλεσε αντικείµενο προβληµατι-
σµού σε πολλές χώρες. Ιδιαίτερα απασχόλησε το θέµα του µεγέθους των πρω-
τοβάθµιων συνεργατικών εταιρειών, που τα µέλη τους είναι φυσικά πρόσωπα.
Από τους προβληµατισµούς που αναπτύχθηκαν δεν προέκυψαν συµπεράσµατα
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µε δογµατικό χαρακτήρα. Επισηµάνθηκαν περιπτώσεις που µικρές συνεργατι-
κές εταιρείες µπορούσαν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα µέλη τους αλλά και
περιπτώσεις στις οποίες είχαν αυτή τη δυνατότητα µεγαλύτερες  εταιρείες. Το
γενικό συµπέρασµα είναι ότι, τόσο η µεγάλη, όσο και η µικρή συνεργατική εται-
ρεία, έχουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα τους.

Μικρή συνεργατική εταιρεία: Το βασικά πλεονεκτήµατα των µικρών συνερ-
γατικών εταιρειών προέρχονται από τον περιορισµένο αριθµό των µελών. Ο
µικρός αριθµός των µελών επιτρέπει στην εταιρεία να λειτουργήσει µε περισ-
σότερο δηµοκρατικό τρόπο και στο κάθε µέλος να εκφράσει ευχερέστερα τις
απόψεις του στα πλαίσια των προβλεποµένων από τους κανονισµούς  συλλογι-
κών οργάνων. Η αλληλογνωριµία των µελών και οι σχέσεις που αναπτύσσουν
µε την εταιρεία τους, δηµιουργούν πολύ ισχυρούς δεσµούς µε τα διοικητικά
όργανα της και αναβαθµίζουν τη συνεργατική αλληλεγγύη και τη συνεργατική
συνοχή. Είναι φυσικό επακόλουθο το πλέγµα των σχέσεων αυτών να επηρεάζει
πολύ θετικά τις οικονοµικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί επίσης ότι οι µικρές συνεργατικές εταιρείες δια-
θέτουν ευελιξία στις αποφάσεις τους και µπορούν, µέσα στα πλαίσια των δυνα-
τοτήτων τους, να ανταποκρίνονται άµεσα στις οικονοµικές ανάγκες των µελών
τους. Η γραφειοκρατία είναι περιορισµένη, οι διάφορες λειτουργίες απλοποιη-
µένες και το προσωπικό ελάχιστο, αλλά ισχυρά συνδεδεµένο µε τα µέλη και
τους πελάτες της εταιρείας.

Ασφαλώς η µικρή συνεργατική εταιρεία δεν διαθέτει τα απαιτούµενα κεφάλαια,
τον αναγκαίο τεχνολογικό εξοπλισµό και τα µέσα ορθολογικής οργάνωσης, τα
οποία έχει στη διάθεση της µια µεγάλη συνεργατική εταιρεία. Οι διάφορες λει-
τουργίες δεν είναι εφικτό να διαχωριστούν σε τµήµατα  λόγω του περιορισµέ-
νου αριθµού των υπαλλήλων, µε αποτέλεσµα οι σύγχρονες τεχνολογίες να
απουσιάζουν και ο εσωτερικός έλεγχος να καθίσταται αδύνατος. Οι αδυναµίες
αυτές περιορίζουν τις δυνατότητες µείωσης του κόστους λειτουργίας και καθι-
στούν ευάλωτη τη θέση της εταιρείας στην ελεύθερη αγορά.

Μεγάλες συνεργατικές εταιρείες: Τα πλεονεκτήµατα των µεγάλων συνεργατι-
κών εταιρειών είναι ότι διαθέτουν την αναγκαία οικονοµική βάση, για να µπο-
ρούν να εκσυγχρονιστούν τεχνολογικά, να εφαρµόσουν τα πλέον αποδοτικά
συστήµατα διεύθυνσης και διοίκησης και να εξυπηρετήσουν πληρέστερα τα
µέλη και τους πελάτες τους. Οι διάφορες λειτουργίες της εταιρείας είναι τµηµα-
τοποιηµένες και διεκπεραιώνονται από εξειδικευµένα άτοµα. Τα µέλη και οι
πελάτες γνωρίζουν το τµήµα που θα απευθυνθούν για να εξυπηρετηθούν καλύ-
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τερα από πρόσωπα, τα οποία τελούν σε διαρκή προς τούτο εκπαίδευση. Γενικό-
τερα η µεγάλη συνεργατική εταιρεία µπορεί να αντιµετωπίσει τα “προβλήµατα
συντονισµού” στα οποία περιλαµβάνονται τα προβλήµατα συντονισµού δράσε-
ων στρατηγικού σχεδιασµού και τα προβλήµατα συντονισµού καινοτόµων
ιδεών. Επίσης µπορεί να αντιµετωπίσει επιτυχώς τα “προβλήµατα παρακίνη-
σης”, στα οποία  περιλαµβάνονται εκείνα, που αφορούν τη βελτιστοποίηση της
συνεργασίας του προσωπικού µε την εταιρεία, καθώς και τα κίνητρα που δια-
σφαλίζουν τη συνεργασία των µελών και προσελκύουν νέους πελάτες.

Πρόσθετα, η µεγάλη συνεργατική εταιρεία συγκεντρώνει, από εντελώς οικονο-
µικής οπτικής γωνίας, τα πλεονεκτήµατα της µεγάλης επιχείρησης. Μεταξύ
αυτών περιλαµβάνονται η δηµιουργία και η αξιοποίηση των οικονοµιών κλίµα-
κας, η δηµιουργία δυνατοτήτων για πρόσβαση της εταιρείας σε νέες αγορές, η
ενδυνάµωση της διαπραγµατευτικής δύναµής της, τόσο στην αγορά εισροών,
όσο και στην αγορά διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, η ενίσχυση της πελα-
τείας και της φήµης της κ.λπ.

Α.ζ. Το Άριστο Mέγεθος της Συνεργατικής Eταιρείας 

Σύµφωνα µε την πρώτη συνεργατική Αρχή, “οι συνεργατικές εταιρείες είναι
εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά
να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν µε προθυµία τις
ευθύνες των µελών χωρίς εθνικές, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές ή θρη-
σκευτικές διακρίσεις.” Η εφαρµογή της Αρχής αυτής αφαιρεί από τα ιδρυτικά
µέλη τη δυνατότητα να προσδιορίσουν επακριβώς και µακροπρόθεσµα  το µέγε-
θος της συνεργατικής εταιρείας που ιδρύουν.

Η συνεργατική εταιρεία είναι ανοικτή σε όλα τα πρόσωπα. Κατά συνέπεια ο
αριθµός των µελών µεταβάλλεται συνεχώς. Το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου
είναι δυνατόν να διαφοροποιείται ανά πάσα στιγµή. Οι ανθρώπινες ανάγκες, που
καλείται να ικανοποιήσει η συνεργατική εταιρεία αλλάζουν καθηµερινά. Ο αριθ-
µός των µελών του απασχολούµενου προσωπικού προσαρµόζεται ανάλογα  µε
τις υπόλοιπες αλλαγές. Γενικά όλοι οι δείκτες, που είναι δυνατόν να χρησιµοποι-
ηθούν για να προσδιορισθεί το µέγεθος µιας συνεργατικής εταιρείας, βρίσκονται
κάτω από συνεχή µεταβολή. Συνήθως η µεταβολή αυτή είναι εντονότερη στα
πρώτα στάδια λειτουργίας της εταιρείας και ιδιαίτερα, όταν οι εργασίες της απο-
βαίνουν ευδιάκριτα επωφελείς για τα µέλη ή, όταν συµβαίνει το αντίθετο.

Εκείνο το οποίο είναι δυνατό να εκτιµηθεί κατά προσέγγιση είναι το “εν δυνά-
µει” µέγεθος µιας συνεργατικής εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη τα δεδοµένα

ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ ● 121

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:06  ™ÂÏ›‰·121



της περιοχής στην οποία προτίθεται να ασκήσει την οικονοµικοκοινωνική της
δραστηριότητα. Για παράδειγµα, οι ιδρυτές ενός συνεργατικού πιστωτικού ιδρύ-
µατος, που θα δραστηριοποιηθεί σε µια κοινότητα ή σε µια περιοχή, µπορούν να
εκτιµήσουν το εν δυνάµει µέγεθος της εταιρείας, που προτίθενται να ιδρύσουν,
αφού µελετήσουν το µέγεθος του πληθυσµού, το πλέγµα των ανθρωπίνων ανα-
γκών στις οποίες φιλοδοξούν να ανταποκρίνονται, τα εισοδήµατα, τις πιστολη-
πτικές ανάγκες των εν δυνάµει µελών κ.λπ.

Φαίνεται λοιπόν ότι δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το άριστο µέγεθος µιας
συνεργατικής εταιρείας, όπως είναι δυνατό να γίνει στην περίπτωση ίδρυσης
µιας ιδιωτικής επιχείρησης στην οποία θα εφαρµοστούν αυστηρά τα κριτήρια,
που προσφέρονται από την οικονοµική επιστήµη. Στις επιχειρήσεις κεφαλαίου
το µέγεθος προσδιορίζεται συχνά µε τη χρησιµοποίηση του συντελεστή εργα-
σίας. Το άριστο µέγεθος της επιχείρησης είναι το σηµείο στο οποίο η καµπύλη
του οριακού κόστους τέµνει την καµπύλη του οριακού εσόδου. Ήτοι η ιδιωτική
επιχείρηση επεκτείνει τις δραστηριότητες της µέχρι του σηµείου που θα επιτευ-
χθεί αυτή η σχέση. 

Στις περιπτώσεις των συνεργατικών εταιρειών δεν είναι δυνατόν να ισχύσει
απόλυτα αυτός ο οικονοµικός κανόνας, γιατί ο σκοπός τους δεν είναι η επίτευ-
ξη του µέγιστου δυνατού οικονοµικού αποτελέσµατος µε την ελάχιστη δυνατή
θυσία, αλλά η παροχή της µέγιστης δυνατής ωφέλειας στα µέλη και η πληρέ-
στερη εξυπηρέτησή τους. Άλλωστε, ο τόπος εγκατάστασης της συνεργατικής
εταιρείας δεν καθορίζεται µε οικονοµικά κριτήρια, όπως συµβαίνει στις εται-
ρείες κεφαλαίου, αλλά µε κριτήρια, που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των µελών.

Θα µπορούσε να λεχθεί ότι µια συνεργατική εταιρεία βρίσκεται στο άριστο
µέγεθος της, όταν έχει τις δυνατότητες να εξυπηρετήσει ικανοποιητικά τα
οικονοµικά συµφέροντα των µελών της βρισκόµενη σταθερά στον “κύκλο
ανάπτυξης” ή, όταν πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, για να εισέλθει
στην τροχιά του “κύκλου ανάπτυξης”. Γεννιέται όµως το εξής ερώτηµα: µια
συνεργατική εταιρεία που βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη, µέχρι ποίου σηµείου
είναι ορθό να επεκτείνει το µέγεθος της; Σε ένα βαθµό βέβαια το µέγεθος των
συνεργατικών εταιρειών περιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του θεσµικού
πλαισίου, οι οποίες καθορίζουν την έκταση του πεδίου δραστηριότητας τους µε
βάση γεωγραφικά ή άλλα κριτήρια.

Παρατηρείται όµως ότι η θεσµική αυτή ρύθµιση δεν εφαρµόζεται στην Κύπρο
απόλυτα και ιδιαίτερα ύστερα από τα τραγικά γεγονότα του 1974. Η µετακίνη-
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ση του ενός τρίτου του κυπριακού πληθυσµού από τις εστίες του και ο δια-
σκορπισµός του σε όλες τις πόλεις και τις κοινότητες της ελεύθερης Κύπρου, ο
εκτοπισµός δεκάδων συνεργατικών εταιρειών και η επαναδραστηριοποίηση
ορισµένων, οι ανάγκες για επιβίωση που αντιµετώπισαν οι εκτοπισµένοι στα
πρώτα µεταπολεµικά χρόνια, οι κοινωνικές ανακατατάξεις κ.λπ. άµβλυναν την
εφαρµογή της σχετικής πρόνοιας του θεσµικού πλαισίου.

Γενικά θα λέγαµε ότι οι συνεργατικές εταιρείες δεν θα πρέπει να είναι τόσο
µικρές, ώστε να αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα µέλη τους µε την έννοια που
αναφέρθηκε προηγουµένως, ούτε να είναι τόσο µεγάλες για να χάνουν τα πλεο-
νεκτήµατα της µικρής επιχείρησης. Οι πολύ µεγάλες συνεργατικές εταιρείες
κινδυνεύουν να αποβάλουν το συνεργατικό χαρακτήρα τους και να µεταβλη-
θούν ουσιαστικά σε εταιρείες κεφαλαίου. Τα µέλη ενδέχεται να αντιµετωπίζο-
νται από την εταιρεία ως απλοί πελάτες, η συνεργασία να προσεγγίζεται µε
κεφαλαιοκρατική αντίληψη, ο ατοµικισµός να αναβαθµίζεται σε βάρος της
Συνεργατικής αλληλεγγύης και γενικά τα συνεργατικά χαρακτηριστικά να αντι-
καθίστανται µε πρακτικές και νοοτροπίες, που δεν είναι εναρµονισµένες µε τις
συνεργατικές Aρχές και Aξίες. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι δυνατόν να αντιµετωπι-
στούν σε ένα βαθµό µε τη λειτουργία εξειδικευµένων υπηρεσιών και την εφαρ-
µογή κατάλληλων προγραµµάτων συνεργατικής συνοχής µε βραχυπρόθεσµη,
µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη διάρκεια.

Τα προγράµµατα συνεργατικής συνοχής είναι δυνατό να διαχωριστούν σε γενι-
κά προγράµµατα µε την έννοια ότι θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των
συνεργατικών εταιρειών και σε ειδικά προγράµµατα, τα οποία θα αφορούν τις
ανάγκες, που παρουσιάζονται σε τοπικό επίπεδο. Τα γενικά προγράµµατα συνο-
χής αναλαµβάνονται από τους φορείς του συνεργατικού κινήµατος και τα ειδι-
κά προγράµµατα από τις κατά τόπους συνεργατικές εταιρείες ανάλογα µε το
αντικείµενο δραστηριότητας τους, τις τοπικές ιδιοµορφίες και τα δεδοµένα, που
διαµορφώνονται στον τόπο που λειτουργούν. Παρά το γεγονός ότι τα προγράµ-
µατα συνεργατικής συνοχής, αποτελούν θέµα µεγάλης σπουδαιότητας και ύψι-
στης προτεραιότητας δεν ενδείκνυται η περαιτέρω ανάλυση τους γιατί εκφεύ-
γουν του αντικειµένου της παρούσας εργασίας.

Α.η. Το Mέγεθος των Eταιρειών κατά το Eυρωπαϊκό Θεσµικό 
Πλαίσιο 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας σκοπό τη ρύθµιση του θέµατος των κρατικών
ενισχύσεων στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), εξέδωσε τον Κανονι-
σµό 70/2001 (Επίσηµη Εφηµερίδα L 010 της 13/01/2001 σ. 0033-0042). Στον
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Κανονισµό αυτό συµπεριέλαβε ως πρώτο παράρτηµα, απόσπασµα της σύστα-
σης 96/280/ΕΚ (EE L 107 της 30/4/96, σ. 4), στο οποίο προσδιορίζονται οι έν-
νοιες της πολύ µικρής, της µικρής και της µεσαίας επιχείρησης. Βεβαίως η διά-
κριση γίνεται για συγκεκριµένο σκοπό και ουδόλως πρέπει να συγχέεται µε τη
διάκριση των επιχειρήσεων, που καθορίζεται µε βάση τα οικονοµικά κριτήρια
κάθε χώρας.

Στον Κανονισµό αυτό προβλέπονται τα ακόλουθα:

Πολύ µικρή επιχείρηση θεωρείται εκείνη που:  

Απασχολεί πλήρως και για περίοδο ενός έτους λιγότερους από 10 εργαζοµένους.

Μικρή επιχείρηση θεωρείται εκείνη που:

α. Απασχολεί πλήρως και για περίοδο ενός έτους λιγότερους από 50 εργαζοµέ-
νους.

β. Έχει ετήσιο κύκλο εργασιών, που δεν υπερβαίνει τα 7 εκατοµµύρια ευρώ, ή
έχει ετήσιο συνολικό ισολογισµό, που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατοµµύρια
ευρώ.

γ. Πληροί το κριτήριο της ανεξαρτησίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του πρώ-
του παραρτήµατος του ίδιου Κανονισµού (1).

Μεσαία επιχείρηση θεωρείται εκείνη που:

α. Απασχολεί πλήρως και για περίοδο ενός έτους λιγότερους από 250 εργαζο-
µένους.

Σηµείωση 1: Το άρθρο 3 του παραρτήµατος 1 του Κανονισµού αναφέρει τα ακόλουθα: 
“Ανεξάρτητες επιχειρήσεις είναι εκείνες που δεν ανήκουν, κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο του
κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου, σε µία επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχει-
ρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους ορισµούς της ΜΜΕ (σ.σ. Μικροµεσαία Επιχείρηση)
ή της µικρής επιχείρησης (ανάλογα µε την περίπτωση). Υπέρβαση αυτού του ανώτατου ορίου επι-
τρέπεται στις εξής δύο περιπτώσεις:
- αν η κυριότητα της επιχείρησης ανήκει σε δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, σε εταιρείες παρο-
χής επιχειρηµατικού κεφαλαίου ή θεσµικούς επενδυτές, και υπό τον όρο ότι δεν ασκείται έλεγχος
ούτε ατοµικά ούτε από κοινού.
- αν το κεφάλαιο είναι διεσπαρµένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην είναι δυνατόν να καθοριστεί
ποιος το κατέχει και αν η επιχείρηση δηλώνει ότι µπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει κατά
ποσοστό 25% ή περισσότερο, σε µία επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις, οι
οποίες δεν ανταποκρίνονται στους ορισµούς της ΜΜΕ ή της µικρής επιχείρησης (ανάλογα µε την
περίπτωση).” 
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β. Έχει ετήσιο κύκλο εργασιών, που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατοµµύρια ευρώ,
ή έχει ετήσιο συνολικό ισολογισµό, που δεν υπερβαίνει τα 27 εκατοµµύρια
ευρώ.

γ. Πληροί το κριτήριο της ανεξαρτησίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του πρώ-
του παραρτήµατος του ίδιου Κανονισµού.

Είναι προφανές ότι δεν υπήρξε ανάγκη να διατυπωθεί στον ίδιο Κανονισµό και
ο ορισµός της µεγάλης επιχείρησης. Από τη διατύπωση όµως των υπολοίπων
ορισµών συνάγεται ότι µεγάλη επιχείρηση θεωρείται εκείνη που: 

α. Απασχολεί πλήρως και για περίοδο ενός έτους περισσότερους από 250 εργα-
ζοµένους.

β. Έχει ετήσιο κύκλο εργασιών, που υπερβαίνει τα 40 εκατοµµύρια ευρώ, ή
έχει ετήσιο συνολικό ισολογισµό, που υπερβαίνει τα 27 εκατοµµύρια ευρώ.

γ. Πληροί το κριτήριο της ανεξαρτησίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του πρώ-
του παραρτήµατος του ίδιου Κανονισµού.

Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, όλες οι συνεργατι-
κές εταιρείες της Κύπρου υπάγονται στις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επι-
χειρήσεις. Λαµβάνοντας υπόψη µόνο το κριτήριο του αριθµού των υπαλλήλων,
διαπιστώνουµε ότι σε καµιά συνεργατική εταιρεία απασχολούνται πλήρως
περισσότερα από 250 άτοµα.  

Α.θ. Συνένωση των ∆υνάµεων των Mικρών Συνεργατικών
Eταιρειών 

Οι πολύ σοβαρές διαφοροποιήσεις που δέχθηκε το οικονοµικό και κοινωνικό
περιβάλλον της Κύπρου ύστερα από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι οποίες προστέθηκαν στις  αλλαγές που επήλθαν µε την παγκοσµιο-
ποίηση της οικονοµίας, επέβαλαν στις οικονοµικές µονάδες νέες προσεγγίσεις
στον τρόπο της δράσης και της λειτουργίας τους. Οι βασικοί λόγοι που οδήγη-
σαν σε αυτές τις αλλαγές, συνοψίζονται στους ακόλουθους δύο: Ο πρώτος λόγος
είναι η αντιµετώπιση των ανταγωνιστικών πιέσεων που δέχονται οι κυπριακές
επιχειρήσεις από τις οµοειδείς επιχειρήσεις του εξωτερικού και ιδιαίτερα της
Ευρώπης και ο δεύτερος, η αξιοποίηση των ευκαιριών που τους προσφέρει το
νέο ευρωπαϊκό κυρίως περιβάλλον για ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών και επέ-
κταση των δραστηριοτήτων τους.

Βέβαια οι αλλαγές συντελούνται και κλιµακώνονται σταδιακά. Εκείνο όµως,
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που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι η ανάγκη για τις αλλαγές αυτές άρχισε να
αφοµοιώνεται από το επιχειρηµατικό κοινό της Κύπρου. Έτσι παρατηρούµε ότι
η µικρή και κλειστή επιχείρηση, που στο παρελθόν εργάστηκε πολύ αποδοτικά,
αναζητά σήµερα ευρύτερες συνεργασίες. Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις εται-
ρειών, η αναζήτηση στρατηγικών συνεργατών κ.λπ. αποτελούν θέµατα, που
απασχολούν καθηµερινά την οικονοµική επικαιρότητα.

Ο συνεργατικός τοµέας, ως αναπόσπαστο τµήµα της κυπριακής οικονοµίας, δέχε-
ται, στην παρούσα συγκυρία, τις ίδιες επιδράσεις που δέχονται και οι υπόλοιποι
τοµείς της οικονοµίας. Γίνεται ευρέως κατανοητό ότι οι επιδράσεις αυτές θα είναι
µόνιµες, αφού η Κύπρος επέλεξε την ευρωπαϊκή πορεία και κατάφερε να είναι
σήµερα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό ώθησε τους αρµόδιους
φορείς του συνεργατικού κινήµατος να προωθήσουν προγράµµατα ενίσχυσης
των συνεργατικών εταιρειών µε στόχο την προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα.

Το βασικό πρόγραµµα ενίσχυσης των συνεργατικών εταιρειών είναι το πρό-
γραµµα των συγχωνεύσεων των µικρών εταιρειών πάνω σε γεωγραφική ή λει-
τουργική βάση. Τέτοιου είδους προγράµµατα, µε διάφορες βέβαια παραλλαγές,
εφαρµόζονται προ πολλού και σε άλλες χώρες, κυρίως της Ευρώπης, µε πολύ
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Οι συγχωνεύσεις αυτές γίνονται σε όλους τους
τοµείς της συνεταιριστικής οικονοµίας. Είναι φυσικό σε κάθε χώρα να δίδεται
ιδιαίτερη βαρύτητα στους τοµείς εκείνους, που η συνεργατική δραστηριότητα
παρουσιάζει µεγαλύτερη έκταση και υψηλότερη ένταση. Στην Ελλάδα για
παράδειγµα, δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις συγχωνεύσεις των αγροτικών
συνεταιρισµών. Στην Κύπρο το µεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον
πιστωτικό τοµέα, που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ανάπτυξη, χωρίς βέβαια
τούτο να σηµαίνει ότι υποβαθµίζεται η σηµασία των συγχωνεύσεων, που είναι
επιβεβληµένες και στους υπόλοιπους συνεργατικούς τοµείς.

Α.ι. Συνεργατική Tαυτότητα και Eπιχειρηµατική
Aνταγωνιστικότητα 

Είναι διάχυτο το ερώτηµα στα µέλη, κυρίως των µικρών συνεργατικών εταιρει-
ών, κατά πόσο οι συγχωνεύσεις θα επιφέρουν την καθολική βελτίωση της εξυ-
πηρέτησης των µελών ή τελικά θα οδηγήσουν στη µετατροπή των συνεργατικών
εταιρειών σε εταιρείες κεφαλαίου, για να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τον
ανταγωνισµό των υπόλοιπων οµοειδών επιχειρήσεων επί ίσοις όροις. Το ερώτη-
µα αυτό οξύνεται από ορισµένες σκέψεις, που αφελώς ή επί σκοπού, εκφράζο-
νται κατά καιρούς και τείνουν να διαµορφώσουν τη θέση ότι οι συνεργατικές
εταιρείες πρέπει να υποχωρήσουν στις Αρχές, για να µπορέσουν να ανταποκρι-
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θούν στις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού κοινωνικού και οικονοµικού περι-
βάλλοντος. Η απάντηση βέβαια στο ερώτηµα είναι εύκολη. 

Οι συνεργατικές εταιρείες θα πρέπει να διατηρήσουν ανόθευτη τη συνεργατική
ταυτότητα τους και παράλληλα να είναι επιτυχηµένες ως αυτόνοµες οικονοµι-
κές µονάδες. Σε ποιο βαθµό όµως µπορεί τούτο να επιτευχθεί; Σε θέση να απα-
ντήσουν λεπτοµερειακά και τεκµηριωµένα είναι µόνο οι ειδικοί, οι οποίοι δια-
θέτουν την απαιτούµενη επιστηµονική κατάρτιση γύρω από τα θέµατα της κοι-
νωνικής οικονοµίας καθώς και βαθιά εµπειρική συνεργατική παιδεία.

Με τη βοήθεια του σχήµατος 3, που ακολουθεί, θα επιχειρήσουµε να προσεγγί-
σουµε καταρχήν το θέµα και να επισηµάνουµε πως η συνεργατική ταυτότητα
συσχετίζεται και συνυπάρχει µε την επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα (1). 

Σηµείωση 1: Σύµβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης Βακάκης και Συνεργάτες, Ενηµερωτικό ∆ελτίο
δεύτερου τριµήνου, 2005. 

  
 

  
 

III

 

- 

+ - 
0 

0 

+ 

 II 

 

IVI

Σχήµα 3: Ένταση της συνεργατικής ταυτότητας και της επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας των
συνεργατικών εταιρειών. (Πηγή Coop Consulting, Σύµβουλοι Συνεταιρισµών – Ενηµερωτικό
∆ελτίο)

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:06  ™ÂÏ›‰·127



Ορθογώνιοι άξονες

◆ O κάθετος άξονας παριστάνει το βαθµό έντασης της συνεργατικής ταυτότη-
τας µιας συνεργατικής εταιρείας, δηλαδή το βαθµό στον οποίο η εταιρεία εφαρ-
µόζει τις Συνεργατικές Αρχές και τις Συνεργατικές Αξίες. Υποδιαιρείται στις
ακόλουθες τρεις διαβαθµίσεις.

α) Το διάστηµα µηδέν (0) εκφράζει την εταιρεία, η οποία δεν έχει συνεργατική
ταυτότητα, δηλαδή δεν είναι συνεργατική εταιρεία, ή είναι συνεργατική εται-
ρεία µεν, αλλά µόνο κατά τους τύπους και τίποτε περισσότερο.

β) Το διάστηµα πλην(-) εκφράζει τη συνεργατική εταιρεία, η οποία έχει χαλαρή
συνεργατική ταυτότητα, δηλαδή εφαρµόζει περιορισµένα τις Συνεργατικές
Αρχές και τις Συνεργατικές Αξίες.

γ) Το διάστηµα συν (+) εκφράζει την εταιρεία, η οποία έχει έντονα συνεργατι-
κό χαρακτήρα, δηλαδή τηρεί στο ακέραιο τις Συνεργατικές Αρχές και τις
Συνεργατικές Αξίες.

◆ Ο οριζόντιος άξονας παριστάνει το βαθµό ανταγωνιστικότητας της ίδιας
εταιρείας σε καθεστώς ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς και διαιρείται κατά
ανάλογο τρόπο µε τον κάθετο άξονα, στις ακόλουθες τρεις διαβαθµίσεις.

α) Το διάστηµα µηδέν (0) εκφράζει την εταιρεία, η οποία έχει ανύπαρκτη επι-
χειρηµατική ανταγωνιστικότητα, που είναι η µη ανταγωνιστική επιχείρηση.

β) Το διάστηµα πλην (-) εκφράζει την εταιρεία, η οποία έχει αδύνατη επιχειρη-
µατική ανταγωνιστικότητα.

γ) Το διάστηµα συν (+)εκφράζει την εταιρεία, η οποία έχει ισχυρή επιχειρη-
µατική ανταγωνιστικότητα.                             

Οριζόµενο πεδίο-Τεταρτηµόρια

Στο πεδίο, το οποίο ορίζεται στο σχήµα µε βάση τις διαβαθµίσεις της έντασης
της συνεργατικής ταυτότητας και της έντασης της επιχειρηµατικής ανταγωνι-
στικότητας, διαµορφώνονται τέσσερα τεταρτηµόρια.

◆ Στο τεταρτηµόριο µε αριθµό I, βρίσκονται οι συνεργατικές εταιρείες, οι οποί-
ες έχουν υψηλό βαθµό στην ένταση της συνεργατικής τους ταυτότητας, αλλά
έχουν χαµηλή ένταση επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας, ήτοι, επιχειρηµατι-
κά είναι µη ανταγωνιστικές.
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◆ Στο τεταρτηµόριο µε αριθµό II, βρίσκονται οι συνεργατικές εταιρείες, οι
οποίες έχουν χαµηλή ένταση συνεργατικής ταυτότητας και χαµηλή ένταση επι-
χειρηµατικής ανταγωνιστικότητας.  

◆ Στο τεταρτηµόριο µε αριθµό III, βρίσκονται οι συνεργατικές εταιρείες, οι
οποίες έχουν µειωµένη ένταση στη συνεργατική τους ταυτότητα, αλλά υψηλή
ένταση στην επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα.

◆ Στο τεταρτηµόριο µε αριθµό IV, βρίσκονται οι συνεργατικές εταιρείες, οι
οποίες έχουν µεγάλη ένταση συνεργατικής ταυτότητας και µεγάλη ένταση επι-
χειρηµατικής ανταγωνιστικότητας.

Οι συνεργατικές εταιρείες της Κύπρου, όλων των συνεργατικών τοµέων, όταν
σταδιακά ιδρύονταν κατά τον εικοστό αιώνα, ήταν τοποθετηµένες στο τεταρτη-
µόριο µε αριθµό I. Οι εταιρείες αυτές ήταν έντονα προσανατολισµένες στις
Συνεργατικές Αξίες και βίωναν καθηµερινά το περιεχόµενο τους. Για την επιτέ-
λεση του έργου τους χρησιµοποιούσαν αυστηρά ως εργαλεία τις Συνεργατικές
Αρχές. Λειτουργούσαν, δηλαδή, µε πολύ υψηλή ένταση της συνεργατικής ταυ-
τότητάς τους.

Αντίθετα οι ίδιες εταιρείες είχαν περιορισµένη ένταση στην επιχειρηµατική
ανταγωνιστικότητά τους, τουλάχιστον στα περισσότερα στοιχεία, που συνθέ-
τουν τον όρο ανταγωνιστικότητα. Είναι περιττό να σηµειωθεί ότι στις εποχές
που άνθιζε η τοκογλυφία, ή στις εποχές που το “δεφτέρι του µπακάλη” αποτε-
λούσε αποκρουστικό έγγραφο για τη χαµηλόµισθη οικογένεια, ή όταν οι µεσά-
ζοντες εκµεταλλεύονταν βάναυσα το µόχθο του αγρότη, οι συνεργατικές εται-
ρείες είχαν παράλληλα και αναβαθµισµένη ένταση στην επιχειρηµατική αντα-
γωνιστικότητα τους. Σε αυτές τις εποχές οι συνεργατικές εταιρείες βρίσκονταν
στο τεταρτηµόριο µε αριθµό IV.

Με τη πάροδο όµως του χρόνου και τη σταδιακή εξυγίανση των κοινωνικών και
οικονοµικών θεσµών και του συστήµατος γενικά, οι περισσότερες συνεργατικές
εταιρείες περιορίστηκαν στο τεταρτηµόριο µε αριθµό I. Όσες από τις εταιρείες
αυτές κατόρθωσαν να διατηρήσουν σε ψηλό επίπεδο τη συνεργατική ταυτότητά
τους και να αξιοποιήσουν παράλληλα την αδυναµία των ανταγωνιστών τους να
ελέγξουν τις δυνάµεις που αυτή δηµιουργούσε, κατόρθωσαν να επιβιώσουν, να
αναπτυχθούν και αρκετές να µεγαλουργήσουν. Όσες από τις εταιρείες αγνόησαν
τη συνεργατική τους ταυτότητα και θέλησαν, µέσα στα πλαίσια που τους επι-
τρεπόταν από τη νοµοθεσία, να αντιµετωπίσουν τους ανταγωνιστές τους µε τους
σκληρούς όρους της αγοράς, δεν µπόρεσαν να αντέξουν στον ανταγωνισµό και
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οδηγήθηκαν σε µαρασµό και αρκετές από αυτές σε διάλυση, αφού υπέπεσαν στο
τεταρτηµόριο µε αριθµό II. Ο υποβιβασµός των εταιρειών από το τεταρτηµόριο
I στο τεταρτηµόριο II ενδεχοµένως να µην οφείλεται σε λανθασµένες πολιτικές,
αλλά στη διαφοροποίηση των κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών της
χώρας µας. Από τα παραδείγµατα που θα ακολουθήσουν, τα συµπεράσµατα που
θα εξαχθούν θα είναι περισσότερο διαφωτιστικά. 

Στον πιστωτικό τοµέα, για παράδειγµα, τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα
κατόρθωσαν να παραµείνουν στο τεταρτηµόριο I, παρά το γεγονός ότι η θεω-
ρητική καλλιέργεια και η δέουσα προβολή  των Συνεργατικών Αρχών και των
Συνεργατικών Αξιών απουσίαζαν, γιατί η δραστηριότητα τους ήταν περιβεβλη-
µένη µε τις αξίες της συνεργατικής φιλοσοφίας.  Παράλληλα οι ανταγωνιστές
τους, που ήταν οι εµπορικές τράπεζες, δεν µπόρεσαν να αντιµετωπίσουν αποτε-
λεσµατικά τις δυνάµεις που δηµιουργούσε η έντονη συνεργατική ταυτότητα που
είχαν, ενώ διάφοροι άλλοι παράγοντες δηµιουργούσαν µάλιστα στις συνεργατι-
κές εταιρείες πλεονεκτήµατα και σε ορισµένους τοµείς της επιχειρηµατικής
ανταγωνιστικότητας τους. Οι τράπεζες διέθεταν πάντοτε µια γκάµα προϊόντων
πολύ πιο πλούσια από εκείνη των συνεργατικών εταιρειών και ιδιαίτερα των
συνεργατικών εταιρειών της υπαίθρου. Είχαν τη δυνατότητα να προσελκύουν
τους µεγάλους καταθέτες και να παραχωρούν τα µεγάλα δάνεια. Η µεγάλη κερ-
δοφορία που είχαν τους επέτρεπε να ασκούν επιθετική πολιτική έναντι των
συνεργατικών εταιρειών όπως λ.χ. στον τοµέα της προβολής των προϊόντων
τους, στο τοµέα των επιτοκίων κ.λπ.          

Tα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των συνεργατικών εταιρειών, πέραν
από τη συνεργατική ταυτότητα τους, ήταν το χαµηλό κόστος των υπηρεσιών
που πρόσφεραν, η υποστήριξη που τύγχαναν από την πολιτεία και µερικές
ευνοϊκές πρόνοιες του θεσµικού πλαισίου.

Τα πιο πάνω βασικά χαρακτηριστικά τόσο των εµπορικών τραπεζών όσο και
των συνεργατικών εταιρειών επέτρεψαν στο συνεργατικό πιστωτικό τοµέα να
παραµείνει στο τεταρτηµόριο I και να αναπτυχθεί ραγδαία παρά το γεγονός ότι
οι εµπορικές τράπεζες βρίσκονταν στο τεταρτηµόριο III και ανταγωνιστικά πλε-
ονεκτούσαν.

Ο καταναλωτικός τοµέας του Συνεργατικού Κινήµατος άκµασε κυρίως την
περίοδο από την ίδρυση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέχρι το 1974. Κατά την
περίοδο αυτή τα συνεργατικά παντοπωλεία βρίσκονταν στο τεταρτηµόριο IV,
δηλαδή, είχαν αυξηµένη ένταση της συνεργατικής ταυτότητας τους και ταυτό-
χρονα, κατά κανόνα, πλεονεκτούσαν στον τοµέα της επιχειρηµατικής ανταγωνι-
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στικότητας έναντι των µικρών ιδιωτικών παντοπωλείων που λειτουργούσαν
τότε. Τα συνεργατικά παντοπωλεία διέθεταν την ποικιλία των προϊόντων που
επιθυµούσε ο καταναλωτής, οι τιµές των αγαθών ήταν συνήθως χαµηλότερες
από τις τιµές των ιδιωτικών παντοπωλείων, παραχωρούσαν στα µέλη τους επι-
µέρισµα επί των αγορών στις οποίες προέβαιναν κατά τη διάρκεια του οικονο-
µικού έτους, είχαν χαµηλό λειτουργικό κόστος, πωλούσαν αγαθά επί πιστώσει
αλλά χωρίς στρεβλώσεις και παραποιήσεις των σχετικών εγγράφων κ.λπ. Το
συνεργατικό και το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που διέθεταν τα συνεργατικά
παντοπωλεία οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις στην υπολειτουργία ή και στο
κλείσιµο πολλών ιδιωτικών παντοπωλείων.

Τα γεγονότα του 1974, που οδήγησαν βίαια στη αλλαγή της διαστρωµάτωσης
της κοινωνίας, στην αλλαγή της ιεράρχησης των καθηµερινών αναγκών και
στην αύξηση της πληθυσµιακής πυκνότητας των πόλεων και των κοινοτήτων
στις ελεύθερες περιοχές, άλλαξαν ριζικά τα δεδοµένα, που υπήρχαν προπολεµι-
κά στον καταναλωτικό τοµέα της οικονοµίας γενικά. Η γρήγορη ανάκαµψη της
οικονοµίας, που ακολούθησε, η σχετικά ταχεία βελτίωση του διαθεσίµου οικο-
γενειακού εισοδήµατος, η αλλαγή του ρόλου της γυναίκας οικοκυράς σε γυναί-
κα εργαζόµενη και ο περιορισµός του ελεύθερου χρόνου των εργαζοµένων αξιο-
ποιήθηκαν από τον ιδιωτικό τοµέα. 

Τα ιδιωτικά παντοπωλεία επεκτάθηκαν και δηµιουργήθηκαν σταδιακά νέες και
σύγχρονες υπεραγορές. Οι υπεραγορές αυτές, που λειτούργησαν στο τεταρτη-
µόριο III κατάφεραν να ανατρέψουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, που είχαν
τα συνεργατικά παντοπωλεία και να τα περιορίσουν στο τεταρτηµόριο I από
όπου, λόγω της µειωµένης επιχειρηµατικής ανταγωνιστικής θέσης τους, οδηγή-
θηκαν στην παρακµή και αρκετά από αυτά στην κατάρρευση. Η φράση “πάµε
στο συνεργατικό για ψώνια” αντικαταστάθηκε στη συνείδηση της οικοκυράς µε
τη φράση “πάµε στην υπεραγορά, οι τιµές είναι καλές και τα έχει όλα.”

Με τον ίδιο τρόπο σκέψης και χρησιµοποιώντας το σχήµα 1 µπορούµε εύκολα
να εξαγάγουµε συµπεράσµατα και για τους υπόλοιπους τοµείς δραστηριότητας
του συνεργατικού κινήµατος. Το κεντρικό όµως συµπέρασµα, που αγγίζει καθο-
λικά όλους τους φορείς του Συνεργατικού Κινήµατος είναι τούτο: Η συνεργατι-
κή ταυτότητα δεν είναι σήµερα από µόνη της αρκετή για να διασφαλίσει την επι-
βίωση και την ανάπτυξη των συνεργατικών εταιρειών. Οι συνεργατικές εταιρεί-
ες πρέπει να διαθέτουν παράλληλα και επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα. Η
έντονη συνεργατική ταυτότητα και η επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα
είναι τα κλειδιά, που ανοίγουν τις πύλες της επιτυχίας και απαντούν στο
ερώτηµα, που τέθηκε στην αρχή του κεφαλαίου.
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Α.ια. Αναβάθµιση Eπιχειρηµατικής Aνταγωνιστικότητας
των Συνεργατικών Eταιρειών 

Η υποχρέωση του συνεργατικού κινήµατος να εναρµονισθεί πλήρως µε το
θεσµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί µονόδροµο. Πέραν όµως
από την υποχρέωση αυτή, έχει καθήκον απέναντι στην κοινωνία να χρησιµο-
ποιήσει τις εναρµονιστικές ρυθµίσεις, για να διασφαλίσει µέσα στα νέα δεδοµέ-
να την οµαλή λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη του. Αυτό το καθήκον
βρίσκεται µπροστά σε όλους όσους σχετίζονται µε τα συνεργατικά πράγµατα,
αλλά κυρίως βρίσκεται µπροστά στους Φορείς του συνεργατικού κινήµατος,
που ασκούν και το ρόλο των καθοδηγητικών οργάνων.

Με τα δεδοµένα του σχήµατος 3, όλες σχεδόν οι συνεργατικές εταιρείες τοπο-
θετούνται στο τεταρτηµόριο µε αριθµό I. Έχουν, δηλαδή, έντονη συνεργατική
ταυτότητα, αλλά µειονεκτούν στην επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα, τόσο
από τις οµοειδείς επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά,
όσο και από τις οµοειδείς επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό,
όταν ασχολούνται µε τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Το ζητούµενο είναι η
µεταφορά τους στο τεταρτηµόριο IV, για να µπορέσουν πέραν από τη συνεργα-
τική τους ταυτότητα να αποκτήσουν και επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα. 

Για επίτευξη αυτού του στόχου, επιβάλλεται να αποκτήσουν τις απαιτούµενες
δυνατότητες, για να εξυπηρετούν στο ακέραιο τα µέλη και τους πελάτες τους µε
την έννοια που δίνεται στον όρο “εξυπηρέτηση των µελών” σε άλλο σηµείο της
παρούσας  µελέτης. Η απόκτηση των απαιτούµενων δυνατοτήτων θα µπορούσε
να επιτευχθεί σχετικά εύκολα µε τη λειτουργία του “Κεντρικού Φορέα” και τη
ταχύτατη εφαρµογή του προγράµµατος συγχωνεύσεων των οµοειδών συνεργα-
τικών εταιρειών.

Αν στον “Κεντρικό Φορέα”, συνασπιστούν όλες οι συνεργατικές πιστωτικές
εταιρείες και ο “Κεντρικός Φορέας” λειτουργήσει αποτελεσµατικά, τότε η οικο-
νοµική δύναµη, που θα δηµιουργηθεί θα τον καταστήσει ικανό να προσφέρει
στα µέλη του όλα τα ανταγωνιστικά ερείσµατα, τα οποία σήµερα στερούνται.
Στην περίπτωση αυτή οι συνεργατικές εταιρείες θα µεταβούν από το τεταρτη-
µόριο I στο τεταρτηµόριο IV, όπου είναι και το άριστο επίπεδο, στο οποίο επι-
θυµεί να βρίσκεται η κάθε εταιρεία. 

Σε περίπτωση που µια συνεργατική πιστωτική εταιρεία επιλέξει να µην ενταχθεί
στον “Κεντρικό Φορέα”, ή είναι ενταγµένη στον “Κεντρικό Φορέα” και θέλει να
αποχωρήσει, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα αντιµετωπίσει δύο βασικές δυσκολίες.
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Η πρώτη δυσκολία θα πηγάσει από την προσπάθεια της να µεταβεί από το τεταρ-
τηµόριο I στο τεταρτηµόριο IV, για να αποκτήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα
έναντι των εµπορικών τραπεζών, ή τουλάχιστον να είναι στην ίδια θέση µε αυτές.
Το ερώτηµα που πηγάζει είναι τούτο: Θα τα καταφέρει να αντιµετωπίσει από
µόνη της το ανταγωνιστικό κύµα των τραπεζών;

Η δεύτερη δυσκολία είναι ότι εκτός από τον ανταγωνισµό που θα έχει από τις
εµπορικές τράπεζες, µοιραία θα υποχρεωθεί να ανταγωνίζεται και τον “Κεντρικό
Φορέα”, πράγµα αδιανόητο για το συνεργατικό κίνηµα, γιατί η εξέλιξη αυτή θα
αντιµάχεται την έκτη Συνεργατική Αρχή, η οποία επιβάλλει στα συνεργατικά
ιδρύµατα να συνεργάζονται µεταξύ τους(1). Ο “Κεντρικός Φορέας” δεν αποτελεί
βέβαια συνεργατική εταιρεία. Εκπροσωπεί όµως τα συµφέροντα των συνεργατι-
κών εταιρειών και δεν µπορεί να εκληφθεί ως ένας θεσµός ξένος προς το συνερ-
γατικό κίνηµα. Απεναντίας αποτελεί το σηµαντικότερο πεδίο συνεργασίας όλων
των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων. 

H ικανότητα του όµως να λειτουργεί οµαλά και να διεκπεραιώνει αποτελεσµα-
τικά το έργο του, θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το βαθµό στον οποίο το κάθε
µέλος θα είναι συνεργατικά και οικονοµικά υγιές. Η υλοποίηση του προγράµ-
µατος των συγχωνεύσεων των µικρών συνεργατικών εταιρειών εξυπηρετεί
σίγουρα και αυτό το σκοπό. 

Βεβαίως για να µεταβεί ο συνεργατικός πιστωτικός τοµέας γενικά από το τεταρ-
τηµόριο I στο τεταρτηµόριο IV και να αποκτήσει τα απαιτούµενα ανταγωνιστι-
κά πλεονεκτήµατα, θα πρέπει οι δυνάµεις του “Κεντρικού Φορέα” και οι δυνά-
µεις των συνεργατικών πιστωτικών εταιρειών να είναι οµοούσιες και οµόρρο-
πες. Ο συσχετισµός και ο συγχρονισµός των δυνάµεων αυτών είναι δυνατό,
ενδεχοµένως και εύκολο, να επιτευχθεί µε την εκπόνηση και την εφαρµογή των
ενδεδειγµένων προγραµµάτων για οµοούσια και οµόρροπη δράση.

Οι µικρές συνεργατικές εταιρείες, οι οποίες κατά κανόνα είναι και οικονοµικά
αδύνατες, θα είναι δύσκολο να αναβαθµιστούν από τον “Κεντρικό Φορέα” και
χωρίς τη δική τους συµβολή να αποκτήσουν τα επιζητούµενα από αυτές αντα-
γωνιστικά ερείσµατα, τουλάχιστον στις τοπικές κοινωνίες. Η δυσκολία αυτή
αντιµετωπίζεται µε την υλοποίηση του προγράµµατος των συγχωνεύσεων. Με
το πρόγραµµα αυτό οι µικρές συνεργατικές εταιρείες µετατρέπονται σε µεγαλύ-

Σηµείωση 1: Έκτη Συνεργατική Αρχή: Οι συνεργατικές εταιρείες εξυπηρετούν τα µέλη τους
περισσότερο αποτελεσµατικά και ενδυναµώνουν το Συνεργατικό Κίνηµα συνεργαζόµενες µεταξύ
τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
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τερες ή σε εταιρείες µεσαίου και µεγάλου µεγέθους σύµφωνα µε τα µέτρα, που
καθορίζουν τα µεγέθη των εταιρειών σε µια µικρή οικονοµία. Η θετική διαφο-
ροποίηση του µεγέθους τους, τις καθιστά ικανές να εξυπηρετούν τα µέλη τους
σε ικανοποιητικό βαθµό, να εισέρχονται στον κύκλο ανάπτυξης και να απο-
κτούν όλες τις απαιτούµενες δυνάµεις για αναβάθµιση της επιχειρηµατικής
ανταγωνιστικότητας τους.     

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

H Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, µέσα
στα ευρύτερα πλαίσια αναδιοργάνωσης του συνεργατικού κινήµατος,
επεξεργάστηκε ένα πρόγραµµα συγχωνεύσεων των συνεργατικών

εταιρειών. Το πρόγραµµα συγχωνεύσεων βρίσκεται σήµερα στο στάδιο της υλο-
ποίησης. Τα αποτελέσµατα του µέρους του προγράµµατος που υλοποιήθηκε
είναι θετικά και ικανοποιούν γενικά τις προσδοκίες των εµπλεκοµένων.

Β.α. ∆ιαδικασία Συγχώνευσης Συνεργατικών Eταιρειών

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, οι εταιρείες, που προτίθενται να συγχω-
νευθούν διακρίνονται στις µεταφέρουσες συνεργατικές εταιρείες και στις απο-
δεχόµενες συνεργατικές εταιρείες. Μεταφέρουσες καλούνται οι εταιρείες εκεί-
νες, που αποδέχονται να µεταφέρουν το ενεργητικό και το παθητικό τους στην
εταιρεία µε την οποία θα συγχωνευτούν µε βάση συµφωνία την οποία θα συνά-
ψουν µεταξύ τους. Αποδεχόµενη ονοµάζεται η εταιρεία εκείνη, που αναλαµβά-
νει τη νοµική υποχρέωση να αποδεχθεί το ενεργητικό και το παθητικό καθώς και
τα µέλη της µεταφέρουσας εταιρείας. 

Το πρόγραµµα των συγχωνεύσεων εφαρµόζεται µε βάση τις διατάξεις του
άρθρου 49Γ του Νόµου περί Συνεργατικών Εταιρειών. Σύµφωνα µε το άρθρο
49Γ η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων συνεργατικών εταιρειών προϋποθέτει
τη λήψη σχετικών αποφάσεων, που λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία σε
Ειδικές Γενικές Συνελεύσεις των µελών των ενδιαφεροµένων εταιρειών, που
συγκαλούνται, εξ όσων απορρέει από το πιο πάνω άρθρο, ειδικά για το σκοπό
αυτό. Σύµφωνα µε τη Nοµοθεσία, η διαδικασία συγχώνευσης ακολουθεί διαδο-
χικά τα ακόλουθα βήµατα:
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ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ: Ειδική Γενική Συνέλευση.

Η Ειδική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από την επιτροπεία ή από το εποπτικό
συµβούλιο κάθε συνεργατικής εταιρείας, η οποία αποφάσισε να συγχωνευθεί µε
άλλες εταιρείες [άρθρο 49∆(1)]. Στο άρθρο 49Γ καθορίζεται ο ελάχιστος αριθ-
µός των µελών, που πρέπει να συµµετέχουν στην ειδική γενική συνέλευση της
κάθε συνεργατικής εταιρείας. Συγκεκριµένα προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Σε περίπτωση εταιρείας, η οποία αποτελείται από λιγότερα από 100 µέλη
απαιτείται να παρίσταται τουλάχιστον το 80% των µελών.

β. Σε περίπτωση εταιρείας, η οποία αποτελείται από περισσότερα από 100,
αλλά όχι περισσότερα από 200 µέλη, απαιτείται να παρίστανται τουλάχιστον
80 µέλη.

γ. Σε περίπτωση εταιρείας, η οποία αποτελείται από περισσότερα από 200,
αλλά όχι περισσότερα από 500 µέλη, απαιτείται να παρίστανται τουλάχιστον
150 µέλη.     

δ. Σε περίπτωση εταιρείας, η οποία αποτελείται από περισσότερα από 500
µέλη, αλλά όχι περισσότερα από 1.000 µέλη, απαιτείται να παρίστανται του-
λάχιστον 250 µέλη.

ε. Σε περίπτωση εταιρείας, η οποία αποτελείται από περισσότερα από 1.000,
αλλά όχι περισσότερα από 2.000 µέλη, απαιτείται να παρίστανται τουλάχι-
στον 400 µέλη.

στ.Σε περίπτωση εταιρείας, η οποία αποτελείται από περισσότερα από 2.000
µέλη, αλλά όχι περισσότερα από 4.000 µέλη, απαιτείται να παρίστανται του-
λάχιστον 750 µέλη.

ζ. Σε περίπτωση εταιρείας, η οποία αποτελείται από περισσότερα από 4.000
µέλη, απαιτείται να παρίστανται τουλάχιστον 1.000 µέλη.

Ο νοµοθέτης έχοντας επίγνωση της ανάγκης για άµεση και αποτελεσµατική δια-
χείριση του θέµατος, κατ’ εξαίρεση των συνεργατικών θέσµιων, προέβλεψε ότι
τα µέλη µπορούν να παρίστανται στις ειδικές αυτές συνελεύσεις, είτε προσωπι-
κά, είτε µε αντιπρόσωπο τους  [Τροποποιητικός Νόµος (αρ.3) του 2005 παρ. 7].

Η ειδική γενική συνέλευση της µεταφέρουσας εταιρείας, αν συµφωνεί µε τη δια-
δικασία συγχώνευσης, εξουσιοδοτεί µε απόφαση της τα διοικητικά όργανα να
προχωρήσουν στη συνοµολόγηση έγγραφης συµφωνίας µε την αποδεχόµενη
εταιρεία, η οποία θα προβλέπει τη µεταφορά του ενεργητικού και του παθητι-
κού της µεταφέρουσας στην αποδεχόµενη συνεργατική εταιρεία. Κατά αντι-
στοιχία, η ειδική γενική συνέλευση της αποδεχόµενης εταιρείας µε απόφαση της
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θα εξουσιοδοτήσει τα διοικητικά της όργανα να προχωρήσουν στην συνοµολό-
γηση έγγραφης συµφωνίας µε την µεταφέρουσα εταιρεία, η οποία θα προβλέπει
την αποδοχή του ενεργητικού και του παθητικού της µεταφέρουσας στην απο-
δεχόµενη συνεργατική εταιρεία.

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ: Ενηµέρωση καταθετών και πιστωτών

Η µεταφέρουσα εταιρεία, σύµφωνα µε το άρθρο 49∆(1), γνωστοποιεί στους
καταθέτες και στους πιστωτές της την απόφαση της ειδικής γενικής συνέλευσης
των µελών της.

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ: Υπογραφή συµφωνίας 

Αφού παρέλθουν δεκαπέντε µέρες από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της από-
φασης της ειδικής γενικής συνέλευσης της µεταφέρουσας εταιρείας στους κατα-
θέτες και στους πιστωτές της, ο γραµµατέας, ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτρο-
πής και των δύο εταιρειών υπογράφουν τη συµφωνία. Μέσα στις επόµενες δέκα
µέρες από την ηµέρα της υπογραφής, η συµφωνία υποβάλλεται στον Έφορο της
Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών εταιρειών µαζί µε τις σχετι-
κές αποφάσεις που πήραν οι ειδικές γενικές συνελεύσεις (Άρθρο 49Ε).

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ: ∆ιαχείριση της συµφωνίας από τον Έφορο

Ο Έφορος εγγράφει τη συµφωνία και τότε µόνον η συµφωνία αποκτά νοµική
ισχύ [Άρθρο 49∆(2)]. Η συµφωνία πριν από την εγγραφή της από τον Έφορο
ουδεµία νοµική ισχύ έχει. Ακολούθως ο Έφορος εκδίδει άµεσα διαταγή µε την
οποία ακυρώνεται η εγγραφή της µεταφέρουσας εταιρείας. Η µεταφέρουσα
εταιρεία διαλύεται από την ηµέρα της έκδοσης της διαταγής από τον Έφορο
[Άρθρο 49∆(3)].

Η εγγραφή της συµφωνίας µεταφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 49ΣΤ(1), αποτε-
λεί επαρκή απόδειξη, 

α. Για τη µεταφορά όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της
µεταφέρουσας στην αποδεχόµενη εταιρεία και,

β. Ότι η αποδεχόµενη Εταιρεία θα διαδεχθεί τη µεταφέρουσα εξ ολοκλήρου σε
όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της και ότι όλες οι πράξεις, τα συµ-
βόλαια και τα άλλα έγγραφα της µεταφέρουσας εταιρείας θα συνεχίσουν να
ισχύουν.

Ο Νόµος προβλέπει σαφέστατα ότι η µεταφορά δεν επηρεάζει οποιοδήποτε από
τα  δικαιώµατα των πιστωτών [Άρθρο 49ΣΤ(3)]. 
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Τα µέλη της µεταφέρουσας εταιρείας [Άρθρο 49∆(2)] µε την εγγραφή της συµ-
φωνίας από τον Έφορο καθίστανται µέλη της αποδεχόµενης εταιρείας. Το ίδιο
όµως άρθρο, ικανοποιώντας την πρώτη συνεργατική αρχή, (1) παρέχει το δικαίω-
µα στα µέλη της µεταφέρουσας εταιρείας να µην αποδεχτούν να γίνουν µέλη της
αποδεχόµενης εταιρείας, αρκεί να εκφράσουν γραπτώς την αντίθετη άποψη τους.

ΠΕΜΠΤΟ ΒΗΜΑ: Ενηµέρωση πιστωτών

Μέσα στις επόµενες δεκαπέντε µέρες από την ηµεροµηνία που θα εγγραφεί η
συµφωνία από τον Έφορο, ο γραµµατέας της αποδεχόµενης εταιρείας ενηµερώ-
νει µε επιστολή κάθε πιστωτή της µεταφέρουσας εταιρείας,

α. Για το γεγονός της µεταφοράς,

β. Για την ηµεροµηνία της µεταφοράς,

γ. Για το όνοµα της αποδεχόµενης εταιρείας και

δ. Για τη διεύθυνση της αποδεχόµενης εταιρείας [Άρθρο 49ΣΤ(4)]. 

Β.β. Προβλήµατα κατά την Yλοποίηση του Προγράµµατος
Συγχωνεύσεων 

Η υλοποίηση του προγράµµατος των συγχωνεύσεων των µικρών συνεργατικών
εταιρειών είναι φυσικό να συναντήσει διάφορα προβλήµατα και δυσκολίες. Τα
προβλήµατα αυτά θα µπορούσαν να διακριθούν σε προβλήµατα συναισθηµατι-
σµού και συνείδησης, σε προβλήµατα πρωτοκαθεδρίας και συγκρότησης της
υπαλληλικής πυραµίδας, σε προβλήµατα τοπικών συµφερόντων και σε καθαρά
οικονοµικά προβλήµατα.

Προβλήµατα συναισθηµατισµού και συνείδησης: Τα µέλη των συνεργατικών
εταιρειών και ιδιαίτερα των µικρών συνεργατικών εταιρειών είναι ψυχολογικά
συνδεδεµένα µε την εταιρεία τους. Η συναισθηµατική αυτή σχέση, που καλ-
λιεργήθηκε για πολλά χρόνια, ή και για πολλές δεκαετίες, µεταβάλλεται για τα
µέλη σε θέµα αρχής, που είναι ριζωµένο στη συνείδηση τους. Η συγχώνευση της
εταιρείας τους µε άλλη εταιρεία, η οποία αναπόφευκτα θα οδηγήσει στη δια-
γραφή της, θεωρείται συχνά ως απώλεια από το συναισθηµατικό τους κόσµο και

Σηµείωση 1: ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: Εθελοντική και ανοικτή συµµετοχή: Οι συνεργα-
τικές εταιρείες είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά
να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν µε προθυµία τις ευθύνες των µελών,
χωρίς εθνικές, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές ή θρησκευτικές διακρίσεις.
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στέρηση σηµαντικού µέρους από το συνειδησιακό τους πλούτο. Έτσι, παρά το
γεγονός ότι αναγνωρίζονται τα πλεονεκτήµατα, που σίγουρα θα προκύψουν από
τη συγχώνευση, κατά κανόνα παρατηρούνται έντονοι προβληµατισµοί και σε
πολλές περιπτώσεις ευδιάκριτες αντιδράσεις.

Αυτού του είδους τα προβλήµατα είναι βέβαια δικαιολογηµένα. ∆εν είναι εύκο-
λο να αποδεχθεί το µέλος ότι η εταιρεία του, που αποτελεί προϊόν µόχθου και
πολύχρονων αγώνων µιας κοινότητας ή µιας επαγγελµατικής τάξης, έχει
συµπληρώσει τον κύκλο της και θα πάψει πλέον να υπάρχει.       

Προβλήµατα πρωτοκαθεδρίας και συγκρότησης της υπαλληλικής πυραµί-
δας: Ύστερα από την υπέρβαση των προβληµάτων συναισθηµατισµού και
συνείδησης ανακύπτουν αµέσως τα προβλήµατα πρωτοκαθεδρίας και συγκρό-
τησης της υπαλληλικής πυραµίδας. Η κάθε συνεργατική εταιρεία, που διαθέτει
ένα σηµαντικό αριθµό µελών και µια ικανοποιητική οικονοµική επιφάνεια, επι-
θυµεί να αποτελέσει την αποδεχόµενη εταιρεία. Είναι βέβαια σαφές ότι, αν για
παράδειγµα το πρόγραµµα υποδεικνύει ότι θα πρέπει να συγχωνευτούν πέντε
συγκεκριµένες εταιρείες, η µια µόνο από αυτές θα είναι η αποδεχόµενη και οι
υπόλοιπες θα είναι οι µεταφέρουσες. Συναφώς θα πρέπει να συµφωνηθεί το
όνοµα της αποδεχόµενης εταιρείας κατά τρόπο που θα εκφράζει όλα τα ενδια-
φερόµενα µέρη,  καθώς επίσης και ο τόπος στον οποίο θα έχει την έδρα και τα
κεντρικά της γραφεία.  

Παράλληλα εµφανίζεται το πρόβληµα της σύνθεσης της επιτροπής. Το κάθε
συγχωνευόµενο µέρος επιδιώκει να εκπροσωπείται στην επιτροπή της αποδεχό-
µενης εταιρείας µε περισσότερα κατά το δυνατόν άτοµα, αξιολογώντας την
εκπροσώπηση του µε τα δικά του υποκειµενικά κριτήρια. Για την επίλυση αυτού
του προβλήµατος και κυρίως στις περιπτώσεις που συγχωνεύονται συνεργατικές
εταιρείες γειτονικών κοινοτήτων, προωθήθηκε η αρχή της καθολικής εκπροσώ-
πησης. Ο αριθµός των ατόµων µε τα οποία εκπροσωπείται η κάθε κοινότητα
συµφωνείται µε βάση κυρίως το µέγεθος των συγχωνευοµένων εταιρειών. Ακο-
λούθως η συµφωνηµένη διευθέτηση εισάγεται στους κανονισµούς λειτουργίας
της αποδεχόµενης εταιρείας και αποκτά νοµική ισχύ και βαρύτητα. Η διευθέτη-
ση αυτή, που εφαρµόστηκε προφανώς για να αντιµετωπιστούν ορισµένα τοπικά
προβλήµατα και να επιταχυνθεί η υλοποίηση του προγράµµατος των συγχωνεύ-
σεων, παρουσιάζει δύο αδυναµίες.

Η πρώτη αδυναµία είναι ότι, µε την παράκαµψη του ενιαίου καταλόγου, κατά
την εκλογή της επιτροπείας της αποδεχόµενης εταιρείας, η ψήφος εκάστου
µέλους, τµηµατοποιείται υποχρεωτικά κατά κοινότητα. Η τµηµατοποίηση της
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ψήφου επιδρά αρνητικά στην επιλογή των αρίστων κατά την εκλογή της επι-
τροπείας. Ασφαλώς η ρύθµιση που έγινε θα δοκιµαστεί στο χρόνο και ανάλογα
µε τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν, θα γίνουν και οι δέουσες διορθωτικές
παρεµβάσεις από τα µέλη και τους αρµοδίους.  

Η δεύτερη αδυναµία είναι η ανάδειξη επιτροπειών µε µεγάλο αριθµό µελών.
Βέβαια αυτή η ευχέρεια προβλέπεται από τη Νοµοθεσία και συγκεκριµένα από το
άρθρο 38(γ) των Θεσµών (1), το οποίο αναφέρει ότι, η επιτροπεία θα αποτελείται
από πέντε άτοµα, όταν η εταιρεία ασκεί δραστηριότητα σε µια κοινότητα και από
περισσότερα άτοµα, όταν ασκεί δραστηριότητα πέραν της µιας κοινότητας.

Ο νοµοθέτης δεν καθορίζει τον αριθµό µελών της επιτροπείας αυθαίρετα. Θεω-
ρεί ότι ένα πενταµελές σώµα µπορεί να εκφράσει επαρκώς τα µέλη και παράλ-
ληλα διευκολύνει το σώµα αυτό να επιτελεί ευχερώς το έργο του. Οι λόγοι είναι
εµφανείς. Θέλει τις επιτροπείες των συνεργατικών εταιρειών να είναι ολιγοµε-
λείς, για να είναι ευέλικτες και να λαµβάνουν γρήγορα αποφάσεις και όχι πολυ-
µελή και δυσκίνητα σώµατα, τα οποία θα δυστοκούν και θα παραπαίουν.

Κατά συνέπεια η αύξηση του αριθµού των µελών της επιτροπείας µιας συνερ-
γατικής εταιρείας πρέπει να γίνεται µε περίσκεψη και πολλή φειδώ. Από την
εφαρµογή του προγράµµατος των συγχωνεύσεων βγαίνει εύκολα το συµπέρα-
σµα ότι τα µέλη των συγχωνευοµένων εταιρειών κατανοούν πλήρως το γράµµα
του νόµου, αλλά δεν κατανοούν το πνεύµα του νοµοθέτη. Γι’ αυτό παρατηρεί-
ται το φαινόµενο οι αποδεχόµενες εταιρείες να αυξάνουν τον αριθµό των µελών
της επιτροπείας τους κατά 100% ή και περισσότερο µερικές φορές.

Αφού επιλυθούν και τα προβλήµατα πρωτοκαθεδρίας, παρουσιάζεται το πρό-
βληµα της συγκρότησης της υπαλληλικής πυραµίδας της αποδεχόµενης εταιρεί-
ας. Όλες οι εταιρείες που θα συγχωνευτούν έχουν το δικό τους γραµµατέα και
ενδεχοµένως έχουν επίσης το δικό τους λογιστή ή και άλλο γραφειακό ή εργα-
τικό προσωπικό. Η αποδεχόµενη εταιρεία βέβαια δεν µπορεί να έχει περισσότε-
ρους από ένα γραµµατέα ή περισσότερους από ένα προϊστάµενο λογιστηρίου.
Έτσι έρχονται στην επιφάνεια οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι θέσεις γοήτρου, τα
τοπικά συµφέροντα, οι υποκειµενικές κρίσεις κ.λπ., που δυσκολεύουν τη διαδι-
κασία της συγχώνευσης, παρά το γεγονός ότι όλοι οι συντελεστές αποδέχονται

Σηµείωση 1: Άρθρο 38(γ) των Θεσµών: “ Η επιτροπεία θα αποτελείται εκ πέντε (5) µελών. Νοεί-
ται όµως ότι εις µίαν εγγεγραµµένη εταιρεία, η περιοχή των εργασιών της οποίας επεκτείνεται
πέραν της µίας κοινότητας, η επιτροπεία θα αποτελείται από τοιούτον µεγαλύτερο αριθµό µελών
ως θα προνοείται εις τους ειδικούς κανονισµούς αυτής.”
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την ορθότητα του εγχειρήµατος αυτού. Βεβαίως, τα προβλήµατα αυτά δεν
παρουσιάζονται ή είναι ολιγότερο έντονα στις περιπτώσεις, που προωθείται η
συγχώνευση ενός πολύ µικρού συνεργατικού ιδρύµατος µε µια µεγάλη εταιρεία.
Στις περιπτώσεις όµως αυτές η συγχώνευση ισοδυναµεί στην ουσία µε απλή
απορρόφηση της µικρής  από τη µεγάλη εταιρεία.   

Προβλήµατα τοπικών και άλλων παρεµφερών συµφερόντων (Παραγοντι-
σµός): Είναι ενδεχόµενο σε µια κοινότητα, που η τοπική κοινωνία είναι πολύ
κλειστή και οι συγγενικές ή και οι φιλικές σχέσεις πολύ στενές, η συνεργατική
εταιρεία να βρίσκεται, µε νόµιµες πάντα διαδικασίες, κάτω από τον έλεγχο ενός
ανθρώπου ή µιας οµάδας ανθρώπων για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Στις περι-
πτώσεις αυτές συνήθως υπάρχει η πιθανότητα να αξιοποιείται η εταιρεία προς
όφελος των παραγόντων που τη διοικούν. Η αξιοποίηση είναι δυνατόν να γίνε-
ται µε άµεσο τρόπο, όταν οι οικονοµικές δυνατότητες της εταιρείας εξαντλού-
νται επιλεκτικά για ικανοποίηση των ιδίων, των συγγενών και των φίλων τους.
Είναι επίσης ενδεχόµενο η εταιρεία να αξιοποιείται µε έµµεσο τρόπο, όπως είναι
για παράδειγµα η αποκόµιση εισοδηµάτων από καθ’ όλα  νόµιµες συµβάσεις,
που συνάπτει η εταιρεία µε τρίτους, η χρησιµοποίηση των υπηρεσιών, που προ-
σφέρει η εταιρεία για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών, που δεν έχουν
σχέση µε το συνεργατικό κίνηµα κ.α.

Είναι λοιπόν φυσικό όλοι αυτοί που ωφελούνται να θέτουν εµπόδια στην εφαρ-
µογή του προγράµµατος των συγχωνεύσεων. Οι λόγοι είναι εµφανείς. Η υλο-
ποίηση του προγράµµατος θα αφαιρέσει από τον έλεγχο τους την εταιρεία µε
αποτέλεσµα να µην ικανοποιούνται τα προσωπικά τους συµφέροντα µε τον
τρόπο και στην έκταση που επιθυµούν. Τα προβλήµατα αυτά εµφανίστηκαν και
σε άλλες χώρες στις οποίες επιχειρήθηκε η εφαρµογή προγραµµάτων συγχώ-
νευσης εταιρειών.   

Οικονοµικά προβλήµατα: Όταν οι οικονοµικοί δείκτες των µεταφερόµενων
εταιρειών είναι καλοί, τότε δεν υπάρχουν στην πραγµατικότητα οικονοµικά
προβλήµατα. Απλώς παρουσιάζονται θέµατα διαδικαστικής υφής, τα οποία αντι-
µετωπίζονται εύκολα µε την εφαρµογή των κατάλληλων τεχνοκρατικών πρα-
κτικών, οι οποίες γίνονται αποδεχτές από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.

Στην περίπτωση όµως που οι οικονοµικοί δείκτες των µεταφερόµενων εταιρει-
ών δεν είναι καλοί, τότε είναι ενδεχόµενο να γεννηθούν προβλήµατα, τα οποία
θα επηρεάσουν αρνητικά τη βιωσιµότητα της αποδεχόµενης εταιρείας. Για το
λόγο αυτό χρειάζεται σχολαστική µελέτη, για να διαφανεί, αν η αποδεχόµενη
εταιρεία µπορεί να αντιµετωπίσει τις αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις, που θα
επιφέρει η συγχώνευση.    
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Β.γ. Παραδείγµατα Συγχωνεύσεων

Η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών επεξεργάστηκε
ένα πρόγραµµα συγχωνεύσεων ανταποκρινόµενη στις ανάγκες τις εποχής µας
και στις σχετικές υποχρεώσεις που ανέλαβε η Κύπρος µε την ένταξη της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραµµα βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης του
και παρά τη βραδύτητα που παρατηρείται στην εφαρµογή του τα µέχρι σήµερα
αποτελέσµατα θεωρούνται ικανοποιητικά. Η βραδύτητα που παρατηρείται στην
εφαρµογή του προγράµµατος οφείλεται στα προβλήµατα που ανακύπτουν τα
οποία έχουν συνοψιστεί και αναλυθεί στις προηγούµενες παραγράφους.

Για σκοπούς σύγκρισης των δεδοµένων που ίσχυαν πριν από τη συγχώνευση, µε
τα δεδοµένα που διαµορφώθηκαν ύστερα από τη συγχώνευση, παρατίθενται πιο
κάτω ορισµένα παραδείγµατα από τα οποία θα µπορούσαν να εξαχθούν ενδια-
φέροντα συµπεράσµατα.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟ

Οι συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες Πλατανιστάσας, Λαγουδερών-Σαραντίου,
Ασκά και Φτερικουδίου, που βρίσκονται στην περιφέρεια Πιτσιλιάς, συγχωνεύ-
τηκαν και αποτέλεσαν το Συνεργατικό Ταµιευτήριο Πιτσιλιάς Λτδ. Οι πέντε
συνεργατικές εταιρείες των έξι κοινοτήτων πριν από τη συγχώνευση τους
παρουσίαζαν τα ακόλουθα δεδοµένα:

OIKONOMIKA ∆E∆OMENA ΣYΓXΩNEYΘEIΣΩN ETAIPEIΩN

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ Ι∆ΙΑ ΣΥΝΤ/ΤΗΣ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2005 KEΦAΛAIA ΦΕΡ/ΤΑΣ ∆/ΣΜΟΥ 2005 2005

£ 000 £ 000 % £ 000 £ 000 £ 000

ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑΣ 11.560 527 8,86 40 10.750 8.214

ΣΕΓΥΠ ΜΙΤΣΕΡΟΥ 2.542 134 10,86 20 2.356 1.080

ΛΑΓΟΥ∆ΕΡΩΝ-
ΣΑΡΑΝΤΙΟΥ 1.780 137 11,97 20 1.540 1.222

ΑΣΚΑ 1.399 34 6,33 10 1.125 465

ΦΤΕΡΙΚΟΥ∆ΙΟΥ 1.337 101 10,71 9 1.196 1.027

Από τα οικονοµικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα, διαπιστώνονται
πολλές αδυναµίες, από τις οποίες οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες: 
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Πρώτο: Η οικονοµική επιφάνεια και ο κύκλος εργασιών, όπως εκφράζονταν µε
τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων και του συνόλου του ενεργητικού όλων σχε-
δόν των εταιρειών, βρίσκονταν σε χαµηλά επίπεδα. 

∆εύτερο: Τα οικονοµικά περιθώρια για εξυπηρέτηση των µελών τους ήταν
περιορισµένα λαµβανοµένων υπόψη του ορίου δανεισµού της κάθε συνεργατι-
κής εταιρείας και του µεγέθους του δείκτη εξυπηρέτησης των µελών τους. 

Τρίτο: Ο περιορισµένος όγκος των καταθέσεων και των δανείων δεν αποτελού-
σαν  ιδιαίτερα ελκυστικό στοιχείο προσέλκυσης νέων καταθετών και νέων πελα-
τών.

Τέταρτο: Από τα οικονοµικά στοιχεία συνάγεται εύκολα ότι τα ετήσια οικονο-
µικά αποτελέσµατα της κάθε εταιρείας ήταν περιορισµένα και είχαν ποικίλες
επιπτώσεις στην αναπτυξιακή της πορεία και στον κοινωνικό της ρόλο.

∆IOIKHTIKA KAI OPΓANΩTIKA ∆E∆OMENA
ΣYΓXΩNEYΘEIΣΩN ETAIPEIΩN

∆IOIKHTIKA KAI OPΓANΩTIKA ∆E∆OMENA

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗ- ΥΠΑΛ- MHXΑΝΟΓΑΦΗΣΗ ΜΕΛΗ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΤΑ ΛΗΛΟΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑΣ 1 4 1028 ΟΧΙ 5
ΜΙΤΣΕΡΟΥ (ΣEΓYΠ) 1 2 328 ΝΑΙ 5

ΛΑΓΟΥ∆ΕΡΩΝ-
ΣΑΡΑΝΤΙΟΥ 1 2 516 ΟΧΙ 5

ΑΣΚΑ 1 1 197 ΝΑΙ 5
ΦΤΕΡΙΚΟΥ∆ΙΟΥ 1 1 367 ΝΑΙ 5

Από τα δεδοµένα του πίνακα που παρουσιάζει τα διοικητικά και οργανωτικά
στοιχεία των εταιρειών που συγχωνεύτηκαν παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

Πρώτο: Oι συνεργατικές εταιρείες πριν από τη συγχώνευση τους δεν ήταν όλες
µηχανογραφηµένες µε όλες τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις.

∆εύτερο: Σε καµιά σχεδόν συνεργατική εταιρεία δεν υπήρχαν τα περιθώρια
άσκησης εσωτερικού ελέγχου λόγω του περιορισµένου αριθµού των υπαλλήλων
τους και ασφαλώς της οικονοµικής τους στενότητας, που δεν τους επέτρεπε να
προσλάβουν το προς τούτο κατάλληλο πρόσωπο. 

Τρίτο: στις περισσότερες εταιρείες ο αριθµός των µελών ήταν πολύ περιορι-
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σµένος µε αποτέλεσµα ο κύκλος εργασιών να διατηρείται καθηλωµένος σε πολύ
χαµηλά επίπεδα.

Οι πιο πάνω αδυναµίες αλληλοεπηρεάζονταν και δηµιουργούσαν αλυσιδωτές
επιπτώσεις σε βάρος της ανάπτυξης των εταιρειών µε αποτέλεσµα η ικανοποίη-
ση των µελών και των τοπικών κοινωνιών να βαίνει συνεχώς µειούµενη. Ύστε-
ρα από τη συγχώνευση και τη δηµιουργία της νέας εταιρείας τα δεδοµένα δια-
µορφώθηκαν ως ακολούθως:

OIKONOMIKA ∆E∆OMENA NEAΣ ETAIPEIAΣ

ΕΠΩΝΥΜΙA ΕΝΕΡΓ/ΚΟ Ι∆ΙΑ ΣΥΝΤ/ΤΗΣ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΕΡ/ΤΑΣ ∆/ΣΜΟΥ 2005 2005

£ 000 £000 % £ 000 £ 000 £ 000
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΤΑΜ/ΤΗΡΙΟ
ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΤ∆. 18.618 933 9.51 70 16.967 12.008

Από τα οικονοµικά δεδοµένα της νέας εταιρείας φαίνεται ότι οι αδυναµίες που
υπήρχαν σε κάθε µια εταιρεία, όταν λειτουργούσαν  ως αυτόνοµες οικονοµικές
µονάδες, έχουν εξαλειφθεί. Ειδικότερα παρατηρούνται τα εξής:  

Πρώτο: Η οικονοµική επιφάνεια και ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας
όπως εκφράζονται µε τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων και του συνόλου του
ενεργητικού της βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα.  

∆εύτερο: Τα οικονοµικά περιθώρια για εξυπηρέτηση των µελών αναβαθµίστη-
καν κατακόρυφα. Το όριο δανεισµού της νέας εταιρείας αυξήθηκε και ο δείκτης
εξυπηρέτησης των µελών βελτιώθηκε σε σηµείο που επιτρέπεται στην εταιρεία
να εισέλθει στον κύκλο ανάπτυξης.

Τρίτο: η συγκέντρωση των καταθέσεων και των δανείων όλων των εταιρειών
στη νέα εταιρεία δηµιουργεί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις και εκπέµπει τα
αναγκαία µηνύµατα για προσέλκυση νέων καταθετών και νέων πελατών.

OPΓANΩTIKA KAI ∆IOIKHTIKA ∆E∆OMENA NEAΣ ETAIPEIAΣ

ΕΠΩΝΥΜΙA ΚΑΤΑΣΤΗ- ΥΠΑΛ- ΜΕΛΗ MHXΑΝΟ- ΜΕΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΤΑ ΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜ/ΤΗΡΙΟ
ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΤ∆. 5 10 2436 ΝΑΙ 9
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Από τα στοιχεία του πίνακα που παρουσιάζει τα διοικητικά και οργανωτικά
στοιχεία της νέας εταιρείας είναι δυνατόν να εξαχθούν αρκετά πολύ χρήσιµα
συµπεράσµατα από τα οποία τα βασικότερα είναι τα ακόλουθα:

Πρώτο: Η νέα συνεργατική εταιρεία είναι πλήρως µηχανογραφηµένη, γεγονός
που την διευκολύνει σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητας της.

∆εύτερο: Τα δέκα άτοµα του προσωπικού, που διαθέτει η εταιρεία, παράλληλα
µε τη µηχανογράφησή της, δηµιουργούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για κατα-
µερισµό της εργασίας και για εφαρµογή προγραµµάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Τρίτο: H νέα εταιρεία άρχισε τις εργασίες της µε δυόµισι περίπου χιλιάδες
µέλη. Το γεγονός αυτό συνδυαζόµενο µε τους υπόλοιπους δείκτες, οδηγεί στη
διεύρυνση των περιθωρίων ανάπτυξης της εταιρείας.

Ασφαλώς τα θετικά στοιχεία, που θα προκύψουν µακροπρόθεσµα θα είναι πολύ
περισσότερα από εκείνα, που προέκυψαν άµεσα από τη συγχώνευση. Ο κατα-
µερισµός της εργασίας θα αυξήσει την παραγωγικότητα, η εταιρεία θα πετύχει
οικονοµίες κλίµακας και ανταγωνιστικά ερείσµατα, θα έχει την ευχέρεια να
εκπαιδεύσει το προσωπικό της, να βελτιώσει τα πλεονάσµατα της, να ασκήσει
τη συνεργατική πολιτική που επιθυµεί, να προσελκύσει νέους πελάτες κ.λπ.

Τα άλλα τρία παραδείγµατα συγχωνεύσεων που ακολουθούν οδηγούν στις ίδιες
διαπιστώσεις και απολήγουν στα ίδια συµπεράσµατα.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆EYTEPO

OIKONOMIKA ∆E∆OMENA ΣYΓXΩNEYΘEIΣΩN ETAIPEIΩN

ΣYNEPΓATIKH ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι∆ΙΑ ΣΥΝΤ/ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ
ΠIΣTΩTIKH 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΕΡ/ΤΑΣ 2005 2005

ETAIPEIA £ 000 £ 000 % £ 000 £ 000

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 21.927 1.363 10,03 20.638 17.732

ΕΡΗΜΗΣ 5.056 330 9,58 4.886 4.406

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 3.753 280 14,74 3.309 2.539

ΠΑΝΩ ΚΥΒΙ∆ΩΝ 3.460 142 8,61 3.216 1.609

ΑΣΩΜΑΤΟΥ 150 50 60,24 92 80

ΣΟΥΝΙΟΥ-ΖΑΝΑΤΖΙΑΣ 422 70 41,92 331 109

ΣΩΤΗΡΑΣ 126 58 134,88 63 18

ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 9132 512 16,31 8.303 6.902

ΚΑΝΤΟΥ 181 57 53,77 93 65

ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ 157 42 87,50 95 28

∆IOIKHTIKA KAI OPΓANΩTIKA ∆E∆OMENA ΣYΓXΩNEYΘEIΣΩN ETAIPEIΩN

ΣYNEPΓATIKH KATAΣTH- YΠAΛ- MEΛH MHXANO- MEΛH
ΠIΣTΩTIKH MATA ΛHΛOI ΓPAΦHΣH EΠITPOΠHΣ

ETAIPEIA

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1 12 ΝΑΙ 5

ΕΡΗΜΗΣ 1 3 728 ΝΑΙ 5

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1 3 992 ΝΑΙ 5

ΠΑΝΩ ΚΥΒΙ∆ΩΝ 1 3 678 ΟΧΙ 5

ΑΣΩΜΑΤΟΥ 1 1 153 ΟΧΙ 5

ΣΟΥΝΙΟΥ-ΖΑΝΑΤΖΙΑΣ 1 1 232 ΟΧΙ 5

ΣΩΤΗΡΑΣ 1 1 78 ΟΧΙ 5

ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 1 4 1138 ΝΑΙ 5

ΚΑΝΤΟΥ 1 1 135 ΟΧΙ 5

ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ 1 1 46 ΟΧΙ 5
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OIKONOMIKA ∆E∆OMENA NEAΣ ETAIPEIAΣ

EΠΩNYMIA ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι∆ΙΑ ΣΥΝΤ/ΤΗΣ OPIO ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ
ETAIPEIAΣ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΕΡ/ΤΑΣ ∆/ΣMOY

£ 000 £ 000 % £ 000 £ 000 £ 000

ΣΠΕ ΚΟΥΡΙΟΥ 44.364 3.018 12,01 100 41.026 33.488

∆IOIKHTIKA KAI OPΓANΩTIKA ∆E∆OMENA NEAΣ ETAIPEIAΣ

EΠΩNYMIA KATAΣTH- YΠAΛ- MEΛH MHXANO- MEΛH
ETAIPEIAΣ MATA ΛHΛOI ΓPAΦHΣH EΠITPOΠHΣ

ΣΠΕ ΚΟΥΡΙΟΥ 10 29 7.070 ΝΑΙ 14

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ TPITO

OIKONOMIKA ∆E∆OMENA ΣYΓXΩNEYΘEIΣΩN ETAIPEIΩN

ΣYNEPΓATIKH ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι∆ΙΑ ΣΥΝΤ/ΤΗΣ OPIO ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ

ΠIΣTΩTIKH 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΕΡ/ΤΑΣ ∆/ΣMOY

ETAIPEIA £ 000 £ 000 % £ 000 £ 000 £ 000

ΑΓΓΛΙΣΙ∆ΩΝ 13.104 608 6,69 30 12.112 9.882

ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ 8.087 292 5,99 15 7.547 5.483

ΜΑΖΩΤΟΥ 6.437 365 11,43 30 5.879 2.109

ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ 4.264 190 7,75 20 3.912 2.414

ΑΛΑΜΙΝΟΥ 2.228 109 9,95 10 2.040 851

ΚΙΒΙΣΙΛΙΟΥ 868 11 2,96 5 850 332
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OIKONOMIKA ∆E∆OMENA ΣYΓXΩNEYΘEIΣΩN ETAIPEIΩN

EΠΩNYMIA KATAΣTH- YΠAΛ- MEΛH MHXANO- MEΛH
ETAIPEIAΣ MATA ΛHΛOI ΓPAΦHΣH EΠITPOΠHΣ

ΑΓΓΛΙΣΙ∆ΩΝ 1 5 986 ΝΑΙ 5

ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ 1 3 648 ΝΑΙ 5

ΜΑΖΩΤΟΥ 1 3 489 ΝΑΙ 5

ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ 1 2 485 ΝΑΙ 5

ΑΛΑΜΙΝΟΥ 1 2 295 ΝΑΙ 5

ΚΙΒΙΣΙΛΙΟΥ 1 1 296 ΟΧΙ 5

OIKONOMIKA ∆E∆OMENA NEAΣ ETAIPEIAΣ

EΠΩNIMIA ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι∆ΙΑ ΣΥΝΤ/ΤΗΣ OPIO ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ

ETAIPEIAΣ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΕΡ/ΤΑΣ ∆/ΣMOY

£ 000 £ 000 % £ 000 £ 000 £ 000

ΣΠΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 34.970 1.575 7,68 50 32.340 21.071

∆IOIKHTIKA KAI OPΓANΩTIKA ∆E∆OMENA NEAΣ ETAIPEIAΣ

EΠΩNYMIA KATAΣTH- YΠAΛ- MEΛH MHXANO- MEΛH
ETAIPEIAΣ MATA ΛHΛOI ΓPAΦHΣH EΠITPOΠHΣ

ΣΠΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 6 16 3.145 ΝΑΙ 11
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ TETAPTO

OIKONOMIKA ∆E∆OMENA ΣYΓXΩNEYΘEΣEΩN ΣYNEPΓATIKΩN ETAIPEIΩN

ΣYNEPΓATIKH ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι∆ΙΑ ΣΥΝΤ/ΤΗΣ OPIO ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ

ΠIΣTΩTIKH 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΕΡ/ΤΑΣ ∆/ΣMOY

ETAIPEIA £ 000 £ 000 % £ 000 £ 000 £ 000

ΤΣΑ∆ΑΣ 4.773 240 10,36 15 4.434 1.652

ΧΟΥΛΟΥ 4.245 372 15,28 20 3.734 2.853

ΛΕΤΥΜΠΟΥ 3.033 143 8,13 10 2.788 1.683

ΚΑΛΛΕΠΕΙΑΣ 2.539 106 6,99 20 2.342 1.103

ΛΕΜΟΝΑΣ 149 45 52,94 3 91 92

∆IOIKHTIKA KAI OPΓANΩTIKA ΣYΓXΩNEYΘEIΣΩN ETAIPEIΩN

ΣYNEPΓATIKH KATAΣTH- YΠAΛ- MEΛH MHXANO- MEΛH
ΠIΣTΩTIKH MATA ΛHΛOI ΓPAΦHΣH EΠITPOΠHΣ

ETAIPEIA

ΤΣΑ∆ΑΣ 1 3 874 ΝΑΙ 5

ΧΟΥΛΟΥ 1 2 750 ΟΧΙ 5

ΛΕΤΥΜΠΟΥ 1 2 580 ΟΧΙ 5

ΚΑΛΛΕΠΕΙΑΣ 1 1 560 ΟΧΙ 5

ΛΕΜΟΝΑΣ 1 1 75 ΟΧΙ 5

OIKONOMIKA ∆E∆OMENA NEAΣ ETAIPEIAΣ

EΠΩNYMIA ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι∆ΙΑ ΣΥΝΤ/ΤΗΣ OPIO ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ
ETAIPEIAΣ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΕΡ/ΤΑΣ ∆/ΣMOY

£ 000 £ 000 % £ 000 £ 000 £ 000

ΣΠΕ ΣTAYPOΣ

«ΣTAYPOΣ

MYNΘHΣ» 14.739 906 11,7 40 13.389 7.383
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OIKONOMIKA ∆E∆OMENA ΣYΓXΩNEYΘEIΣΩN ETAIPEIΩN

EΠΩNYMIA KATAΣTH- YΠAΛ- MEΛH MHXANO- MEΛH
ETAIPEIAΣ MATA ΛHΛOI ΓPAΦHΣH EΠITPOΠHΣ

ΣΠE ΣTAYPOΣ

«ΣTAYPOΣ

MYNΘHΣ» 5 9 2.839 ΝΑΙ 9
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AΓIOΣ AMBPOΣIOΣ: EΞI ΣYNEPΓATIKEΣ ETAIPEIEΣ

Mια από τις κοινότητες της κατεχόµενης Κύπρου στις οποίες το συνεργατι-
κό πνεύµα κυριαρχούσε σε όλες τις µορφές της οικονοµικής δραστηριό-

τητας των κατοίκων, ήταν ο Άγιος Αµβρόσιος της επαρχίας της Κερύνειας. Οι
φιλοπρόοδοι κάτοικοι της, ιεραρχώντας τις ανάγκες τους, ίδρυσαν σταδιακά τις
ακόλουθες συνεργατικές εταιρείες.
• Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αγίου Αµβροσίου: Ιδρύθηκε το 1936 µε

πρώτη αποστολή να απαλλάξει τους κατοίκους από τη µάστιγα των τοκο-
γλύφων. 

• Συνεργατική Εταιρεία Ελαιοπαραγωγών: Ιδρύθηκε το 1939 µε σκοπό να
διευκολύνει τους ελαιοπαραγωγούς και να περιφρουρήσει το εισόδηµα τους.

• Συνεργατική Εταιρεία Αλευροποιίας: Ιδρύθηκε γύρω στο 1940 µε σκοπό
να απαλλάξει τους κατοίκους από τις αναγκαίες µετακινήσεις τους σε άλλες
περιοχές που διέθεταν αλευρόµυλους.

• Συνεργατική Εταιρεία Χρυσοµηλοπαραγωγών: Ιδρύθηκε το 1943 για να
εµπορεύεται τα χρυσόµηλα προς όφελος των χρυσοµηλοπαραγωγών των
κοινοτήτων Αγίου Αµβροσίου, Χάρτζιας και Καλογραίας.

• Συνεργατικό Παντοπωλείο Αγίου Αµβροσίου: Ιδρύθηκε το 1949 και µε τα
δύο καταστήµατα του εξυπηρετούσε παραδειγµατικά τον τοπικό πληθυσµό.

• Συνεργατική Εταιρεία Μεταφορών: Ιδρύθηκε το 1949 για να διευκολύνει
τη διακίνηση προσώπων και εµπορευµάτων.

Το 1974, τα τουρκικά στρατεύµατα έδιωξαν τους κατοίκους και κατάστρεψαν
και ξερίζωσαν από την κοινότητα τον πρωτοφανή αυτό συνεργατικό οργασµό.

EÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙË Û˘ÁÎÔÌÈ‰‹ ÙˆÓ ¯Ú˘ÛÔÌ‹ÏˆÓ (¶ËÁ‹: www.kypros.org/)
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“Γνώση και ενότητα είναι
δύναµη. H δύναµη,
που καθοδηγείται από τη γνώση
είναι ευτυχία. Eυτυχία
είναι ο τελικός σκοπός της
δηµιουργίας.” 

William King(1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ TETAPTO

ΣYNEPΓATIKH EKΠAI∆EYΣH

Σηµείωση 1. William King (1786-1865): Γεννήθηκε στο Μπράιτον του Ηνωµένου Βασιλείου.
Σπούδασε φιλοσοφία, Θεολογία, Μαθηµατικά και αργότερα Ιατρική. Θεωρείται ένας από τους
βασικούς πρόδροµους του συνεργατικού κινήµατος. Οι ιδέες του, όπως και οι ιδέες του Robert
Owen, επηρέασαν τους πρωτεργάτες του Rochdale, όπως και τη συνεργατική σκέψη σε διεθνές
επίπεδο. 
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H ΠPΩTH ΣYNEPΓATIKH EΦHMEPI∆A

Ηπρώτη συνεργατική εφηµερίδα κυκλοφόρησε την πρώτη Μαΐου του 1828
από τον William King, στο Μπράιτον του Ηνωµένου Βασιλείου. Ο

William King (1786-1865), που επηρεάστηκε βαθιά από τις ιδέες του Robert
Owen (1771-1858), προσπάθησε να εισαγάγει το συνεργατικό θεσµό στην
περιοχή του πολύ νωρίτερα από την εκδήλωση της συνεργατικής δραστηριότη-
τας των ∆ίκαιων Σκαπανέων του Rochdale. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση 300
συνεταιρισµών και καλλιέργησε τις ιδέες του στην ευρύτερη κοινωνία του
Μπράιτον.

Μεταξύ των προσπαθειών του περιλαµβάνεται και η κυκλοφορία της εφηµερί-
δας “Ο Συνεργατιστής”. Η εφηµερίδα απόκτησε ευρεία κυκλοφορία και συνέ-
βαλε στην ανάδυση του συνεργατικού ιδεώδους. Στην κορυφή της πρώτης σελί-
δας της πρώτης έκδοσης (φωτογραφία) δεσπόζει το µήνυµα: “Η γνώση και η
ενότητα είναι δύναµη. Η δύναµη που καθοδηγείται από τη γνώση είναι ευτυχία.
Ευτυχία είναι ο τελικός σκοπός της δηµιουργίας.”
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ TETAPTO

ΣYNEPΓATIKH EKΠAI∆EYΣH

H αναβάθµιση της συνεργατικής ταυτότητας της κάθε συνεργατικής
εταιρείας και η ενίσχυση της επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας της,
προϋποθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και τη σωστή πληροφόρη-

ση, πρώτα όλων των εµπλεκοµένων και ακολούθως ολόκληρης της κοινωνίας.
Η εκπαίδευση και η πληροφόρηση αποκτούν σήµερα ιδιαίτερη σηµασία, γιατί
συνδέονται άµεσα µε την ίδια την επιβίωση, αλλά και την ανάπτυξη των συνερ-
γατικών εταιρειών. Άλλωστε, στο επίπεδο των εταιρειών κεφαλαίου η εκπαί-
δευση, στους τοµείς που αφορούν την κάθε µια, είναι συνεχής, αενάως βελτιού-
µενη, συστηµατική και αδιάλειπτη. Βεβαίως, στην περίπτωση των εταιρειών
κεφαλαίου, η εκπαίδευση έχει µόνο οικονοµοτεχνικό χαρακτήρα και ο τελικός
σκοπός είναι η αύξηση της κερδοφορίας τους. Στο συνεργατισµό η εκπαίδευση,
πέραν από τον οικονοµοτεχνικό έχει και ιδεολογικό χαρακτήρα και στοχεύει
στην ενίσχυση των δυνατοτήτων για καλύτερη εξυπηρέτηση των µελών και της
κοινωνίας.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Είναι πραγµατικά εκπληκτικό, πως (;) οι είκοσι οκτώ ∆ίκαιοι Σκαπανείς του
Rochdale του Ηνωµένου Βασιλείου, που πρώτοι διατύπωσαν τις Συνεργατικές
Αρχές, συµπεριέλαβαν µεταξύ αυτών και την Αρχή, που αφορούσε την εκπαί-
δευση. Είναι εκπληκτικό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, πτωχότατοι και καταπιεσµέ-
νοι από την κοινωνική αδικία, υφαντεργάτες στο επάγγελµα, χωρίς καµιά ιδιαί-
τερη µόρφωση ή συνεργατική παιδεία, διείδαν τη σηµασία της εκπαίδευσης και
την συµπεριέλαβαν µεταξύ των επτά Αρχών, οι οποίες έµελλε να αλλάξουν το
ρουν της παγκόσµιας κοινωνικής και οικονοµικής ιστορίας.

Η προώθηση της εκπαίδευσης συµπεριλήφθηκε ακολούθως και στο αναθεωρη-
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µένο κείµενο των Συνεργατικών Αρχών, που τέθηκε σε εφαρµογή από τη ∆ιεθνή
Συνεταιριστική Ένωση το 1937. Το 1966, η ∆ιεθνής Συνεταιριστική Ένωση, στο
συνέδριο της που έγινε στη Βιέννη, εκσυγχρόνισε και επαναδιατύπωσε τις Συνερ-
γατικές Αρχές. Περίοπτη θέση στο νέο κείµενο κατέλαβε η Αρχή που προέβλεπε
την προώθηση της εκπαίδευσης, όπου σηµειωνόταν µάλιστα ότι η εκπαίδευση
αποτελεί υποχρέωση για τις συνεργατικές εταιρείες. Συγκεκριµένα η πέµπτη Συν-
εργατική Αρχή που συµπεριλαµβάνεται σε εκείνο το κείµενο, αναφέρει τα ακό-
λουθα: “Όλες οι συνεργατικές εταιρείες πρέπει (οφείλουν) να λαµβάνουν
µέτρα για την εκπαίδευση των µελών, των διευθυντών, των υπαλλήλων τους
και ευρύτερα του κοινού στις Αρχές και τις τεχνικές του συνεργατισµού, της
οικονοµίας και της δηµοκρατίας.”

Στο Συνέδριο της  ∆ιεθνούς  Συνεταιριστικής Ένωσης, που έγινε στο Μάντσε-
στερ του Ηνωµένου Βασιλείου το 1995, οι Συνεργατικές Αρχές τροποποιήθηκαν
και συµπεριλήφθηκαν στη ∆ήλωση Συνεργατικής Ταυτότητας. Η  Συνεργατική
Αρχή, που αναφέρεται στην εκπαίδευση διασαφηνίζεται και διευρύνεται ακόµα
περισσότερο. Συγκεκριµένα η Αρχή αυτή, που φέρει τον τίτλο “εκπαίδευση,
κατάρτιση και πληροφόρηση,” αναφέρει τα εξής:

“Οι συνεργατικές εταιρείες εξασφαλίζουν εκπαίδευση και κατάρτιση για τα
µέλη, τους αιρετούς αντιπροσώπους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους
τους, έτσι ώστε να µπορούν να συµµετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη των
συνεργατικών εταιρειών τους. Ενηµερώνουν το κοινό, ειδικότερα τη νέα
γενιά και τους ηγέτες της κοινής γνώµης, για τη φύση του συνεργατισµού
και τα ωφελήµατα που προσφέρει.”  

Οι ∆ίκαιοι Σκαπανείς του Rochdale εκτίµησαν σωστά την τεράστια δύναµη που
παρέχει η γνώση και µε διάφορους τρόπους προσπάθησαν να προωθήσουν την
εκπαίδευση µεταξύ των µελών του καταναλωτικού συνεταιρισµού που ίδρυσαν,
αλλά και των µελών της τοπικής κοινωνίας στην οποία ζούσαν. Αναφέρεται σχε-
τικά ότι από το 1852 διέθεταν το 2,5% των πλεονασµάτων της εταιρείας τους για
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ήδη όµως από το 1850 είχαν ιδρύσει και συντηρούσαν
ένα σχολείο µε σκοπό να προωθήσουν τη µάθηση στη νεολαία. Λίγο αργότερα
διέθεσαν µια αίθουσα στην οποία κάθε Πέµπτη και Κυριακή, άτοµα 14 ως 40
ετών µπορούσαν να εκπαιδεύονται αµοιβαία. Προώθησαν επίσης τη διοργάνωση
νυκτερινών µαθηµάτων για φιλολογικές και επιστηµονικές σπουδές και µάλιστα
σε µια περίοδο, που η βραδινή εκπαίδευση ήταν εντελώς άγνωστη. (1)

Σηµείωση 1. Holyoake, C.J. The History of the Rochdale Pioneers
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Αργότερα οι ιδρυτές του γερµανικού συνεργατικού κινήµατος και ιδιαίτερα ο
Raifeissen, που ίδρυσε το συνεργατικό πιστωτικό κίνηµα της Γερµανίας, ακο-
λούθησαν την ίδια πορεία µε τους πρωτεργάτες του Rochdale. Στον ελλαδικό
χώρο, η Κοινή Συντροφία και Αδελφότητα των Αµπελακίων, που ιδρύθηκε το
1778 και αποτελούσε µια µορφή συνεργατικής εταιρείας, µεριµνούσε για την
εκπαίδευση και επιµόρφωση των κατοίκων της κοινότητας. Το έργο που επιτέ-
λεσε στον τοµέα της εκπαίδευσης ήταν τόσο ευρύ και σηµαντικό, που προσέ-
δωσε στα Αµπελάκια τον χαρακτήρα του πνευµατικού και πολιτιστικού κέντρου
της περιοχής.

Στην Κύπρο, η Χωρική Τράπεζα Λευκονοίκου, που θεωρείται η πρώτη οργανω-
µένη συνεργατική εταιρεία στον κυπριακό χώρο, προωθούσε συστηµατικά την
πνευµατική αναβάθµιση των µελών της. Ο αείµνηστος πρώτος γραµµατέας της
εταιρείας, Μάρκος Χαραλάµπους, επιλέγηκε µάλιστα από την αποικιοκρατική
διοίκηση και δίδαξε τη συνεργατική πρακτική στους µαθητές της Γεωργικής
Σχολής, που έδρευε τότε στη Λευκωσία. Γενικά, τα συνεργατικά κινήµατα όλων
των χωρών του κόσµου θεωρούσαν την προώθηση της εκπαίδευσης ως ένα από
τα κυρίαρχα καθήκοντα τους και κατέβαλλαν τις δέουσες προσπάθειες για την
εµπέδωση και αναβάθµισή της. 

Β. ΟΙ ∆ΥΟ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Η συνεργατική εκπαίδευση δεν έχει µονοδιάστατη µορφή, όπως συµβαίνει µε
την εκπαίδευση που γίνεται στις εταιρείες κεφαλαίου. Στις εταιρείες κεφαλαίου,
ο τελικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η µεγιστοποίηση των κερδών. Γι’ αυτό
περιστρέφεται γύρω από την εντατικοποίηση του συνδυασµού των συντελεστών
της παραγωγής και κυρίως του συντελεστή εργασία, την ωραιοποίηση των
παραγοµένων αγαθών και των προσφεροµένων υπηρεσιών, την προσέλκυση
του πελάτη µε κάθε τρόπο, την αξιοποίηση των µεθόδων που προσφέρει η οικο-
νοµική επιστήµη στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, την εφαρ-
µογή των κανόνων του σύγχρονου µάρκετινγκ κ.λπ. Έτσι η εκπαίδευση προ-
σφέρεται κατά κανόνα σε όλη την πυραµίδα των εργαζοµένων στην επιχείρηση. 

Αντίθετα η εκπαίδευση στις συνεργατικές εταιρείες δεν απευθύνεται, ή δεν θα
πρέπει να απευθύνεται, µόνο στην υπαλληλική πυραµίδα. Απευθύνεται ταυτό-
χρονα στους ιδιοκτήτες των εταιρειών που είναι τα µέλη, αλλά και στους υπό-
λοιπους πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή των “εν δυνάµει” µελών.
Θα µπορούσε να λεχθεί ότι η συνεργατική εκπαίδευση έχει κάθετη και οριζόντια
διάταξη. 
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Από απόψεως περιεχοµένου, η συνεργατική εκπαίδευση κινείται σε δύο παράλ-
ληλους άξονες. Στον ένα άξονα κινείται η ιδεολογική εκπαίδευση και στον άλλο
άξονα η οικονοµοτεχνική εκπαίδευση.

Ιδεολογική Συνεργατική Εκπαίδευση: Τα συνεργατικά κινήµατα αποτελούν
στην ουσία τους κοινωνικά ρεύµατα και κατά συνέπεια βασίζουν την ύπαρξη
τους στη δική τους συγκεκριµένη ιδεολογική πλατφόρµα. Η ιδεολογική πλατ-
φόρµα καθορίζεται από τις Συνεργατικές Αξίες και τις Συνεργατικές Αρχές, οι
οποίες συνθέτουν την ταυτότητα των συνεργατικών εταιρειών. Συνεπώς το επί-
κεντρο της ιδεολογικής συνεργατικής εκπαίδευσης είναι οι Συνεργατικές Αξίες,
οι Συνεργατικές Αρχές και τα απορρέοντα από αυτές θέµατα συναφούς περιε-
χοµένου. Συνοπτικά, η ιδεολογική συνεργατική εκπαίδευση εστιάζεται στα πιο
κάτω θέµατα:

α. Στην ανάλυση και διάδοση των Συνεργατικών Αρχών και των Συνεργατικών
Αξιών.

β. Στην ιστορική τεκµηρίωση του ανθρωπιστικού έργου, που προσφέρεται από
το συνεργατικό κίνηµα.

γ. Στους σκοπούς που επιδιώκονται µε την εφαρµογή του συνεργατικού θεσµού
σε µια κοινωνία.

δ. Στον οικονοµικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο, που διαδραµατίζουν οι
συνεργατικές εταιρείες.

ε. Στη συµβολή του συνεργατισµού στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

στ.Στους κανόνες λειτουργίας των συνεργατικών εταιρειών. 
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ζ. Στους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργατική ανάπτυξη. 

η. Στη συµβολή των συνεργατικών εταιρειών στην οικονοµική ανάπτυξη και
στη βελτίωση των επιµέρους δεικτών της οικονοµίας.

θ. Στο ρόλο που διαδραµάτισαν οι συνεργατικές εταιρείες στη διαφοροποίηση
του κοινωνικού ιστού και στην εξυγίανση των άλλων κοινωνικών θεσµών.  

ι. Στη  συµβολή των συνεργατικών εταιρειών στην εδραίωση και περιφρούρη-
ση της κοινωνικής συνοχής κ.λπ.    

Η ιδεολογική εκπαίδευση ακολουθεί οριζόντια και κάθετη πορεία. Οριζόντια
απευθύνεται στα µέλη των συνεργατικών εταιρειών και στο ευρύτερο κοινωνι-
κό σύνολο και κάθετα στο διοικητικό συµβούλιο και την υπαλληλική πυραµίδα. 

Οικονοµοτεχνική ή Τεχνοκρατική Συνεργατική Εκπαίδευση: Η Οικονοµο-
τεχνική Συνεργατική Εκπαίδευση έχει σκοπό να βελτιώσει το γνωσιολογικό
υπόβαθρο του ατόµου και τις επαγγελµατικές του δυνατότητες µε την καλύτερη
χρησιµοποίηση των κανόνων της οικονοµικής επιστήµης, τη γνώση και εφαρ-
µογή της σύγχρονης τεχνολογίας, την απόκτηση δεξιοτήτων για εφαρµογή σύγ-
χρονων µεθόδων διεύθυνσης και διοίκησης κ.λπ. Γενικά στοχεύει να αναβαθµί-
σει το σύστηµα εισροών της συνεργατικής εταιρείας, να βελτιώσει τη διαδικα-
σία παραγωγής και να καταστήσει αποτελεσµατικότερες τις µεθόδους διαχείρι-
σης των εκροών.
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Η Οικονοµοτεχνική Συνεργατική Εκπαίδευση απευθύνεται κυρίως στην υπαλ-
ληλική πυραµίδα, λιγότερο στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και πολύ
περιορισµένα στα µέλη της εταιρείας.  Τα θέµατα της εκπαίδευσης, που έχουν
σχέση µε τα µέλη, αναφέρονται βασικά στην απόκτηση των κατάλληλων δυνα-
τοτήτων για εφαρµογή των υποδείξεων, που προβλέπονται στη δεύτερη και
τρίτη Συνεργατική Αρχή και αφορούν το δηµοκρατικό έλεγχο της εταιρείας από
τα µέλη και την οικονοµική συµµετοχή τους στα εταιρικά δρώµενα.

Τα συνήθη οικονοµικά και τεχνικά θέµατα, τα οποία αποτελούν το αντικείµενο
της οικονοµοτεχνικής εκπαίδευσης, αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

α. Τη σύγχρονη οργάνωση και τη σωστή στελέχωση των συνεργατικών εται-
ρειών.

β. Την εκµάθηση νέων τρόπων διεύθυνσης και διοίκησης.

γ. Την εφαρµογή µεθόδων για αύξηση της απόδοσης της εργασίας και των
άλλων συντελεστών της παραγωγής, µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικό-
τητας και τη µείωση του κόστους παραγωγής προς όφελος της εταιρείας και
των µελών.

δ. Την εκµάθηση της νέας τεχνολογίας και ιδιαίτερα τη χρήση και τη σωστή
αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των λογισµικών προγραµ-
µάτων.

ε. Την ορθολογική οργάνωση των επιµέρους τµηµάτων της συνεργατικής εται-
ρείας, όπως είναι το λογιστήριο, το τµήµα µάρκετινγκ κ.λπ.

στ.Την προσαρµογή στα νέα δεδοµένα, που αναφύονται από το συνεχώς µετα-
βαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον κ.λπ.

Η Ιδεολογική και η Οικονοµοτεχνική ή Τεχνοκρατική Συνεργατική Εκπαίδευση
πρέπει να προσφέρονται παράλληλα και να καταλήγουν στην επίτευξη του ίδιου
σκοπού, που είναι η σφαιρική εκπαίδευση και ενηµέρωση όλου του φάσµατος
των εκπαιδευοµένων. Όπως είναι διαµορφωµένο σήµερα το οικονοµικό και κοι-
νωνικό περιβάλλον, η µονόπλευρη εκπαίδευση δεν είναι αρκετή για να βοηθή-
σει στην αντιµετώπιση των διαφόρων οικονοµικών προβληµάτων από τη µια και
από την άλλη να συµβάλει στη συνεργατικά ορθή εξυπηρέτηση των µελών και
της κοινωνίας.

Σε περίπτωση που δοθεί βαρύτητα µόνο στην Ιδεολογική Συνεργατική Εκπαί-
δευση και υποβαθµιστεί η Τεχνοκρατική Εκπαίδευση, τότε η Συνεργατική Εται-
ρεία, ως επιχείρηση, είναι δύσκολο να επιβιώσει. Τα παλαιότερα συστήµατα
εφοδιασµού, παραγωγής και διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών δεν οδηγούν
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σήµερα, ούτε σε αποτελέσµατα που ικανοποιούν τα µέλη, ούτε δηµιουργούν τις
προϋποθέσεις επιτυχούς αντιµετώπισης των δυσκολιών που απορρέουν από το
έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επίσης, τα πεπαλαιωµένα συστήµατα οργά-
νωσης, διοίκησης, διεύθυνσης και ελέγχου χωρίς τις αναγκαίες τοµές, που επι-
βάλλει η σηµερινή πραγµατικότητα είναι αναποτελεσµατικά και ξεπερασµένα.
Η συνεργατική εταιρεία, που µένει προσκολληµένη στα συστήµατα αυτά, είναι
καταδικασµένη να απαξιωθεί από τα µέλη της και να οδηγηθεί στον οικονοµικό
µαρασµό και στη διάλυση.

Όπως έχει σηµειωθεί και σε άλλα σηµεία της παρούσας µελέτης, οι συνεργατι-
κές εταιρείες έχουν ως πρώτιστη αποστολή την εξυπηρέτηση των οικονοµικών
αναγκών και την προαγωγή των οικονοµικών συµφερόντων των µελών τους. Η
Ιδεολογική Ενηµέρωση από µόνη της είναι αδύνατο να συµβάλει ικανοποιητικά
στην δέουσα ανταπόκριση των συνεργατικών εταιρειών στην ύψιστη αυτή υπο-
χρέωση. Είναι επίσης αδύνατο να επηρεάσει ευµενώς και στον επιθυµητό βαθµό
τα µέλη, τα “εν δυνάµει µέλη” και την κοινωνία ευρύτερα.

Σε περίπτωση που προωθείται µόνο η Οικονοµοτεχνική ή Τεχνοκρατική Συνερ-
γατική Εκπαίδευση, τα αποτελέσµατα δεν θα είναι και πάλι ενθαρρυντικά. Η
συνεργατική εταιρεία κινδυνεύει να απολέσει το συνεργατικό χαρακτήρα της
και να µετατραπεί ουσιαστικά σε εταιρεία κεφαλαίου. Η απώλεια του συνεργα-
τικού χαρακτήρα της, θα της αφαιρέσει σηµαντικά ανταγωνιστικά ερείσµατα
και θα την οδηγήσει στη δύνη του σκληρού ανταγωνισµού της ελεύθερης αγο-
ράς. Τα µέλη της θα µετατραπούν σε απλούς πελάτες, που θα ενδιαφέρονται
µόνο να αξιοποιήσουν την εταιρεία προς ίδιο όφελος. Η συνεργατική αλληλεγ-
γύη, η αυτοβοήθεια, η αλληλοβοήθεια και τα άλλα συνεργατικά ιδανικά θα εξα-
φανιστούν και η µόνη σχέση, που θα συνδέει το µέλος µε την εταιρεία, θα είναι
η οικονοµική σκοπιµότητα και τίποτε περισσότερο. Η υποχρέωση της µάλιστα
να εφαρµόζει τη συνεργατική νοµοθεσία, ενώ θα λειτουργεί ως εταιρεία κεφα-
λαίου, ενδεχοµένως να της δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα, που να την οδη-
γούν σε µειονεκτική θέση σε σχέση µε τις ανταγωνιστικές οµοειδείς επιχειρή-
σεις του ιδιωτικού τοµέα.

Είναι σαφές ότι η παράλληλη και ταυτόχρονη προώθηση της ιδεολογικής και
της τεχνοκρατικής εκπαίδευσης, θα αναβαθµίσει τη συνεργατική ταυτότητα των
συνεργατικών εταιρειών και θα βελτιώσει την επιχειρηµατική ανταγωνιστικό-
τητα τους. Κυρίως όµως θα συµβάλει στον εκσυγχρονισµό των συνεργατικών
εταιρειών και στη συνοχή των µελών σε περιπτώσεις που σηµειωθούν γεγονό-
τα, που προκαλούν τριγµούς στον κοινωνικό και οικονοµικό περίγυρο.
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Γ. ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Στις προοδευµένες χώρες όπου αναγνωρίζεται συνειδητά και έµπρακτα η χρη-
σιµότητα του συνεργατικού θεσµού και λειτουργούν ανεπτυγµένα συνεργατικά
κινήµατα, η συνεργατική εκπαίδευση προσφέρεται κυρίως από το κράτος, τους
αρµόδιους συνεργατικούς φορείς και από τις µεγάλες συνεργατικές εταιρείες. Η
συµβολή της πολιτείας στη συνεργατική εκπαίδευση αποτελεί κρατική υποχρέ-
ωση, που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Η σύσταση 193/2002, που εξέδω-
σε η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας για την προαγωγή των συνεταιρισµών, η
οποία δεσµεύει όλα τα κράτη µέλη της, τονίζει µε ιδιαίτερη έµφαση αυτή την
υποχρέωση.(1) Το κράτος παρέχει συνεργατική παιδεία σε όλο το φάσµα της κοι-
νωνίας κυρίως µέσω των δηµοσίων σχολείων όλων των επιπέδων. 

Στη δηµοτική εκπαίδευση ο µαθητής εξοικειώνεται µε πολύ απλουστευµένες
συνεργατικές έννοιες. Συµµετέχει επίσης σε οµαδικές δραστηριότητες, που
βασίζονται στη συνεργασία και έχουν σκοπό να προαγάγουν τη συλλογικότητα
και την κοινή δράση για το κοινό καλό. Στη µέση εκπαίδευση και ιδιαίτερα στα
επαγγελµατικά, τα οικονοµικά και τα πολυκλαδικά λύκεια, προσφέρεται συστη-
µατική συνεργατική εκπαίδευση, που έχει στόχο να προετοιµάσει τους µαθητές,
για να εργαστούν στις συνεργατικές εταιρείες. Στην ανώτερη και ανώτατη βαθ-
µίδα της παιδείας, η συνεργατική εκπαίδευση είναι βαθύτερη και καλύπτει τόσο
τη συνεργατική φιλοσοφία όσο και τη συνεργατική πρακτική. Αποσκοπεί να
προετοιµάσει τους εκπαιδευόµενους, για να αναλάβουν ανώτερες και ανώτατες
συνεργατικές θέσεις.

Παράλληλα µε την εκπαίδευση, που παρέχεται στα δηµόσια εκπαιδευτήρια, οι
διάφοροι κρατικοί φορείς, που έχουν θεσµική σχέση µε το συνεργατικό κίνηµα,
προσφέρουν συνεργατική εκπαίδευση κυρίως στους συνεργατικούς υπαλλήλους.
Η εκπαίδευση αυτή έχει συνήθως οικονοµοτεχνική κατεύθυνση και προσφέρεται
είτε άµεσα είτε µέσω των συνεργατικών εταιρειών. Τέτοιοι φορείς είναι οι επο-
πτικές αρχές του συνεργατικού κινήµατος, οι υπηρεσίες του κράτους, που έχουν
αποστολή να αναπτύξουν το εργατικό δυναµικό, να ενισχύσουν τις µικροµεσαί-
ες επιχειρήσεις, να αναζωογονήσουν την ύπαιθρο κ.λπ.

Παράλληλα µε τη συνεργατική εκπαίδευση, που παρέχεται από το κράτος, οι
συνεργατικές εταιρείες εργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση. Το κύριο βάρος
της συνεργατικής εκπαίδευσης αναλαµβάνεται από τις συνεργατικές συνοµο-
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σπονδίες. Οι συνοµοσπονδίες συντονίζουν τις συνεργατικές εταιρείες και προ-
σφέρουν στους υπαλλήλους τους οικονοµοτεχνική εκπαίδευση, αλλά παράλλη-
λα µεριµνούν για την ιδεολογική διαπαιδαγώγηση των ιδίων, των αιρετών οργά-
νων, των µελών και της ευρύτερης κοινωνίας. Το εκπαιδευτικό έργο των συνο-
µοσπονδιών είναι επιλεκτικό, εξαιρετικά προσεγµένο, συνεχές και αδιάλειπτο.

Οι τοπικές συνεργατικές εταιρείες προσφέρουν κυρίως στους υπαλλήλους τους
οικονοµοτεχνική εκπαίδευση. Ο κύριος σκοπός της εκπαίδευσης αυτής είναι η
αναβάθµιση του γνωσιολογικού επιπέδου και των επαγγελµατικών δεξιοτήτων
των υπαλλήλων, για να είναι σε θέση να επιτελούν αποτελεσµατικότερα το ρόλο
τους. Μέσα στα πλαίσια όµως της κοινωνικής τους δραστηριότητας προσφέ-
ρουν στα µέλη τους και στις τοπικές κοινωνίες ιδεολογική εκπαίδευση. Η εκπαί-
δευση αυτή παρέχεται κατά τρόπο άµεσο και γίνεται στις γενικές συνελεύσεις,
σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι ίδιες για τοπικού ενδιαφέροντος θέµατα, µε
διαφηµιστικά και διαφωτιστικά υλικά, που προβάλλουν στη κοινή γνώµη κ.λπ.
Παρέχεται όµως και έµµεσα µε την καθηµερινή δράση τους, όταν από αυτή ανα-
δεικνύονται έµπρακτα οι Συνεργατικές Αξίες και ο ανθρωποκεντρικός χαρακτή-
ρας του συνεργατικού κινήµατος.

∆. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

∆.α. Μορφές

Οι µορφές που παίρνει η συνεργατική εκπαίδευση και τα µέσα που εκάστοτε
χρησιµοποιούνται, για να καθίσταται περισσότερο αποτελεσµατική, δεν έχουν
στατικό χαρακτήρα. ∆ιαφοροποιούνται ανάλογα µε τις κοινωνικές και οικονο-
µικές συνθήκες, που επικρατούν σε κάθε χώρα,  ανάλογα µε το επίπεδο ανά-
πτυξης του συνεργατικού κινήµατος, την έκταση στην οποία χρησιµοποιείται η
νέα τεχνολογία και οι σύγχρονοι τρόποι διάδοσης της πληροφορίας, το µέγεθος
των συνεργατικών εταιρειών και οι ανάγκες που αντιµετωπίζουν  κ.λπ.

Γενικά η συνεργατική εκπαίδευση θα µπορούσε να πάρει τις ακόλουθες τέσσε-
ρις µορφές:

α. Σεµινάρια 

Τα σεµινάρια διοργανώνονται συνήθως µέσα στα πλαίσια της διάδοσης της
οικονοµοτεχνικής γνώσης και απευθύνονται κυρίως στην υπαλληλική πυραµί-
δα.  Καλύπτουν εξειδικευµένα θέµατα, που αφορούν τη λειτουργία των συνερ-
γατικών εταιρειών, ή στα πλαίσια τους παρουσιάζονται και αξιολογούνται έρευ-
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νες και µελέτες, που εκπονούνται από επιστηµονικούς οίκους σε διάφορα θέµα-
τα, τα οποία έχουν εξέχουσα σηµασία για το συνεργατικό κίνηµα. Η διάδοση της
γνώσης µε τη διοργάνωση σεµιναρίων είναι πολύ δηµοφιλής πρακτική όχι µόνο
στις συνεργατικές εταιρείες αλλά και σε όλους τους οργανισµούς, που ασκούν
οικονοµική δραστηριότητα ή επιτελούν κοινωφελές έργο. Τα σεµινάρια έχουν
µέση διάρκεια, που µπορεί να κυµανθεί από µια µέρα έως ένα µήνα ή και περισ-
σότερο.

β. Συνέδρια και γενικές συνελεύσεις

Τα συνέδρια διοργανώνονται κυρίως, για να καλύψουν θέµατα ιδεολογικού ενδια-
φέροντος και είναι ανοικτά σε όλη την κοινωνία. Έχουν µονοήµερη ή ολιγοήµε-
ρη διάρκεια και στοχεύουν στην καλλιέργεια της συνεργατικής σκέψης και στην
παρουσίαση συµπερασµάτων, τα οποία ακολούθως θα χρησιµοποιηθούν για την
περαιτέρω διάδοση των στοιχείων που συνθέτουν το συνεργατικό ιδεώδες. Τα
βήµατα επίσης των γενικών συνελεύσεων των συνεργατικών εταιρειών, πέραν
από την ευκαιρία που δίνουν για οικονοµοτεχνική ενηµέρωση των µελών, προ-
σφέρονται παράλληλα, για να επισηµανθούν θέµατα ιδεολογικού ενδιαφέροντος.

γ. ∆ιαλέξεις και εκδηλώσεις

Συχνά η συνεργατική εκπαίδευση παίρνει τη µορφή διαλέξεων και εκδηλώσεων,
οι οποίες είτε διοργανώνονται αυτόνοµα, για να παρουσιαστούν επίκαιρα συνή-
θως συνεργατικά θέµατα, είτε αξιοποιούνται γενικότερα κοινωνικά ή άλλα γεγο-
νότα, τα οποία έχουν άµεση σχέση µε τη συνεργατική δραστηριότητα. Η µορφή
αυτή της συνεργατικής εκπαίδευσης έχει συνήθως ιδεολογική κατεύθυνση,
διαρκεί µία µε δύο ώρες και απευθύνεται σε όλη την κοινωνία. Οι οµιλίες που
γίνονται στις διαλέξεις και τις εκδηλώσεις αποτελούν πολύτιµο διαφωτιστικό
υλικό, το οποίο αξιοποιείται ποικιλοτρόπως στο µέλλον.

δ. Ανώτερες και ανώτατες σπουδές

Η συνεργατική εκπαίδευση µε την µορφή της ανώτερης και ανώτατης παιδείας
γίνεται στις σχολές της µέσης, της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Απευ-
θύνεται στα  στελέχη των συνεργατικών εταιρειών ή σε άτοµα, τα οποία σκο-
πεύουν να σταδιοδροµήσουν στα συνεργατικά κινήµατα των χωρών τους. Καλύ-
πτει τόσο την ιδεολογική όσο και την οικονοµοτεχνική συνεργατική εκπαίδευ-
ση. Η συνεργατική εκπαίδευση µε τη µορφή ανώτερων και ανώτατων σπουδών
είναι ευρέως διαδεδοµένη στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες του εξωτερι-
κού και κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
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∆.β. Μέσα

Οι αρµόδιοι φορείς έχουν σήµερα ποικιλία µέσων για να προωθήσουν τη συνερ-
γατική εκπαίδευση. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα ακόλουθα:    

α. Υπηρεσίες του διαδικτύου

Το διαδίκτυο, που τέθηκε στη διάθεση του ανθρώπου τα τελευταία χρόνια, είναι
το πλέον σύγχρονο εργαλείο, το οποίο βοηθά στη λήψη και στη µετάδοση της
γνώσης. Μέσω του διαδικτύου µπορεί να διοχετευθεί τόσο η οικονοµοτεχνική
όσο και η ιδεολογική συνεργατική εκπαίδευση. Αποδέκτης της εκπαίδευσης,
που προσφέρεται µε το µέσο αυτό, είναι όλη η κοινωνία ή µεµονωµένα άτοµα ή
οµάδες ατόµων, ανάλογα µε το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού µηνύµατος. Οι
υπηρεσίες του διαδικτύου χρησιµοποιούνται σήµερα ευρέως στον τοµέα της
εκπαίδευσης και καθιστούν όλο το φάσµα της παιδείας περισσότερο προσιτό
στον άνθρωπο.  

β. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-Οπτικοακουστικά µέσα

Η ανάπτυξη της επιστήµης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ψηφιακή επεξερ-
γασία του ήχου και της εικόνας και η µεταφορά τους σε ψηφιακούς δίσκους, η
µεταφορά της γνώσης µε µνήµες ελάχιστου όγκου και τεράστιας χωρητικότη-
τας, η χρησιµοποίηση µηχανογραφικών προγραµµάτων για επίλυση δύσκολων
οικονοµετρικών προβληµάτων κ.λπ. καθιστούν τους ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές ένα εξαιρετικά χρήσιµο µέσο διάδοσης και εµπέδωσης της συνεργατικής
γνώσης. Οι υπολογιστές και τα οπτικοακουστικά µέσα χρησιµοποιούντα σε όλο
τον κόσµο και σε όλες τις µορφές της συνεργατικής εκπαίδευσης.   

γ. Τηλεόραση και ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση είναι δύο µέσα, τα οποία χρησιµοποιεί ο
άνθρωπος σε καθηµερινή βάση. Χρησιµοποιούνται συνήθως ως µέσα µεταφο-
ράς, προβολής και εµπέδωσης της συνεργατικής ιδεολογικής εκπαίδευσης.
Έχουν τεράστια δύναµη και επηρεάζουν κατά κανόνα την κοινή γνώµη σε όλα
τα θέµατα, που απασχολούν την κοινωνία.

δ. Βιβλία

Παρά τον εµπλουτισµό των µέσων µεταφοράς   και προβολής της συνεργατικής
εκπαίδευσης, το βιβλίο συνεχίζει να επιτελεί τον κυρίαρχο ρόλο και να αποτε-
λεί τη βάση της λειτουργίας των υπόλοιπων µέσων. Σε όλους τους τοµείς που
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προσφέρεται εκπαίδευση, το βιβλίο αποτελεί το βασικό εργαλείο τόσο για τους
διδάσκοντες όσο και για τους διδασκόµενους.  

ε. Εφηµερίδες και περιοδικά

Η έκδοση εφηµερίδων και περιοδικών και η χρησιµοποίηση τους για προσφορά
συνεργατικής εκπαίδευσης από τα συνεργατικά κινήµατα των διαφόρων χωρών
είναι σύνηθες φαινόµενο. Μέσω αυτών των εντύπων προωθούνται και οι δύο
κατευθύνσεις της συνεργατικής εκπαίδευσης. Ο εγχώριος τύπος επίσης, όταν
αξιοποιείται σωστά, µπορεί να συντελέσει στη διάδοση της συνεργατικής γνώ-
σης και να δηµιουργήσει ζύµωση ποικίλου συνεργατικού ενδιαφέροντος.  

στ. Αφίσες, πανό, αυτοκόλλητα κ.λπ.

Οι αφίσες, τα πανό, τα αυτοκόλλητα κ.λπ. χρησιµοποιούνται για να µεταφερ-
θούν στο ευρύ κοινό σύντοµα µηνύµατα, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για
το συνεργατικό κίνηµα και χρησιµοποιούνται συνήθως παράλληλα µε άλλα
µέσα.  

ζ. Ενηµερωτικά φυλλάδια

Τα ενηµερωτικά φυλλάδια αναφέρονται, είτε σε ένα θέµα, που αφορά τη συνερ-
γατική εκπαίδευση, είτε επιγραµµατικά σε πολλά θέµατα. Εκτυπώνονται από τις
συνεργατικές εταιρείες και τους συνεργατικούς φορείς και διανέµονται αδιάκρι-
τα σε όλο το κοινωνικό σύνολο.  

Τα µέσα, που έχουν αναφερθεί πιο πάνω, είναι αρκετά, για να µεταφέρουν τα
συνεργατικά εκπαιδευτικά µηνύµατα από τις πηγές που τα παράγουν σε όλους
τους αποδέκτες. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, γίνεται η κατάλληλη επιλογή των
µέσων που θα χρησιµοποιηθούν. Για παράδειγµα, αν διοργανωθεί µια διάλεξη
µε την ευκαιρία ενός γεγονότος, που αφορά το συνεργατικό κίνηµα, είναι δυνα-
τόν να αξιοποιηθούν τα ακόλουθα µέσα ενηµέρωσης:

- Πανό στο χώρο της εκδήλωσης,

- Ενηµερωτικά φυλλάδια για εκείνους που θα εισέλθουν στην αίθουσα,

- Το διαδίκτυο για προβολή της οµιλίας αν κρίνεται σηµαντική,

- Οι εφηµερίδες µε την αποστολή σε αυτές των κατάλληλων ανακοινώσεων
και του κατάλληλου φωτογραφικού υλικού, 

- Οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα µε έγκαιρη και γραπτή ενηµέρωση τους.
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Για να είναι όµως η αξιοποίηση των µέσων δυνατή επιβάλλεται η λειτουργία
ευέλικτου µηχανισµού, ο οποίος θα ετοιµάζει τα διάφορα εκπαιδευτικά υλικά
και θα µεριµνά να φθάνουν έγκαιρα στο προορισµό τους. Οι µεγάλες ιδιωτικές
επιχειρήσεις, όπως είναι οι τραπεζικοί οργανισµοί, παρά το γεγονός ότι δεν δια-
θέτουν το πλεονέκτηµα της ιδεολογικής εκπαίδευσης, έχουν πλήρως οργανωµέ-
νες υπηρεσίες, οι οποίες επιλαµβάνονται όλων αυτών των θεµάτων.

Ε. Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Στην Κύπρο, η συνεργατική εκπαίδευση πέρασε από διάφορα στάδια και είχε
πολλές διακυµάνσεις. Η οικονοµοτεχνική εκπαίδευση αναβαθµίστηκε σηµαντι-
κά κατά τις τελευταίες δεκαετίες προσλαµβάνοντας τη µορφή των σεµιναρίων
µε αντικείµενο εξειδικευµένα θέµατα τεχνοκρατικού περιεχοµένου. Αρκετά από
τα θέµατα αυτά πήγασαν από τις ανάγκες που προέκυψαν µε την ένταξη της
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα πήγασαν από τις ανάγκες που κατά και-
ρούς παρουσιάζονται στο ευρύτερο οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και
άλλα από το πρόγραµµα αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισµού του συνεργατι-
κού κινήµατος. Επειδή το συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου είναι κατά βάση
πιστωτικό, είναι φυσιολογικό επακόλουθο, η οικονοµοτεχνική συνεργατική
εκπαίδευση, στο µεγαλύτερο µέρος της, να αφορά το συνεργατικό πιστωτικό
τοµέα.

Αποδέκτες της οικονοµοτεχνικής εκπαί-
δευσης είναι κατά κανόνα οι υπάλληλοι
και το διευθυντικό προσωπικό των
συνεργατικών εταιρειών. Οι υπόλοιποι
συντελεστές των εταιρειών δεν λαµβά-
νουν σχεδόν καµία οικονοµοτεχνική
εκπαίδευση, µε αποτέλεσµα να µην µπο-
ρούν να ασκήσουν ούτε τα στοιχειώδη
καθήκοντα τους. Για παράδειγµα, η
συντριπτική πλειοψηφία των µελών δεν
έχει την απαιτούµενη γνώση, για να
ασκήσει τον προβλεπόµενο από τις
Συνεργατικές Αρχές έλεγχο στα αιρετά
ή και στα µη αιρετά όργανα της διοίκη-
σης. Γι’ αυτό στις γενικές συνελεύσεις
παρουσιάζεται το φαινόµενο να µην
γίνεται καµία σχεδόν παρατήρηση επί
των λογαριασµών και να µην υποβάλλε-
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ται σχεδόν καµία εισήγηση για την περαιτέρω πρόοδο των εταιρειών. Η πραγ-
µατικότητα αυτή πιθανόν να βολεύει τις διοικήσεις, αλλά σίγουρα δεν βολεύει
τις εταιρείες και δεν εξυπηρετεί τα οικονοµικά συµφέροντα των µελών. Παρά
τις εγγενείς αδυναµίες, η παραχωρούµενη από τους αρµοδίους τεχνοκρατική
συνεργατική εκπαίδευση βρίσκεται σε  προχωρηµένο επίπεδο.

Το άλλο σκέλος όµως της συνεργατικής εκπαίδευσης, η ιδεολογική εκπαίδευση,
είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα να µην γνωρίζει ούτε και ο
σκληρός συνεργατικός πυρήνας, που είναι τα διοικητικά όργανα -αιρετά και µη-
και η υπαλληλική πυραµίδα τα πλέον στοιχειώδη πράγµατα, όπως είναι οι Συνερ-
γατικές Αρχές και οι Συνεργατικές Αξίες. Μοιραία, η κατάσταση αυτή οδηγεί
στην καλλιέργεια του κεφαλαιοκρατικού τρόπου σκέψης των συνεργατικών στε-
λεχών και στην εξώθηση τους να ενεργούν µόνο σύµφωνα µε τους κανόνες της
αγοράς ή τις εκάστοτε περιστασιακές σκοπιµότητες. Είναι χρήσιµο να επισηµαν-
θεί ότι το πρόβληµα αυτό υπάρχει και σε πολλές άλλες χώρες. Ο ένας µάλιστα από
τους λόγους που επέβαλαν στη ∆ιεθνή Συνεταιριστική Ένωση να προχωρήσει
στην τελευταία αναθεώρηση των Συνεργατικών Αρχών ήταν η ιδεολογική κρίση,
που οδηγούσε στην εξασθένηση της συνεργατικής ταυτότητας των συνεργατικών
εταιρειών και η χαλιναγώγηση, κυρίως των νεότερων συνεργατικών στελεχών.

Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο, η συνεργατική εκπαίδευση, σε επίπεδο ανώτα-
της καθοδήγησης, αποτελεί υποχρέωση της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνοµο-
σπονδίας. Το  άρθρο 2 των ειδικών κανονισµών της Π.Σ. Συνοµοσπονδίας ανα-
φέρει ότι η εκπαίδευση αποτελεί σκοπό και επιδίωξη της. Ειδικότερα στην παρά-
γραφο (γ) καταγράφεται ότι σκοπός και επιδίωξη της Συνοµοσπονδίας είναι:

“Η διαπαιδαγώγηση και διαφώτιση των συνεργατιστών και γενικότερα του
κυπριακού λαού επί του συνεργατισµού στη θεωρία και στην πράξη. Για το
σκοπό αυτό η Συνοµοσπονδία θα δύναται να χρησιµοποιήσει όλα τα εις τη
διάθεση της µέσα, περιλαµβανοµένων των µέσων µαζικής επικοινωνίας, της
έκδοσης εντύπων, της οργάνωσης σεµιναρίων, µαθηµάτων και ούτω καθ
εξής.”

Ασφαλώς το παραγόµενο από τη Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία έργο
είναι ανάλογο της ηθικής και οικονοµικής στήριξης που τυγχάνει από τις υπό-
λοιπες συνεργατικές εταιρείες και τους συνεργατικούς φορείς. Η Παγκύπρια
Συνεργατική Συνοµοσπονδία χωρίς την οικονοµική, ηθική και πρακτική στήρι-
ξη των συνεργατικών φορέων και των συνεργατικών εταιρειών είναι αδύνατο να
αντεπεξέλθει στις πολλαπλές υποχρεώσεις της και κυρίως στον τοµέα της εκπαί-
δευσης και διαφώτισης, που αποτελούν κρίσιµης σηµασίας θέµατα.
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Παλαιότερα λειτουργούσε το Συνεργατικό Κολέγιο, στο οποίο προσφέρονταν
ιδεολογική και οικονοµοτεχνική εκπαίδευση στους υπαλλήλους του συνεργατι-
κού κινήµατος. Με τον τερµατισµό της λειτουργίας του Συνεργατικού Κολεγί-
ου δεν δηµιουργήθηκε ανάλογος φορέας, για να αναλάβει τις ευθύνες και το
ρόλο που επιτελούσε. Έτσι, η συνεργατική εκπαίδευση παρέµεινε έκτοτε αιω-
ρούµενη, για να αντιµετωπίζεται περιστασιακά και συνήθως χωρίς προγραµµα-
τισµό και τελικό στόχο.

Αξίζει όµως να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια η Π.Σ. Συνοµοσπονδία σε
συνεργασία µε τον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατι-
κών Εταιρειών, έκαναν  σηµαντικά βήµατα από τα οποία τα κυριότερα είναι τα
ακόλουθα:

● Η Π.Σ. Συνοµοσπονδία σε συνεργασία µε τον Έφορο της Υπηρεσίας Επο-
πτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και τη Σ.Κ. Τράπεζα, ανέθε-
σαν τη συγγραφή της ιστορίας του συνεργατικού κινήµατος στο Πανεπιστή-
µιο Κύπρου. Η συγγραφή της ιστορίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα αποτε-
λέσει ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία στην επιτέλεση του έργου για δια-
φωτιστική εκπαίδευση. 

● Εκδόθηκε το βιβλίο “Συνεργατισµός 1909-2006 (Συνοπτική Θεώρηση)”, στο
οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά το χθες και το σήµερα του συνεργατικού
κινήµατος και διαγράφονται οι προοπτικές και οι στόχοι του. Το βιβλίο που
κυκλοφόρησε ευρέως είναι αρκετά βοηθητικό στη διαφωτιστική προσπάθεια
του συνεργατικού κινήµατος.   

● Προωθήθηκε διετές πρόγραµµα στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, το οποίο καλύ-
πτει τα θέµατα του συνεργατισµού από τεχνοκρατικής κυρίως πλευράς.  

● Εµπλουτίστηκαν ποιοτικά και ποσοτικά τα σεµινάρια στα πλαίσια των οποί-
ων παραχωρείται οικονοµοτεχνική κυρίως εκπαίδευση στους συνεργατικούς
υπαλλήλους. 

Εκτός από την Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία, οι µεγάλες συνεργατι-
κές εταιρείες εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους τους µε στόχο την ποσοτική και
ποιοτική αναβάθµιση της εργασίας που προσφέρουν. Η εκπαίδευση είναι συνή-
θως οικονοµοτεχνικής κατεύθυνσης. Κατά καιρούς επίσης εκδίδουν φυλλάδια
στα οποία συνδυάζεται η διαφήµιση µε πτυχές της ιδεολογικής διαφώτισης.

Η συµβολή του κράτους δεν είναι ανάλογη µε τα προβλεπόµενα από τη Σύστα-
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ση 193/2002 της ∆ιεθνούς Οργάνωση Εργασίας. Η συνεργατική εκπαίδευση
απουσιάζει από όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, που παρέχεται από το κρά-
τος. Η περιορισµένη αναφορά για το συνεργατικό θεσµό, που γίνεται στο βιβλίο
της Πολιτικής Οικονοµίας δεν προσφέρει σχεδόν τίποτε το ουσιαστικό και είναι
αρνητικά  δυσανάλογη σε σχέση µε την έκταση του συνεργατικού κινήµατος και
το ρόλο που διαδραµατίζει στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. 

Στα υπόλοιπα επίπεδα, η παροχή εκπαίδευσης από το κράτος είναι εξοµοιωµέ-
νη µε τη γενικότερη εκπαίδευση, που παραχωρείται από την Αρχή Βιοµηχανικής
Καταρτίσεως για ανάπτυξη του ανθρώπινου εργατικού δυναµικού της χώρας. Η
εκπαίδευση, που παραχωρείται είναι κυρίως τεχνοκρατικής κατεύθυνσης και
έχει σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζοµένων και τη µείωση
του κόστους παραγωγής. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηµι-
ουργεί αρκετές ευκαιρίες γα εντατικοποίηση της συνεργατικής εκπαίδευσης. Oι
ευκαιρίες αυτές είναι ορθό να αξιοποιηθούν καταλλήλως από τα αρµόδια όργα-
να του συνεργατικού κινήµατος. 

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το φαινόµενο της συνεργατικής οργάνωσης αποτελεί επιστηµονικό κλάδο και
αντικείµενο επιστηµονικής έρευνας σε διάφορα πανεπιστήµια πολλών χωρών
του εξωτερικού. Ιδιαίτερα στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, αλλά και σε
χώρες της Ευρώπης και της Άπω Ανατολής, παρέχονται συνεργατικές σπουδές
σε πολλά πανεπιστήµια και ασχολούνται µε τα θέµατα αυτά επιστήµονες µε διε-
θνές κύρος και εµβέλεια. 

Στα πανεπιστήµια δεν διδάσκεται µόνο η συνεργατική πρακτική, αλλά γίνεται
έρευνα και εξευρίσκονται τρόποι εφαρµογής των επιτευγµάτων της οικονοµικής
επιστήµης στην ιδιότυπη µορφή της συνεργατικής επιχείρησης. Γίνονται για
παράδειγµα έρευνες, για να προσδιοριστεί επακριβώς και να στοιχειοθετηθεί
επιστηµονικά η βάση της συνεταιριστικής οικονοµίας, µελετάται συνεχώς το
συνεργατικό µάνατζµεντ και διατυπώνονται σχετικά οικονοµικά και οικονοµε-
τρικά µοντέλα, µελετάται η συµπεριφορά του µέλους-πελάτη και καταµετρείται
ο βαθµός της ικανοποίησης του από τις υπηρεσίες που του προσφέρουν οι
συνεργατικές εταιρείες κ.λπ.

Στην Κύπρο, όπως και πιο πάνω αναφέρθηκε, η συνεργατική εκπαίδευση απου-
σιάζει σχεδόν παντελώς από όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και η συνεργα-
τική έρευνα δεν ανευρίσκεται ούτε στο λεξιλόγιο του σκληρού πυρήνα των
συνεργατικού κινήµατος. Το γεγονός αυτό συντηρεί και αναπαράγει την περιο-
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ρισµένη γνώση. Ίσως αυτός να είναι και ο βασικός λόγος που το συνεργατικό
κίνηµα της Κύπρου, παρά την τεράστια ανάπτυξη που πέτυχε κατά τον προη-
γούµενο αιώνα, τείνει σταδιακά να περιορίσει τις δραστηριότητες του στις
παραδοσιακές διαστάσεις της συνεργατικής πιστωτικής εταιρείας. Θα ήταν ίσως
ουτοπία να ισχυριστεί κάποιος ότι το µέγεθος της χώρας µας επιτρέπει την προ-
ώθηση της συνεργατικής έρευνας. Κανένας όµως δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι
δεν υπάρχουν οι δυνατότητες, υλικές και επιστηµονικές, για να αξιοποιηθεί η
γνώση που προσφέρει η έρευνα, που γίνεται σε επιστηµονικά κέντρα του εξω-
τερικού.

Η έρευνα αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο, το οποίο είναι άµεσα συνδεδεµένο
µε την ανάπτυξη των συνεργατικών εταιρειών. Με την έρευνα έρχονται στην
επιφάνεια τα προβλήµατα και οι αδυναµίες που υπάρχουν στη δοµική συγκρό-
τηση τους, στην οργανωτική τους διάρθρωση, στις υποδοµές και στις διάφορες
λειτουργίες τους. Η επισήµανση των προβληµάτων δίδει τη δυνατότητα στα
διοικητικά όργανα να χαράξουν την αναγκαία πολιτική και να εφαρµόσουν τα
κατάλληλα µέτρα για την επίλυση τους. Έρευνα είναι δυνατόν να διεξαχθεί σε
µια συνεργατική εταιρεία, σε µια οµάδα εταιρειών ή σε ολόκληρο το συνεργα-
τικό κίνηµα µιας χώρας, ανάλογα µε το πεδίο εργασίας και το επιζητούµενο
αποτέλεσµα.

Η συνεργατική έρευνα διακρίνεται στην ποιοτική και στην ποσοτική έρευνα.
Στα πλαίσια της ποιοτικής έρευνας ο ερευνητής προσπαθεί µε τη βοήθεια της
οικονοµικής επιστήµης, της κοινωνικής σκέψης και της ιστορικής εξέλιξης να
ερµηνεύσει τη λειτουργία, την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα των συνεργατι-
κών εταιρειών. Στην ποσοτική έρευνα, η οποία χρησιµοποιείται σε πολλά επι-
στηµονικά κέντρα του εξωτερικού, ο ερευνητής χρησιµοποιεί διάφορα στατι-
στικά, µαθηµατικά και οικονοµετρικά µοντέλα, για να διαπιστώσει το επίπεδο
ανάπτυξης και τις οικονοµικές δυνατότητες ή αδυναµίες µια συνεργατικής εται-
ρείας. 

Τα θέµατα που χρήζουν επιστηµονικής µελέτης και έρευνας, πέραν από εκείνα
που έχουν εντελώς οικονοµικό χαρακτήρα, όπως είναι η αξιοποίηση των διαφό-
ρων οικονοµικών µοντέλων, είναι πολλά. Ενδεικτικά σηµειώνουµε µερικά υπό
µορφή ερωτηµάτων.           

● Ποιο είναι το άριστο µέγεθος µιας συνεργατικής εταιρείας της Κύπρου και
µε ποια κριτήρια προσδιορίζεται; 

● Πώς η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας επηρεάζει τις συνεργατικές εταιρεί-
ες;
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● Ποιες είναι οι συγκεκριµένες ευκαιρίες, που προσφέρονται από το ευρωπαϊ-
κό περιβάλλον στις συνεργατικές εταιρείες της Κύπρου και µε ποιο τρόπο
αξιοποιούνται;   

● Σε ποιες περιπτώσεις και σε ποιο βαθµό είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές
παρεκκλίσεις από τις Συνεργατικές Αρχές; 

● Σε ποιους νέους τοµείς µπορεί να δραστηριοποιηθεί το συνεργατικό κίνηµα;

● Πως τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα θα διατηρήσουν τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα τους στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων έναντι των αντα-
γωνιστών τους που είναι κυρίως οι εµπορικές τράπεζες;

● Πως οι µεταποιητικές συνεργατικές µονάδες θα µπορέσουν να αντιµετωπί-
σουν τις επιπτώσεις που δέχονται από τη µείωση της γεωργικής παραγωγής
και τις πιέσεις που δηµιουργούνται από τα ανταγωνιστικά προϊόντα, τα οποία
διακινούνται ελεύθερα στον ευρωπαϊκό χώρο;    

● Πως η µέτρηση της ικανοποίησης των µελών-πελατών επηρεάζει τη λει-
τουργική ικανότητα και τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των συνεργατικών
εταιρειών;

● Είναι ορθή η επενδυτική πολιτική που ασκείται σήµερα από τις συνεργατι-
κές εταιρείες ή µήπως χρήζει επανεξέτασης για διαφοροποίηση των κατευ-
θύνσεων της;

Ασφαλώς τα ερωτήµατα που τέθηκαν αποτελούν ένα µικρό δείγµα των θεµάτων
τα οποία χρήζουν επιστηµονικής έρευνας. ∆εν είναι βέβαια στους σκοπούς της
παρούσας µελέτης να υποδείξει τρόπους επιστηµονικής διαχείρισης όλων αυτών
των ζητηµάτων. Το λόγο έχουν πρωτίστως τα συλλογικά όργανα του κινήµατος
και οι αρµόδιοι συνεργατικοί φορείς.       

Ζ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Τα γραφεία επικοινωνίας ή, όπως είναι γνωστότερα τα γραφεία τύπου και δια-
φώτισης, διαδραµατίζουν σηµαντικότατο ρόλο στη διάδοση των εκπαιδευτικών
µηνυµάτων και κυρίως εκείνων, που έχουν ιδεολογικό περιεχόµενο. Ευρύτερα
το γραφείο επικοινωνίας είναι ο φορέας, ο οποίος θα χειριστεί όλα τα θέµατα,
που χρήζουν δηµοσιότητας και θα µεταφέρει σε όλους τους πολίτες τις ειδήσεις
που αφορούν το συνεργατικό κίνηµα, τις θέσεις που εκάστοτε διαµορφώνονται,
τα σχόλια των αρµοδίων συνεργατικών παραγόντων και τα εκπαιδευτικά µηνύ-
µατα, των οποίων το περιεχόµενο κρίνεται αξιόλογο. Είναι ο φορέας επίσης, που
θα συνεργαστεί µε άλλες εξειδικευµένες υπηρεσίες, όπως είναι ο τοµέας δηµο-
σίων σχέσεων, ο τοµέας διαφήµισης κ.α. και θα βοηθήσει στην προβολή της
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δηµόσιας εικόνας που το συνεργατικό κίνηµα πρέπει να εκπέµπει στην κοινω-
νία. Το γραφείο ενηµέρωσης είναι ο µοχλός της υλοποίησης της επικοινωνιακής
πολιτικής και ένας από τους πλέον βασικούς συντελεστές στην προεργασία που
γίνεται για τη χάραξη της.

Η επικοινωνιακή διαδικασία εξελίσσεται ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα. Το πρώτο
επίπεδο, που θα µπορούσε να αποκληθεί µακροεπικοινωνιακό επίπεδο, αφορά
την επικοινωνιακή πολιτική, που ασκείται από το κέντρο και ανταποκρίνεται σε
θέµατα, που έχουν σχέση µε ολόκληρο το συνεργατικό κίνηµα. Το δεύτερο επί-
πεδο αφορά την επικοινωνιακή πολιτική που ασκεί η κάθε συνεργατική εται-
ρεία, ως αυτόνοµη µονάδα. Το επίπεδο αυτό θα µπορούσε κατά ανάλογο τρόπο
να ονοµαστεί µικροεπικοινωνιακό επίπεδο.

Η παρούσα αναφορά θα περιοριστεί µόνο στην επικοινωνιακή πολιτική σε
µακροοικονοµικό επίπεδο. Αξίζει όµως να αναφερθεί, ότι τα δύο επίπεδα λει-
τουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία και είναι αλληλένδετα και αλληλοεπηρεα-
ζόµενα. Ιδιαίτερα όµως, οι συνεργατικές εταιρείες θα αντλήσουν στοιχεία από
το επικοινωνιακό προϊόν, που παράγει το κέντρο, θα τα προσαρµόσουν στα δικά
τους τοπικά δεδοµένα και θα τα χρησιµοποιήσουν για τους δικούς τους σκοπούς
και κυρίως για την προβολή του παραγόµενου από αυτές έργου.     

Η. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ο ρόλος του γραφείου επικοινωνίας ασκείται µέσα σε ορισµένα όρια, τα οποία
τίθενται από τις Συνεργατικές Αρχές και τις Συνεργατικές Αξίες, από το ισχύον
θεσµικό πλαίσιο, από τη δηµοσιογραφική δεοντολογία και από τις εκάστοτε
κατευθύνσεις που χαράσσουν οι αρµόδιοι θεσµικοί φορείς και τα συλλογικά
όργανα. Τα όρια αυτά επιβάλλεται να είναι πλήρως γνωστά και απόλυτα κατα-
νοητά από εκείνους, που έχουν την ευθύνη της ενηµέρωσης. Τα γεγονότα τρέ-
χουν µε µεγάλη ταχύτητα και πολλές φορές δεν υπάρχει χρόνος για συνεννόηση
και ανταλλαγή απόψεων µε τους αρµοδίους για το χειρισµό ενός θέµατος. Σε
αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο επικοινωνίας, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά τις
παραµέτρους, που καθορίζουν το πλαίσιο της ευθύνης του, αντιδρά άµεσα χωρίς
όµως να διέρχεται των προκαθορισµένων πλαισίων και να αποµακρύνεται από
αυτά. 

Πέραν όµως από τα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας, το γραφείο επικοι-
νωνίας έχει αποστολή να υλοποιήσει τη γενικότερη επικοινωνιακή πολιτική του
συνεργατικού κινήµατος. Για να είναι σε θέση να επιτελέσει την αποστολή του
είναι ορθό να ακολουθήσει τα πιο κάτω βήµατα:
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Πρώτο: Να µελετήσει τα δεδοµένα, τις ανάγκες και τα προβλήµατα, που υπάρ-
χουν στον τοµέα της διαφώτισης.

∆εύτερο: Να λάβει γνώση της πολιτικής, που ακολουθείται από το συνεργατι-
κό κίνηµα  στα σοβαρά τουλάχιστο θέµατα.

Τρίτο: Να συµβάλει στην κατάλληλη διαδικασία, που απαιτεί η αποτελεσµατι-
κή εφαρµογή της επικοινωνιακής πολιτικής του συνεργατικού κινήµατος.

Τέταρτο: Να καταρτίσει προγράµµατα επικοινωνιακής πολιτικής µε ετήσιο
χρονικό ορίζοντα.

Πέµπτο: Να εισηγηθεί τα άτοµα, τα οποία θα ανταποκρίνονται επαγγελµατικά
στις απαιτήσεις του γραφείου.

Έκτο: Να απαιτήσει να τεθεί στη διάθεση του ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλι-
σµός.

Έβδοµο: Να εισηγηθεί τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης του έργου, που
θα επιτελείται από το γραφείο επικοινωνίας.

Η.α. Μελέτη των ∆εδοµένων

Η πρώτη ενέργεια του κεντρικού πυρήνα του γραφείου επικοινωνίας είναι να
εκτιµήσει τα δεδοµένα που υπάρχουν στον τοµέα της επικοινωνίας του συνερ-
γατικού κινήµατος. Η εκτίµηση των δεδοµένων επιβάλλεται να είναι πολύ αντι-
κειµενική, αρκούντως επαγγελµατική και απαλλαγµένη πλήρως από οποιανδή-
ποτε σκοπιµότητα, η οποία θα επηρεάσει αρνητικά και καθοιονδήποτε τρόπο
την επικοινωνιακή διαδικασία. Θα µελετήσει ακολούθως τις µεθόδους επικοι-
νωνιακής πολιτικής, που εφαρµόζουν οι ανταγωνιστές του συνεργατικού κινή-
µατος και θα εκτιµήσει το βαθµό στον οποίο η εφαρµογή τους επηρεάζει τα
συνεργατικά συµφέροντα.  

Η ορθή εκτίµηση της κατάστασης, που επικρατεί στο επικοινωνιακό πεδίο, θα
φέρει στην επιφάνεια τις ανάγκες και τα προβλήµατα που υπάρχουν. Τα συµπε-
ράσµατα της εκτίµησης θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα στηρι-
χθούν όλες οι ενέργειες, που θα ακολουθήσουν και ο βαθµός της επιτυχίας που
θα έχουν. Η κακή εκτίµηση της κατάστασης θα οδηγήσει σίγουρα σε λανθα-
σµένες επιλογές και αναποτελεσµατικές ενέργειες µε αποτέλεσµα το παραγόµε-
νο έργο να είναι εξωπραγµατικό ή και ζηµιογόνο στη διαδικασία επίτευξης των
στόχων, που τίθενται από το γραφείο επικοινωνίας.
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Η.β. Γνώση της Συνεργατικής Πολιτικής 

Το γραφείο επικοινωνίας επιβάλλεται να γνωρίζει πολύ καλά τις θέσεις που λαµ-
βάνουν οι συνεργατικοί φορείς και τα συλλογικά όργανα του συνεργατικού
κινήµατος πάνω σε όλα τα θέµατα που έχουν συνεργατικό ενδιαφέρον. Χωρίς
την πληροφόρηση αυτή είναι αδύνατο να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Συνε-
πώς αποτελεί υποχρέωση του γραφείου επικοινωνίας να αναζητήσει την ενηµέ-
ρωση αυτή και ταυτόχρονα αποτελεί υποχρέωση των φορέων και των συλλογι-
κών οργάνων να ενηµερώνουν το γραφείο επικοινωνίας για όλα τα θέµατα, που
θα τύχουν ή ενδέχεται να τύχουν δηµόσιας προβολής. Αυτή η αµφίδροµη επι-
κοινωνία αναβαθµίζει το συνεργατικό λόγο και τον καθιστά περισσότερο αξιό-
πιστο µε αποτέλεσµα   να βελτιώνεται η δηµόσια εικόνα του συνεργατικού κινή-
µατος.

Πέραν όµως από τη σωστή προβολή των θεµάτων που αναδεικνύει η τρέχουσα
επικαιρότητα ή των θεµάτων που βρίσκονται στην επικαιρότητα για µεγάλα
χρονικά διαστήµατα, το γραφείο επικοινωνίας είναι υποχρεωµένο να αναζητή-
σει, να µελετήσει και να αφοµοιώσει το συνεργατικό φιλοσοφικό υπόβαθρο. Θα
πρέπει να κάνει κτήµα του τις Συνεργατικές Αξίες και τις Συνεργατικές Αρχές.
Αποτελεί αναπόδραστη υποχρέωση του να συµφιλιώνει και να εναρµονίζει την
οποιανδήποτε δραστηριότητα του µε τις απαιτήσεις των Αρχών και των Αξιών
πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η συνεργατική προσέγγιση και διαµορφώθηκε
διαχρονικά το συνεργατικό όραµα.

Η γνώση του συνεργατικού φιλοσοφικού υπόβαθρου είναι κρίσιµης σηµασίας,
γιατί τούτο καθορίζει τα ιδεολογικά πλαίσια, µέσα στα οποία είναι υποχρεωµέ-
νο να κινείται το γραφείο επικοινωνίας. Η άγνοια ή η ελλιπής γνώση του φιλο-
σοφικού υπόβαθρου, οδηγεί σε αντιθέσεις και δηµιουργεί αποστάσεις µεταξύ
της θεωρίας και της πρακτικής εφαρµογής της. Είναι πραγµατικά παράδοξο, για
παράδειγµα, το γραφείο επικοινωνίας να προσπαθεί να ενισχύσει τη συνεργατι-
κή συνείδηση χρησιµοποιώντας ως επιχείρηµα τα χρήµατα, τα οποία ορισµένες
συνεργατικές εταιρείες θα παραχωρήσουν στα µέλη τους υπό µορφή µετοχικού
µερίσµατος, δηλαδή, ως αµοιβή τις συνεισφοράς τους στο µετοχικό κεφάλαιο
τους. Αυτή η λογική βρίσκεται κοντά στις εταιρείες κεφαλαίου, αλλά πόρρω
απέχει από τη συνεργατική φιλοσοφία.

Η.γ. Υλοποίηση της Eπικοινωνιακής Πολιτικής

Ασφαλώς η χάραξη της ακολουθητέας συνεργατικής πολιτικής, µε την έννοια
της τοποθέτησης επι των διαφόρων θεµάτων συνεργατικού ενδιαφέροντος, ανή-

ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ ● 173

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:06  ™ÂÏ›‰·173



κει αποκλειστικά στους αρµόδιους συνεργατικούς φορείς και στα συλλογικά
όργανα. Η παρουσίαση όµως της πολιτικής αυτής ανήκει κατά κύριο λόγο στο
γραφείο επικοινωνίας. Συνεπώς το γραφείο επικοινωνίας θα πληροφορηθεί τις
διάφορες αποφάσεις, ως πρωτόλειο υλικό και αφού τις επεξεργαστεί δεόντως,
θα τις παρουσιάσει στην κοινωνία, στον κατάλληλο χρόνο, µε τον κατάλληλο
τρόπο, το κατάλληλο ύφος και µε τα ενδεδειγµένα µέσα ανάλογα µε την περί-
πτωση.

Το γραφείο επικοινωνίας επιτελεί το ρόλο του µε τη χρησιµοποίηση µεθόδων, οι
οποίες είναι επιστηµονικά επεξεργασµένες και πρακτικά αποτελεσµατικές. Για
την επίτευξη του επικοινωνιακού στόχου, η επικοινωνιακή πρακτική ακολουθεί
επτά συγκεκριµένα διαδοχικά στάδια, τα οποία σχηµατικά έχουν ως ακολούθως:

α. Πηγή του µηνύµατος: Ως πηγή των µηνυµάτων µπορεί να είναι εκπρόσω-
ποι φορέων του Συνεργατικού Κινήµατος, ή πρόσωπο ή πρόσωπα εντεταλ-
µένα να επιτελούν το ρόλο αυτό και να λειτουργούν ως φορέας επικοινωνίας.
Η πηγή θα πρέπει να έχει πολύ υψηλή αξιοπιστία, για να καθίσταται εύκολη
η µετάδοση των µηνυµάτων στους δέκτες, αλλά και οι δέκτες να µην έχουν
λόγο να προσεγγίσουν τα µηνύµατα αρνητικά λόγω της ψηλής αξιοπιστίας
της πηγής. Γενικά µια πηγή θεωρείται αξιόπιστη, όταν το µήνυµα που στέλ-
λει δεν αποδεικνύεται αβάσιµο ή παραπλανητικό, όταν η πηγή έχει καλή
φήµη, όταν είναι ευρύτερα γνωστή, όταν γνωρίζει πολύ καλά το αντικείµενο
της και όταν µπορεί να χαρακτηρισθεί έντιµη και ειλικρινής. 

β. Το µήνυµα: Το µήνυµα αποφασίζεται από την πηγή και τους σχετικούς
συνεργάτες ή µε τη βοήθεια ειδικών ιδιαίτερα, όταν αφορά εξειδικευµένα
θέµατα. Στο πρώτο στάδιο το µήνυµα αποτελεί απλώς ιδέα ή σκέψη. 

γ. Κωδικοποίηση του µηνύµατος: Για να µεταδοθεί ένα µήνυµα πρέπει πρώτα
να κωδικοποιηθεί, δηλαδή, να πάρει µια συγκεκριµένη µορφή που να καθι-
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Σχήµα Στ. 4 Τα επτά στάδια από τα οποία διέρχεται ένα επικοινωνιακό µήνυµα για να ολοκλη-
ρώσει τον επικοινωνιακό κύκλο.
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στά δυνατή τη µετάδοση του στους δέκτες. Η κωδικοποίηση του µηνύµατος
γίνεται µε τη χρησιµοποίηση λέξεων, εικόνων, εµβληµάτων, συµβόλων,
χρωµάτων κ.λ.π. Η επεξεργασία και η τελική διαµόρφωση του µηνύµατος
γίνεται από το γραφείο επικοινωνίας ή χρησιµοποιούνται οι υπηρεσίες άλλων
φορέων, όπως είναι τα διαφηµιστικά γραφεία, τα γραφεία δηµοσίων σχέσε-
ων κ.λπ. 

δ. Η µετάδοση του µηνύµατος: Για να φθάσει το µήνυµα από την πηγή στο
δέκτη απαιτείται, είτε η χρησιµοnοίηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, είτε
η έκθεση του µηνύµατος σε διαφόρους χώρους, που επιλέγονται µε προσο-
χή, είτε µε προσωπική επαφή, είτε µε τη βοήθεια του διαδικτύου, είτε µε
άλλους παρεµφερείς τρόπους. 

ε. ∆έκτης: Για το Συνεργατικό Κίνηµα, ∆έκτης είναι όλη η κοινωνία, γιατί
τόσο οι υπηρεσίες που προσφέρει, όσο και τα διάφορα προϊόντα που παρά-
γει, προορίζονται σχεδόν εξολοκλήρου για ευρεία χρήση ή κατανάλωση.
Άλλωστε τα µη µέλη των συνεργατικών εταιρειών αποτελούν “εν δυνάµει
µέλη”, γιατί έχουν δυνατότητα σε  οποιανδήποτε στιγµή αποφασίσουν να
αποκτήσουν την ιδιότητα του µέλους.  

στ.Αποκωδικοποίηση: Ο ∆έκτης δέχεται το µήνυµα, δηλαδή τις λέξεις, τις
εικόνες, τα εµβλήµατα, τα σύµβολα, τα χρώµατα κ.λ.π. µέσω των αισθήσε-
ων του και συνήθως χωρίς να το αντιλαµβάνεται τα µεταφέρει στο πεδίο των
γνώσεων του. 

ζ. Επανατροφοδότηση: Ο ∆έκτης στη συνέχεια εκφράζεται όπως, “επιτέ-
λους”, “ωραία διαφήµιση”, “µπράβο τα λένε καλά”, “βλακείες” κλπ. Η πηγή
πρέπει να αναζητά και να επανατροφοδοτείται από τις αντιδράσεις αυτές
γιατί, όπως πολύ ορθά λέχθηκε,  “τον πόλεµο των µηνυµάτων τον κερδίζουν
αυτοί που στέλνουν, αλλά και παίρνουν τα περισσότερα µηνύµατα.”

“Θόρυβοι”: Σε όλη τη διάρκεια της επικοινωνιακής διαδικασίας παρεµβάλλο-
νται “θόρυβοι”, που µειώνουν την αποτελεσµατικότητα της καταβαλλόµενης
προσπάθειας. Οι “θόρυβοι” που παρεµβάλλονται είναι είτε ενδογενείς είτε εξω-
γενείς. Οι ενδογενείς  είναι οι δυσκολίες, που οφείλονται σε αδυναµίες του επι-
κοινωνιακού µηνύµατος. Τέτοιες αδυναµίες είναι για παράδειγµα άστοχες λέξεις
και εκφράσεις, αδυναµίες σε εικόνες, παραστάσεις και εµβλήµατα, νοητικές
ασάφειες κ.λπ. Οι εξωγενείς “θόρυβοι” προέρχονται από παράγοντες, που δεν
έχουν σχέση µε τους συντελεστές του επικοινωνιακού µηνύµατος. Τέτοιοι παρά-
γοντες είναι  η ταυτόχρονη µετάδοση παροµοίων µηνυµάτων και από άλλες
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πηγές, που είναι φιλικά, ουδέτερα ή εχθρικά προσκείµενες, σηµαντικά γεγονότα
που αποσπούν την προσοχή του ∆έκτη και τον προσανατολίζουν σε άλλες
κατευθύνσεις, απρόβλεπτες πολιτικές, οικονοµικές ή κοινωνικές εξελίξεις κ.λπ.

Το γραφείο επικοινωνίας έχει την ευχέρεια, αλλά και την ευθύνη  να περιορίζει
στο ελάχιστο τους ενδογενείς “θορύβους”, γιατί βρίσκονται κάτω από το δικό
του έλεγχο. Οι εξωγενείς “θόρυβοι” δεν είναι εύκολο να ελεγχθούν. Ωστόσο επι-
βάλλεται να παρακολουθούνται συστηµατικά, έτσι ώστε ο επικοινωνιακός σχε-
διασµός να αναπροσαρµόζεται ανάλογα, για να περιορίζονται ή και να εξουδε-
τερώνονται οι δυσµενείς συνέπειές τους.

Η.δ. Μείγµα Eπικοινωνίας 

Μείγµα επικοινωνίας είναι ο συνδυασµός διαφόρων επικοινωνιακών µηνυµά-
των, τα οποία αποστέλλονται στους δέκτες µε σκοπό να τους πληροφορήσουν
για ένα θέµα, να τους υπενθυµίσουν για ένα γεγονός που τους ενδιαφέρει και
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Σχήµα Στ. 5. Το µείγµα επικοινωνίας του συνεργατικού κινήµατος αποτελεί συνδυασµό της δια-
φώτισης, της διαφήµισης και της προσωπικής επικοινωνίας, που υπηρετεί τόσο τη διαφήµιση όσο
και τη διαφώτιση.
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να τους πείσουν για την ορθότητα µιας θέσης, για την ποιότητα ενός προϊόντος,
για την πληρότητα µιας υπηρεσίας κ.λπ. Στις οικονοµίες της ελεύθερης αγοράς,
τα συνεργατικά κινήµατα έχουν την ευχέρεια να συνθέσουν τα επικοινωνιακά
τους µείγµατα µε τη χρησιµοποίηση της ιδεολογικής εκπαίδευσης, της προσω-
πικής επικοινωνίας και της διαφήµισης. Οι τρεις µορφές επικοινωνίας, αλληλο-
συµπληρούµενες και αλληλοστηριζόµενες, απολήγουν στο δέκτη και σε συν-
δυασµό επιδρούν αποτελεσµατικά στον εσωτερικό του κόσµο και κατά συνέπεια
στις προτιµήσεις, στις επιθυµίες και τελικά στις επιλογές του. Το µείγµα επικοι-
νωνίας ενός συνεργατικού κινήµατος συνήθως λαµβάνει τη µορφή που παρου-
σιάζεται στο σχήµα Στ. 5. 

◆ ∆ιαφώτιση-∆ηµοσιότητα: Η διαφώτιση-δηµοσιότητα είναι η µη πληρωµέ-
νη παρουσίαση ιδεών, θέσεων, απόψεων, προϊόντων και υπηρεσιών σε µια
συγκεκριµένη οµάδα ή σε όλη την κοινωνία. Ταυτίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την
ιδεολογική εκπαίδευση και γίνεται κατά κύριο λόγο µε τη βοήθεια των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης, τα οποία εφοδιάζονται από το γραφείο επικοινωνίας του
συνεργατικού κινήµατος µε τα κατάλληλα υλικά, όπως είναι οι ανακοινώσεις, οι
φωτογραφίες, τα άρθρα, οι συνεντεύξεις κ.λπ. Για τον ίδιο σκοπό εκδίδονται
διάφορα έντυπα, όπως βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες, ενηµερωτικά δελτία,
διοργανώνονται δηµοσιογραφικές διασκέψεις κ.λπ.

◆ ∆ιαφήµιση: Η διαφήµιση είναι η παρουσίαση ιδεών, προϊόντων και υπηρε-
σιών στο κοινωνικό σύνολο µε τη χρησιµοποίηση των µέσων µαζικής ενηµέρω-
σης έναντι καταβολής του αντίστοιχου διαφηµιστικού κόστους. Τα διαφηµιστι-
κά µηνύµατα ετοιµάζονται από τα διαφηµιστικά γραφεία, τα οποία για το σκοπό
αυτό συνεργάζονται στενά µε το γραφείο επικοινωνίας του συνεργατικού κινή-
µατος.  Τα διαφηµιστικά µηνύµατα, που αφορούν το συνεργατικό κίνηµα, επι-
βάλλεται να είναι αξιόπιστα και σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει να έχουν
σκοπό να παραπλανήσουν ή να αποπροσανατολίσουν το δέκτη.

Για το λόγο αυτό είναι ορθό, από τις διάφορες µορφές διαφήµισης, που χρησι-
µοποιούνται στην ελεύθερη αγορά, να επιλέγονται οι ακόλουθες:  

α. Υπενθυµητική: Η διαφήµιση υπενθύµισης στοχεύει να υποµνήσει στο κοινό
τις πραγµατικές οικονοµικές και κοινωνικές διαστάσεις του κινήµατος,  να
παρουσιάσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει, να υπογραµµίσει
τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του, να τονίσει τους κοινωφελείς προσα-
νατολισµούς του κ.λπ. 

β. Ανταγωνιστική-Συγκριτική: Η ανταγωνιστική-συγκριτική διαφήµιση έχει
στόχο να οδηγήσει το δέκτη στη σύγκριση των προϊόντων, των υπηρεσιών
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και των ωφεληµάτων, που προσφέρει το συνεργατικό κίνηµα σε σχέση µε
εκείνα, που προσφέρουν οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. 

γ. Θεσµική: Η θεσµική διαφήµιση έχει σκοπό την προβολή του συνεργατικού
θεσµού, την ενίσχυση της δηµόσιας εικόνας του κινήµατος και την αναβάθ-
µιση της εµπιστοσύνης µε την οποία περιβάλλεται από το κοινό. 

◆ Προσωπική επικοινωνία: Η προσωπική επικοινωνία είναι κατά βάση προ-
φορική και άµεση και έχει σκοπό να µεταδώσει ορισµένα µηνύµατα σε ένα η
περισσότερους ανθρώπους, χρησιµοποιώντας στοιχεία τόσο της διαφώτισης,
όσο και της διαφήµισης. Η προσωπική επικοινωνία δεν γίνεται µόνο µε τη
χρήση του λόγου, αλλά και µε τις εκφράσεις του προσώπου, τις κινήσεις του
σώµατος, του τόνου της φωνής, του τρόπου ντυσίµατος, της διάθεσης έντυπου
υλικού, της προσφοράς προϊόντων κλπ. Στην περίπτωση αυτή η επανατροφοδό-
τηση είναι εύκολη, άµεση και αποτελεσµατική. Η προσωπική επικοινωνία είναι
περισσότερο επωφελής για τις µικροµεσαίες συνεργατικές εταιρείες, στις οποί-
ες κυριαρχεί το προσωπικό στοιχείο. 

Για την προώθηση αυτού του είδους της επικοινωνίας, το συνεργατικό κίνηµα
έχει την ευχέρεια να αξιοποιεί την παρουσία των µελών στις γενικές συνελεύ-
σεις, να διοργανώνει συνεργατικές συναντήσεις και εκδηλώσεις µε ποικίλο
περιεχόµενο, να συµµετέχει σε εκθέσεις κ.λπ.

Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το γραφείο επικοινωνίας εργάζεται στα πλαίσια ενός προγράµµατος επικοινω-
νιακής πολιτικής, το οποίο συνήθως έχει διάρκεια ενός ηµερολογιακού έτους.
Το ετήσιο πρόγραµµα επικοινωνίας γίνεται µε τη συνεργασία των φορέων του
συνεργατικού κινήµατος και κωδικοποιείται από το γραφείο επικοινωνίας. Τα
γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας αντιµετωπίζονται µε ενέργειες, που δεν
συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα, αλλά ο τρόπος αντιµετώπισης τους δεν
αφίσταται των στόχων του προγράµµατος.

Θ.α. Καταρτισµός του Προγράµµατος

Ο καταρτισµός του προγράµµατος επικοινωνιακής πολιτικής γίνεται µέσα στα
πλαίσια που καθορίζονται από ορισµένες αρχές, οι βασικότερες των οποίων
είναι οι εξής: 

α. Η αρχή της ενότητας: Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, όλες οι προγραµµατι-
σµένες ενέργειες περιλαµβάνονται σε ένα µόνο πρόγραµµα, το γενικό πρό-
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γραµµα, το οποίο βρίσκεται κάτω από την ευθύνη του γραφείου επικοινω-
νίας. Το γενικό πρόγραµµα είναι δυνατό να επιµερισθεί σε ειδικότερα προ-
γράµµατα, τα οποία όµως διέπονται από ενότητα κατευθύνσεων. 

β. Η αρχή της ακρίβειας: Σύµφωνα µε την αρχή της ακρίβειας, στο πρόγραµ-
µα πρέπει να παρουσιάζονται οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να πραγµατο-
ποιηθούν και να περιορίζονται στο ελάχιστο οι αποκλείσεις µεταξύ των θεω-
ρητικών στοιχείων του προγράµµατος και της πρακτικής εφαρµογής τους. Τα
υπερβολικά φιλόδοξα προγράµµατα συνήθως υλοποιούνται εν µέρει. 

γ. Η αρχή της ευκαµψίας: Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το πρόγραµµα πρέπει,
κατά το στάδιο της εκτέλεσης του, να είναι ευπροσάρµοστο σε πιθανές δια-
φοροποιήσεις των προβλεποµένων οικονοµικών, κοινωνικών και άλλων συν-
θηκών, ή  και σε άλλα γεγονότα, τα οποία είναι πιθανόν επισυµβούν. 

δ. Η αρχή της συνέχειας: Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, δεν πρέπει να µεσολα-
βούν µεγάλα χρονικά διαστήµατα µεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων
που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα ή µεταξύ των επιµέρους προγραµµά-
των, που συνθέτουν το γενικό πρόγραµµα. 

Μέσα στα πλαίσια των αρχών που έχουν πιο πάνω αναφερθεί, η διαδικασία
καταρτισµού του προγράµµατος επικοινωνιακής πολιτικής συντίθεται από τα
ακόλουθα στοιχεία. 

α. Καθορισµός των στόχων προγράµµατος, 

β. Επιλογή του κοινού στο οποίο θα απευθύνεται, 

γ. Επιλογή των µέσων πoυ θα χρησιµοποιηθούν, 

δ. Επιλογή του χρόνου υλοποίησης του προγράµµατος,

ε. Καταρτισµός του προϋπολογισµού της συνεπαγόµενης δαπάνης. 

α. Καθορισµός των στόχων του προγράµµατος 

Η πρώτη διαδικαστική πράξη στον καταρτισµό του προγράµµατος είναι ο καθο-
ρισµός των στόχων του. Οι στόχοι του προγράµµατος, θα προκύψουν από την
απάντηση του ερωτήµατος  σε ποιόν (;), πως (;) και γιατί (;) απευθύνεται το
συνεργατικό κίνηµα µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Επίσης παράγοντες που θα
ληφθούν υπόψη για τον καθορισµό του στόχου του προγράµµατος είναι οι επι-
διωκόµενοι σκοποί και οι ανάγκες που οδήγησαν στον καταρτισµό του. Οι στό-
χοι του προγράµµατος θα πρέπει να είναι εναρµονισµένοι µε τους γενικότερους
στόχους που επιδιώκει το συνεργατικό κίνηµα και να έχουν συζητηθεί αναλυθεί
και καθοριστεί µε τη συνεργασία των αρµοδίων φορέων του κινήµατος. 
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β. Επιλογή του κοινού 

Κατά τον καταρτισµό του προγράµµατος θα πρέπει να καθοριστεί το κοινό, στο
οποίο το πρόγραµµα θα απευθυνθεί. Ο προσδιορισµός του κοινού γίνεται σύµ-
φωνα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του συνεργατικού κινήµατος. Παράλληλα
όµως, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του κοινού, στο οποίο απευθύνεται το πρόγραµµα. Κάθε οµάδα ή τοπική κοι-
νωνία  αντιλαµβάνεται ή αφοµοιώνει διαφορετικά τα επικοινωνιακά µηνύµατα.
Το γεγονός αυτό υπαγορεύει την κατάταξη του κοινού, ανάλογα µε τους διαύ-
λους επικοινωνίας µε τους οποίους είναι συνδεδεµένο, τις γεωγραφικές ιδιαιτε-
ρότητες µέσα στις οποίες ζει, τις συνήθειες που έχει, τα ήθη και τα έθιµα του
κ.λπ. 

γ. Επιλογή των µέσων 

Σηµαντικό βήµα στον καταρτισµό του προγράµµατος είναι και η επιλογή των
µέσων επικοινωνίας. Αρχικά το γραφείο επικοινωνίας θα πρέπει να γνωρίζει,
ανά πάσα στιγµή, τα διαθέσιµα µέσα επικοινωνίας καθώς επίσης τους γεωγρα-
φικούς χώρους τους οποίους καλύπτουν και τους χρόνους που µεταφέρουν στο
κοινό τα µηνύµατα τους. Ακολούθως θα προσδιοριστούν µε συγκεκριµένο
τρόπο τα µέσα επικοινωνίας που θα χρησιµοποιηθούν, για να µεταφέρουν το
µήνυµα στους δέκτες. 

δ. Επιλογή του χρόνου 

Κατά την κατάρτιση του προγράµµατος θα πρέπει να προσδιοριστεί ο χρόνος
που θα εξελιχθούν οι διάφορες ενέργειες. Ο χρόνος επιλέγεται συνήθως µε κρι-
τήριο τον αριθµό των δεκτών που λαµβάνουν το µήνυµα. Επιβάλλεται επίσης να
καθοριστεί και ο ρυθµός πραγµατοποίησης των ενεργειών που υπαγορεύει το
πρόγραµµα µε στόχο την αποφυγή δηµιουργίας κλίµατος κόπωσης στους
δέκτες. 

ε. Καταρτισµός προϋπολογισµού δαπανών 

Τέλος, αναπόσπαστο στοιχείο του προγράµµατος είναι ο καταρτισµός των συνε-
παγοµένων οικονοµικών δαπανών. Η εθελοντική εργασία δεν είναι σήµερα
αρκετή για να δώσει λύσεις στις επικοινωνιακές ανάγκες του συνεργατικού
κινήµατος. Κατά τον καταρτισµό του προϋπολογισµού πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη τα εξής: 
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1. Το ύψος του προϋπολογισµού να είναι ανάλογο µε τις δυνατότητες του
συνεργατικού κινήµατος και µε τις εκάστοτε επικοινωνιακές ανάγκες. 

2. Το ύψος της συνολικής δαπάνης να µην είναι δέσµιο του προγράµµατος,
αλλά ούτε και το πρόγραµµα δέσµιο του διαθεσίµου κονδυλίου. 

3. Ο προϋπολογισµός να είναι όσο το δυνατόν πλήρης και ακριβής. 

4. Να προβλέπεται ένα ποσοστό, 10 - 20% της συνολικής δαπάνης, για την
κάλυψη απρόβλεπτων δαπανών.

5. Ο επιµερισµός των κονδυλίων να γίνεται ανάλογα µε τη σηµασία και την
αναµενόµενη απόδοση κάθε δραστηριότητας, που περιλαµβάνεται στο πρό-
γραµµα.

Θ.β. Εφαρµογή του Προγράµµατος

Η εφαρµογή του προγράµµατος είναι η µετάβαση από τη θεωρία στην πράξη και
συνιστά την σοβαρότερη πτυχή της προσπάθειας για άσκηση επικοινωνιακής
πολιτικής. Για το λόγο αυτό, πριν από την εφαρµογή του προγράµµατος, καθο-
ρίζεται η οµάδα που θα εργασθεί και ο “ιθύνων νους” της προσπάθειας, εξευρί-
σκονται οι συνεργάτες, αντιµετωπίζονται έγκαιρα διάφορα τεχνικά, διοικητικά,
οικονοµικά και άλλα θέµατα, γίνεται η κατανοµή των διαφόρων εργασιών και
καθορίζονται τα χρονικά περιθώρια και οι ηµεροµηνίες για την εκτέλεση κάθε
εργασίας. 

Εκείνοι οι οποίοι θα αναλάβουν την εφαρµογή του προγράµµατος πρέπει να
γνωρίζουν ότι επιβάλλεται να κινούνται µέσα στα πλαίσια των εξής βασικών
αρχών. 

α. Της αρχής του “ενεργείτε”

β. Τη αρχής του “συνεργάζεστε”

γ . Της αρχής  του “επιµένετε” 

α. Η αρχή του “ενεργείτε”: Η αρχή αυτή σηµαίνει ότι, από τη στιγµή που επι-
χειρείται η εφαρµογή ενός προγράµµατος, πρέπει να γίνονται  µεθοδικά όλες οι
ενέργειες που έχουν προγραµµατιστεί, να αντιµετωπίζονται τα εµπόδια µε απο-
τελεσµατικό τρόπο και οι υπεύθυνοι να είναι αφοσιωµένοι στην εργασία που
κάνουν και να έχουν την ικανότητα για εξακολουθητική προσπάθεια.

β. Η αρχή του “συνεργάζεστε”: Η αρχή του “συνεργάζεστε” υποδεικνύει ότι,
για την εφαρµογή του προγράµµατος απαιτείται στενή συνεργασία µε όλους
τους αρµόδιους φορείς, τους συνεργάτες, το προσωπικό και όλους τους άλλους,
που έχουν να διαδραµατίσουν ρόλο στην επικοινωνιακή προσπάθεια.
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γ. Η αρχή του “επιµένετε”: Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, έστω και αν γίνονται
σωστά οι διάφορες ενέργειες και υπάρχει συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους,
θα υπάρξουν σφάλµατα υπολογισµού, απρόβλεπτα εµπόδια, τυχαίες δυσκολίες
κλπ. Έτσι απαιτείται αποφασιστικότητα και επιµονή στην προσπάθεια, για να
αντιµετωπίζονται  αποτελεσµατικά οι οποιεσδήποτε επιβλαβείς συνέπειες τους. 

Ι. ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ

Από όσα έχουν εκτεθεί πιο πάνω φαίνεται ότι στον τοµέα ευθύνης του γραφεί-
ου επικοινωνίας συµπεριλαµβάνονται όλες οι ευθύνες που επιτελούν τα γραφεία
τύπου µε την κλασσική τους έννοια. Είναι σαφές ότι το έργο του γραφείου επι-
κοινωνίας είναι ευρύτερο από το έργο του γραφείου τύπου, το οποίο περιορίζε-
ται στην αξιοποίηση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, έντυπων και ηλεκτρο-
νικών, για τη µεταβίβαση των επιθυµητών µηνυµάτων σε µια οµάδα ατόµων ή
σε όλη την κοινωνία.

Ι.α. Αρµοδιότητες του Γραφείου Tύπου

Οι αρµοδιότητες του γραφείου τύπου που αποτελούν µέρος των αρµοδιοτήτων
του γραφείου επικοινωνίας συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Κατάλογος Μέσων Ενηµέρωσης και ∆ηµοσιογράφων: Το γραφείο τύπου
καταρτίζει και διατηρεί συνεχώς ενηµερωµένο ένα πλήρη κατάλογο όλων των
µέσων επικοινωνίας και των δηµοσιοράφων µε πλήρη στοιχεία, καθώς και µε
την ειδική αρµοδιότητα του κάθε δηµοσιογράφου, όπως για παράδειγµα, αρχι-
συντάκτης, οικονοµικός συντάκτης, κοινοβουλευτικός συντάκτης κλπ. Τα  µέσα
µαζικής ενηµέρωσης είναι χωρισµένα κατά κατηγορίες, όπως ηµερήσιες πρωι-
νές εφηµερίδες, ηµερήσιες απογευµατινές εφηµερίδες, οικονοµικές εφηµερίδες,
περιοδικά ποικίλης ύλης, οικονοµικά περιοδικά, τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφω-
νικοί σταθµοί κλπ. 

2. Ενηµέρωση των φορέων του συνεργατικού κινήµατος: Το γραφείο τύπου
παρακολουθεί επισταµένα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και πληροφορεί έγκαι-
ρα τους αρµόδιους φορείς του συνεργατικού κινήµατος σε θέµατα, που άµεσα ή
έµµεσα ενδιαφέρουν το κίνηµα.

3. Παρακολούθηση δηµοσιότητας: Το γραφείο τύπου παρακολουθεί και συλ-
λέγει τα δηµοσιεύµατα που αναφέρονται στη δραστηριότητα του συνεργατικού
κινήµατος, που έχουν προέλθει από τη δική του δραστηριότητα. Επίσης συγκε-
ντρώνει σε ξεχωριστούς φακέλους όλα τα δηµοσιεύµατα, που αφορούν το κίνη-
µα αλλά δεν προήλθαν από το γραφείο τύπου. 
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4. Αρχείο: Λέγεται ότι ο καλύτερος δηµοσιογράφος είναι συνήθως αυτός που
έχει το πλουσιότερο και καλύτερα οργανωµένο αρχείο. Αυτή η αλήθεια ισχύει
πολύ περισσότερο για το γραφείο τύπου. Η αξιοποίηση του αρχείου όµως πρέ-
πει να είναι απλή, εύκολη και γρήγορη. Το αρχείο συνήθως περιλαµβάνει: 

α. Τα εκδοθέντα δελτία τύπου, άρθρα, ανακοινώσεις, έντυπα κλπ., 

β. Τα πρωτότυπα, από τα οποία αντλήθηκαν οι πληροφορίες, 

γ. Τις φωτoγραφίες και τις λεζάντες τους, 

δ. Tα αποκόµµατα των εφηµερίδων, που προήλθαν από τα δελτία τύπου και τις
ανακοινώσεις του γραφείου τύπου, 

στ.Υλικά από τα ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 

ε. Όλα τα δηµοσιεύµατα των έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης
που αφορούν το συνεργατικό κίνηµα και  προήλθαν από πηγές εκτός του
γραφείου τύπου.

Η σύγχρονη τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα µηχανογράφησης και φύλαξης σε
ηλεκτρονική µορφή των περισσοτέρων υλικών του αρχείου. Η ηλεκτρονική
φύλαξη των υλικών διαιωνίζει την ποιότητα τους, καθιστά εύκολη και γρήγορη
την αξιοποίηση τους και περιορίζει στο ελάχιστο τους χώρους που απαιτεί η
φύλαξη τους.  

5. Καλλιέργεια σχέσεων. Ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου καλλιεργεί συνεχώς
τις γνωριµίες του µε τους εκπροσώπους των µέσων ενηµέρωσης και διευρύνει
διαρκώς τον κύκλο των γνωριµιών του, χρησιµοποιώντας τις τεχνικές των δηµο-
σίων σχέσεων που η σηµερινή πραγµατικότητα επιβάλλει. 

6. Ενηµέρωση των µέσων επικοινωνίας. Αποτελεί την κυριότερη αρµοδιότη-
τα, το βασικό “προορισµό” του γραφείου τύπου. Το γραφείο τύπου έχει καθή-
κον να συνεργάζεται µε τους εκπροσώπους των µέσων ενηµέρωσης, να τους
πληροφορεί τακτικά για τη δραστηριότητα του συνεργατικού κινήµατος και να
τους παρέχει άµεσα σαφείς και ακριβείς πληροφορίες, όταν του ζητούνται. 

Το άτοµο ή τα άτοµα, που έχουν την ευθύνη της ενηµέρωσης των µέσων επι-
κοινωνίας πρέπει να ενεργούν στα πλαίσια ορισµένων κανόνων και να έχουν
υπόψη τους τα ακόλουθα:

● Να µην αποκρύπτουν και να µην συγκαλύπτουν ποτέ γεγονότα, τα οποία
ενδεχοµένως θα φθάσουν στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης από άλλη πηγή και
µάλιστα πολλές φορές “παραποιηµένα”, 

● Να µην προσπαθούν ποτέ να παραπλανήσουν τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, 
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● Να δίνουν πάντοτε την ευχέρεια της ταυτόχρονης αξιοποίησης µιας είδησης
από όλα τα µέσα επικοινωνίας,

● Να µη µεροληπτούν υπέρ του ενός ή του άλλου µέσου,

● Να στέλλουν έγκαιρα το πληροφοριακό υλικό και πάντοτε µέσα στα γνωστά
χρονικά περιθώρια έκδοσης του κάθε µέσου,

● Να διασταυρώνουν τις πληροφορίες, για να διασφαλίζουν την απόλυτη εγκυ-
ρότητα τους, 

● Να δίνουν απόλυτα αληθινά και ακριβή στοιχεία και αριθµούς, 

● Να µην “εκβιάζουν” και να µην “εκλιπαρούν” για τη δηµοσίευση ενός δελ-
τίου τύπου ή ενός ανακοινωθέντος, που αποστάληκε για δηµοσιοποίηση.

Ι.β. Μεταβίβαση Eπικοινωνιακού Yλικού στα ΜΜΕ 

Τα πλέον συνηθέστερα µέσα, τα οποία χρησιµοποιούν τα γραφεία τύπου, για να
διαβιβάσουν τα µηνύµατα που επιθυµούν στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
(ΜΜΕ) είναι τα δελτία τύπου, οι δηµοσιογραφικές διασκέψεις, τα ανακοινωθέ-
ντα, οι διακηρύξεις και τα ηλεκτρονικά µέσα συµπεριλαµβανοµένου ασφαλώς
και του διαδυκτίου.

Ι.β.1. ∆ελτία Τύπου (∆Τ)     

Το δελτίο τύπου είναι το έντυπο, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη
µεταβίβαση πληροφοριών στα ΜΜΕ, οι οποίες αφορούν το φορέα από τον
οποίο εκδίδεται. Το ∆.Τ. εκδίδεται µέσα σε καθορισµένα συντακτικά και τεχνι-
κά πλαίσια, τα οποία έχουν σκοπό να καταστήσουν ευκολότερη τη δηµοσίευση
του. Τα πλαίσια αυτά καθορίζονται από ορισµένες παραµέτρους, οι βασικότερες
των οποίων συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Η σύνταξη του ∆.Τ. ακολουθεί τους ίδιους κανόνες σύνταξης µιας είδησης.
Κύρια χαρακτηριστικά της πρέπει να είναι η πληρότητα, η σαφήνεια και η
συντοµία. Η πληρότητα εξασφαλίζεται µε την απάντηση στα ερωτήµατα: τι(;),
ποίος(;), πού(;), πότε(;), γιατί(;), πώς(;). Η σαφήνεια απαιτεί µικρές προτάσεις,
καθαρές έννοιες, σωστή σύνταξη. Η συντοµία επιβάλλει την καταγραφή της
ουσίας του θέµατος και την αποφυγή δευτερεύουσας σηµασίας λεπτοµερειών ή
άσχετων και ασύνδετων αναφορών. 

2. Το κείµενο του ∆.Τ. πρέπει να αποτελεί είδηση και η δοµή του να είναι η
καθιερωµένη δοµή των ειδήσεων. Η πρώτη παράγραφος περιέχει όλα τα κύρια
σηµεία της είδησης (τι, ποιος, πού, πότε, γιατί, πώς), ενώ οι επόµενες συµπλη-

184 ● ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:06  ™ÂÏ›‰·184



ρώνουν την είδηση µε πρόσθετες πληροφορίες. Σύµφωνα µε τις γενικές αρχές
της είδησης, το ∆.Τ. νοείται ότι δεν περιέχει διαφήµιση, υπερβολή, σχόλια ή
λανθασµένα στοιχεία. Η διασταύρωση και η εξακρίβωση των στοιχείων και των
πληροφοριών αποτελεί πρώτιστο καθήκον. 

3. Στην κορυφή της πρώτης σελίδας του ∆.Τ., ή πριν από την καταγραφή της
κάθε είδησης όταν το δελτίο περιέχει περισσότερες από µια ειδήσεις, τοποθε-
τείται ο τίτλος. Οι τίτλοι είναι σαφείς, σύντοµοι και ανταποκρίνονται µε ακρί-
βεια στο περιεχόµενο του κειµένου. Είναι δυνατό επίσης να τοποθετηθούν επί-
τιτλοι και υπότιτλοι. Οι επίτιτλοι και οι υπότιτλοι γράφονται συνήθως µε πεζά
στοιχεία ενώ ο τίτλος µε κεφαλαία. Πάνω και κάτω από τους τίτλους πρέπει να
υπάρχει αρκετός λευκός χώρος. 

4. Η γλώσσα του ∆.Τ. είναι στρωτή, χωρίς ιδιωµατισµούς ή εκφράσεις άγνωστες
στο ευρύ κοινό. Σε περίπτωση που υπάρχουν συντοµογραφίες επεξηγούνται.
Όπου αναφέρονται πρόσωπα, τα επώνυµα και τα ονόµατα γράφονται µε µεγάλη
προσοχή. Όταν αναφέρονται µονάδες µέτρησης διαφορετικές από εκείνες που
ισχύουν στη χώρα που εκδίδεται το ∆.Τ. γίνεται η ανάλογη µετατροπή στις αντί-
στοιχες εθνικές µονάδες. Για παράδειγµα τα µίλια µετατρέπονται σε χιλιόµετρα,
τα δολάρια σε ευρώ κ.λπ.

5. Στο  ∆.Τ. τοποθετείται η ηµεροµηνία έκδοσης και ο αύξων αριθµός, για να
αρχειοθετείται κατά τρόπο εύχρηστο, έτσι ώστε σε περίπτωση που αναζητηθεί
στο µέλλον  να είναι δυνατή η ανεύρεση του. 

6. Το ∆.Τ. είναι δακτυλογραφηµένο, καθαρό και σε διπλό διάστηµα, µε µεγάλα
περιθώρια, για να επιτρέπεται στο δηµοσιογράφο να κάνει τις τροποποιήσεις ή
και τις αλλαγές που επιθυµεί έχοντας την απαιτούµενη ευχέρεια χώρου. Εννοεί-
ται ότι είναι γραµµένο από το ένα µέρος του φύλλου. 

7. Η φωτοτύπηση του ∆. Τ. είναι προσεγµένη και καθαρή, για να είναι εύκολη η
ανάγνωση του. Απαραίτητη είναι η αρίθµηση των σελίδων και η ένδειξη “συνε-
χίζεται”, όταν το ∆.Τ. εκτείνεται σε περισσότερες από µια σελίδες.

8. Στο ∆.Τ. αναφέρεται λεπτοµερώς το όνοµα της πηγής, δηλαδή, οι τίτλοι του
οργανισµού, της εταιρείας και του αρµοδίου τµήµατος. Αναφέρονται επίσης όλα
τα στοιχεία της πηγής, δηλαδή οι διευθύνσεις, οι αριθµοί των τηλεφώνων και
τηλεοµοιοτύπων και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Επίσης είναι χρήσιµο να
αναφέρεται ότι για περισσότερες πληροφορίες τα µέσα ενηµέρωσης µπορούν να
αποταθούν σε ένα συγκεκριµένο πρόσωπο. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα
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γιατί τα ΜΜΕ δεν ενδιαφέρονται για ανώνυµα ∆.Τ. ή πληροφορίες. Έχουν ευθύ-
νη απέναντι στο αναγνωστικό τους κοινό και θέλουν να γνωρίζουν τις πηγές των
πληροφοριών τους, αλλά και να συµπληρώνουν τα ρεπορτάζ τους µε πρόσθετες
πληροφορίες. 

9. Τα ∆.Τ. εκδίδονται είτε σε τακτική βάση και συµπληρώνονται µε έκτακτες
εκδόσεις, όταν αναφύονται θέµατα προς δηµοσίευση στα ενδιάµεσα χρονικά
διαστήµατα, είτε εκδίδονται, όταν οι εκάστοτε παρουσιαζόµενες ανάγκες το επι-
βάλλουν. Η έκδοση ∆.Τ. σε τακτική βάση αφορά κυρίως µεγάλους οργανισµούς,
που έχουν πολλά θέµατα δηµοσιογραφικά αξιοποιήσιµα.   

10. Το ∆.Τ. περιλαµβάνει το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό. Η κάθε φωτογρα-
φία είναι τεχνικά και δηµοσιογραφικά αξιοποιήσιµη και συνοδεύεται πάντοτε
από τη λεζάντα της.

11. Πολλές φορές και για διάφορους λόγους  το ∆.Τ. εκδίδεται “υπό προθεσµία”.
Στην περίπτωση αυτή, αναγράφεται η ένδειξη ότι δεν πρέπει να δηµοσιευτεί
πριν από ορισµένη ηµεροµηνία και ώρα. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού
αυτού καθιερώθηκε ο όρος “embargo”, ο οποίος χρησιµοποιείται διεθνώς.

12. Το ∆.Τ. εκτυπώνεται και αποστέλλεται στα Μ.Μ.Ε. µε τον παραδοσιακό
τρόπο είτε διαβιβάζεται µε τη βοήθεια τηλεοµοιοτύπου ή του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. Ανεξάρτητα από τον τρόπο µεταβίβασης του δελτίου και των
συναφών επικοινωνιακών υλικών, η πηγή πρέπει να διασφαλίζει ότι η αυθεντι-
κότητα και η άριστη ποιότητα τους δεν θα αλλοιωθούν κατά τη διαδροµή. 

Ι.β.2. ∆ηµοσιογραφικές ∆ιασκέψεις

Οι δηµοσιογραφικές διασκέψεις είναι συγκεντρώσεις εκπροσώπων του τύπου
και των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης, οι οποίες διοργανώνονται µε στόχο
να δοθεί ευρεία δηµοσιότητα σε ένα σοβαρό γεγονός, που συνήθως παρουσιά-
ζεται για πρώτη φορά. Οι δηµοσιογραφικές διασκέψεις πραγµατοποιούνται για
σηµαντικά γεγονότα για τα οποία, λόγω της σηµασίας τους, απαιτείται να
δοθούν περισσότερες πληροφορίες, επεξηγήσεις ή διευκρινήσεις, οι οποίες δεν
είναι δυνατόν να δοθούν µε µια απλή ανακοίνωση ή µε ένα ∆ελτίο Τύπου. Για
να επιτύχει µια δηµοσιογραφική διάσκεψη, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες,
οι περισσότεροι των οποίων εµπίπτουν στον τοµέα ευθύνης του γραφείου τύπου
και συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Η πρώτη πράξη είναι να εκτιµηθεί, εάν  πραγµατικά είναι απαραίτητο να κλη-
θεί δηµοσιογραφική διάσκεψη. Η απόφαση θα ληφθεί από τους φορείς του
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συνεργατικού κινήµατος. Η άποψη των παραγόντων του γραφείου τύπου, το
οποίο θα αναλάβει την ευθύνη της διοργάνωσης,  λαµβάνεται ασφαλώς σοβαρά
υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης. 

2. Αφού ληφθεί η απόφαση για σύγκληση της δηµοσιογραφικής διάσκεψης, επι-
λέγεται  η ηµεροµηνία και η ώρα που θα συγκληθεί και λαµβάνεται πρόνοια,
έτσι ώστε η διάσκεψη να µην  συµπίπτει χρονικά µε άλλη προγραµµατισµένη
παρόµοια διοργάνωση. Η ηµεροµηνία και η ώρα πρέπει να βολεύουν πρώτα
τους δηµοσιογράφους και ακολούθως τον οργανισµό, που δίδει τη διάσκεψη
τύπου. ∆εν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί δηµοσιογραφική διάσκεψη χωρίς
δηµοσιογράφους. Για το λόγο αυτό είναι λάθος να επιλέγεται χρόνος στον οποίο
η δηµοσιογραφική εργασία βρίσκεται σε αιχµή ή σε ώρα που οι δηµοσιογράφοι
συνήθως αναπαύονται. Για τα δεδοµένα της Κύπρου, οι δηµοσιογραφικές δια-
σκέψεις είναι καλύτερα να συγκαλούνται από την Τρίτη µέχρι και την Παρα-
σκευή και στις ώρες από τις 10.00 το πρωί µέχρι της 12.30 µετά το µεσηµέρι.    

4. Ακολούθως επιλέγεται ο τόπος στον οποίο θα συγκληθεί η διάσκεψη. Ως
πρώτη επιλογή συνιστώνται τα γραφεία του οργανισµού, που παραχωρεί τη διά-
σκεψη µε δύο όµως προϋποθέσεις: πρώτο, ότι ο χώρος είναι άνετος, ευπαρου-
σίαστος και διαθέτει την απαιτούµενη υποδοµή και δεύτερο, ότι δεν βρίσκεται
σε µεγάλη απόσταση από το κέντρο της πόλης. Σε αντίθετη περίπτωση επιλέγο-
νται άλλοι χώροι, που προσφέρουν όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και είναι
διαµορφωµένοι γι αυτούς τους σκοπούς.

5. Καταρτίζεται ο κατάλογος των εκπροσώπων των µέσων ενηµέρωσης που
ενδιαφέρουν τον οργανισµό, που παραχωρεί τη δηµοσιογραφική διάσκεψη.
Συνήθως τα µέσα ενηµέρωσης ταξινοµούνται ως εξής:           

● Ηµερήσιος τύπος, 

● Περιοδικός τύπος, 

● Τηλεόραση,

● Ραδιόφωνο, 

● Συνεργείο επικαίρων, 

● Τυχόν ξενόγλωσσα έντυπα. 

Στα µέσα επικοινωνίας µε µεγάλη εµβέλεια και µεγάλο αριθµό προσωπικού,
όπως είναι οι µεγάλες εφηµερίδες και οι µεγάλοι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί
σταθµοί, αποστέλλονται προσκλήσεις στους αρµόδιους συντάκτες, αλλά και
στους αρχισυντάκτες ή και στους διευθυντές. 

ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ ● 187

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:06  ™ÂÏ›‰·187



6. Ετοιµάζονται οι προσκλήσεις και αποστέλλονται στον προορισµό τους πέντε
έως δέκα µέρες πριν από τη διάσκεψη. Οι προσκλήσεις πρέπει να είναι καλλιτε-
χνικά επεξεργασµένες και να συµπεριλαµβάνουν την επωνυµία και το έµβληµα
του οργανισµού, το όνοµα του µέσου ή το ονοµατεπώνυµο και τον τίτλο του
παραλήπτη, το θέµα της διάσκεψης, την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο που
θα πραγµατοποιηθεί καθώς επίσης και την ένδειξη “Παρακαλώ Απαντήσατε”
(Π.Α.) µε αριθµό τηλεφώνου. Είναι καλύτερα η πρόσκληση να συνοδεύεται από
µία επιστολή στην οποία να δίδονται ορισµένα πρόσθετα στοιχεία, που αφορούν
το θέµα της διάσκεψης. Η επιστολή είναι απαραίτητη όταν προγραµµατίζεται να
προσφερθεί στους δηµοσιογράφους φιλοξενία, όπως µετακίνηση, διαµονή,
φαγητό, ξενάγηση στους χώρους του οργανισµού κ.λπ. Η ανταπόκριση στις
προσκλήσεις και η συµµετοχή των προσκληθέντων δηµοσιογράφων στη διά-
σκεψη πρέπει να ελέγχονται τηλεφωνικά.

7. Το γραφείο τύπου ελέγχει µε σχολαστική λεπτοµέρεια τη χωροταξία, τη δια-
κόσµηση και τις ηχητικές εγκαταστάσεις. Ο χώρος πρέπει να είναι άνετος, δεό-
ντως διακοσµηµένος και καθαρός. Οι δηµοσιογράφοι να έχουν τη δυνατότητα
να κρατούν άνετα σηµειώσεις και να χειρίζονται χωρίς δυσκολίες τα τηλεοπτι-
κά και ραδιοφωνικά µηχανήµατα τους. Επίσης η διακίνηση µέσα στην αίθουσα
επιβάλλεται να είναι άνετη, ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα από τις
τυχόν καθυστερηµένες αφίξεις ή από άτοµα, που για διάφορους λόγους θέλουν
να αποχωρήσουν νωρίτερα από την ώρα της λήξης. 

8. Η διακόσµηση, εκτός από λουλούδια, φυτά εσωτερικού χώρου ή και άλλα
διακοσµητικά στοιχεία, πρέπει να περιλαµβάνει, εµφανώς και διακριτικά, εντύ-
πως ή ηλεκτρονικά την  επωνυµία και το έµβληµα του οργανισµού. Η επωνυµία
και το έµβληµα του οργανισµού τοποθετούνται συνήθως στην κάθετη µπροστι-
νή έδρα του τραπεζιού των οµιλητών ή πίσω και ψηλότερα από αυτούς. Το τρα-
πέζι των οµιλητών διακοσµείται µε ένα µπουκέτο λουλούδια (arrangement), το
οποίο όµως δεν πρέπει να εµποδίζει την οπτική επαφή των οµιλητών µε τους
δηµοσιογράφους ή των δηµοσιογράφων µε τους οµιλητές. Μπροστά από κάθε
οµιλητή τοποθετείται µικρή πινακίδα στην οποία αναγράφονται ευδιάκριτα το
όνοµα και ο τίτλος του. 

9. Ο οργανισµός αποφασίζει ποιοι θα µιλήσουν και τι θα πούνε. Το γραφείο επι-
κοινωνίας ετοιµάζει τις οµιλίες και χρονοµετρά τη διάρκεια τους. Οι οµιλίες
πρέπει να αναφέρονται επί της ουσίας του θέµατος της διάσκεψης και να καλύ-
πτουν όλες τις πτυχές του. Πρέπει όµως να είναι περιορισµένης χρονικής διάρ-
κειας, για να µην κουράζουν και να µην περιέχουν επαναλήψεις και αχρείαστες
αναφορές σε θέµατα, που είναι γνωστά στους δηµοσιογράφους.  
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10. Σε περίπτωση που υπάρχουν ξένοι οµιλητές ή ξένοι δηµοσιογράφοι, λαµβά-
νεται πρόνοια εξασφάλισης των αναγκαίων µεταφραστικών υπηρεσιών. 

11. Αποφασίζεται πότε και πού θα προσφερθούν στους δηµοσιογράφους ανα-
ψυκτικά, κοκτέιλ, γεύµα κ.λπ. Το κοκτέιλ ή το γεύµα δίδονται οπωσδήποτε µετά
τη διάσκεψη τύπου. Το γεµάτο στοµάχι και το οινόπνευµα δεν βοηθούν καθό-
λου στην παρακολούθηση µιας οµιλίας και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει.
Είναι όµως απαραίτητο να ληφθεί πρόνοια να προσφέρονται ανάλογα µε την
εποχή διάφορα ελαφρά ποτά σε όσους προσέρχονται νωρίτερα και µέχρι να
αρχίσει η διάσκεψη.

12. Αν ο τόπος της διάσκεψης είναι µακριά από το κέντρο της πόλης, ρυθµίζε-
ται το θέµα της µετάβασης και επιστροφής των προσκληθέντων. Η δηµοσιο-
γραφική διάσκεψη αρχίζει ακριβώς στο χρόνο που καθορίστηκε. Σε περίπτωση,
που για διάφορους λόγους υπάρξει καθυστέρηση, η καθυστέρηση αυτή δεν πρέ-
πει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε λεπτά. 

14. Ειδοποιείται έγκαιρα ο φωτογράφος και του επεξήγεται λεπτοµερώς το είδος
των φωτογραφιών που θα πάρει και των στιγµιότυπων που θα καλύψει. Ο φωτο-
γράφος είναι καλύτερα να παραµένει στην αίθουσα µέχρι την ολοκλήρωση της
διάσκεψης. 

15. Καθορίζεται το είδος, η ποιότητα, το µέγεθος κ.λπ. των δηµοσιογραφικών
φακέλων που θα χρησιµοποιηθούν  και παραγγέλλονται έγκαιρα. Σε περίπτωση
που αποφασιστεί να  τυπωθεί στο φάκελο η επωνυµία του οργανισµού, είναι
ορθότερο να τοποθετείται  διακριτικά και κατά προτίµηση στην εσωτερική επι-
φάνεια. 

16. Στους δηµοσιογραφικούς φακέλους τοποθετούνται τα εξής: 

α. Το δελτίο τύπου του γεγονότος, το οποίο ετοιµάζεται εκ των προτέρων µε
µεγάλη προσοχή 

β. Αναλυτικό ενηµερωτικό υλικό, που σχετίζεται µε το γεγονός, όπως είναι οι
οµιλίες, οι χαιρετισµοί κ.λπ. 

γ. Πληροφοριακά έντυπα αναφερόµενα στον οργανισµό, τα οποία έχουν σκοπό
την προβολή του παραγόµενου έργου. 

δ. Φωτογραφίες µε σαφείς και πλήρεις λεζάντες, που αφορούν το θέµα ή τις
δραστηριότητες του οργανισµού. Οι φωτογραφίες από τη διάσκεψη τύπου,
αν είναι τεχνικά αδύνατον να ετοιµαστούν και να δοθούν στους δηµοσιο-
γράφους κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, αποστέλλονται µετά στις ηλε-
κτρονικές τους διευθύνσεις.   
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ε. Μπλοκ και στυλό για διευκόλυνση των δηµοσιογράφων στη λήψη των
σηµειώσεων τους.

17. Οι καλοί εισηγητές προετοιµάζουν τις απαντήσεις τους στις πιθανότερες
ερωτήσεις. Καλό είναι οι “ειδικές” τυχόν ερωτήσεις να απαντώνται από τους
αρµόδιους του οργανισµού, στους οποίους θα παραπέµπει ο κύριος οµιλητής.
Να παρακληθούν οι δηµοσιογράφοι να λένε το όνοµα τους και το έντυπο ή το
µέσο που αντιπροσωπεύουν πρίν υποβάλουν την ερώτηση τους. 

18. Στην αίθουσα της ∆ιάσκεψης πρέπει να υπάρχει ένα πρόχειρο, αλλά πλήρες
γραφείο τύπου, που να έχει εφεδρικό πληροφοριακό υλικό. Το Γραφείο Τύπου
τηρεί κατάλογο των προσερχοµένων και διευκολύνει και εξυπηρετεί τους καλε-
σµένους. 

19. Οι δηµοσιογραφικοί φάκελοι πρέπει να παραδίνονται κατά την είσοδο των
δηµοσιογράφων στην αίθουσα, για να µπορούν - έστω και βιαστικά - να ενηµε-
ρωθούν σε γενικές γραµµές επί του θέµατος.

20. Αµέσως µετά το τέλος της διάσκεψης αποστέλλεται σε όσους τυχόν καλε-
σµένους δεν µπόρεσαν να παρευρεθούν το πληροφοριακό υλικό, συνοδευόµενο
από ένα σχετικό σηµείωµα. 

21. Σκόπιµη για πολλούς λόγους - και κυρίως για τη διασφάλιση της πιστότητας
των όσων δηµοσιευθούν σε σχέση µε αυτά που θα λεχθούν - είναι η µαγνητο-
φώνηση ή και η βιντεογράφηση της διάσκεψης και κυρίως των ερωταπαντήσε-
ων. 

22. Ένα µεγάλο και λεπτότατο θέµα είναι τα δώρα. Η πείρα έχει αποδείξει ότι
αποτελεί “αναγκαίο κακό”. Κακό και για τους δηµοσιογράφους και για τον
οργανισµό και για τις σχέσεις τους και για τη δεοντολογία. Ανάµεσα στους
εκπροσώπους των µέσων επικοινωνίας υπάρχουν αυτοί που “προσβάλλονται”
όταν τους προσφερθεί ένα δώρο, αυτοί που είναι αδιάφοροι κι αυτοί που το
περιµένουν ή και το “απαιτούν”. Σε περίπτωση που αποφασισθεί να προσφερ-
θεί κάποιο δώρο στους δηµοσιογράφους, αυτό πρέπει να έχει καθαρά χαρακτή-
ρα φιλοφρόνησης προς ένα “ξένο”. Αυτό σηµαίνει ότι το δώρο πρέπει να συν-
δέεται άµεσα ή έµµεσα µε τον οργανισµό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ή
µε την επαγγελµατική ιδιότητα των προσκεκληµένων. Η αξία του δώρου δεν
πρέπει να  είναι ούτε πολύ µεγάλη, για να µην εκληφθεί ως προσπάθεια “δωρο-
δοκίας”, ούτε πολύ µικρή, για να  δηµιουργήσει κινδύνους προσβολής της αξιο-
πρέπειας των αποδεκτών. 
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Ι.β.3. Ανακοινώσεις–∆ιακηρύξεις, Μηνύµατα–Οµιλίες

Ανακοινώσεις: Οι ανακοινώσεις εκδίδονται µε σκοπό τη δηµοσιοποίηση ενός
γεγονότος, µιας απόφασης, µιας θέσης ή, για να δοθούν απαντήσεις και διευ-
κρινίσεις σε οτιδήποτε λέγεται ή γράφεται σε σχέση µε την υπόσταση και τις
δραστηριότητες του  συνεργατικού κινήµατος. Η έγκαιρη δηµοσιοποίηση των
θεµάτων, που χρήζουν δηµοσιοποίησης, επενεργεί προληπτικά και απαλλάσσει
το γραφείο τύπου και τους αρµόδιους παράγοντες να ενεργούν βεβιασµένα και
εκ των υστέρων. 

Έχει διαπιστωθεί ότι όσο καλύτερα εργάζεται το γραφείο τύπου, τόσο µικρότερη
είναι η ανάγκη έκδοσης εκτάκτων ανακοινωθέντων για διάφορα θέµατα, που α-
φορούν το συνεργατικό κίνηµα. Αποτελεί όµως αρχή ότι τίποτε δεν µένει αναπά-
ντητο και κανένα γεγονός δεν πρέπει να “θάβεται” και να µην προβάλλεται ανά-
λογα µε τη σοβαρότητα του. Η έκδοση εκτάκτων ανακοινώσεων πρέπει να αφορά
σοβαρά θέµατα, για να τους δίδεται έτσι και η δέουσα βαρύτητα από τα Μ.Μ.Ε.

Κατά κανόνα οι έκτακτες ανακοινώσεις ακολουθούν την ίδια τεχνική όπως και
το δελτίο τύπου εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που είναι πιθανό να σχολια-
σθεί ένα γεγονός ή µια θέση λόγω της σοβαρότητας τους. 

∆ιακηρύξεις-Μηνύµατα: Οι διακηρύξεις και τα µηνύµατα εκδίδονται µε την
ευκαιρία ορισµένων επετείων. Στόχος είναι να τονισθεί η σηµασία των επετεί-
ων και παράλληλα να προβληθούν στοιχεία µε ιδεολογικό περιεχόµενο, που
αφορούν το συνεργατικό κίνηµα και ειδικότερα στοιχεία που αφορούν την ιδε-
ολογική συνεργατική εκπαίδευση. Για την έκδοση διακηρύξεων και µηνυµάτων
αξιοποιούνται διάφορες επέτειοι, όπως είναι η διεθνής µέρα συνεργατισµού, η
πρωτοχρονιά, οι διεθνείς ηµέρες που είναι αφιερωµένες στην αγρότισσα, στην
αποταµίευση, στο περιβάλλον κ.λπ.  

Οµιλίες-Χαιρετισµοί: Οι οµιλίες και οι χαιρετισµοί, που γίνονται µέσα στα
πλαίσια των διαφόρων εκδηλώσεων είναι συνήθως σύντοµες. Βεβαίως ο βασι-
κός οµιλητής επιβάλλεται να έχει στη διάθεση του περισσότερο χρόνο, για να
µπορέσει να αναπτύξει µε άνεση το θέµα του. Οι οµιλίες και οι χαιρετισµοί
µικρής χρονικής διάρκειας πρέπει να περιορίζονται στην στην ουσία του θέµα-
τος για το οποίο γίνονται. Οι οµιλίες µεγαλύτερης διάρκειας, που έχουν τη
µορφή εισήγησης, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγµένες και µεταξύ άλλων να
έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

■ Να έχουν µια συγκεκριµένη δοµή, δηλαδή, πρόλογο, κυρίως θέµα και επίλο-
γο.
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■ Να είναι εναρµονισµένες µε το µορφωτικό επίπεδο των ακροατών, αλλά η
παρουσίαση τους να µην είναι γλωσσικά ευτελισµένη.

■ Να είναι γραµµατικά και συντακτικά ορθές.

■ Να συντρέχουν µε την ιδεολογία και την πολιτική του συνεργατικού κινήµα-
τος.

■ Να µήν περιέχουν επαναλήψεις και αχρείαστες αναφορές.

■ Τα νοήµατα να αποδίδονται µε σαφήνεια και καθαρότητα.

■ Αν περιέχουν αριθµητικά ή άλλα στοιχεία, αυτά πρέπει να είναι πλήρως τεκ-
µηριωµένα µε αναφορά στην πηγή από την οποία προήλθαν ή µε άλλους τρό-
πους κ.λπ.
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“∆εν θέλουµε ένα κόσµο στον
οποίο η εγγύηση να µην πεθάνει κανείς
από την πείνα, ανταλλάσσεται µε τον κίνδυνο να
πεθάνει από την πλήξη.” 

Vaneigem Raoul (1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠEMΠTO

EYPΩΠAΪKH ΣYNEPΓATIKH ETAIPEIA (SCE)

Σηµείωση 1: Ο Raoul Vaneigem γεννήθηκε στο Βέλγιο το 1934 όπου συνεχίζει να ζεί σήµερα.
Είναι φιλόσοφος και συγγραφέας πολλών βιβλίων. 
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O ∆IAXΩPIΣMOΣ TOY KYΠPIAKOY ΣYNEPΓATIKOY
KINHMATOΣ

Παρά το γεγονός ότι οι Συνεργατικές Αρχές,  που σε καµιά περίπτωση δεν
προβλέπουν το διαχωρισµό των µελών των συνεργατικών εταιρειών ανά-

λογα µε την εθνική καταγωγή ή τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, είχαν δια-
τυπωθεί στο Ηνωµένο Βασίλειο από το 19ο αιώνα, στην περίπτωση της Κύπρου
η αποικιοκρατική βρετανική κυβέρνηση δεν ενήργησε σύµφωνα µε την ανθρω-
πιστική κληρονοµιά που της άφησαν οι ∆ίκαιοι Σκαπανείς του Rochdale. Αντί-
θετα, ενεργώντας µε βάση το “δόγµα” διαίρει και βασίλευε, θεµελίωσε συνταγ-
µατικά  το διαχωρισµό του κυπριακού συνεργατικού κινήµατος µε βάση το θρή-
σκευµα και την εθνική καταγωγή των Κυπρίων. Με την εγκαθίδρυση της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και την εφαρµογή του Συντάγµατος τα αποτελέσµατα
ήταν άµεσα:      
● Για κάθε εθνική κοινότητα δηµιουργήθηκαν χωριστά Γραφεία Συνεργατικής
Ανάπτυξης και διορίστηκε ανάλογα για το κάθε τµήµα Έλληνας ή Τούρκος ∆ιοι-
κητής. 
● Στα χωριά που είχαν µικτό πληθυσµό και µικτά συνεργατικά ιδρύµατα, ιδρύ-
θηκαν ξεχωριστές εταιρείες για κάθε κοινότητα.
● Ιδρύθηκε ξεχωριστή Συνεργατική Τράπεζα για τους Τουρκοκύπριους.
Ο διαχωρισµός αυτός ουσιαστικά διχοτόµησε ένα τµήµα της οικονοµίας κυρίως
της υπαίθρου και δεν επέτρεψε στο κίνηµα να καλλιεργήσει την αλληλοκατα-
νόηση και να προαγάγει την κοινωνική συνοχή.

√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ µÚÂÙ·Ófi˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË˜ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Sir Hugh Foot, Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ª·Î¿ÚÈÔ˜
·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿ Î·È Ô ¢Ú. Fazil Kutchuk ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿
˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ™˘Óı‹ÎË ∂ÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË˜ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÛÙÈ˜ 16∞˘ÁÔ‡-
ÛÙÔ˘,1960. (¶ËÁ‹: www.moi.gov.cy)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠEMΠTO

EYPΩΠAΪKH ΣYNEPΓATIKH ETAIPEIA (SCE)

H ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ήταν ο βασικός
λόγος, που εξώθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει τις προσπάθει-
ες για τον καταρτισµό ενός ενιαίου καταστατικού των συνεργατικών

εταιρειών, που επιθυµούσαν να αναπτύξουν διασυνοριακές δραστηριότητες. Η
ανάγκη αυτή ικανοποιήθηκε µε τη θέσπιση του Κανονισµού 1435/2003 και µε
την έκδοση της  Οδηγίας 2003/72/ΕΚ. Τα δύο έγγραφα δηµοσιεύτηκαν στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 22 Ιουλίου 2003 και περιεί-
χαν τη ρητή δέσµευση των κρατών µελών να τα εφαρµόσουν από τις 18 Αυγού-
στου 2006. Ο Κανονισµός καθορίζει τα νοµικά πλαίσια ίδρυσης µιας Ευρωπαϊ-
κής Συνεργατικής Εταιρείας (SCE) (1) και η Οδηγία συµπληρώνει τον Κανονι-
σµό αναφορικά µε το ρόλο των εργαζοµένων. Το νοµικό αυτό πλαίσιο δεν υπο-
καθιστά τις εθνικές νοµοθεσίες, αλλά σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριό-
τητας, η εφαρµογή του είναι νοµικά επιβεβληµένη. 

A. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

A.1. Μορφή της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας

Η ΕΣΕ είναι εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα την οποία αποκτά µε την εγγρα-
φή της στα µητρώα του κράτους στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα. Η
καταστατική έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένω-

Σηµείωση 1: Η λέξη SCE αποτελείται από τα αρχικά γράµµατα του ορισµού  Ευρωπαϊκή Συνερ-
γατική Εταιρεία, όπως αναφέρεται σε πολλές γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παρά-
δειγµα   Societe Cooperative Europeenne ή La Societa Cooperativa Europa κ.λπ. Στην ελληνική
βιβλιογραφία η Ευρωπαϊκή Συνεργατική Εταιρεία αποδίδεται µε τα αρχικά γράµµατα των τριών
αυτών λέξεων (EΣE).
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σης, στο κράτος µέλος που έχει την κεντρική της διοίκηση και καθορίζεται στο
καταστατικό της. Είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, µε την έννοια ότι το
κάθε µέλος ευθύνεται µε το ποσό του κεφαλαίου που κατέχει, εκτός εάν στο
καταστατικό ορίζεται διαφορετικά.

Ο κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των µελών της
ή και η ανάπτυξη των οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων τους, ιδίως
µε τη σύναψη συµφωνιών µε τα µέλη για την προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών ή
την εκτέλεση εργασιών τις οποίες διενεργεί η ΕΣΕ ή αναθέτει τη διεξαγωγή τους
σε τρίτους, σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές:

● Οι δραστηριότητες της ΕΣΕ θα πρέπει να έχουν σκοπό το αµοιβαίο όφελος
των µελών, ούτως ώστε κάθε µέλος να επωφελείται από τις δραστηριότητές
της ανάλογα µε τη συµµετοχή του.

● Τα µέλη της ΕΣΕ θα πρέπει επίσης να είναι καταναλωτές, εργαζόµενοι ή προ-
µηθευτές ή θα πρέπει να συµµετέχουν µε άλλον τρόπο στις δραστηριότητες
της εταιρείας.

● Ο έλεγχός της ΕΣΕ θα πρέπει να κατανέµεται δίκαια µεταξύ των µελών της
και να  επιτρέπεται ένα είδος σταθµισµένης ψηφοφορίας, που να απηχεί την
εισφορά κάθε µέλους.

● Ο τόκος, που προέρχεται από τα δανειακά κεφάλαια και από τις συνεταιρι-
στικές µερίδες, θα πρέπει να είναι περιορισµένος. 

● Τα κέρδη της ΕΣΕ θα πρέπει να διανέµονται ανάλογα µε τις δραστηριότητες
που πραγµατοποιούν τα µέλη µε την εταιρεία ή µε τις δραστηριότητες που
χρησιµοποιούνται από τα µέλη για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.

● ∆εν θα πρέπει να τίθενται τεχνητά εµπόδια για την απόκτηση της ιδιότητας
του µέλους.

● Κατά τη διάλυση µιας ΕΣΕ, το καθαρό ενεργητικό και τα αποθεµατικά θα
πρέπει να διανέµονται σύµφωνα µε την αρχή της αφιλοκερδούς διανοµής,
δηλαδή να µεταφέρονται σε άλλο συνεταιριστικό φορέα, που επιδιώκει
παρόµοιους σκοπούς µε την υπό διάλυση εταιρεία ή έχει στόχους γενικού
ενδιαφέροντος.

Ο αριθµός των µελών είναι µεταβλητός. Τα ωφελήµατα, που προέρχονται από
τις δραστηριότητες της εταιρείας, παραχωρούνται µόνο στα µέλη εκτός, εάν στο
καταστατικό υπάρχει πρόνοια, που προβλέπει διαφορετικά. ∆εν επιτρέπεται επί-
σης η συµµετοχή µη µελών στις δραστηριότητες της εταιρείας, εκτός εάν προ-
βλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό.
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Το κεφάλαιο της ΕΣΕ είναι µεταβλητό και διαιρείται σε µερίδια (συνεταιριστι-
κές µερίδες κατά τα ελλαδικά δεδοµένα ή µετοχές κατά τα κυπριακά πρότυπα)

Ο ρόλος των εργαζοµένων σε µια ΕΣΕ διέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας
2003/72/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για τη συµπλήρωση του
καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεργατικής εταιρείας, όσον αφορά το ρόλο
των εργαζοµένων.

A.2. Σύσταση Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας

Με την επιφύλαξη του κανονισµού 1435/2003 του Συµβουλίου, η σύσταση µιας
ΕΣΕ διέπεται από το νόµο που ισχύει για τις συνεργατικές εταιρείες του κρά-
τους, στο οποίο η ΕΣΕ καθορίζει την καταστατική της έδρα. Η σύσταση µπορεί
να γίνει:

● Από πέντε τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, τα οποία διαµένουν σε δύο του-
λάχιστον κράτη µέλη. 

● Από πέντε τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα και εταιρείες καθώς και άλλες
νοµικές οντότητες δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συσταθείσες σύµφωνα µε
το δίκαιο ενός κράτους µέλους, εφόσον, αντιστοίχως, διαµένουν σε δύο του-
λάχιστον διαφορετικά κράτη µέλη ή διέπονται από το δίκαιο δύο τουλάχι-
στον διαφορετικών κρατών µελών. 

● Από εταιρείες και άλλες νοµικές οντότητες δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
συσταθείσες σύµφωνα µε το δίκαιο ενός κράτους µέλους, που διέπονται από
το δίκαιο τουλάχιστον δύο διαφορετικών κρατών µελών. 

● Με συγχώνευση συνεργατικών εταιρειών, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε
το δίκαιο ενός κράτους µέλους και έχουν την καταστατική έδρα τους και την
κεντρική τους διοίκηση στην Κοινότητα, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον δύο
από αυτές διέπονται από το δίκαιο δύο διαφορετικών κρατών-µελών. Η συγ-
χώνευση µπορεί να γίνει είτε µε τη διαδικασία απορρόφησης των συγχωνευ-
οµένων εταιρειών είτε µε τη διαδικασία σύστασης νέου νοµικού προσώπου.  

● Με µετατροπή συνεργατικής εταιρείας, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το
δίκαιο ενός κράτους µέλους και έχει την καταστατική της έδρα και την
κεντρική της διοίκηση στην Κοινότητα, αν έχει από διετίας τουλάχιστον,
εγκατάσταση ή θυγατρική υπαγόµενη στο δίκαιο άλλου κράτους µέλους. 

Ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει ότι µια νοµική οντότητα, που δεν έχει
την κεντρική της διοίκηση στην Κοινότητα, µπορεί να συµµετάσχει στη σύστα-
ση µιας ΕΣΕ, εφόσον έχει συσταθεί σύµφωνα µε το δίκαιο κράτους µέλους, έχει
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την καταστατική έδρα της στο εν λόγω κράτος µέλος και διατηρεί πραγµατικό
και συνεχή δεσµό µε την οικονοµία κράτους µέλους. 

Η σύσταση µιας ΕΣΕ διέπεται από την περί συνεργατικών εταιρειών νοµοθεσία
του κράτους µέλους, στην οποία έχει την καταστατική της έδρα υπό την επιφύ-
λαξη του Κανονισµού 1435/2003.  

A.3. Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας

Το καλυφθέν (1) κεφάλαιο (subscribed capital) µιας ΕΣΕ θα ανέρχεται τουλάχι-
στον σε 30.000 ευρώ ή σε ποσό ισότιµο σε εθνικό νόµισµα και θα εκφράζεται
µε τη χρηµατική ονοµαστική αξία των µερίδων, που παραχωρούνται στα µέλη.
Σε περίπτωση που µια ΕΣΕ έχει την καταστατική της έδρα εκτός της ζώνης του
ευρώ, το καλυφθέν κεφάλαιό της µπορεί επίσης να εκφράζεται σε ευρώ. Η
νοµοθεσία κράτους µέλους, η οποία προβλέπει υψηλότερο καλυφθέν κεφάλαιο
για νοµικά πρόσωπα, που ασκούν ορισµένα είδη δραστηριοτήτων, διέπει και τις
ΕΣΕ, που έχουν την καταστατική έδρα τους στο εν λόγω κράτος-µέλος.

Οι µερίδες είναι ονοµαστικές και έχουν ίση ονοµαστική αξία. Στο καταστατικό
ορίζεται ο ελάχιστος αριθµός των µερίδων, που πρέπει να κατέχει ένα πρόσωπο,
για να αποκτήσει την ιδιότητα του µέλους. Τα µέλη µπορούν να αποκτήσουν
πρόσθετες µερίδες µε την εξατοµίκευση πλεονασµάτων της εταιρείας. Οι µερί-
δες είναι διαπραγµατεύσιµες και µεταβιβάζονται από µέλος σε µέλος.

Η αύξηση ή, η µείωση του κεφαλαίου δεν προϋποθέτουν ούτε τροποποίηση του
καταστατικού, ούτε δηµοσίευση, επιφυλασσοµένης της διατήρησης του ελάχι-
στου ποσού και της ετήσιας δηµοσίευσης του ύψους του κεφαλαίου. Η γενική
συνέλευση πρέπει να αποτιµά µια φορά ανά έτος µε ψήφισµά της το ύψος του
κεφαλαίου κατά το κλείσιµο της χρήσης καθώς και τη µεταβολή του σε σχέση
µε την προηγούµενη χρήση.

Η ΕΣΕ έχει τη νοµική δυνατότητα να συµπεριλάβει στο καταστατικό της πρό-
νοια, η οποία να προβλέπει την έκδοση τίτλων πλην µεριδίων και οµολόγων, µε
ειδικά πλεονεκτήµατα για τους κατόχους τους. Οι κάτοχοι των τίτλων ή οµολό-
γων δεν αποκτούν την ιδιότητα του µέλους. Έχουν το δικαίωµα όµως να παρί-
στανται στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας, αλλά δεν µπορούν να ψηφίζουν. 

Σηµείωση (1). Με τον όρο καλυφθέν κεφάλαιο νοείται το κεφάλαιο της εταιρείας που εκδίδεται
από αυτή υπό µορφή µερίδων, οι οποίες παραχωρούνται στα µέλη µε την καταβολή της αντίστοι-
χης αξίας (Εκδοθέν και καταβληθέν κεφάλαιο σύµφωνα µε την ελεγκτική ορολογία των συνερ-
γατικών εταιρειών της Κύπρου).
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A.4. Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας

Τα ιδρυτικά µέλη καταρτίζουν το καταστατικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περί συστάσεως συνεργατικών εταιρειών νοµοθεσίας του κράτους µέλους, στο
οποίο βρίσκεται  η καταστατική έδρα της εταιρείας. Το καταστατικό, που απο-
τελείται από την ιδρυτική πράξη και το καθαυτό καταστατικό, καταρτίζεται
εγγράφως και υπογράφεται από τα ιδρυτικά µέλη.

Το καταστατικό της ΕΣΕ περιλαµβάνει τουλάχιστον:

● Tην επωνυµία της, της οποίας προηγείται ή έπεται η συντοµογραφία «ΕΣΕ»
και, ενδεχοµένως, οι λέξεις “περιορισµένης ευθύνης”. 

● Tο σκοπό της ΕΣΕ. 

● Tο ονοµατεπώνυµο των φυσικών προσώπων και την επωνυµία, το σκοπό και
την έδρα των οντοτήτων, που είναι ιδρυτικά µέλη της ΕΣΕ. 

● Tη διεύθυνση της καταστατικής έδρας της ΕΣΕ. 

● Τις προϋποθέσεις και διαδικασίες εισόδου, διαγραφής και αποχώρησης των
µελών. 

● Tα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µελών και, αν συντρέχει περίπτωση,
τις διάφορες κατηγορίες τους, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
κάθε κατηγορίας. 

● Tην ονοµαστική αξία των καλυφθέντων µεριδίων, καθώς και το ύψος του
καλυφθέντος κεφαλαίου και µνεία ότι το κεφάλαιο είναι µεταβλητό. 

● Tους ειδικούς κανόνες σχετικά µε το ποσό, που αφαιρείται από το πλεόνα-
σµα χρήσεως, για να προστεθεί, αν απαιτείται, στο νόµιµο αποθεµατικό. 

● Τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες των µελών του κάθε οργάνου, το οποίο
έχει αρµοδιότητα να ασκεί διοικητική εξουσία. 

● Τις προϋποθέσεις ανάδειξης και ανάκλησης των µελών των διοικητικών
οργάνων. 

● Tους κανόνες πλειοψηφίας και απαρτίας 

● Tη διάρκεια ύπαρξης της εταιρίας, όταν είναι περιορισµένης διάρκειας.

A.5. ∆ιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας

Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1435/2003 το ανώτατο όργανο σε κάθε  Ευρωπαϊ-
κή Συνεργατική Εταιρεία είναι η γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση εκλέ-
γει ένα εποπτικό και ένα διευθυντικό όργανο (δυαδικό σύστηµα) ή, ένα διοικη-
τικό όργανο (µονιστικό σύστηµα), ανάλογα µε το εκλογικό σύστηµα, που προ-
βλέπεται στο καταστατικό.
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A.5.1 Γενική Συνέλευση

Η γενική συνέλευση είναι δυνατό να συγκληθεί ανά πάσα στιγµή από το διευ-
θυντικό, το διοικητικό, ή το εποπτικό όργανο, ή από κάθε άλλο όργανο, ή αρµό-
δια αρχή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη νοµοθεσία περί συνεταιρισµών,
που ισχύει στο κράτος-µέλος, στο οποίο η ΕΣΕ έχει την καταστατική έδρα της.
Συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά κατά ηµερολογιακό έτος και εντός έξι µηνών
από το κλείσιµο της εταιρικής χρήσης.

Η ειδοποίηση για τη σύγκληση της συνέλευσης είναι γραπτή και γνωστοποιεί-
ται σε όλους όσους δικαιούνται να συµµετάσχουν σε αυτή σύµφωνα µε το
καταστατικό. Στην ειδοποίηση αναφέρονται οπωσδήποτε η επωνυµία και η
καταστατική έδρα της ΕΣΕ, ο τόπος, η ηµεροµηνία και η ώρα της συνέλευσης,
το είδος της γενικής συνέλευσης, η ηµερήσια διάταξη µε µνεία των προς συζή-
τηση θεµάτων, καθώς και των προτάσεων για τις αποφάσεις που θα ληφθούν. 

Στην ηµερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που συγκαλείται µετά το τέλος
της εταιρικής χρήσης, περιλαµβάνονται οπωσδήποτε η έγκριση των ετήσιων
λογαριασµών και η κατανοµή των κερδών. Όµως, τουλάχιστον 5000 µέλη ή
µέλη που κατέχουν τουλάχιστον το 10 % του αριθµού των ψήφων, µπορούν να
ζητήσουν την εγγραφή ενός ή περισσοτέρων νέων θεµάτων στην ηµερήσια διά-
ταξη. Το καταστατικό είναι δυνατό να προβλέπει µικρότερα ποσοστά.

Κάθε µέλος έχει δικαίωµα λόγου και ψήφου στη γενική συνέλευση για τα θέµα-
τα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και διαθέτει µία ψήφο, ανε-
ξάρτητα από τον αριθµό των µεριδίων που κατέχει. Εάν η νοµοθεσία του κρά-
τους µέλους της καταστατικής έδρας της ΕΣΕ το επιτρέπει, το καταστατικό µπο-
ρεί να προβλέπει ότι ο αριθµός των ψήφων ενός µέλους καθορίζεται ανάλογα µε
τη συµµετοχή του στη συνεταιριστική δραστηριότητα µε άλλο τρόπο, εκτός της
εισφοράς του στο κεφάλαιο. Η παροχή αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε
ψήφους κατά µέλος ή το 30 % του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου. Aπό τις
δύο επιλογές επιλέγεται η χαµηλότερη. Τα πρόσωπα, που έχουν δικαίωµα ψή-
φου µπορούν να εκπροσωπηθούν στη γενική συνέλευση από εντολοδόχο κατά
τα οριζόµενα στο καταστατικό.

Κάθε µέλος έχει δικαίωµα ενηµέρωσης από το διευθυντικό ή το διοικητικό
όργανο για τις δραστηριότητες της ΕΣΕ, που έχουν σχέση µε τα θέµατα της ηµε-
ρήσιας διάταξης, για τα οποία η γενική συνέλευση µπορεί να πάρει αποφάσεις.
Τα διευθυντικά και τα διοικητικά όργανα µπορούν να αρνηθούν την παροχή
πληροφοριών µόνον, εφόσον η σχετική ενηµέρωση ενδέχεται να επιφέρει σοβα-
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ρή ζηµία στην ΕΣΕ ή είναι ασυµβίβαστη µε την εκ του νόµου υποχρέωση εχε-
µύθειας.

Η γενική συνέλευση αποφαίνεται για όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και
λαµβάνει αποφάσεις µε την πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων ή
εκπροσωπούµενων µελών. Οι κανόνες απαρτίας και οι κανόνες πλειοψηφίας
προβλέπονται στο καταστατικό.

A.5.2. Όργανα ∆ιοίκησης

Μια ΕΣΕ έχει την ευχέρεια να καθορίσει τα διοικητικά της όργανα, είτε σύµ-
φωνα µε το δυαδικό σύστηµα διοίκησης, είτε σύµφωνα µε το µονιστικό σύστη-
µα διοίκησης. Το δυαδικό σύστηµα προβλέπει ένα εποπτικό και ένα διοικητικό
όργανο διοίκησης, ενώ το µονιστικό µόνο ένα διοικητικό όργανο διοίκησης.(1)

α. ∆υαδικό σύστηµα-Εποπτικό και διευθυντικό όργανο 

Το εποπτικό όργανο διορίζεται και ανακαλείται από τη γενική συνέλευση. Ο
αριθµός των µελών του και οι κανόνες καθορισµού τους ορίζονται στο κατα-
στατικό. Εκλέγει τον πρόεδρο µεταξύ των µελών του. Στην περίπτωση όµως που
το ήµισυ των µελών του έχει ορισθεί από τους εργαζόµενους, πρόεδρος µπορεί
να εκλεγεί µόνον ένα µέλος, που έχει οριστεί από τη γενική συνέλευση. Το βασι-
κό του καθήκον είναι ο έλεγχος της διοίκησης που ασκεί το διευθυντικό όργα-
νο, αφού τύχει της προβλεπόµενης από τον Κανονισµό ενηµέρωσης.

Το διευθυντικό όργανο διορίζεται και ανακαλείται από το εποπτικό όργανο.
Εκλέγει µεταξύ των µελών του πρόεδρο σύµφωνα µε τις διατάξεις του κατα-
στατικού. Ασκεί τη διοίκηση της ΕΣΕ και την εκπροσωπεί έναντι των τρίτων και
ενώπιον των δικαστηρίων. Η ταυτόχρονη συµµετοχή ενός ατόµου στο διευθυ-
ντικό όργανο και στο εποπτικό όργανο µιας ΕΣΕ δεν επιτρέπεται.

β. Μονιστικό σύστηµα-Ένα διοικητικό όργανο 

Τα µέλη του διοικητικού οργάνου διορίζονται από τη γενική συνέλευση. Ασκούν
τη διαχείριση της εταιρείας και έχουν εξουσία να τη δεσµεύουν έναντι των τρί-
των και να την εκπροσωπούν δικαστικώς. Ο αριθµός των µελών του διοικητικού

Σηµείωση 1. Εκτενέστερη αναφορά στα δύο συστήµατα διοίκησης γίνεται στο πρώτο κεφάλαιο,
που αναφέρεται στη διοικητική οργάνωση των συνεργατικών εταιρειών. 
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οργάνου και οι κανόνες διορισµού τους ρυθµίζονται από το καταστατικό. Όπως
προβλέπεται και στο δυαδικό σύστηµα, το διοικητικό όργανο εκλέγει τον πρόε-
δρο του µεταξύ των µελών του. Όταν όµως το ήµισυ των µελών του έχει ορισθεί
από τους εργαζόµενους, πρόεδρος µπορεί να εκλεγεί µόνον ένα µέλος που έχει
οριστεί από τη γενική συνέλευση. 

Τα όργανα της ΕΣΕ βρίσκονται σε απαρτία, όταν τα µισά τουλάχιστον από τα
µέλη, που έχουν  δικαίωµα ψήφου, είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται. Οι απο-
φάσεις λαµβάνονται διά πλειοψηφίας των παρόντων ή εκπροσωπουµένων
µελών, που έχουν δικαίωµα ψήφου. Ο γενικός αυτός κανόνας αναφορικά µε την
απαρτία και τη λήψη αποφάσεων ισχύει, όταν δεν προβλέπεται διαφορετικά
στον Κανονισµό ή στο καταστατικό.

Στο καταστατικό καθορίζονται οι κατηγορίες των πράξεων για τις οποίες απαι-
τείται στο µεν δυαδικό σύστηµα, η παροχή έγκρισης του εποπτικού οργάνου ή
της γενικής συνέλευσης προς το διευθυντικό όργανο, στο δε µονιστικό σύστηµα,
η ρητή απόφαση του διοικητικού οργάνου ή η έγκριση της γενικής συνέλευσης 

Τα µέλη των οργάνων είναι υποχρεωµένα ακόµα και µετά τη λήξη της θητείας
τους να µην αποκαλύπτουν πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να ζηµιώσουν τα
συµφέροντα της εταιρείας ή των µελών της. Τα µέλη όλων των οργάνων, που
προβλέπονται και από τα δύο συστήµατα διοίκησης, υπέχουν αστικής ευθύνης
για ζηµίες που υφίσταται η εταιρεία λόγω παράβασης των νοµίµων, καταστατι-
κών ή άλλων υποχρεώσεων, που συνδέονται µε τα καθήκοντά τους.

A.6. Τα Μέλη της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας

A.6.1. ∆ικαίωµα Eισόδου και Aπόκτηση της Iδιότητας του Mέλους

Μέλη της ΕΣΕ µπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, εκτός
εάν στο καταστατικό προβλέπεται διαφορετικά. Για την απόκτηση της ιδιότητας
του µέλους σε µια ΕΣΕ απαιτείται έγκριση από το διευθυντικό ή το διοικητικό
της όργανο. Οι αρνητικές αποφάσεις µπορούν να προσβληθούν ενώπιον της
γενικής συνέλευσης, που συνέρχεται µετά την αίτηση εισόδου του ενδιαφερο-
µένου ατόµου. 

Τα πρόσωπα, που θα υποβάλουν αίτηση για να αποκτήσουν την ιδιότητα του
µέλους σε µια ΕΣΕ, πρέπει να έχουν πρόθεση να χρησιµοποιήσουν ή να παρά-
γουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες, που αναφέρονται στο αντικείµενο δραστηριό-
τητας της εταιρείας. Εφόσον όµως, η νοµοθεσία του κράτους µέλους, που έχει
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την καταστατική έδρα η ΕΣΕ το επιτρέπει, το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι
πρόσωπα, που δεν έχουν πρόθεση να χρησιµοποιήσουν ή να παράγουν τα αγαθά
και τις υπηρεσίες, που σχετίζονται µε το αντικείµενο δραστηριότητας της εται-
ρείας, έχουν τη δυνατότητα να γίνουν δεκτά ως µέλη επενδυτές (µη χρήστες).
Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η έγκριση της γενικής συνέλευσης ή άλλου
οργάνου εξουσιοδοτηµένου προς τούτο από τη γενική συνέλευση ή από το κατα-
στατικό. Νοµικές οντότητες έχουν τη δυνατότητα να γίνουν µέλη, όταν τα φυσι-
κά πρόσωπα που τις εκπροσωπούν είναι χρήστες των αγαθών ή των υπηρεσιών
της εταιρείας. 

Το καταστατικό της εταιρείας είναι δυνατόν να εξαρτά την είσοδο προσώπων ως
µελών   από άλλους όρους και κυρίως από την υποχρέωση για κάλυψη ενός ορι-
σµένου τµήµατος του κεφαλαίου καθώς και από όρους που σχετίζονται µε τους
σκοπούς της EΣE.

Η ΕΣΕ τηρεί µητρώο µελών, στο οποίο είναι καταγραµµένα µε αλφαβητική
σειρά όλα τα µέλη της. Στον κατάλογο γίνεται µνεία της διεύθυνσής τους, του
αριθµού και, εφόσον χρειάζεται, της κατηγορίας των µεριδίων που κατέχουν. Ο
έχων άµεσο έννοµο συµφέρον µπορεί να συµβουλευθεί τον κατάλογο αυτό και
να λάβει αντίγραφο ή απόσπασµα του. Tο µητρώο µελών φυλάσσεται στην
καταστατική έδρα της εταιρείας.

A.6.2. Απώλεια της Iδιότητας του Mέλους 

Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους σε µια ΕΣΕ επέρχεται όταν:

● Το µέλος αποχωρήσει οικειοθελώς από την εταιρεία. 

● Το µέλος αποβληθεί επειδή υπέπεσε σε σοβαρή παράβαση κατά την άσκηση
των υποχρεώσεών του ή προέβηκε σε ενέργειες αντίθετες προς τα συµφέρο-
ντα της ΕΣΕ.

● Το µέλος µεταβίβασε όλα τα κατεχόµενα από αυτό µερίδια σε άλλο µέλος ή
σε φυσικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, που καθίσταται µέλος, όταν τούτο
επιτρέπεται από το καταστατικό.

● Το µέλος δεν είναι φυσικό πρόσωπο και οδηγηθεί σε διάλυση.

● Το µέλος περιέλθει σε πτώχευση.

● Το µέλος αποβιώσει.

● Το µέλος εµπίπτει σε άλλες περιπτώσεις, που προβλέπονται από το κατα-
στατικό ή τη περί συνεργατικών εταιρειών νοµοθεσία του κράτους-µέλους,
στο οποίο βρίσκεται η  καταστατική έδρα της ΕΣΕ.
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A.6.3. Περιουσιακά ∆ικαιώµατα των Mελών σε Περίπτωση
Aποχώρησης ή Aποβολής

Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους από ένα πρόσωπο γεννά σε αυτό το δικαί-
ωµα επιστροφής του µεριδίου του στο καλυφθέν κεφάλαιο, µειωµένου τούτου
κατά την αναλογία των ζηµιών που καταλογίζονται στο κεφάλαιο της ΕΣΕ. Η
εταιρεία δεν µπορεί να ικανοποιήσει το δικαίωµα αυτό σε περίπτωση που η ικα-
νοποίηση του θα επιφέρει τη µείωση του συνόλου του καλυφθέντος κεφαλαίου
κάτω από τις 30.000 ευρώ. 

Το καταστατικό ορίζει τις διαδικασίες και προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώ-
µατος αποχώρησης και ορίζει το πολύ τριετή προθεσµία επιστροφής της αξίας
των µεριδίων. Πάντως, η ΕΣΕ δεν υποχρεούται σε επιστροφή του µεριδίου προ
της παρόδου έξι µηνών από την έγκριση του ισολογισµού µετά την απώλεια της
ιδιότητας του µέλους.

A.7. Μεταφορά της Kαταστατικής Έδρας

Η καταστατική έδρα της ΕΣΕ µπορεί να µεταφερθεί σε άλλο κράτος µέλος χωρίς
η µεταφορά αυτή να συνεπάγεται τη λύση ή τη δηµιουργία νέου νοµικού προ-
σώπου.

A.8. Αρχή της µη ∆ιάκρισης

Η ΕΣΕ, µε την επιφύλαξη του Κανονισµού 1435/2003, τυγχάνει της ίδιας µετα-
χείρισης µε τις συνεργατικές εταιρείες, που έχουν συσταθεί στο κράτος µέλος
στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα. 

A.9. Καταχώρηση και ∆ηµοσιότητα

Τα έγγραφα και τα στοιχεία που σχετίζονται µε τη ΕΣΕ και υπόκεινται σε δια-
τυπώσεις δηµοσιότητας δυνάµει του Κανονισµού 1435/2003, δηµοσιεύονται µε
τις διαδικασίες, που προβλέπονται από τη νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών
του κράτους-µέλους, στο οποίο η εταιρεία έχει την καταστατική της έδρα.

Κάθε ΕΣΕ καταχωρείται σε µητρώο στο κράτος µέλος στο οποίο έχει την κατα-
στατική έδρα της, που ορίζεται από το δίκαιο του εν λόγω κράτους-µέλους, σύµ-
φωνα µε τη νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών. Η καταχώρηση µίας ΕΣΕ στα
οικεία µητρώα και η διαγραφή καταχώρησης, δηµοσιεύονται προς ενηµέρωση
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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A.10. Έλεγχος και ∆ηµοσιότητα των Λογαριασµών

Η κατάρτιση των ενοποιηµένων λογαριασµών µιας ΕΣΕ, ο έλεγχος και η δηµο-
σιότητα τους υπόκεινται στις νοµοθετικές διατάξεις του κράτους, που η εταιρεία
έχει την καταστατική της έδρα.

A.11. Λύση, Eκκαθάριση και Παύση Πληρωµών

Η λύση µιας ΕΣΕ επέρχεται είτε µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, ιδίως,
όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας, που ορίζεται στο καταστατικό ή, εάν µειωθεί
το εγγεγραµµένο ιδρυτικό κεφάλαιο σε ποσό κατώτερο του ελάχιστου ορίου,
που θέτει το καταστατικό, είτε µε απόφαση δικαστηρίου. 

Οι ΕΣΕ, που αποτελούν αντικείµενο διαδικασίας εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας
και παύσης των πληρωµών, υπόκεινται στις διατάξεις του εθνικού δικαίου του
κράτους στο οποίο έχουν την καταστατική έδρα τους.

B. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ο Κανονισµός 1435/2003 συµπληρώνεται µε την Οδηγία 2003/72/2003 του
Συµβουλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του. Με την οδηγία αυτή
θεσπίζεται ένα σύστηµα διαβουλεύσεων και πληροφόρησης των εργαζοµένων,
καθορίζεται η συµµετοχή τους στα όργανα διοίκησης της ΕΣΕ και γενικά θεσπί-
ζονται διατάξεις, που αποσκοπούν στην προστασία των εργαζοµένων και των
συνδικαλιστικών τους ελευθεριών. Συντονίζονται οι νοµοθετικές, κανονιστικές
ή διοικητικές διατάξεις των κρατών µελών σχετικά µε το ρόλο των εργαζοµένων
στην ΕΣΕ. Σε κάθε ΕΣΕ καθορίζονται ρυθµίσεις για το ρόλο των εργαζοµένων
σύµφωνα µε τη διαδικασία διαπραγµατεύσεων, ή σύµφωνα µε τις διατάξεις ανα-
φοράς, που ορίζει η εν λόγω οδηγία.

B.1. Περιεχόµενο του Κανονισµού

Οι σηµαντικότερες πρόνοιες της Οδηγίας 2003/72/2003 προβλέπουν τα ακό-
λουθα: 

1. Το πλαίσιο για τη σύνθεση και τα καθήκοντα ειδικής διαπραγµατευτικής οµά-
δας, που συγκροτείται σε κάθε περίπτωση σύστασης ΕΣΕ. H ειδική διαπραγµα-
τευτική οµάδα εκπροσωπεί τους εργαζοµένους (από όλα τα κράτη µέλη) κατά
τις διαπραγµατεύσεις σχετικά µε το ρόλο τους εντός της ΕΣΕ. Oι διαπραγµα-
τεύσεις πραγµατοποιούνται µεταξύ της ειδικής διαπραγµατευτικής οµάδας και
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των αρµόδιων οργάνων των συµµετεχόντων στη σύσταση της ΕΣΕ νοµικών
οντοτήτων.

2. Τον καθορισµό του περιεχοµένου της συµφωνίας, που θα διέπει το ρόλο των
εργαζοµένων εντός της ΕΣΕ, στις περιπτώσεις που οι διαπραγµατεύσεις κατα-
λήγουν σε συµφωνία.

3. Τις ρυθµίσεις, που πρέπει να εισάγονται σε σχέση µε το ρόλο των εργαζοµέ-
νων εντός της ΕΣΕ, στις περιπτώσεις που οι διαπραγµατεύσεις δεν καταλήγουν
σε συµφωνία.

4. Τους ειδικούς κανόνες για το ρόλο των εργαζοµένων σε ΕΣΕ, που συστήνο-
νται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα, ή από µια µοναδική νοµική οντότητα
και από φυσικά πρόσωπα.

5. ∆ιατάξεις σε σχέση µε την τήρηση της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών,
την προστασία των εκπροσώπων των εργαζοµένων και τα αδικήµατα και τις ποι-
νές για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε το νόµο.

B.2.  Ειδική ∆ιαπραγµατευτική Oµάδα

Όταν τα διευθυντικά ή διοικητικά όργανα των συµµετεχουσών νοµικών οντοτή-
των καταρτίζουν το σχέδιο σύστασης ΕΣΕ, λαµβάνουν το συντοµότερο δυνατόν
τα αναγκαία µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής πληροφοριών αναφορι-
κά µε την ταυτότητα των συµµετεχουσών νοµικών οντοτήτων και του αριθµού
των εργαζοµένων σε αυτές, για να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις µε τους εκπρο-
σώπους των εργαζοµένων στις νοµικές οντότητες σχετικά µε τις ρυθµίσεις, που
αφορούν το ρόλο τους εντός της ΕΣΕ. Για το σκοπό αυτό ιδρύεται ειδική δια-
πραγµατευτική οµάδα, που εκπροσωπεί τους εργαζόµενους των συµµετεχουσών
νοµικών οντοτήτων, σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις:

● Τα µέλη της οµάδας αυτής εκλέγονται ή διορίζονται κατ’ αναλογία προς τον
αριθµό των εργαζοµένων, που απασχολούνται από τις συµµετέχουσες νοµι-
κές οντότητες σε έκαστο κράτος µέλος. 

● Στην περίπτωση ΕΣΕ που έχει συσταθεί µε συγχώνευση, στα µέλη από κάθε
κράτος µέλος προστίθενται όσα ενδεχοµένως χρειάζονται για να εξασφαλι-
σθεί ότι η ειδική διαπραγµατευτική οµάδα θα περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα
µέλος, που εκπροσωπεί κάθε συµµετέχοντα συνεταιρισµό. 

206 ● ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:06  ™ÂÏ›‰·206



● Τα κράτη µέλη καθορίζουν τον τρόπο εκλογής ή διορισµού των µελών της
ειδικής διαπραγµατευτικής οµάδας.

Η ειδική διαπραγµατευτική οµάδα και τα αρµόδια όργανα των συµµετεχουσών
νοµικών οντοτήτων καθορίζουν, µε γραπτή συµφωνία, τις ρυθµίσεις για το ρόλο
των εργαζοµένων εντός της ΕΣΕ. Για το σκοπό αυτό, τα αρµόδια όργανα των
συµµετεχουσών νοµικών οντοτήτων ενηµερώνουν την ειδική διαπραγµατευτική
οµάδα για το σχέδιο και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύστασης της ΕΣΕ, µέχρι
την καταχώρησή της.

Η ειδική διαπραγµατευτική οµάδα αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των
µελών της, εφόσον η πλειοψηφία αυτή εκφράζει την απόλυτη πλειοψηφία των
εργαζοµένων. Κάθε µέλος διαθέτει µία ψήφο. Στην περίπτωση που το αποτέλε-
σµα των διαπραγµατεύσεων οδηγήσει σε µείωση των δικαιωµάτων συµµετοχής,
για την απόφαση έγκρισης της συµφωνίας απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρί-
των των µελών της ειδικής διαπραγµατευτικής οµάδας, εκπροσωπούσα τουλά-
χιστον τα δύο τρίτα των εργαζοµένων. 

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η ΕΣΕ συστήνεται µε µετατροπή, η
ειδική οµάδα διαπραγµατεύσεων µπορεί να αποφασίσει να µην αρχίσει δια-
πραγµατεύσεις, ή να περατώσει τις διαπραγµατεύσεις, που έχουν ήδη αρχίσει,
µε απόφαση που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία των ψήφων των δύο τρίτων των
µελών, τα οποία εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εργαζοµένων. Οι
ψήφοι θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να εκπροσωπούν εργαζόµενους που απα-
σχολούνται σε τουλάχιστον δύο κράτη µέλη.

Η ειδική διαπραγµατευτική οµάδα συγκαλείται εκ νέου κατόπιν γραπτής αιτή-
σεως του 10 % τουλάχιστον των εργαζοµένων στην ΕΣΕ, ή των εκπροσώπων
τους, το ενωρίτερο δύο έτη µετά την προαναφερόµενη απόφαση, εκτός εάν τα
µέρη συµφωνήσουν να αρχίσουν οι διαπραγµατεύσεις ενωρίτερα.

B.3. Το Περιεχόµενο της Συµφωνίας  για το Pόλο
των Eργαζοµένων

Τα αρµόδια όργανα των συµµετεχουσών νοµικών οντοτήτων και η ειδική δια-
πραγµατευτική οµάδα διαπραγµατεύονται µε πνεύµα συνεργασίας, µε σκοπό
την επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε τις ρυθµίσεις για το ρόλο των εργαζοµένων
στην ΕΣΕ. Οι διαπραγµατεύσεις αρχίζουν µόλις συσταθεί η ειδική διαπραγµα-
τευτική οµάδα και µπορούν να συνεχιστούν κατά τους επόµενους έξι µήνες.
Επιπλέον, τα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν παράταση των διαπραγµατεύσε-
ων µέχρι ένα έτος συνολικά, από τη σύσταση της ειδικής διαπραγµατευτικής
οµάδας. 
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Η συµφωνία ορίζει:

● το πεδίο εφαρµογής της, 

● τη σύνθεση, τον αριθµό των µελών και την κατανοµή των εδρών του οργά-
νου εκπροσώπησης, που θα αποτελέσει το συνοµιλητή του αρµόδιου οργά-
νου της ΕΣΕ,

● τις αρµοδιότητες και την προβλεπόµενη διαδικασία για την ενηµέρωση και
τη διαβούλευση µε το όργανο εκπροσώπησης, 

● τη συχνότητα των συνεδριάσεων του οργάνου εκπροσώπησης, 

● τους οικονοµικούς πόρους και τα υλικά µέσα, που διατίθενται στο όργανο
εκπροσώπησης, 

● εάν, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, τα µέρη αποφασίσουν να
θεσπίσουν µια ή περισσότερες διαδικασίες ενηµέρωσης και διαβούλευσης
αντί να συστήσουν όργανο εκπροσώπησης, τις ρυθµίσεις εφαρµογής των
διαδικασιών αυτών, 

● την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας και τη διάρκειά της, τις περι-
πτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται επαναδιαπραγµάτευση της συµφωνίας
και την ενδεδειγµένη για το σκοπό αυτό διαδικασία, τα θέµατα που προκύ-
πτουν από τυχόν δοµικές αλλαγές της ΕΣΕ, που µεσολάβησαν µετά την ίδρυ-
ση της κ.λπ.

B.4. ∆ιατάξεις Aναφοράς

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν διατάξεις αναφοράς σχετικά µε το ρόλο των εργαζο-
µένων. Οι διατάξεις αναφοράς, που προβλέπονται από τη νοµοθεσία του κρά-
τους µέλους, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η καταστατική έδρα της ΕΣΕ,
ισχύουν από την ηµεροµηνία καταχώρησης της ΕΣΕ, εφόσον:

● είτε συµφωνούν τα µέρη, 

● είτε δεν έχει επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ των αρµόδιων οργάνων των συµ-
µετεχουσών νοµικών οντοτήτων και της ειδικής οµάδας διαπραγµατεύσεων
εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, 

και 

● το αρµόδιο όργανο εκάστης συµµετέχουσας νοµικής οντότητας δεχθεί την
εφαρµογή των διατάξεων αναφοράς, 

και
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● η ειδική διαπραγµατευτική οµάδα δεν έχει λάβει την απόφαση να µην αρχί-
σει διαπραγµατεύσεις ή να περατώσει τις διαπραγµατεύσεις, που έχουν ήδη
αρχίσει µε τα αρµόδια όργανα των συµµετεχουσών νοµικών οντοτήτων.

Οι διατάξεις αναφοράς που ορίζει η εθνική νοµοθεσία του κράτους µέλους
καταχώρησης εφαρµόζονται αποκλειστικά και µόνο στις περιπτώσεις που απα-
ριθµούνται περιοριστικά από την οδηγία.

Σε περίπτωση ΕΣΕ που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ή
από µια µοναδική νοµική οντότητα και από φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν
στο σύνολό τους τουλάχιστον 50 εργαζοµένους σε τουλάχιστον δύο κράτη µέλη,
εφαρµόζονται οι παραπάνω διατάξεις.

Σε περίπτωση ΕΣΕ που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ή
από µια µοναδική νοµική οντότητα και από φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν
στο σύνολό τους λιγότερους από 50 εργαζοµένους, ή απασχολούν τουλάχιστον
50 εργαζοµένους µόνο σε ένα κράτος µέλος, ο ρόλος των εργαζοµένων ρυθµί-
ζεται ως ακολούθως:

● Στην ίδια την ΕΣΕ, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του κράτους µέλους της
καταστατικής έδρας της ΕΣΕ, που εφαρµόζονται σε άλλες οντότητες της
ίδιας κατηγορίας. 

● Στις θυγατρικές έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του κράτους µέλους, στο οποίο
βρίσκονται, που εφαρµόζονται και σε άλλες οντότητες της ίδιας κατηγορίας. 

Η Οδηγία καθορίζει επίσης υποχρεώσεις που αφορούν το απόρρητο και την εχε-
µύθεια, τη λειτουργία του οργάνου εκπροσώπησης, τη διαδικασία ενηµέρωσης
των εργαζοµένων και διαβούλευσης µε αυτούς, την προστασία των εκπροσώ-
πων των εργαζοµένων και άλλες λεπτοµέρειες, που είναι χρήσιµες για την
οµαλή λειτουργία του οργάνου.

Γ. ΚYΠPOΣ KAI EYPΩΠAΪKH ΣYNEPΓATIKH ETAIPEIA

Για να καταστεί δυνατή η εφαρµογή του Κανονισµού 1435/2004 και της Οδη-
γίας 2003/72/ΕΚ του Συµβουλίου, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας προχώρησε στη ψήφιση δύο σχετικών νοµοθετηµάτων, του Νό-
µου 159(Ι) και του Νόµου 160(Ι) αµφότέρων του 2006. Ο πρώτος αναφέρεται
ως “Ο περί Εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 περί του Κατα-
στατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας Νόµος του 2006” και ο δεύ-
τερος ως “Ο περί της Συµπλήρωσης του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνερ-
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γατικής Εταιρείας όσον αφορά το ρόλο των Εργαζοµένων Νόµος του 2006”.

Το θεσµικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, που αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία της
ΕΣΕ, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτηµα, το οποίο χρήζει εµπεριστατωµένης
µελέτης από το συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου για δύο κυρίως λόγους.

● Ο πρώτος λόγος εστιάζεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που παρέχο-
νται στις συνεργατικές εταιρείες της Κύπρου, να συµµετάσχουν σε συνεργα-
τικές δραστηριότητες στο έδαφος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
δυνατότητα αυτή, όταν αξιοποιηθεί σωστά, εκτός από τα οικονοµικά οφέλη
που θα έχουν οι συνεργατικές εταιρείες, θα µπορέσουν να αποκτήσουν
εµπειρίες σε αντικείµενα δραστηριότητας τα οποία θεωρούν δύσβατα ή
απροσπέλαστα.

● Ο δεύτερος λόγος είναι η δυνατότητα, που παρέχεται στις συνεργατικές εται-
ρείες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιήσουν για δικό τους
όφελος τον κυπριακό χώρο. Στην περίπτωση αυτή οι συνεργατικές εταιρείες
της Κύπρου είναι ενδεχόµενο να αντιµετωπίσουν ισχυρές ανταγωνιστικές
πιέσεις.

Στο παρόν στάδιο δεν φαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα οτιδήποτε, που να
δηµιουργεί ανησυχίες. Ούτε βεβαίως έγινε οτιδήποτε από το συνεργατικό κίνη-
µα της Κύπρου, που να συνιστά πράξη αξιοποίησης των δυνατοτήτων που υπάρ-
χουν.            
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Oκαλός συνεργατιστής έχει τρεις ιδιότητες: Κοινό νου,
καλό χαρακτήρα και καλή θέληση.
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν τη µια  ή την άλλη 
ιδιότητα,
ενώ ο καλός συνεργατιστής διαθέτει και τις τρεις. 
Έχει ΚΟIΝΟ ΝΟΥ, για να αξιοποιεί τα µέσα που  
διαθέτει µε τον καλύτερο τρόπο, 
ΚΑΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, για να µπορεί να συνεργάζεται µε 
τους άλλους και ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ, για να έχει 
τη διάθεση να βοηθά τους άλλους, και να αγωνίζεται  
να τους βοηθά, και να συνεχίζει να τους βοηθά είτε το 
αναγνωρίζουν είτε όχι, ενδιαφερόµενος µόνο να ξέρει
ότι πράττει το ορθό και θεωρώντας 
ως επαρκή αποζηµίωση για τον ίδιο την ωφέλεια που 
λαµβάνουν οι άλλοι από 
το δικό του  εθελοντικό µόχθο, για τον οποίο δεν
επιζητεί ευχαριστίες ή ανταπόδοση…” (1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTO

ΣYNEPΓATIKEΣ ETAIPEIEΣ NEAΣ ΓENIAΣ

Σηµείωση 1: Απόσπασµα από το βιβλίο του C.J. Holyoake “The History of Cooperation” (Τρί-
τοµη έκδοση, 1875-1906)

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:06  ™ÂÏ›‰·211



212 ● ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ

∆IEΘNHΣ MEPA ΣYNEPΓATIΣMOY

∆ιεθνής Μέρα Συνεργατισµού εορτάζεται κάθε χρόνο, το πρώτο Σάββατο του
Ιούλη. Καθιερώθηκε από τη ∆ιεθνή Συνεταιριστική Ένωση (ICA) και εορτά-
στηκε για πρώτη φορά το 1923. Το 1994, ύστερα από ενέργειες της Επιτροπής
για την Προώθηση και την Πρόοδο των Συνεταιρισµών (COPAC), στην οποία η
ICA είναι µέλος, τα Ηνωµένα Έθνη αφού αναγνώρισαν και επαναβεβαίωσαν ότι
οι συνεργατικές εταιρείες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην
οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, υιοθέτησαν αυτή τη µέρα ως
τη ∆ιεθνή Μέρα των Ηνωµένων Εθνών για το Συνεργατισµό. 

Η απόφαση αυτή υπογραµµίζει τη συµπληρωµατικότητα των σκοπών και των
στόχων των Ηνωµένων Εθνών και του διεθνούς συνεργατικού κινήµατος. Από
το 1995, η ∆ιεθνής Μέρα για το Συνεργατισµό γιορτάζεται κατά την ίδια ηµε-
ροµηνία, τόσο από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, όσο και από τη ∆ιεθνή
Συνεταιριστική Ένωση.

Ο εορτασµός έχει σκοπό να ενδυναµώσει την πίστη στο συνεργατικό θεσµό και
να προαγάγει και να προωθήσει τις συνεργατικές επιτυχίες καθώς και τα συνερ-
γατικά ιδανικά της διεθνούς αλληλεγγύης, της οικονοµικής συνεργασίας, της
ισότητας και της διεθνούς ειρήνης. Η ∆ιεθνής Μέρα στοχεύει επίσης να επε-
κτείνει και να ενισχύσει τη συνεργασία του διεθνούς συνεργατικού κινήµατος
µε άλλους παράγοντες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, συµπεριλαµβανο-
µένων ασφαλώς και των κυβερνήσεων των διαφόρων χωρών.

∆Ô ¤Ì‚ÏËÌ· ÙË˜  ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ª¤Ú·˜ ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜
3Ë˜ πÔ˘Ï›Ô˘, 2007, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎ‹
ŒÓˆÛË Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ ÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ¿ ÎÈÓ‹Ì·Ù· fiÏˆÓ
ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTO

ΣYNEPΓATIKEΣ ETAIPEIEΣ NEAΣ ΓENIAΣ

Όπως αναφέρεται σε πολλά σηµεία της παρούσας µελέτης, ο κυρίαρχος
σκοπός της ίδρυσης µιας συνεργατικής εταιρείας είναι η ικανοποίηση
των οικονοµικών συµφερόντων των µελών της. Τούτο διαλαµβάνεται

σαφώς στον ορισµό της συνεργατικής εταιρείας, (1) ο οποίος µαζί µε τις Συνερ-
γατικές Αξίες και τις Συνεργατικές Αρχές,  συνθέτουν ως ενιαίο σύνολο, τη
συνεργατική ταυτότητα όλων των συνεργατικών ιδρυµάτων. Άλλωστε, διαπι-
στώνεται ιστορικά ότι ο βασικός λόγος της ίδρυσης των πρώτων συνεργατικών
κινηµάτων στις διάφορες χώρες ήταν η ικανοποίηση των οικονοµικών αναγκών
κυρίως των φτωχών και καταπονούµενων ατόµων, τα οποία ως µονάδες δεν
µπορούσαν να εξασφαλίσουν ούτε τα στοιχειώδη µέσα, που απαιτούσε η φυσι-
κή επιβίωση τους.

Ο συνεργατικός θεσµός, που εφαρµόστηκε σε όλες σχεδόν τις χώρες του
κόσµου στη βάση των Συνεργατικών Αξιών και των Συνεργατικών Αρχών, που
διατύπωσαν οι ∆ίκαιοι Σκαπανείς του Rochdale, πέτυχε απόλυτα τους στόχους
του. Αυτός είναι και ο λόγος που επιβίωσε για 160 χρόνια και αγκαλιάστηκε
κυρίως από τις τοπικές κοινωνίες και τις επαγγελµατικές οµάδες. Η προσαρµο-
στικότητα του στις εκάστοτε οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες εξασφάλισε
τη διαχρονικότητα και την εσαεί παρουσία του στις σηµερινές ανθρώπινες κοι-
νωνίες.

Σηµείωση 1: “Συνεργατική εταιρεία” είναι µια αυτόνοµη ένωση προσώπων, τα οποία συνδέο-
νται εθελοντικά µε σκοπό να εξυπηρετήσουν τις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανά-
γκες και επιδιώξεις τους µέσω µιας συµµετοχικής και δηµοκρατικά ελεγχόµενης επιχείρησης.
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Η σύγχρονη όµως κοινωνική πραγµατικότητα, στην οποία το επιζητούµενο
είναι, όχι πώς θα ζήσει ο άνθρωπος(;), που ίσχυε το 19ο αιώνα, αλλά, πώς ο
άνθρωπος θα ζήσει καλύτερα(;), ώθησε ορισµένους, πέραν από την παραδοσια-
κή να αναζητήσουν και άλλες µορφές συνεργατικής επιχείρησης, η οποία ενδε-
χοµένως θα τους εξυπηρετούσε καλύτερα. Αφετηρία αυτών των σκέψεων ήταν
κυρίως η εύκολη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, ο περιορισµός του ρόλου
της γεωργίας και η αναβάθµιση του ρόλου των υπηρεσιών, το έντονα ανταγω-
νιστικό περιβάλλον, η ανάγκη συγκρότησης µεγαλύτερων εταιρειών κ.λπ.

Οι προβληµατισµοί αυτοί οδήγησαν στην ίδρυση των λεγόµενων Συνεταιρι-
σµών Νέας Γενιάς (2). Οι πρώτες Συνεργατικές Εταιρείες Νέας Γενιάς ιδρύθη-
καν στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κατά τη δεκαετία του 1970 και ακο-
λούθως επεκτάθηκαν στον Καναδά και σε άλλες χώρες. Με την πάροδο του χρό-
νου αναπτύχθηκαν διάφορες µορφές εταιρειών του τύπου αυτού ανάλογα µε το
νοµικό σύστηµα, που ίσχυε σε κάθε πολιτεία ή σε κάθε χώρα και ανάλογα µε την
αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι για τον τρόπο, που θα βοηθούσε καλύτερα
στην προαγωγή των συµφερόντων τους. 

Οι εταιρείες αυτού του τύπου αποτέλεσαν αντικείµενο έντονης κριτικής από
πολλούς υποστηρικτές της παραδοσιακής συνεργατικής εταιρείας. Ειδικότερα
διατυπώθηκε η άποψη ότι η µορφή της εταιρείας αυτής αποτελεί κακέκτυπο των
συνεταιρισµών και νοθεύει τη συνεργατική ιδεολογία και τους συνεργατικούς
θεσµούς. Θεωρήθηκε µάλιστα ο όρος “Συνεταιρισµοί Νέας Γενιάς” ως παρα-
πλανητικός και οι επινοητές του ως άτοµα, που ήθελαν να διαβρώσουν το
συνεργατικό ιδεώδες και να µετατρέψουν τις συνεργατικές εταιρείες σε κεφα-
λαιοκρατικές επιχειρήσεις. 

Ανεξάρτητα όµως από την κριτική, που τους ασκήθηκε, πιστεύουµε ότι αξίζει
τον κόπο να µελετήσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο που λει-
τουργούν και ασκούν την επιχειρηµατική δραστηριότητά τους.

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Η διεθνής βιβλιογραφία δεν αναφέρεται σε ένα συγκεκριµένο ορισµό, που να

Σηµείωση 2: Ο ορισµός της ονοµασίας “Συνεργατικές Εταιρείες Νέας Γενιάς” προέρχεται από
την απόδοση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου αγγλικού όρου “New Generation
Cooperatives” και συνήθως συναντάται  στη διεθνή βιβλιογραφία µε τα αρχικά γράµµατα “NGC”.
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προσδιορίζει επακριβώς την έννοια “Συνεργατική Εταιρεία Νέας Γενιάς”. Θα
µπορούσε όµως, κατ’ αναλογία µε τον ορισµό της συνεργατικής εταιρείας, όπως
έχει καθοριστεί από τη ∆ιεθνή Συνεταιριστική Ένωση , να προσδιοριστεί ότι,   

“Συνεργατική Εταιρεία Νέας Γενιάς” είναι µια αυτόνοµη ένωση προσώ-
πων, κυρίως γεωργών, τα οποία συνδέονται εθελοντικά µε σκοπό να εξυ-
πηρετήσουν τα οικονοµικά τους συµφέροντα µέσω µιας κλειστής, συµ-
µετοχικής και δηµοκρατικά ελεγχόµενης επιχείρησης, η οποία έχει απο-
στολή να δηµιουργήσει προστιθέµενη αξία στα προιόντα των µελών της,
µε τη µεταποίση ή το µετασχηµατισµό τους, παραλαµβάνοντας τα προι-
όντα αυτά µε βάση ειδικές µετοχικές µερίδες τις οποίες αγοράζουν τα
µέλη-παραγωγοί και µέσα στα πλαίσια ειδικής συµφωνίας που υπογρά-
φουν µε την εταιρεία.

Β. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Οι συνεργατικές εταιρείες νέας γενιάς βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στις Συνερ-
γατικές Αρχές και έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε τις παραδοσιακές
συνεργατικές εταιρείες. Μεταξύ των κοινών χαρακτηριστικών περιλαµβάνονται
και τα ακόλουθα:

● Ισχύει και στους δύο τύπους εταιρειών ο δηµοκρατικός έλεγχος από τα µέλη,
που βασίζεται στον κανόνα ένα µέλος µία ψήφος.

● Η διανοµή ωφέλειας στα µέλη γίνεται και στις δύο περιπτώσεις σύµφωνα µε
τη συνεργασία που το κάθε µέλος είχε µε την εταιρεία.

● Η εκλογή του διοικητικού συµβουλίου και στις δύο µορφές των εταιρειών
αποτελεί  αποκλειστικό δικαίωµα των µελών.

Σε ορισµένα όµως σηµεία οι συνεργατικές εταιρείες νέας γενιάς διαφοροποιού-
νται από τις παραδοσιακές συνεργατικές εταιρείες. Οι σηµαντικότερες διαφορές
είναι οι ακόλουθες:  

● Στις συνεργατικές εταιρείες νέας γενιάς υπάρχουν τα δικαιώµατα παράδοσης
των προϊόντων που παράγονται από τα µέλη. Tα δικαιώµατα αυτά αγοράζο-
νται από τα µέλη, υπό µορφή µετοχών προτίµησης µε δικαίωµα παράδοσης
και είναι συνδεδεµένα µε το επίπεδο της επένδυσης.

● O αριθµός των µελών περιορίζεται σε εκείνα τα άτοµα, που αγόρασαν δικαι-
ώµατα παράδοσης

● Aπαιτούνται υψηλότερα επίπεδα επένδυσης από τα µέλη
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● Oι µετοχές που εκφράζουν τα δικαιώµατα παράδοσης είναι κυµαινόµενης
αξίας και µπορούν να διαπραγµατεύονται και να µεταβιβάζονται. 

Γ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Στην οργανωτική δοµή µιας συνεργατικής εταιρείας νέας γενιάς συµµετέχουν
τέσσερις οµάδες ανθρώπων, όπως δηλαδή, συµβαίνει και στις παραδοσιακές
συνεργατικές εταιρείες. Οι οµάδες αυτές είναι τα µέλη, το διοικητικό συµβού-
λιο, η γενική διεύθυνση και το υπαλληλικό προσωπικό.

α. Μέλη: Τα µέλη αποτελούν τη βάση και το λόγο ύπαρξης της συνεργατικής
εταιρείας νέας γενιάς. Είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτες του οργανισµού, χρήστες
των υπηρεσιών που προσφέρει και έχουν τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου στα
όργανα της διοίκησης. Τα µέλη αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από το διοι-
κητικό συµβούλιο.

Από τα µέλη αναµένεται:

● Να υποστηρίζουν και να βοηθούν τη συνεργατική εταιρεία.

● Να βοηθούν στη διαµόρφωση των στόχων της εταιρείας.

● Να παρακολουθούν τις αποφάσεις και τις πολιτικές της εταιρείας.

● Να συµµετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και να φροντίζουν να κρατούνται
ενήµεροι για τα εταιρικά δρώµενα.

● Να παρέχουν στην εταιρεία την απαιτούµενη χρηµατοδότηση.

● Να εκλέγουν ικανό διοικητικό συµβούλιο.

● Να διορίζουν τους εξωτερικούς ελεγκτές.

● Να συµµετέχουν σε επιτροπές που συγκροτεί το διοικητικό συµβούλιο για
την επιτέλεση συγκεκριµένων εργασιών.

● Να προωθούν όλες τις απαιτούµενες τροποποιήσεις που χρήζει το καταστα-
τικό. 

● Να παρεµβαίνουν και να εγκρίνουν τροποποιήσεις αποφάσεων σε περιπτώ-
σεις που τα γενικότερα συµφέροντα της εταιρείας το επιβάλλουν.

● Να εγκρίνουν οποιανδήποτε σηµαντική αγορά ή τη διάθεση οποιουδήποτε
στοιχείου του ενεργητικού. 

● Να αποµακρύνουν οποιοδήποτε µέλος του διοικητικού συµβουλίου, αν
τούτο καθίσταται αναγκαίο.

β. ∆ιοικητικό συµβούλιο: Το διοικητικό συµβούλιο εκλέγεται από τα µέλη και
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λογοδοτεί σε αυτά. Χαράσσει την πολιτική που θα ακολουθήσει η εταιρεία και
δίνει γενικές κατευθύνσεις στα  όργανα, τα οποία είναι υπεύθυνα για την οικο-
νοµική και διοικητική οργάνωση. ∆εν αναµειγνύεται στις εργασίες που διενερ-
γεί η εταιρεία σε καθηµερινή βάση. 

Από το διοικητικό συµβούλιο αναµένεται:

● Να διευθύνει την επιχείρηση και τις υποθέσεις της εταιρείας κατά τρόπο που
θα ευνοεί καλύτερα τα συµφέροντα των µελών. 

● Να αναπτύσσει πολιτικές και να δίδει γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις στη
γενική διεύθυνση, στις επιτροπές και στα µέλη.

● Να διασφαλίζει την τήρηση και τη φύλαξη των σηµαντικών οικονοµικών
στοιχείων, του µητρώου µελών, των πρακτικών και άλλων σηµαντικών στοι-
χείων.

● Να προωθεί την εκπαίδευση των µελών του διοικητικού συµβουλίου, που
είναι αναγκαία για την καλύτερη επιτέλεση του ρόλου τους.

● Να διορίζει ικανή γενική διεύθυνση.

● Να παρέχει πληροφόρηση στους ηγέτες των µελών και στη γενική διεύθυν-
ση.

● Να ελέγχει την απόδοση της διεύθυνσης και των επιτροπών που συγκροτού-
νται.

● Να βρίσκει νέα µέλη.

● Να εγκρίνει τις αιτήσεις νέων µελών και να προωθεί τις αιτήσεις εκείνων,
που θέλουν να αποσυρθούν από την εταιρεία.

γ. Γενική διεύθυνση: Η γενική διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη διοικητική και
οικονοµική οργάνωση της εταιρείας. Επιβλέπει τις καθηµερινές λειτουργίες και
ελέγχεται από το διοικητικό συµβούλιο.

Από τη γενική διεύθυνση αναµένεται:

● Να ασκεί αποτελεσµατικά τη διοικητική και οικονοµική οργάνωση και δια-

χείριση της εταιρείας σύµφωνα µε τις αποφάσεις και την πολιτική του διοι-

κητικού συµβουλίου.
● Να επιλέγει και να επιβλέπει το υπαλληλικό προσωπικό.

● Να παρουσιάζει στο διοικητικό συµβούλιο εκθέσεις, που αφορούν τη λει-
τουργία της εταιρείας και να προβαίνει σε εισηγήσεις για τροποποίηση της
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πολιτικής που εφαρµόζεται, αν τούτο επιβάλλεται από τα συµφέροντα της
εταιρείας και των µελών.

● Να προωθεί τις δηµόσιες σχέσεις της εταιρείας και τις σχέσεις των µελών µε
την εταιρεία.

δ. Προσωπικό της εταιρείας: Το προσωπικό της εταιρείας εκτελεί τις οδηγίες
της γενικής διεύθυνσης και λογοδοτεί σε αυτή.
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Είναι επίσης δυνατό µέσα στα ευρύτερα πλαίσια της εταιρείας να συγκροτηθούν
διάφορες επιτροπές εργασίας µε καθορισµένη, συγκεκριµένη και εξειδικευµένη
δραστηριότητα Οι επιτροπές αποτελούνται από µέλη του διοικητικού συµβου-
λίου, από µέλη της εταιρείας και από µέλη του προσωπικού.

Από τις επιτροπές αναµένεται: 

● Να ενεργούν αυστηρά µέσα στα πλαίσια των οδηγιών που λαµβάνουν από το
διοικητικό συµβούλιο,

● Να έχουν ένα συγκεκριµένο σκοπό και οι αρµοδιότητες τους να είναι γραπτά
διατυπωµένες,

● Να υποβάλλουν στο διοικητικό συµβούλιο εκθέσεις αναφερόµενες στην
πρόοδο των εργασιών που ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν.

∆. ΣΧΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Τα µέλη της Συνεργατικής Εταιρείας Νέας Γενιάς συνδέονται οικονοµικά µε την
Εταιρεία τους µε δύο τόπους. Ο πρώτος τρόπος αφορά τη συµµετοχή τους στο
µετοχικό κεφάλαιο και ο δεύτερος απορρέει από σύµβαση παράδοσης των προϊ-
όντων τους στην εταιρεία. Τα µέλη συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο µε την
αγορά των “µετοχών ιδιότητας µέλους” και των “µετοχών προτίµησης µε δικαι-
ώµατα παράδοσης”.

Μετοχές Ιδιότητας Μέλους (Membership Shares): Οι µετοχές ιδιότητας
µέλους προσδίδουν στον κάτοχο τους την ιδιότητα του µέλους της εταιρείας.
Του παρέχουν το δικαίωµα να ψηφίζει και να έχει όλα τα δικαιώµατα και όλες
τις υποχρεώσεις των µελών. ∆ικαίωµα αγοράς των µετοχών αυτών έχουν µόνο
οι παραγωγοί. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ο έλεγχος της εταιρείας θα
παραµένει πάντοτε στα χέρια των παραγωγών. Πρόσθετα, οι µετοχές ιδιότητας
µέλους παρέχουν το δικαίωµα στον κάτοχο τους να αγοράσει “µετοχές προτί-
µησης µε δικαιώµατα παράδοσης”.

Μετοχές Προτίµησης µε ∆ικαιώµατα Παράδοσης (Preferred Shares with
Delivery Rights): Ο κάτοχος των µετοχών αυτών έχει τη δυνατότητα να παρα-
δώσει στην εταιρεία µια συγκεκριµένη ποσότητα προϊόντος κατ αντιστοιχία του
αριθµού των µετοχών που κατέχει. Οι µετοχές αυτές έχουν καθαρά επενδυτικό
χαρακτήρα και µπορούν να τύχουν διαπραγµάτευσης και να µεταβιβαστούν
αλλά µόνο σε άλλους παραγωγούς και µε τη σύµφωνη γνώµη του διοικητικού
συµβουλίου.
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Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να πωλήσει µετοχές προτίµησης χωρίς όµως
δικαιώµατα παράδοσης σε άτοµα που δεν είναι παραγωγοί µε σκοπό τη συγκέ-
ντρωση κεφαλαίων. Οι κάτοχοι των µετοχών αυτών απλώς εισπράττουν το
µετοχικό µέρισµα, που τους αναλογεί, στο τέλος του οικονοµικού έτους. ∆εν
έχουν δικαίωµα ψήφου εκτός σε ορισµένες περιπτώσεις που προβλέπονται από
τη νοµοθεσία και κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. Σε µετοχές προτίµησης
χωρίς δικαιώµατα παράδοσης επενδύουν οι τοπικές αρχές και άτοµα, που επι-
θυµούν να αναπτύξουν την περιοχή τους. Οι τίτλοι αυτοί είναι ελκυστικοί γιατί
οι κανονισµοί των εταιρειών προβλέπουν ότι:

● Οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να πληρώνουν πρώτα τα µερίσµατα στους
κατόχους των µετοχών προτίµησης και µετά στους κατόχους των µετοχών
ιδιότητας µέλους.

● Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, οι κάτοχοι των µετοχών προτίµησης έ-
χουν προτεραιότητα σε σχέση µε τους κατόχους των µετοχών ιδιότητας µέλους.

Εµπορική Συµφωνία µε την Εταιρεία (Marketing Agreement): Όταν οι
παραγωγοί αγοράσουν τις µετοχές ιδιότητας µέλους και καταστούν µέλη της
εταιρείας και ακολούθως τις µετοχές προτίµησης µε δικαιώµατα παράδοσης,
υπογράφουν µε την εταιρεία µια εµπορική συµφωνία, η οποία διαλαµβάνει τα
ακόλουθα:

● ∆ιευκρινίζεται ποιος είναι ο κύριος των προϊόντων και σε ποιο σηµείο η
κυριότητα µεταφέρεται στην εταιρεία. 

● Καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του µέλους το οποίο απο-
φασίζει να εµπορευθεί τα προϊόντα του µέσω της εταιρείας. 

● Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις στα πλαίσια των οποίων θα πωλη-
θούν τα προϊόντα συµπεριλαµβανοµένων της ποσότητας, της ποιότητας και
του χρόνου παράδοσης τους. 

● Καταγράφονται οι επιπτώσεις, που θα έχει το µέλος σε περίπτωση που δεν
παραδώσει στην εταιρεία τα προϊόντα που δεσµεύτηκε, δυνάµει της συµφω-
νίας, να παραδώσει. 

● Προσδιορίζονται οι ενέργειες στις οποίες θα προβεί το µέλος εναντίον της
εταιρείας σε περίπτωση που δεν πληρωθεί για τα προϊόντα που παρέδωσε.

Ε. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ 

Από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρείας αφαιρούνται τα λειτουργικά έξοδα και
από το καθαρό κέρδος που αποµένει, κατακρατείται ένα ποσοστό, συνήθως
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ΣYΓKPIΣH ΣYNEPΓATIKΩN ETAIPEIΩN KAI ΣYNEPΓATIKΩN
ETAIPEIΩN NEAΣ ΓENIAΣ

Συνεργατικές Αρχές Συνεργατική Συνεργατική 
Εταιρεία Εταιρεία

Νέας Γενιάς
1. Εθελοντική και ανοικτή συµµετοχή: Οι
συνεργατικές εταιρείες είναι εθελοντικές
οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα,
τα οποία είναι ικανά να χρησιµοποιήσουν
τις υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν µε
προθυµία τις ευθύνες των µελών, χωρίς
εθνικές, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές ή
θρησκευτικές διακρίσεις.

2. ∆ηµοκρατικός έλεγχος των µελών: Οι
συνεργατικές εταιρείες είναι δηµοκρατικές
οργανώσεις οι οποίες ελέγχονται από τα
µέλη τους τα οποία συµµετέχουν στη δια-
µόρφωση της πολιτικής και στη λήψη των
αποφάσεων τους. Οι άνδρες και οι γυναίκες
που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως
αιρετοί αντιπρόσωποι είναι υπόλογοι στα
µέλη. Πρωτίστως τα µέλη των συνεργατι-
κών εταιρειών έχουν ίσα εκλογικά δικαιώ-
µατα (ένα µέλος, µία ψήφος) και παράλληλα
οι συνεργατικές εταιρείες είναι οργανωµέ-
νες µε δηµοκρατικό τρόπο.

3. Οικονοµική συµµετοχή των µελών: Τα
µέλη συµµετέχουν δίκαια στο κεφάλαιο της
συνεργατικής τους εταιρείας και στον έλεγ-
χο του µε δηµοκρατικό τρόπο. Τουλάχιστο
µέρος αυτού του κεφαλαίου είναι συνήθως η
κοινή περιουσία της συνεργατικής εταιρεί-
ας. Τα µέλη συνήθως λαµβάνουν περιορι-
σµένη αποζηµίωση για το κεφάλαιο το
οποίο καταβάλλουν και αποτελεί προϋπόθε-
ση της συµµετοχής τους. Τα µέλη διαθέτουν
τα πλεονάσµατα για όλους ή για οποιονδή-

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η ιδιότητα του
µέλους περιορί-

ζεται µόνο σε
εκείνους που
αγόρασαν τις

µετοχές
δικαιωµάτων

παράδοσης

ΝΑΙ

Τα κέρδη µοι-
ράζονται στα

µέλη σύµφωνα
µε τα

δικαιώµατα
παράδοσης που

κατέχουν.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ποτε από τους ακόλουθους σκοπούς: Για
ανάπτυξη της συνεργατικής εταιρείας τους,
πιθανόν µε τη δηµιουργία αποθεµατικών,
µέρος των οποίων τουλάχιστον θα πρέπει να
είναι αδιαίρετο. Για την παραχώρηση ωφε-
ληµάτων στα µέλη ανάλογα µε τις συναλλα-
γές που είχαν µε τη συνεργατική εταιρεία
και για προώθηση άλλων δραστηριοτήτων
που εγκρίνονται από τα µέλη.

4. Αυτονοµία και ανεξαρτησία: Οι συνερ-
γατικές εταιρείες είναι αυτόνοµες, αυτοβοη-
θούµενες οργανώσεις, ελεγχόµενες από τα
µέλη τους. Εάν θα συνάψουν συµφωνίες µε
άλλους οργανισµούς συµπεριλαµβανοµέ-
νων και των κυβερνήσεων ή εάν θα εξασφα-
λίσουν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές θα
πρέπει να το κάνουν µε όρους οι οποίοι δια-
σφαλίζουν το δηµοκρατικό έλεγχο που
ασκείται από τα µέλη και διατηρούν τη
συνεργατική αυτονοµία τους..

5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφό-
ρηση: Οι συνεργατικές εταιρείες εξασφαλί-
ζουν εκπαίδευση και κατάρτιση για τα µέλη,
τους αιρετούς αντιπροσώπους, τους διευθυ-
ντές και τους υπαλλήλους τους έτσι ώστε να
µπορούν να συµµετέχουν ενεργά στην ανά-
πτυξη των συνεργατικών εταιρειών τους.
Ενηµερώνουν το κοινό, ειδικότερα τη νέα
γενιά και τους ηγέτες της κοινής γνώµης, για
τη φύση του συνεργατισµού και τα ωφελή-
µατα που προσφέρει.

6. Συνεργασία µεταξύ συνεργατικών εται-
ρειών: Οι συνεργατικές εταιρείες εξυπηρε-
τούν τα µέλη τους περισσότερο αποτελεσµα-
τικά και ενδυναµώνουν το συνεργατικό κίνη-
µα συνεργαζόµενες µεταξύ τους σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
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7. Κοινωνικό ενδιαφέρον: Οι συνεργατικές
εταιρείες εργάζονται για σταθερή ανάπτυξη
των κοινωνιών τους εφαρµόζοντας πολιτι-
κές που αποφασίζονται από τα µέλη τους.

ΝΑΙ ΝΑΙ

µικρό, για τη δηµιουργία αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται για επεκτά-
σεις της εταιρείας, ανανέωση του εξοπλισµού της κ.λπ. Το υπόλοιπο διανέµεται
στα µέλη και στούς µετόχους. ∆εν προβλέπεται η διάθεση ποσοστού των κερ-
δών για άλλους σκοπούς, που αποφασίζονται από τα µέλη, όπως προβλέπεται
στη τρίτη Συνεργατική Αρχή για τις παραδοσιακές συνεργατικές εταιρείες.

ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

Οι λογαριασµοί της εταιρείας ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι
διορίζονται από τη γενική συνέλευση των µελών. Αφού περατώσουν τον έλεγχο
τους υποβάλλουν στη γενική συνέλευση σχετική έκθεση. Οι ελεγκτές πρέπει να
είναι αµερόληπτοι και να µην είναι µέλη του διευθυντικού ή του υπαλληλικού
προσωπικού της εταιρείας.   

Ζ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕIΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα βασικά πλεονεκτήµατα των Συνεργατικών Εταιρειών Νέας Γενιάς, µε βάση
τη µέχρι σήµερα συσσωρευθείσα εµπειρία, συνοψίζονται ως ακολούθως:

α. Έχουν αυξηµένη αποδοτικότητα επειδή στην πρωτογενή παραγωγή προστί-
θεται η επεξεργασία και έτσι τα παραγόµενα προϊόντα αποκτούν προστιθε-
µένη αξία, η οποία αποβαίνει προς όφελος του παραγωγού.

β. Η δυνατότητα των µελών να ασκούν έλεγχο στην εταιρεία δηµιουργεί  στα-
θερότητα στο επιχειρησιακό περιβάλλον µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η απο-
δοτικότητα της.

γ. Οι παραγωγοί, που έχουν θέση στην αγορά, µπορούν να διαχειριστούν προς
όφελος τους την περαιτέρω επεξεργασία.

δ. Επειδή στη συµφωνία, που υπογράφεται µεταξύ των παραγωγών και της
εταιρείας, καθορίζονται η ποιότητα και οι όροι παραγωγής των προϊόντων,
διασφαλίζεται η καλή ποιότητα των τελικών προϊόντων και ικανοποιείται η
αγορά.

ε. Η εµπορευσιµότητα των µετοχών δηµιουργεί µια κεφαλαιακή βάση, η οποία
προσελκύει άλλους δανειστές και επενδυτές.
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στ.Η επιδίωξη της εταιρείας να αυξήσει την ωφέλεια που παραχωρεί στους
κατόχους των µετοχών προτίµησης, δηµιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για
αγροτική ανάπτυξη, για κοινοτικές επενδύσεις και για συνεχή ανανέωση και
εκσυγχρονισµό.         

Τα κυριότερα µειονεκτήµατα των εταιρειών του τύπου αυτού είναι τα ακόλου-
θα:

α. Για να µπορέσει να λειτουργήσει µια Συνεργατική Εταιρεία Νέας Γενιάς
απαιτούνται µεγάλες επενδύσεις και συνεπώς σηµαντικά κεφάλαια.

β. Λειτουργούν µε ψηλά επίπεδα κινδύνου και είναι δυνατό µια αποτυχία να
επιφέρει σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις στους επενδυτές.

γ. Η συνεχής προσπάθεια της εταιρείας να µεγιστοποιήσει την πρόσθετη αξία
των προιόντων της πρωτογενούς παραγωγής προϋποθέτει την τοποθέτηση
στα καίρια επιχειρηµατικά πόστα, όπως στα πόστα της διαχείρισης και του
µάρκετινγκ, προσώπων µε πολλές ικανότητες, τα οποία όµως την επιβαρύ-
νουν µε σηµαντικό κόστος.  

δ. Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων, που απαιτεί η εταιρεία από τους παρα-
γωγούς µέλη της και οι άλλοι αυστηροί όροι, που περιλαµβάνονται στη σύµ-
βαση που υπογράφουν, δηµιουργούν συχνά δυσαρέσκεια στα µέλη.

ε. Η συνεργατική ταυτότητα υποβαθµίζεται και δίνεται το κατεξοχήν βάρος
στην επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα.

Η.  ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρώτο: Τα κεφάλαια  των Συνεργατικών Εταιρειών Νέας Γενιάς προέρχονται
από τα µέλη, τα οποία κατέχουν τις µετοχές µε δικαίωµα παράδοσης. Το κεφά-
λαιο, το οποίο καταβάλλει ο κάθε παραγωγός, είναι ανάλογο µε τη ποσότητα
των προϊόντων, που δηλώνει και δεσµεύεται να παραδώσει στην εταιρεία. Σε
περίπτωση που ο παραγωγός παραδώσει λιγότερη ποσότητα από εκείνη που
δεσµεύτηκε και για την οποία αγόρασε τις αντίστοιχες µερίδες,  η εταιρεία έχει
το δικαίωµα να προµηθευτεί από την αγορά την υπολειπόµενη ποσότητα και να
επιβαρύνει το µέλος µε το τυχόν πρόσθετο κόστος. Έτσι η εταιρεία εξασφαλίζει
την πλήρη λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού της και παράλληλα έχει
τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις δεσµεύσεις, που λαµβάνει έναντι των
πελατών της.

∆εύτερο: Ο αριθµός των ατόµων που συσπειρώνονται για να ιδρύσουν µια
Συνεργατική Εταιρεία Νέας Γενιάς δεν είναι ανοικτός, όπως συµβαίνει στις
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παραδοσιακές συνεργατικές εταιρείες. Ο αριθµός των ατόµων που συµµετέχουν
είναι ανάλογος της δυναµικότητας  της µεταποιητικής µονάδας την οποία προ-
τίθενται να δηµιουργήσουν. Ο σκοπός της συσπείρωσης των παραγωγών µε τη
δηµιουργία της εταιρείας είναι η µεταποίηση των προϊόντων τους και η δηµι-
ουργία πρόσθετης αξίας για αύξηση του εισοδήµατος τους. Η αύξηση των
µελών αποφασίζεται από τα υφιστάµενα µέλη όταν αποφασίσουν να προβούν σε
επέκταση των εγκαταστάσεων της εταιρείας και συνεπώς στην αύξηση των
δυνατοτήτων της για µεταποίηση πρόσθετων ποσοτήτων προϊόντων.

Τρίτο: Το εισόδηµα, που εξασφαλίζει η Συνεργατική Εταιρεία Νέας Γενιάς,
διατίθεται ως ακολούθως:

α. Καλύπτονται τα έξοδα της µεταποίησης και της διάθεσης των προιόντων.

β. Παρακρατείται µικρό ποσοστό από τα πλεονάσµατα, που προκύπτουν για
δηµιουργία αποθεµατικού κεφαλαίου.

γ. Το υπόλοιπο, που αποτελεί το συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό, διατίθεται
στα µέλη σύµφωνα µε τον αριθµό των µερίδων µε δικαιώµατα παράδοσης
που κατέχουν, δηλαδή, σύµφωνα µε την ποσότητα των προϊόντων, που παρέ-
δωσαν στην εταιρεία.

Ο τρόπος διάθεσης των πλεονασµάτων δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στην τρίτη
Συνεργατική Αρχή, (1) η οποία αναφέρει ότι µέρος των πλεονασµάτων διατίθε-
νται για άλλους σκοπούς τους οποίους προσδιορίζουν τα µέλη µε απόφαση τους.
Παράλληλα το ποσοστό των πλεονασµάτων, που παρακρατούν για τη δηµιουρ-
γία αποθεµατικών είναι συγκριτικά πολύ χαµηλότερο από εκείνο, που παρα-
κρατούν οι παραδοσιακές συνεργατικές εταιρείες µε σκοπό την απρόσκοπτη
λειτουργία και επέκταση τους. Οι Συνεργατικές Εταιρείες Νέας Γενιάς, όταν
αποφασίσουν να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις ή τις δραστηριότητες τους θα
αντλήσουν τα απαιτούµενα κεφάλαια από την πώληση πρόσθετων µετοχικών

Σηµείωση 1: Τρίτη Συνεργατική Αρχή: Οικονοµική συµµετοχή των µελών: Τα µέλη συµµετέχουν
δίκαια στο κεφάλαιο της συνεργατικής τους εταιρείας και στον έλεγχο του µε δηµοκρατικό τρόπο.
Τουλάχιστο µέρος αυτού του κεφαλαίου είναι συνήθως η  κοινή περιουσία της συνεργατικής εται-
ρείας. Τα µέλη συνήθως λαµβάνουν περιορισµένη αποζηµίωση για το κεφάλαιο το οποίο κατα-
βάλλουν και αποτελεί προϋπόθεση της συµµετοχής τους. Τα µέλη διαθέτουν τα πλεονάσµατα για
όλους ή για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς: Για ανάπτυξη της συνεργατικής εται-
ρείας τους, πιθανόν µε τη δηµιουργία αποθεµατικών, µέρος των οποίων τουλάχιστον θα πρέπει να
είναι αδιαίρετο. Για την παραχώρηση ωφεληµάτων στα µέλη ανάλογα µε τις συναλλαγές που
είχαν µε τη συνεργατική εταιρεία και για προώθηση άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από
τα µέλη
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µερίδων. Η παραχώρηση σχεδόν όλων των πλεονασµάτων στα µέλη κεντρίζει
θετικά το ενδιαφέρον των µελών προς την εταιρεία και ενισχύει τους µεταξύ
τους δεσµούς.

Τέταρτο: Οι συνεταιριστικές µερίδες είναι διαπραγµατεύσιµες και µεταβιβάσι-
µες από µέλος σε µέλος ή από µέλος σε τρίτους. Σε όλες όµως τις περιπτώσεις
χρειάζεται η έγκριση του διοικητικού συµβουλίου, για να περιορίζεται έτσι η
είσοδος στην εταιρεία ανεπιθύµητων µελών και να προστατεύονται τα συµφέ-
ροντα εκείνων που την ίδρυσαν. Οι Συνεργατικές Εταιρείες Νέας Γενιάς έχουν
τη δυνατότητα να εκδώσουν προνοµιούχες µετοχές, οι οποίες όµως δεν παρέ-
χουν στους κατόχους τους το δικαίωµα ψήφου. 

Πέµπτο: Στις Συνεργατικές Εταιρείες Νέας Γενιάς εφαρµόζεται ο κανόνας “ένα
µέλος µία ψήφος” και κατοχειρώνεται έτσι η δηµοκρατική διοίκηση τους.
Υπάρχει όµως η δυνατότητα παραχώρησης περισσοτέρων ψήφων σε ένα µέλος
ανάλογα µε τον όγκο των συναλλαγών, που έχει µε την εταιρεία. Ο αριθµός των
πρόσθετων ψήφων είναι περιορισµένος και προσδιορίζεται στους κανονισµούς
λειτουργίας της εταιρείας.

Έκτο: Η οικονοµική σχέση των µελών µε την εταιρεία τους είναι αυστηρά
εµπορική. Η συµπεριφορά του µέλους δεν βασίζεται στην κατανόηση και την
καλή του διάθεση. Βασίζεται στους όρους που περιλαµβάνονται στην εµπορική
συµφωνία, που θα συνάψει µε την εταιρεία. Στη συµφωνία αυτή καθορίζεται η
ποιότητα, η συγκεκριµένη ποσότητα και ο χρόνος παράδοσης των προιόντων
του στην εταιρεία. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν ανταποκριθεί στις συµ-
βατικές του υποχρεώσεις, τότε υφίσταται τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

Παρά το γεγονός ότι η σχέση αυτού του είδους µπορεί να ερµηνευθεί ως πειθα-
ναγκασµός των µελών και περιορισµός της ελεύθερης βούλησης τους, εντού-
τοις, διασφαλίζει τα καλώς νοούµενα συµφέροντα όλων των εµπλεκοµένων.
Συγκεκριµένα επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

α. Τα µέλη εξασφαλίζουν ψηλότερο εισόδηµα, γιατί το µέσο κόστος περιορίζε-
ται σηµαντικά  και ενισχύεται η ανταγωνιστική θέση της εταιρείας στην
αγορά, µε τελικό αποτέλεσµα την  εξασφάλιση καλύτερων τιµών. 

β. Η εταιρεία µπορεί να εφαρµόσει µε ακρίβεια το πρόγραµµα της, να απασχο-
λήσει πλήρως το µηχανολογικό εξοπλισµό της, να παράξει προιόντα στην
ποσότητα και στην ποιότητα που επιθυµεί και να ικανοποιήσει τους πελάτες
της προσφέροντας τους τα κατάλληλα προιόντα στον κατάλληλο χρόνο.

γ. Οι πελάτες της εταιρείας είναι επίσης ικανοποιηµένοι γιατί τα προιόντα που
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τους προσφέρονται είναι καλής ποιότητας και ο χρόνος παραλαβής τους
είναι αυτός που επιθυµούν. Η ποιότητα και ο χρόνος βέβαια είναι δύο παρά-
γοντες, που επηρεάζουν σηµαντικά τις τιµές και συνεπώς το εισόδηµα του
παραγωγού.

Θ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Είναι γεγονός ότι στις Συνεργατικές Εταιρείες Νέας Γενιάς παρουσιάζεται υπο-
χώρηση των Συνεργατικών Αρχών και των Συνεργατικών Αξιών. Προωθείται
και κατοχυρώνεται περισσότερο το ατοµικό συµφέρον και προβάλλεται το
κεφάλαιο σε βάρος της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας, της αυτοβοήθειας,
της συνεργατικής κατανόησης και της δηµοκρατικής διεύθυνσης και διοίκησης.
Η έκταση της συνεργασίας, που έχει το µέλος µε την εταιρεία εξαρτάται απο-
κλειστικά από το κεφάλαιο, το οποίο θα καταβάλει για να αποκτήσει τις µετο-
χές προτίµησης µε δικαίωµα παράδοσης, τις οποίες επιθυµεί και έχει τη δυνα-
τότητα να αποκτήσει.

Παρά τις αδυναµίες, που εύκολα επισηµαίνονται, οι Συνεργατικές Εταιρείες
Νέας Γενιάς εµπεριέχουν στοιχεία, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για την
αντιµετώπιση προβληµάτων, που απορρέουν από τη σύγχρονη οικονοµική και
κοινωνική πραγµατικότητα. Η διεθνοποίηση της οικονοµίας, που ισχυροποίησε
τη θέση της µεγάλης επιχείρησης, το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η συρ-
ρίκνωση του γεωργικού τοµέα και η επέκταση του τοµέα των υπηρεσιών, η
ελευθερία στη διακίνηση κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών κ.λπ. δηµιουργούν
δυσκολίες στις συνεργατικές εταιρείες.

Το συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου, πριν από την εµφάνιση των Συνεργατικών
Εταιρειών Νέας Γενιάς στις Ηνωµένες Πολιτείες, εφάρµοσε ορισµένα χαρακτη-
ριστικά των εταιρειών αυτών. Ο Συνεργατικός Οργανισµός ∆ιάθεσης Αµπε-
λουργικών Προϊόντων Λτδ (ΣΟ∆ΑΠ ΛΤ∆) για παράδειγµα, ρύθµιζε την παρα-
λαβή των οινοποιησίµων σταφυλιών µε βάση τις µετοχές που κατείχε ο κάθε
παραγωγός. Αυτό συνέβαινε από της ίδρυσης του οργανισµού το 1962.

Σήµερα, που η συµµετοχή της γεωργίας στο εθνικό προϊόν της Κύπρου περιορί-
στηκε στο 4%-5% και ο γεωργικός τοµέας συνεχίζει να φθίνει, ενδεχοµένως η
απάντηση στο πρόβληµα αυτό να είναι η δηµιουργία εταιρειών νέας γενιάς. Γι’
αυτό θα είναι πολύ χρήσιµη η µελέτη του θέµατος και η αξιοποίηση εκείνων των
στοιχείων, τα οποία θεωρούνται συµβατά µε την κυπριακή πραγµατικότητα. Θα
πρέπει βέβαια να µην αγνοηθούν τα προβλήµατα που προκύπτουν από τη νοµο-
θεσία, η οποία δεν προβλέπει τίποτε σχετικό και τα προβλήµατα που θα ανακύ-
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ψουν ως απότοκα της νοοτροπίας των γεωργών, που διαµορφώθηκε µε την
πάροδο πολλών δεκαετιών.

Είναι χρήσιµο να επισηµανθούν τα πλέον σηµαντικά στοιχεία τα οποία καθι-
στούν αισιόδοξη µια τέτοια προοπτική.

■ Η διανοµή σχεδόν όλων των πλεονασµάτων στα µέλη ανάλογα µε τα δικαι-
ώµατα παράδοσης που κατέχουν και τις ποσότητες των προϊόντων που παρα-
δίδουν, αποτελεί ισχυρό κίνητρο συσπείρωσης των παραγωγών και στενής
παρακολούθησης των εταιρικών δραστηριοτήτων. Τούτο έχει ως αποτέλε-
σµα την ορθή συγκρότηση και τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας. 

■ Η συνέπεια του παραγωγού, που επιβάλλεται από τη σύµβαση που υπογρά-
φει αναφορικά µε την ποσότητα και την ποιότητα του προϊόντος καθώς και
το χρόνο παράδοσης του, λειτουργεί τόσο προς όφελος των ιδίων όσο και της
εταιρείας. Η εταιρεία αποκτά τις δυνατότητες να µειώσει το µέσο κόστος
παραγωγής, να πετύχει ψηλές οικονοµίες κλίµακας, να ενισχύσει τη δια-
πραγµατευτική της δύναµη και να εξασφαλίσει καλύτερες τιµές.   

■ Τα µέλη συµπεριφέρονται µε υπεύθυνο τρόπο, γιατί η συµµετοχή τους στο
µετοχικό κεφάλαιο, ανάλογα µε τα προϊόντα, που δεσµεύονται να παραδώ-
σουν στην εταιρεία, συνδέεται άµεσα µε το οικονοµικό τους συµφέρον.
Συνεπώς το κάθε µέλος έχει προσωπικό συµφέρον να εκλέγει τα διοικητικά
όργανα µε µεγάλη προσοχή, να συµµετέχει ενεργά στις γενικές συνελεύσεις
και γενικά να ενδιαφέρεται για όλα τα γεγονότα, που συµβαίνουν στην εται-
ρεία ή αφορούν την εταιρεία.  

■ Ένα άλλο σηµαντικό κίνητρο που υποχρεώνει τα µέλη να επαγρυπνούν για
την εταιρεία τους είναι η δυνατότητα που έχουν να διαπραγµατεύονται τις
συνεταιριστικές τους µερίδες. Είναι εµφανές ότι στην περίπτωση που η εται-
ρεία αναπτύσσεται µε ικανοποιητικούς ρυθµούς, η τιµή της συνεταιριστικής
µερίδας θα ακολουθεί ανοδική πορεία. Κατά συνέπεια, το κάθε µέλος έχει
συµφέρον να ενεργεί µε τον επιβαλλόµενο για την ανάπτυξη της εταιρείας
τρόπο.
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Γιατί επιλέγω συνεργατική εταιρεία;
Γιατί οι συνεργατικές εταιρείες ιδρύονται από τα µέλη
τους, όταν η αγορά αποτυγχάνει να παρέχει στον
άνθρωπο τα αναγκαία αγαθά ή τις υπηρεσίες σε
προσιτές τιµές και σε καλή ποιότητα. 
Γιατί οι συνεργατικές εταιρείες βελτιώνουν την ποιότητα
ζωής των ανθρώπων και ενισχύουν τις οικονοµικές τους
δυνατότητες. Γιατί οι συνεργατικές εταιρείες 
σε όλο τον κόσµο, παρέχουν στα µέλη τους οικονοµικές
υπηρεσίες, καταναλωτικά αγαθά, προσιτή
κατοικία και πολλές άλλες υπηρεσίες, που σε άλλη 
περίπτωση δεν θα µπορούσαν να αποκτήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ EB∆OMO

ΣYNEPΓATIKH OIKONOMIKH ΘEΩPIA
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BOHΘEIA XΩPIΣ ΦYΛETIKEΣ ∆IAKPIΣEIΣ

Παρατίθεται πιο κάτω, αυτούσιο το πρακτικό της συνεδρίασης της επιτροπής
της ΣΠΕ Λαπήθου, στο οποίο φαίνεται η ευαισθησία µε την οποία η εκτο-

πισµένη από τα τουρκικά στρατεύµατα συνεργατική εταιρεία προσέγγιζε τα
προβλήµατα των τουρκοκυπρίων, παρά το γεγονός ότι ήταν αµιγώς ελληνική.  
“Συνεδρία επιτροπής κατά την 1.10.1937, ώρα 6+30 µ.µ.
Θέµα: Αίτησις του Χασάν  Μπουλλάχουσεϊν Τολµατζή διά δάνειον εξ £18-0-0
Οµοφώνως αποφασίσαµε νά παραχωρίσωµεν τό άνω δάνειον διά τούς ακόλου-
θους λόγους.
α) Εξετάσαµεν τό πώς θα πληρώσει ο χρεώστης (έχει µία φοράδαν κι’ ένα βόδι τά
οποία θα µπορή να πωλήσει µετά 4-6 µήνας) β) Απέλιπε νά ανταποκριθεί εις τάς
υποχρεώσεις του πρός τήν άλλην εταιρεία (Σ.Σ. Η προηγούµενη Συνεργατική Εται-
ρεία της κοινότητας που είχε διαλυθεί) διότι τήν εποχή πού συνήψε τό δάνειον δέν
είχε πόρους νά πληρώση, ενώ σήµερον ευρίσκεται εις καλλιτέραν κατάστασιν διότι
έχει τά δύο αυτά ζώα πού αναφέραµεν, πρός πώλησιν συντόµως. γ) Σώζεται ένας
άνθρωπος διότι δέν θα τού πωληθεί τό κτήµα του ή έστω άν παρ’ ελπίδα δέν πλη-
ρώση θα τού πωληθεί µετά ένα χρόνο. δ) Τό κτήµα του τό οποίον θα υποθηκεύση
αξίζει £35-0-0 τό ολιγώτερον κατά τήν εκτίµησιν τής επιτροπείας. ε) Είναι ο πρώ-
τος Οθωµανός όστις ζητά νά γίνει κι’ έγινε µέλος τού Ταµιευτηρίου µας κ’ η επι-
τροπεία επροτίµησεν νά τόν δεχθή καί νά τού παραχωρήση τό δάνειον διά νά µήν
παρεξηγηθή ότι τό ίδρυµα τούτο έγινε µόνον διά τούς Χριστιανούς καί όχι καί διά
τό σύνοικόν µας στοιχείον. στ) Τα ζητηθέν δάνειον είναι £18-0-0.
Η συνεδρία διαλύεται κατά τήν 7 µ.µ. αφού ανεγνώσθη τό άνωθι πρακτικόν.”
Ακολουθούν οι υπογραφές των µελών της επιτροπείας και του γραµµατέα.
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ÚÂ›· “Lapta Kalkinma Kooperatifi Lakal Ltd.” 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ EB∆OMO

ΣYNEPΓATIKH OIKONOMIKH ΘEΩPIA

Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα σηµεία της παρούσας µελέτης, ο βασι-
κός σκοπός ίδρυσης των συνεργατικών εταιρειών είναι η ικανοποίηση
των οικονοµικών αναγκών των µελών τους. Στον ορισµό “εξυπηρέτη-

ση των µελών”, που διατυπώθηκε και αναλύθηκε στο τρίτο κεφάλαιο, επιση-
µάνθηκε µεταξύ άλλων, ότι τόσο οι τιµές που η συνεργατική εταιρεία καταβάλ-
λει στα µέλη της ως αγοραστής των προϊόντων ή των υπηρεσιών που της προ-
σφέρουν, όσο και οι τιµές που εισπράττει από αυτά ως πωλητής για άλλα προϊ-
όντα και υπηρεσίες που τους πωλεί, δεν θα πρέπει να εµπεριέχουν ή να φαίνε-
ται ότι εµπεριέχουν το στοιχείο της οικονοµικής εκµετάλλευσης τους.

Πάνω σε αυτή τη βάση στηρίζεται η οικονοµική θεωρία, που επεξηγεί από οικο-
νοµοτεχνικής πλευράς τους λόγους ίδρυσης και τους κανόνες λειτουργίας των
συνεργατικών εταιρειών. Ειδικότερα η συνεργατική οικονοµική θεωρία κινείται
σε δύο παράλληλους άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τη θεωρία της διαπραγ-
µατευτικής δύναµης που διαθέτουν τα µέλη ως άτοµα και της διαπραγµατευτι-
κής δύναµης που αποκτούν, όταν συγκροτήσουν ένα συνεργατικό οργανισµό. Ο
δεύτερος άξονας αναφέρεται στη θεωρία του κόστους και συσχετίζεται µε τις
οικονοµίες κλίµακας, οι οποίες επιτυγχάνονται τόσο µε τη συνένωση των οικο-
νοµικών δυνάµεων των ατόµων όσο και µε τη διεύρυνση του µεγέθους των
συνεργατικών εταιρειών.

Η διαπραγµατευτική δύναµη και οι οικονοµίες κλίµακας καταλήγουν στον ίδιο
στόχο, που είναι η προαγωγή των οικονοµικών συµφερόντων των µελών. Οι
οικονοµίες κλίµακας περιορίζουν το κόστος της συνεργατικής εταιρείας και
συµβάλλουν στη δηµιουργία της απαραίτητης οικονοµικής βάσης για ικανοποί-
ηση των οικονοµικών αναγκών των µελών τους. Η διαπραγµατευτική δύναµη
της εταιρείας δηµιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις, που οδηγούν στην απαλ-
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λαγή του µέλους από την εκµετάλλευση και συνεπώς στη βελτίωση του εισοδή-
µατος του.  

A. ∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ

Η συνεργατική οικονοµική θεωρία, που αφορά τη διαπραγµατευτική δύναµη,
διατυπώθηκε από τον αµερικανό οικονοµολόγο John Galbraith, καθηγητή στο
Πανεπιστήµιο του Harvard. Ο καθηγητής Galbraith εστιάζει τη θεωρία του στις
συναλλαγές στις οποίες προβαίνουν τα άτοµα και οι συνεργατικοί οργανισµοί,
όταν συναλλάσσονται µε τρίτους, είτε είναι αγοραστές, είτε είναι πωλητές αγα-
θών και υπηρεσιών. Η προσέγγιση του διατυπώνεται στη βάση της θεωρίας του
τέλειου ανταγωνισµού και του µονοπωλίου-µονοψωνίου και στη βάση της θεω-
ρίας του διµερούς µονοπωλίου.

Παρενθετικά σηµειώνεται ότι “τέλειος ανταγωνισµός” είναι η µορφή της αγο-
ράς, στην οποία υπάρχουν πολλοί και µικροί αγοραστές και πωλητές ενός προϊ-
όντος, το οποίο είναι οµοιόµορφο και τόσο η έξοδος όσο και η είσοδος στην
αγορά αυτή νέων πωλητών και νέων αγοραστών είναι εφικτή και εύκολη.
“Μονοπώλιο” ή “µονοψώνιο” ονοµάζεται η µορφή της αγοράς στην οποία
υπάρχει µόνο ένας πωλητής ή ένας αγοραστής ενός αγαθού, το οποίο δεν είναι
οµοιόµορφο και τόσο η έξοδος όσο και η είσοδος στην αγορά αυτή νέων πωλη-
τών και νέων αγοραστών είναι δύσκολη. “∆ιµερές µονοπώλιο” ονοµάζεται η
αγορά στην οποία υπάρχει µόνο ένας πωλητής και µόνο ένας αγοραστής.

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Galbraith, όταν σε µια συναλλαγή το ένα µέρος
συναλλάσσεται υπό καθεστώς είτε µονοπωλίου είτε µονοψωνίου και το άλλο
µέρος συναλλάσσεται υπό καθεστώς τέλειου ανταγωνισµού, τότε το µέρος που
συναλλάσσεται υπό καθεστώς µονοπωλίου ή µονοψωνίου κατέχει τη δεσπόζου-
σα θέση και µπορεί εύκολα να καθορίζει τις τιµές. Το άλλο µέρος, που συναλ-
λάσσεται υπό καθεστώς τέλειου ανταγωνισµού, βρίσκεται σε πλήρη αδυναµία
και οι διαπραγµατευτικές δυνατότητες του είναι εκµηδενισµένες.    

Οι πωλητές, για να αντιµετωπίσουν τις µονοψωνιακές πιέσεις που τους εκπέµπει
ο αγοραστής και για να αποκτήσουν λόγο στη διαµόρφωση των τιµών των προϊ-
όντων τους, που υποχρεωτικά πωλούν στο µοναδικό αγοραστή, προχωρούν
στην ενοποίηση των δυνάµεων τους µε τη συγκρότηση συνεργατικής εταιρείας.
Η συνεργατική εταιρεία διαπραγµατεύεται µε τον αγοραστή εξ ονόµατος όλων
των παραγωγών. Το οικονοµικό µέγεθος της εταιρείας, που εκφράζει το συνα-
σπισµό των δυνάµεων όλων των παραγωγών,  υποχρεώνει τον αγοραστή να
συζητήσει µαζί της το επίπεδο των τιµών των προϊόντων που παράγουν τα µέλη
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της και να αποδεχθεί σε ένα βαθµό και τις δικές της απόψεις. Με την εξέλιξη
αυτή µεταβάλλεται ουσιαστικά το καθεστώς της αγοράς στα πλαίσια της οποί-

ας η πλευρά των παραγωγών βρισκόταν σε µειονεκτική θέση. Η αγορά του
συγκεκριµένου προϊόντος µετατρέπεται σε διµερές µονοπώλιο, στο οποίο η
θέση των παραγωγών καθίσταται περισσότερο ευνοϊκή.

Στο συνεργατικό κίνηµα τις Κύπρου, σχεδόν όλες οι συνεργατικές εταιρείες,
που ασχολήθηκαν κατά καιρούς µε τη γεωργική παραγωγή είχαν αυτή τη σκο-
πιµότητα. Μερικές από τις εταιρείες αυτές ήταν εκείνες που ασχολήθηκαν µε τη
συγκέντρωση και τη διάθεση των εσπεριδοειδών, ο ΣΟ∆ΑΠ Λτδ που ασχολεί-
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Σχήµα 1: Σχηµατική παράσταση αγοράς στην οποία ο αγοραστής λειτουργεί υπό συνθήκες µονο-
ψωνίου και οι πωλητές (Πν) υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού. Ο αγοραστής κατέχει δεσπό-
ζουσα θέση στην αγορά και επιβάλλει στους πωλητές τις τιµές που επιθυµεί.
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Σχήµα 2: Οι παραγωγοί (Πν) για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν το µονοψώνιο του αγοραστή
ίδρυσαν συνεργατική εταιρεία και µεταπήδησαν από το καθεστώς του τέλειου ανταγωνισµού στο
καθεστώς του διµερούς µονοπωλίου.  
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ται µε την παραλαβή και την επεξεργασία των οινοποιήσιµων σταφυλιών, οι
Ενώσεις Χαρουπιών, οι εταιρείες που ασχολούνται µε την παραλαβή και την
εµπορία φρέσκων φρούτων και λαχανικών και άλλες.   

Α.α. ∆ιαγραµµατική Παρουσίαση

Η θεωρία του Galbraith εξηγείται περισσότερο παραστατικά µε τη χρησιµοποί-
ηση του συστήµατος των ορθογωνίων αξόνων και την απεικόνιση του οριακού
κόστους (MC), της οριακής προσόδου(MR), της ζήτησης (Z), των ποσοτήτων
(Q) και των τιµών (P).   

Στον τέλειο ανταγωνισµό (Σχήµα 3) η καµπύλη της ζήτησης (D) είναι παράλ-
ληλη µε τον οριζόντιο άξονα και συµπίπτει µε την καµπύλη της οριακής προσό-
δου (MR) και το µέσο κόστος (AC) ισούται µε την τιµή (P). Ισορροπία επιτυγ-
χάνεται στο σηµείο Α όπου η καµπύλη της οριακής προσόδου συµπίπτει µε την
καµπύλη του οριακού κόστους. Στο µονοπώλιο (Σχήµα 4) η καµπύλη της ορια-
κής προσόδου (MR) έχει κλίση από τα πάνω προς τα κάτω και βρίσκεται αρι-
στερότερα από την καµπύλη της ζήτησης (D) και το µέσο κόστος (AC) είναι
µικρότερο από την τιµή (AC<P). Η ισορροπία επιτυγχάνεται στο σηµείο Β το
οποίο ορίζεται από την τοµή της καµπύλης της ζήτησης µε την κάθετο στον ορι-
ζόντιο άξονα που διέρχεται από το σηµείο τοµής των καµπυλών του οριακού
κόστους και της οριακής προσόδου. 

Στο σχήµα 3, που απεικονίζεται η περίπτωση κατά την οποία οι παραγωγοί λει-
τουργούν µέσα σε ένα σύστηµα τέλειου ανταγωνισµού, η τιµή διαµορφώνεται
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στο επίπεδο p1. Στο σχήµα 4, που παρουσιάζεται η περίπτωση κατά την οποία
οι παραγωγοί λειτουργούν σε καθεστώς µονοπωλίου, η τιµή διαµορφώνεται στο
επίπεδο p2 που βρίσκεται σε ψηλότερο σηµείο, δηλαδή, η τιµή που επιτυγχά-
νουν για το προϊόν τους σε συνθήκες µονοπωλίου είναι καταφανώς ψηλότερη
από την τιµή που επιτυγχάνουν σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού (p2 >p1). 

Το διµερές µονοπώλιο αναλύεται µε τη βοήθεια του σχήµατος 5. Η συνεργατική
εταιρεία στην οποία συνασπίστηκαν όλοι οι παραγωγοί και λειτουργεί ως ένας
πωλητής, µεγιστοποιεί τα έσοδα της στην τιµή p1 όπου η οριακή της πρόσοδος
(MRπ) ισούται µε το οριακό της κόστος (MCπ). Από την πλευρά του µονοψωνί-
ου ο µοναδικός αγοραστής µεγιστοποιεί τα έσοδα του στην τιµή p2 όπου η ορια-
κή πρόσοδος του (MRα) ισούται µε το οριακό του κόστος (MCα). Οι πιο πάνω
τιµές στις οποίες ο πωλητής και ο αγοραστής µεγιστοποιούν τα έσοδα τους για
συγκεκριµένες ποσότητες προϊόντων δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν.

Η τιµή που τελικά θα διαµορφωθεί, θα προέλθει µέσα από διαπραγµατεύσεις τις
οποίες θα κάµει η συνεργατική εταιρεία µε τον αγοραστή. Η τιµή θα οριστεί
µέσα στα όρια των τιµών p1 και p2 και θα προσεγγίζει την τιµή p3 όπου η ορια-
κή πρόσοδος του αγοραστή ισούται µε το οριακό κόστος του πωλητή.
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Οι τιµές που επιτυγχάνονται στο διµερές µονοπώλιο προσεγγίζουν τις τιµές που
διαµορφώνονται στην ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά. Για να έχει όµως το διµε-
ρές µονοπώλιο θετικά αποτελέσµατα για τους παραγωγούς εξαρτάται σε µεγά-
λο βαθµό από ορισµένες προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζουν την αποτελεσµα-
τικότητα της διαπραγµατευτικής δύναµης της συνεργατικής εταιρείας.

Οι βασικότερες από τις προϋποθέσεις αυτές είναι η µαζική συµµετοχή των
παραγωγών στη συνεργατική εταιρεία, ο έλεγχος του ψηλότερου ποσοστού του
προϊόντος, που παράγεται από τους παραγωγούς της κοινότητας ή της περιοχής
και προσφέρεται από τη συνεργατική εταιρεία, η διεξαγωγή των διαπραγµατεύ-
σεων στον κατάλληλο χρόνο, η ευπάθεια του παραγόµενου προϊόντος, η υποδο-
µή της συνεργατικής εταιρείας για φύλαξη των προϊόντων, για µετακίνηση τους
σε άλλες αγορές σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη κ.λπ.

Α.β. Οικονοµίες Kλίµακας 

Η µεγέθυνση των συνεργατικών εταιρειών και η εντατικοποίηση της αξιοποίη-
σης των συντελεστών της παραγωγής, οδηγούν στη δηµιουργία οικονοµιών κλί-
µακας. Οι οικονοµίες κλίµακας είναι δυνατό να είναι θετικές, σταθερές ή αρνη-
τικές. Οι θετικές οικονοµίες κλίµακας εκφράζονται µε τη µείωση του ανά µονά-
δα συνολικού κόστους παραγωγής ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας καθώς
αυξάνεται η ποσότητα του παραγόµενου προϊόντος ή της προσφερόµενης υπη-
ρεσίας.  Οι αρνητικές οικονοµίες κλίµακας εµφανίζονται, όταν µε την  αύξηση
της παραγωγής αυξάνεται και το µέσο κόστος του προϊόντος που παράγεται ή
της υπηρεσίας που προσφέρεται. Σταθερές οικονοµίες κλίµακας υπάρχουν, όταν
η αύξηση των µονάδων του παραγόµενου προϊόντος δεν επηρεάζει το µέσο
κόστος το οποίο παραµένει σταθερό. 

Α.γ. Γραφική Παρουσίαση Oικονοµιών Kλίµακας

Οι οικονοµίες κλίµακας παριστάνονται γραφικά µε την καµπύλη του µέσου
κόστους, τόσο στη βραχυχρόνια, όσο και στη µακροχρόνια περίοδο. Στο σχήµα
6 η καµπύλη ΑΓ παριστάνει την καµπύλη του µέσου κόστους για την παραγω-
γή ενός προϊόντος από µια επιχείρηση στη µακροχρόνια περίοδο. Η καµπύλη
του µέσου κόστους προσδιορίζει τις οικονοµίες κλίµακας. 

Στο τµήµα ΑΒ το µέσο κόστος µειώνεται µε την αύξηση της ποσότητας του
παραγόµενου προϊόντος. ∆ηµιουργούνται δηλαδή θετικές οικονοµίες κλίµακας.
Από το σηµείο Β και µετά το µέσο κόστος αυξάνεται ενόσω αυξάνεται η ποσό-
τητα του προϊόντος που παράγεται. Στην περίπτωση αυτή δηµιουργούνται αρνη-
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τικές οικονοµίες κλίµακας. Το ίδιο συµβαίνει και στη βραχυχρόνια περίοδο
όπου η καµπύλη ∆Ε παριστάνει το βραχυχρόνιο µέσο κόστος, που απεικονίζει
και τις οικονοµίες κλίµακας.

Η διαπραγµατευτική δύναµη και οι οικονοµίες κλίµακας αποτελούν για τις
συνεργατικές εταιρείες δύο πολύ σηµαντικά όπλα, τα οποία διασφαλίζουν την
ανάπτυξη των ιδίων ως οικονοµικών οργανισµών και παράλληλα προαγάγουν
τα οικονοµικά συµφέροντα των µελών τους. Η συγχώνευση των µικρών συνερ-
γατικών εταιρειών, που επιχειρείται τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλες χώρες,
στοχεύει στην απόκτηση αυτών των δύο πλεονεκτηµάτων. Βεβαίως, η ίδια πολι-
τική ακολουθείται και από τις εταιρείες κεφαλαίου, οι οποίες επικεντρώνουν τις
προσπάθειες τους στους ίδιους στόχους. Για το λόγο αυτό παρατηρούµε ότι οι
συγχωνεύσεις, οι εξαγορές και οι συνασπισµοί εταιρειών δεν είναι σήµερα σπά-
νιο φαινόµενο.   

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η διαπραγµατευτική δύναµη των συνεργατικών εταιρειών και οι θετικές οικο-
νοµίες κλίµακας που επιτυγχάνουν, είναι στοιχεία, τα οποία συνδέονται στενά
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µε την ανάπτυξη τους ως οικονοµικών οργανισµών. Η διαπραγµατευτική δύνα-
µη και οι θετικές οικονοµίες κλίµακας δηµιουργούν σηµαντικά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα, τα οποία, όταν αξιοποιηθούν κατάλληλα, αναβαθµίζουν την
εταιρεία, ενισχύουν το ρόλο της και την καθιερώνουν ως την καλύτερη λύση
στη συνείδηση των ανθρώπων. Τα δεδοµένα αυτά επιδρούν ουσιαστικά στην
ανάπτυξη της εταιρείας και γενικότερα στη συνεργατική ανάπτυξη ενός τόπου,
για την οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

Β.α. Η Έννοια του Όρου “Συνεργατική Aνάπτυξη” 

Ο όρος “συνεργατική ανάπτυξη” στον οποίο έγινε αναφορά και στο τρίτο κεφά-
λαιο, αναφέρεται συχνά ως γενικότητα χωρίς να προσδίδεται σε αυτό συγκεκρι-
µένο περιεχόµενο. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη συνεργατικών
εταιρειών σε µια χώρα δεν σηµαίνει ότι ταυτόχρονα υπάρχει στη χώρα αυτή και
συνεργατική ανάπτυξη. Είναι δυνατό σε ένα τόπο να υπάρχει έντονη συνεργα-
τική παρουσία, αλλά η συνεργατική ανάπτυξη να είναι εκµηδενισµένη, ή ακόµα
να κινείται αρνητικά. Για να υπάρχει συνεργατική ανάπτυξη θα πρέπει:

α. Ο αριθµός των µελών των πρωτοβάθµιων συνεργατικών εταιρειών να αυξά-
νεται µε την παρέλευση του χρόνου. Η συνεχής αύξηση των µελών αποδει-
κνύει ότι οι συνεργατικές εταιρείες αναβαθµίζονται διαχρονικά και µε τις
υπηρεσίες που προσφέρουν, προσελκύουν συνεχώς νέα µέλη µε αποτέλεσµα
ο συνολικός αριθµός των µελών να αυξάνεται.

β. Να δηµιουργούνται νέες συνεργατικές µονάδες, που έχουν σκοπό είτε να
καλύψουν ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές είτε να δραστηριοποιηθούν σε
νέους τοµείς της οικονοµίας. Η επέκταση της συνεργατικής δραστηριότητας
σε νέες γεωγραφικές περιοχές και σε νέους τοµείς της οικονοµίας αποδει-
κνύει ότι η υπάρχουσα συνεργατική κίνηση, για να προχωρήσει σε αυτά τα
βήµατα, διαθέτει τις απαραίτητες οικονοµικές δυνατότητες και την απαιτού-
µενη κοινωνική αποδοχή. Συνεπώς η συνεργατική δραστηριότητα αυτού του
είδους αποτελεί επέκταση της ανάπτυξης που ήδη υπάρχει. 

γ. Να αναβαθµίζονται συνεχώς οι οικονοµικές δυνατότητες των συνεργατικών
εταιρειών για εξυπηρέτηση των µελών τους. Η εκτίµηση των οικονοµικών
δυνατοτήτων δεν είναι ορθό να γίνεται από τα οικονοµικά στοιχεία, που
παρουσιάζει µια συνεργατική εταιρεία ή µια οµάδα συνεργατικών εταιρειών
σε µια χώρα. Η αξιόπιστη εκτίµηση εκπορεύεται από την αξιολόγηση των
στοιχείων, που παρουσιάζουν όλες οι συνεργατικές εταιρείες, που ασκούν
την ίδια οικονοµική δραστηριότητα. Για παράδειγµα, αν θεωρήσουµε ανα-
πτυξιακό στοιχείο το ρυθµό αύξησης των καταθέσεων στα συνεργατικά
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πιστωτικά ιδρύµατα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι καταθέσεις, που
γίνονται αθροιστικά σε όλες τις συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες και όχι
εκείνες, που αφορούν µια οµάδα συνεργατικών εταιρειών.

Συνοπτικά θα λέγαµε ότι το συνεργατικό κίνηµα µιας χώρας από µακροοικονο-
µικής άποψης παρουσιάζει ανάπτυξη, όταν τα µέλη των συνεργατικών εταιρει-
ών αυξάνονται διαχρονικά, όταν η συνεργατική δραστηριότητα διευρύνεται σε
γεωγραφική βάση ή επεκτείνεται σε νέους τοµείς της οικονοµίας και όταν οι
οικονοµικοί δείκτες των συνεργατικών εταιρειών, αθροιστικά και κατά κλάδο
εκτιµούµενοι, παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση. Η συνεργατική ανάπτυξη από
µικροοικονοµικής άποψης αφορά την κάθε συνεργατική εταιρεία ως ξεχωριστή
αυτοτελή οικονοµική µονάδα και δεν εµπίπτει στο περιεχόµενο της παρούσας
µελέτης. Επισηµαίνεται όµως ότι η συνεργατική ανάπτυξη από µικροοικονοµι-
κής άποψης δεν είναι ορθό να γενικεύεται και να οδηγεί σε συµπεράσµατα, τα
οποία θα απεικονίζουν µεν την πραγµατικότητα σε µια ή ορισµένες συνεργατι-
κές εταιρείες, αλλά ουδόλως θα απεικονίζουν την πραγµατική κατάσταση, που
επικρατεί στο συνεργατικό κίνηµα µιας χώρας.

Η ανάπτυξη στο επίπεδο του κράτους, όπως και στο επίπεδο των εταιρειών
κεφαλαίου έχει διαφορετικό περιεχόµενο και γι’ αυτό δεν πρέπει να συγχέεται
µε την ανάπτυξη του συνεργατικού κινήµατος. Στο επίπεδο του κράτους η οικο-
νοµική µεγέθυνση υπολογίζεται µε βάση Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Στις εται-
ρείες κεφαλαίου η ανάπτυξη υπολογίζεται πρωτίστως µε βάση τα κέρδη που επι-
τυγχάνονται κάθε έτος και την καθαρή θέση που διαµορφώνεται και παρουσιά-
ζεται ως αριθµητικό µέγεθος στους ισολογισµούς τους.    

Β.β. Προϋποθέσεις Συνεργατικής Aνάπτυξης 

Οι  οργανισµοί, που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, χρειάζονται µεγάλη
προσπάθεια για να εισέλθουν και να σταθεροποιηθούν στη σφαίρα της οικονοµι-
κής ανάπτυξης. Αντίθετα είναι πολύ εύκολο να υποπέσουν στη σφαίρα της
παρακµής και ακολούθως να οδηγηθούν σταδιακά σε διάλυση. Οι συνεργατικές
εταιρείες, ως οικονοµικές µονάδες, δεν εξαιρούνται αυτής της παραδοχής. Για το
λόγο αυτό επιβάλλεται να δηµιουργούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, οι οποί-
ες θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα στους στόχους τους και τη συνεχή ανάπτυ-
ξη τους. Οι βασικότερες από τις προϋποθέσεις αυτές, οι περισσότερες των οποί-
ων αλληλοεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται, συνοψίζονται στη συνέχεια. 

Β.β.1. Ύπαρξη Πρωτεργατών και Φωτισµένων Στελεχών

Ιστορικά είναι αποδεδειγµένο ότι η ύπαρξη στελεχών, τα οποία πρωτοστατούν
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στην οικονοµική, πνευµατική και κοινωνική ζωή σε τοπικό, περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο και διαπνέονται από το συνεργατικό ιδεώδες έχουν τις δυνατό-
τητες να συµβάλουν αποφασιστικά στη συνεργατική ανάπτυξη. Λαµπρά παρα-
δείγµατα παρουσιάζονται πολλά στη ιστορία του συνεργατικού κινήµατος κάθε
χώρας. Θα υποµνήσουµε ενδεικτικά τους Robert Owen και William Smith που
µε τη γνώση και την κοινωνική ακτινοβολία τους άνοιξαν το δρόµο στους είκο-
σι οκτώ ∆ίκαιους Σκαπανείς του Rochdale να ιδρύσουν την πρώτη στον κόσµο
συνεργατική εταιρεία, το Raiffeisen και το Schulze-Delitzch στη Γερµανία, το
∆ηµήτριο Γρηγοριάδη, το Νικόλαο Μιχόπουλο και το Σωκράτη Γιασεµίδη στον
Αλµυρό της Ελλάδας και τον Ιωάννη Οικονοµίδη και το Μάρκο Χαραλάµπους
στο Λευκόνοικο της Κύπρου. Είναι επίσης χρήσιµο να επισηµανθεί ότι ο βασι-
κότερος λόγος, που πολλές προσπάθειες για ίδρυση συνεργατικών εταιρειών
οδηγήθηκαν σε αποτυχία, ήταν η απουσία κατάλληλων στελεχών. 

Β.β.2. Ανθρώπινο ∆υναµικό

Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί την κινητήρια δύναµη σε κάθε συνεργατική
εταιρεία και το βασικότερο µοχλό για κάθε ανάπτυξη. Η δύναµη του προσωπι-
κού, ανεξάρτητα από το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο κάθε εργαζόµενος, είναι
η γνώση. Κατά συνέπεια ο κάθε συνεργατικός υπάλληλος επιβάλλεται να είναι
τεχνοκρατικά πλήρως καταρτισµένος, αλλά παράλληλα είναι ανάγκη να κατα-
νοεί τον ιδιότυπο χαρακτήρα της συνεργατικής εταιρείας και να χειρίζεται τα
θέµατα του µε τη δέουσα συνεργατική ευαισθησία. Είναι ενδεχόµενο ένα άτοµο
να είναι σε θέση να διαπρέψει σε µια ιδιωτική επιχείρηση αλλά να αποτύχει σε
µια συνεργατική εταιρεία.

Η συνεχής εκπαίδευση, τόσο σε τεχνοκρατικής φύσεως θέµατα όσο και σε
θέµατα  ιδεολογικοπολιτικού περιεχοµένου, οδηγούν στην γνώση µε τη σφαιρι-
κή διάσταση που απαιτεί η ιδιότητα του συνεργατικού υπαλλήλου. Ταυτόχρονα
όµως, η συνεργατική εταιρεία πρέπει να αναγνωρίζει το έργο που παράγεται από
τον κάθε υπάλληλο και να τον αµείβει ανάλογα, ηθικά και υλικά. Τα δεδοµένα
του οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, που υπάρχουν σήµερα, φαίνε-
ται ότι ανατρέπουν τον κανόνα, που υποδείκνυε στο παρελθόν ότι η µείωση του
κόστους στις συνεργατικές εταιρείες, έπρεπε να προέρχεται από τον περιορισµό
των σταθερών εξόδων, που σε µεγάλο βαθµό επιτυγχανόταν µε τη συµπίεση του
εργατικού κόστους. 

Β.β.3. Αξιοποίηση της Σύγχρονης Tεχνολογίας 

Όπως έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν σήµερα οι συνθήκες στην παραγωγική
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διαδικασία, η απόκτηση και η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και η εφαρµο-
γή σύγχρονων µεθόδων παραγωγής αποτελούν θεµελιώδεις προϋποθέσεις για τη
δηµιουργία ανάπτυξης. Η νέα τεχνολογία οδηγεί στη µείωση του κόστους παρα-
γωγής και στην ενίσχυση των ανταγωνιστικών ερεισµάτων των συνεργατικών
εταιρειών. Συντελεί στην παραγωγή ψηλής στάθµης προϊόντων και υπηρεσιών.
Επιτυγχάνει την ακρίβεια και µειώνει το χρόνο παραγωγής. Συµβάλλει στην
ικανοποίηση των µελών και των πελατών και προσελκύει νέα µέλη και νέους
πελάτες κ.λπ. Τα δεδοµένα που δηµιουργεί η νέα τεχνολογία διευκολύνουν την
εταιρεία να αναπτυχθεί µε ταχύτατους ρυθµούς, εφόσον συντρέχουν βεβαίως
και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι είναι δυνατόν να επισηµανθούν πολύ εύκολα.

Β.β.4. Κτιριακές Yποδοµές και Eγκαταστάσεις

Η κτιριακή υποδοµή και γενικά οι εγκαταστάσεις επηρεάζουν κυρίως δύο βασι-
κούς συντελεστές, που οδηγούν στη συνεργατική ανάπτυξη. Οι άνετοι λειτουρ-
γικοί χώροι βελτιώνουν την παραγωγικότητα της εργασίας και επιδρούν θετικά
στη ψυχολογία των εργαζοµένων και στην παραγωγική τους διάθεση. Πρόσθε-
τα, η καλή κτιριακή υποδοµή και η καλή αξιοποίηση της ελκύουν τα µέλη και
τους πελάτες και αναβαθµίζουν την εταιρεία στη συνείδηση τους. 

Υπογραµµίζεται ότι ο ιδιωτικός τοµέας, που ανταγωνίζεται τις συνεργατικές
εταιρείες, δαπανά τεράστια χρηµατικά ποσά, για να καταστήσει ελκυστικότερες
τις προθήκες των καταστηµάτων του, να διαµορφώσει µε εντυπωσιακό τρόπο
τους χώρους που υποδέχεται τους πελάτες του κ.λπ. Γενικά η κτιριακή υποδοµή
του ιδιωτικού επιχειρηµατικού τοµέα εκπέµπει µηνύµατα επιχειρηµατικής σκο-
πιµότητας. Οι συνεργατικές εταιρείες έχουν την ευχέρεια, πέραν από τα µηνύ-
µατα επιχειρηµατικής σκοπιµότητας, να προβάλλουν και τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά τους, τα οποία είναι ανθρωποκεντρικά και τελούν σε πλήρη αρµονία µε
τις ανάγκες των µελών, των πελατών και ολόκληρης της κοινωνίας.

Β.β.5. Σύγχρονο Mάνατζµεντ και Aποδοτικό Mάρκετινγκ

Η διοικητική και οικονοµική οργάνωση µιας συνεργατικής εταιρείας κατέχουν
δεσπόζουσα θέση στην αναπτυξιακή της πορεία. Η εφαρµογή σύγχρονων µεθό-
δων µάνατζµεντ οδηγεί στον καλύτερο συνδυασµό των συντελεστών της παρα-
γωγής και επενεργεί πολύ θετικά στην παραγωγική διαδικασία. Η εργασία καθί-
σταται περισσότερο αποτελεσµατική, τα κεφάλαια περισσότερο αποδοτικά και
η εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων εντείνεται σηµαντικά. Η πλήρης απασχό-
ληση των συντελεστών της παραγωγής αναβαθµίζει την παραγωγική διαδικασία
και συντελεί στη µείωση του κόστους παραγωγής. Τα αδρανούντα κεφάλαια,
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ανεξάρτητα από τη µορφή που φυλάσσονται, µόνο ζηµιές επιφέρουν στις εται-
ρείες.

Η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί το ένα σκέλος της συνεργατικής
δραστηριότητας. Το άλλο σκέλος είναι η διάθεση τους στα µέλη και ευρύτερα
στο κοινό. Όπως είναι διαµορφωµένες σήµερα οι κοινωνικές και οικονοµικές
συνθήκες, στις κοινωνίες που λειτουργούν οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνι-
σµού, η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος ή οποιασδήποτε υπηρεσίας είναι
άµεσα συνδεδεµένη µε την παρουσίαση τους στο ευρύ κοινό  και την προβολή
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Οι εφαρµογή των κανόνων του σύγχρο-
νου συνεργατικού µάρκετινγκ, οι οποίοι δεν συµπίπτουν κατ’ ανάγκη µε τους
κανόνες του εµπορικού µάρκετινγκ, δίδει την απάντηση στο πρόβληµα της διά-
θεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγουν οι συνεργατικές εται-
ρείες.    

Β.β.6. Αξιόπιστα Eλεγκτικά Συστήµατα

Η εµπιστοσύνη του κοινού και ιδιαίτερα των µελών προς τις συνεργατικές εται-
ρείες αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για επίτευξη συνεργατικής ανάπτυξης.
Τα αξιόπιστα ελεγκτικά συστήµατα, τα οποία αποκλείουν κάθε είδους εκούσιων
ή ακούσιων σφαλµάτων ενισχύουν την εµπιστοσύνη του κοινού προς τις συνερ-
γατικές εταιρείες. Η ενίσχυση της εµπιστοσύνης διευρύνει τη συνεργασία µε τα
µέλη και δηµιουργεί συνθήκες προσέλκυσης νέων µελών και αύξησης του
κύκλου εργασιών της κάθε εταιρείας. Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι η
γνωστοποίηση λαθών και παραλείψεων σε µια συνεργατική εταιρεία επηρεάζει
δυσµενώς όλες τις συνεργατικές εταιρείες και αυτό πρέπει να λαµβάνεται πολύ
σοβαρά υπόψη από όλους και κυρίως από εκείνους που θεσµικά είναι αρµόδιοι
για την ανάπτυξη του συνεργατικού κινήµατος.      

Β.β.7. Απόδοση Yφιστάµενων Συνεργατικών Φορέων

Η κύρια ευθύνη για τη δηµιουργία συνεργατικής ανάπτυξης ανήκει πρωτίστως
στους φορείς του συνεργατικού κινήµατος κάθε χώρας και εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από τη συνεργατική πολιτική που εφαρµόζουν και τις γενικότερες κατευ-
θύνσεις που δίνουν στις συνεργατικές εταιρείες ή και σε άλλες κοινωνικές οµά-
δες. Οι τοπικές κοινωνίες είναι δυνατό να προαγάγουν τη συνεργατική ανάπτυ-
ξη µέχρι ενός σηµείου, ανάλογα µε τις ικανότητες που έχουν τα τοπικά στελέχη
και τις δυνατότητες που τους παρέχονται. Πέραν από το σηµείο αυτό, η κάθε
πρωτοβουλία χρειάζεται ηθική και υλική στήριξη, συντονισµό και ενθάρρυνση.
Αυτή η ευθύνη ανήκει στους κεντρικούς φορείς του συνεργατικού κινήµατος.
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Οι κεντρικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη συνεργατική
κίνηση όλης της επικράτειας, τις κατά τοµέα διαβαθµίσεις της, την ισόρροπη
ανάπτυξη της, τα προβλήµατα που καθηµερινά εµφανίζονται κ.λπ. Έχουν επίσης
τη δυνατότητα να επικοινωνούν µε τις αρµόδιες µε τα συνεργατικά θέµατα κρα-
τικές υπηρεσίες, να παρακολουθούν τη διεθνή συνεργατική δραστηριότητα και
τις τάσεις που αναπτύσσονται σε κάθε χώρα, να εκτιµούν σωστά το οικονοµικό
και κοινωνικό περιβάλλον και να διαµορφώνουν γνώµη για συνεργατικές επε-
κτάσεις ή για ανάληψη νέων πρωτοβουλιών.

Β.γ. Στρατηγικές Συνεργατικής Aνάπτυξης 

Η δηµιουργία των προϋποθέσεων, που οδηγούν στη συνεργατική ανάπτυξη,
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη γενικότερη συνεργατική πολιτική, που
χαράσσεται και εφαρµόζεται από τους αρµόδιους συνεργατικούς φορείς. Η
πολιτική αυτή, που έχει στρατηγική σηµασία για κάθε συνεργατικό κίνηµα,
απορρέει από τα προβλεπόµενα στο θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα.
Προσεγγίζοντας το θέµα από µια γενική θεώρηση είναι εύκολο να παρατηρήσει
κανείς ότι η πολιτική που οδηγεί στη συνεργατική ανάπτυξη έχει µακροοικονο-
µικό χαρακτήρα και συνήθως παίρνει τις ακόλουθες κατευθύνσεις.

Β.γ.1. Πολιτική Συνεχούς Εκσυγχρονισµού του Θεσµικού Πλαισίου

Το θεσµικό πλαίσιο, το οποίο συνάδει πλήρως µε τις Συνεργατικές Αρχές και τα
ιδεώδη του συνεργατισµού, αποτελεί τη βάση ανάληψης οποιασδήποτε πρωτο-
βουλίας. Είναι αυτός ο λόγος που οι πρώτοι συνεργατιστές µερίµνησαν και σε
πολλές χώρες µάλιστα έδωσαν αγώνες, για να θεσπιστεί η κατάλληλη νοµοθε-
σία, η οποία να ρυθµίζει όλα τα θέµατα που αφορούσαν τις πρώτες  συνεργατι-
κές εταιρείες.

Τα κοινωνικά δεδοµένα, που ισχύουν σε κάθε εποχή αλλάζουν. Οι ανθρώπινες
ανάγκες διαφοροποιούνται. Οι δυνατότητες των εταιρειών παίρνουν διαφορετι-
κή δυναµική. Γεννιούνται νέες υποχρεώσεις και εµφανίζονται καινούριες ευκαι-
ρίες. Οι προτεραιότητες όλων των εµπλεκοµένων παίρνουν διαφορετικές κατευ-
θύνσεις από εκείνες του παρελθόντος. Τα προβλήµατα που καθηµερινά ανακύ-
πτουν εκδηλώνονται διαφορετικά. Η σηµασία του χρόνου και του τόπου παίρ-
νουν άλλη διάσταση. 

Αυτές οι συνεχείς µεταβολές, που επιδρούν άµεσα στις συνεργατικές εταιρείες,
επιβάλλουν τη συνεχή παρακολούθηση και το συνεχή εκσυγχρονισµό του
θεσµικού πλαισίου. Το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να είναι πάντοτε εναρµονισµένο
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µε τα οικονοµικοκοινωνικά δεδοµένα και να αποτελεί αναπτυξιακό βάθρο και
όχι φραγµό ανάσχεσης ή περικοπής της συνεργατικής δραστηριότητας. Κυρίως
όµως πρέπει να υπηρετεί το συνεργατικό θεσµό και καµία απολύτως άλλη σκο-
πιµότητα. Υπήρξαν περιπτώσεις σε άλλες χώρες, που το συνεργατικό θεσµικό
πλαίσιο αποτέλεσε αντικείµενο κοµµατικής εκµετάλλευσης και πολιτικών σκο-
πιµοτήτων. Τα αποτελέσµατα ήταν καταστροφικά.

Το θεσµικό πλαίσιο αποτελεί το σηµαντικότερο στρατηγικό εργαλείο πάνω στο
οποίο προσαρµόζονται όλες οι πολιτικές και όλες οι ενέργειες, οι οποίες θέτουν
το συνεργατικό κίνηµα σε αναπτυξιακή πορεία. Γι’ αυτό επιβάλλεται να είναι
διατυπωµένο µε απλότητα και σαφήνεια, να µην περιέχει δυσνόητες ή διφορού-
µενες νοµικές διατάξεις και κυρίως να είναι εναρµονισµένο µε τις ανάγκες των
µελών και της κοινωνίας, όπως εκδηλώνονται µέσα στα πλαίσια της ευρύτερης
δηµοκρατικής νοµιµότητας.

Β.γ.2. Πολιτική Μεγέθυνσης των Συνεργατικών Εταιρειών

Ο βαθµός στον οποίο µια συνεργατική εταιρεία εξυπηρετεί τα µέλη της και την
κοινωνία εξαρτάται από τη συνεργατική συµπεριφορά και τις οικονοµικές δυνα-
τότητες της. Αν θεωρηθεί ότι η συνεργατική συµπεριφορά είναι δεδοµένη σε
όλα τα συνεργατικά ιδρύµατα, αποµένει η κατοχύρωση των οικονοµικών τους
δυνατοτήτων για να συνεχίσουν να επιτελούν απρόσκοπτα το ρόλο τους. Οι
οικονοµικές δυνατότητες κάθε εταιρείας τελούν  κατά τα κανόνα σε άµεση
συνάρτηση µε το µέγεθος της. Η διαπίστωση αυτή απασχόλησε και τους αρµό-
διους Θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έκριναν ότι η συνένωση των
συνεργατικών δυνάµεων θα βοηθήσει τις συνεργατικές εταιρείες να επιβιώσουν
στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ευρώπης και να συνεχίσουν να επι-
τελούν το ρόλο τους. Για το λόγο αυτό ενθάρρυναν τις συγχωνεύσεις οµοειδών
συνεργατικών εταιρειών σε εθνικό επίπεδο και παράλληλα δηµιούργησαν τη
θεσµική δυνατότητα για ίδρυση συνεργατικών εταιρειών σε διασυνοριακό
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πολιτική των συγχωνεύσεων αποτελεί στόχο στρατηγικής σηµασίας και για το
συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου. Το πρόγραµµα των συγχωνεύσεων που προω-
θείται από την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
έχει στόχο τη δηµιουργία µεγαλύτερων συνεργατικών µονάδων, οι οποίες να
έχουν τις δυνατότητες να αντέξουν στις ανταγωνιστικές πιέσεις και να σταθερο-
ποιηθούν στον κύκλο ανάπτυξης προς όφελος των µελών τους πρώτα και ακο-
λούθως όλης της κοινωνίας. Η υλοποίηση του προγράµµατος, παρά τα προβλή-
µατα που φυσιολογικά υπάρχουν, βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο και ανα-
µένεται σταδιακά να υλοποιηθεί πλήρως.

244 ● ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:06  ™ÂÏ›‰·244



Β.γ.3. Πολιτική Προβολής του Συνεργατικού Έργου

Οι συνεργατικές εταιρείες, σε τοπικό επίπεδο και οι φορείς του Συνεργατικού
Κινήµατος στο επίπεδο της επικράτειας, έχουν καθήκον να ενηµερώνουν τα
µέλη και την κοινωνία για το επιτελούµενο συνεργατικό έργο. Η προβολή του
συνεργατικού έργου ενισχύει τους δεσµούς που έχουν τα µέλη και ευρύτερα οι
πολίτες µε τις συνεργατικές εταιρείες και αναβαθµίζουν την αξιοπιστία του
συνεργατικού θεσµού. 

Το συνεργατικό έργο έχει την οικονοµική και την κοινωνική του διάσταση. Η
ταυτόχρονη προβολή και των δύο διαστάσεων ενδυναµώνει τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα των συνεργατικών εταιρειών, προσελκύει νέα µέλη και νέους
πελάτες και γενικά αποτελεί δραστηριότητα στρατηγικής σηµασίας, που συµ-
βάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων.

Β.γ.4. Πολιτική Συνεργασίας µε τη Νοµοθετική και την Εκτελεστική 
Εξουσία

Η συνεργασία του συνεργατικού κινήµατος µε τη Νοµοθετική και την Εκτελε-
στική Εξουσία αποτελεί πολιτική στρατηγικής σηµασίας. Ο ρόλος που η Νοµο-
θετική και η Εκτελεστική Εξουσία διαδραµατίζουν στις συνεργατικές εξελίξεις
είναι καθοριστικός και σε πολλές χώρες συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη και τις
προοπτικές του συνεργατικού κινήµατος. Άλλωστε η συνεργατική δραστηριότη-
τα, σε πολλούς τοµείς συµπληρώνει την κοινωνική πολιτική της πολιτείας µε απο-
τέλεσµα να δηµιουργούνται σχέσεις αλληλοσεβασµού και αλληλοεκτίµησης. 

Οι σχέσεις αυτές συνήθως είναι στενές και βρίσκονται µέσα στα πλαίσια που
ορίζουν οι Συνεργατικές Αρχές και οι Συνεργατικές Αξίες. Σε ορισµένες χώρες
βέβαια υπήρξε προσπάθεια ποδηγέτησης των συνεργατικών κινηµάτων, κυρίως
από την Εκτελεστική Εξουσία για προώθηση  αλλότριων σκοπών. Στις περι-
πτώσεις αυτές τα αποτελέσµατα ήταν οδυνηρά και επηρέασαν αρνητικά τη
συνεργατική ανάπτυξη για πολλές δεκαετίες. Για το λόγο αυτό οι σχέσεις της
πολιτείας µε το συνεργατισµό πρέπει να είναι υγιείς και σε καµιά περίπτωση δεν
επιτρέπεται να λειτουργούν σε βάρος της αυτονοµίας και της ανεξαρτησίας των
συνεργατικών ιδρυµάτων.   

Β.γ.5. Πολιτική Προώθησης της Συνεργασίας Μεταξύ
των Συνεργατικών  Εταιρειών

Η συνεργασία µεταξύ των συνεργατικών εταιρειών προβλέπεται από την έκτη
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Συνεργατική Αρχή(1) και αποτελεί συνεργατική υποχρέωση. Εντούτοις, σε πολ-
λές περιπτώσεις, τα διάφορα συµφέροντα είναι τόσο ισχυρά, που οδηγούν στην
υποχώρηση του κλίµατος συνεργασίας και στην επικράτηση συνθηκών ανταγω-
νισµού και αντιπαλότητας. Αυτή η πραγµατικότητα εκδηλώνεται και στο συνερ-
γατικό κίνηµα της Κύπρου µε ιδιαίτερη ένταση  στον πιστωτικό τοµέα.

Η συνεργασία αποτελεί το επίκεντρο του συνεργατικού θεσµού. Σε πρωτοβάθ-
µιο επίπεδο, χωρίς την ύπαρξη συνεργασίας δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει
καµιά συνεργατική εταιρεία. Η συνεργασία στα υπόλοιπα επίπεδα εδραιώνει τη
λειτουργία του συνεργατικού κινήµατος ως ενιαίου οργανισµού. Τα αποτελέ-
σµατα που προκύπτουν είναι θετικά τόσο για τις συνεργατικές εταιρείες και τα
µέλη τους, όσο και για την εικόνα που το συνεργατικό κίνηµα εκπέµπει στην
κοινωνία. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι η διασφάλιση της συνεργασίας µεταξύ
των συνεργατικών ιδρυµάτων, καθιστά ευκολότερη τη δηµιουργία συνθηκών
συνεργατικής ανάπτυξης και αποτελεί πολιτική στρατηγικής σηµασίας. 

Β.γ.6. Πολιτική Ενηµέρωσης, ∆ιαφώτισης και Εκπαίδευσης

Η ενηµέρωση και η διαφώτιση είναι επίσης συνεργατική υποχρέωση που προ-
βλέπεται από τι Συνεργατικές Αρχές και ειδικότερα από την Πέµπτη Συνεργατι-
κή Αρχή(2). Η ενηµέρωση, η διαφώτιση και η εκπαίδευση αποτελούν διαχρονι-
κή διαδικασία. Μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ γιατί συνδέεται άµεσα
τόσο µε την ύπαρξη όσο και µε την ανάπτυξη των συνεργατικών εταιρειών. Η
ιδεολογική διαφώτιση αποσκοπεί να τονίσει το συνεργατικό χαρακτήρα των
συνεργατικών εταιρειών και παράλληλα να ενισχύσει µε τον τρόπο αυτό τα
ανταγωνιστικά τους ερείσµατα. Η οικονοµοτεχνική εκπαίδευση στοχεύει να
καταστήσει τις µεθόδους της συνεργατικής οικονοµικής δραστηριότητας περισ-
σότερο αποτελεσµατικές και να τις εναρµονίσει πλήρως µε τις απαιτήσεις της
σύγχρονης εποχής.    

Σηµείωση 1. Έκτη Συνεργατική Αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση: Οι συνερ-
γατικές εταιρείες εξασφαλίζουν εκπαίδευση και κατάρτιση για τα µέλη, τους αιρετούς αντιπρο-
σώπους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους τους, έτσι ώστε να µπορούν να συµµετέχουν ενερ-
γά στην ανάπτυξη των συνεργατικών εταιρειών τους. Ενηµερώνουν το κοινό, ειδικότερα τη νέα
γενιά και τους ηγέτες της κοινής γνώµης, για τη φύση του συνεργατισµού και τα ωφελήµατα που
προσφέρει.
Σηµείωση 2. Πέµπτη Συνεργατική Αρχή: Συνεργασία µεταξύ συνεργατικών εταιρειών: Οι
συνεργατικές εταιρείες εξυπηρετούν τα µέλη τους περισσότερο αποτελεσµατικά και ενδυναµώ-
νουν το συνεργατικό κίνηµα, συνεργαζόµενες µεταξύ τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και
διεθνές επίπεδο. 
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Η πολιτική της συνεχούς και σφαιρικής εκπαίδευσης είναι µέρος του στρατηγι-
κού σχεδιασµού του συνεργατικού κινήµατος. Βέβαια, η κάθε συνεργατική εται-
ρεία, ανάλογα µε το αντικείµενο δραστηριότητας της και ανάλογα µε τις ανά-
γκες που αντιµετωπίζει, καθορίζει ως αυτόνοµη συνεργατική µονάδα, τα δικά
της εκπαιδευτικά προγράµµατα. Τα γενικότερα προγράµµατα όµως και ιδιαίτε-
ρα εκείνα που έχουν ιδεολογικό περιεχόµενο θα πρέπει να υπηρετούν το στρα-
τηγικό στόχο του συνεργατικού κινήµατος για συνεχή εκπαίδευση.  

Β.δ. Εκδήλωση Συνεργατικής Aνάπτυξης 

Τα στοιχεία τα οποία εµπεριέχονται στον όρο συνεργατική ανάπτυξη είναι όλα
µετρήσιµα. Είναι λοιπόν δυνατόν µε την κατάλληλη επεξεργασία τους, να δοθεί
απάντηση στο ερώτηµα, κατά πόσο σε µια χώρα παρουσιάζεται ή όχι συνεργα-
τική ανάπτυξη. Η ορθή καταµέτρηση των στοιχείων, που αφορούν ένα έτος,
παρέχουν την ευχέρεια της σύγκρισης τους µε τα αντίστοιχα στοιχεία των προη-
γουµένων ετών και την κατάληξη σε συµπεράσµατα, τα οποία εκφράζουν µε
ακρίβεια την πραγµατικότητα που υπάρχει. Η καταµέτρηση της συνεργατικής
ανάπτυξης γίνεται σε βάθος τριετίας τουλάχιστον, για να αποφεύγονται οι επι-
πτώσεις που προέρχονται από γεγονότα ή συγκυρίες γεγονότων, τα οποία ενδε-
χοµένως να επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά τις συνεργατικές εταιρείες για ένα
ορισµένο χρονικό διάστηµα.

Β.δ.1. Μεταβολή Aριθµού των Mελών

Ο αριθµός των µελών των πρωτοβάθµιων συνεργατικών εταιρειών κανονικά
είναι δυνατό να επιµετρηθεί ανά πάσα στιγµή και να υπολογιστεί η µεταβολή
του σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους αριθµούς των προηγουµένων ετών. Οι
σχετικές πληροφορίες αντλούνται από τα µητρώα µελών, τα οποία τηρούν οι
συνεργατικές εταιρείες. Αναγκαία όµως προϋπόθεση είναι η συχνή ενηµέρωση
των µητρώων των µελών, για να αποφεύγεται η δηµιουργία πλασµατικών εντυ-
πώσεων, που καµιά σχέση δεν έχουν µε την πραγµατικότητα. Σε µια συνεργατι-
κή εταιρεία, που βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, ο αριθµός των µελών µετα-
βάλλεται συχνά. Εγγράφονται νέα µέλη, αποχωρούν εκούσια ή ακούσια άλλα,
σηµειώνονται θάνατοι, αποβολές κ.λπ. Αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν τον αριθ-
µό των µελών και υποχρεώνουν τη συνεργατική εταιρεία να αναπροσαρµόζει
τακτικά το µητρώο των µελών της.

Β.δ.2. Επέκταση της Συνεργατικής ∆ραστηριότητας

Η επέκταση της συνεργατικής δραστηριότητας εκδηλώνεται πρώτα µε την ίδρυ-
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ση νέων εταιρειών, οι οποίες έχουν σκοπό να καλύψουν γεωγραφικές περιοχές
στις οποίες δεν υπάρχει συνεργατική δραστηριότητα ή για να καλύψουν τις ανά-
γκες µιας οµάδας ατόµων, τα οποία συνήθως έχουν κοινά επαγγελµατικά χαρα-
κτηριστικά. Εκδηλώνεται επίσης µε τη λειτουργία νέων υποκαταστηµάτων των
ήδη λειτουργούντων συνεργατικών εταιρειών ή µε τη επέκταση των παραγωγι-
κών εγκαταστάσεων τους κ.λπ.

Οι επεκτάσεις αυτές είναι έκδηλα εµφανείς και είναι εύκολο να καταµετρηθούν
ως πρόσθετοι κόµβοι εξυπηρέτησης του κοινού ή να αποτιµηθούν σε χρήµα µε
βάση τα κεφάλαια τα οποία έχουν επενδυθεί. Ασφαλώς η επέκταση της παρα-
γωγικής δραστηριότητας παρακολουθείται κατά τοµέα και τα αποτελέσµατα
λαµβάνονται αθροιστικά και συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των
προηγουµένων ετών.

Β.δ.3. ∆υνατότητα Εξυπηρέτησης των Μελών και Οικονοµικοί
∆είκτες

Ο δείκτης εξυπηρέτησης των µελών κατά τοµέα συνεργατικής δραστηριότητας
όπως αναλύθηκε στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου, αποτελεί ένα σηµαντικό µέγε-
θος υπολογισµού των δυνατοτήτων του κινήµατος να εξυπηρετεί τα µέλη του.
Ταυτόχρονα όµως ο ψηλός δείκτης ικανοποίησης των µελών καταδεικνύει εκ
πρώτης όψεως και την τάση της συνεργατικής ανάπτυξης. Όταν οι συνεργατικές
εταιρείες κατορθώνουν να ικανοποιούν τις  οικονοµικές ανάγκες των µελών
τους, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται και καθίστανται µε τη παρέλευση του χρό-
νου περισσότερο δαπανηρές, σηµαίνει ότι οι συνεργατικές εταιρείες αυξάνουν
τις δυνατότητες τους για εξυπηρέτηση των µελών τους. Η αύξηση όµως των
δυνατοτήτων των εταιρειών είναι αποτέλεσµα της ανάπτυξης τους. Είναι προ-
φανές ότι στην περίπτωση που οι συνεργατικές εταιρείες δεν είναι σε θέση να
εξυπηρετήσουν τα µέλη τους τότε ο δείκτης εξυπηρέτησης των µελών θα επι-
δεινώνεται συνεχώς και η ανάπτυξη τους θα έχει καθοδική πορεία.

Τα βασικότερα όµως εργαλεία, τα οποία χρησιµοποιούνται για να εκτιµηθεί το
µέγεθος της οικονοµικής ανάπτυξης είναι τα αθροιστικά, κατά τοµέα, αποτελέ-
σµατα της συνεργατικής δραστηριότητας, όπως εκφράζεται στους τελικούς λογα-
ριασµούς των συνεργατικών ιδρυµάτων. Η ανάλυση των αθροιστικών αποτελε-
σµάτων, που προκύπτουν από τους ισολογισµούς, τους λογαριασµούς αποτελε-
σµάτων και των καταστάσεων ταµειακών ροών καταλήγει στις πλέον αξιόπιστες
εκτιµήσεις, οι οποίες προσδιορίζουν επακριβώς το µέγεθος της συνεργατικής
ανάπτυξης και της πορείας που διαγράφει. Οι οικονοµικοί δείκτες, µερικοί από
τους οποίους περιλαµβάνονται στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας έκδοσης,
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όταν υπολογίζονται κάθε έτος και συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα
των προηγουµένων ετών, προσδιορίζουν µε σαφέστατο τρόπο την ανάπτυξη που
πέτυχε το Συνεργατικό Κίνηµα, ή και αντίθετα την υποχώρηση που διέγραψε.

Η συνεργατική ανάπτυξη επηρεάζει είτε θετικά είτε αρνητικά τα µέλη των
συνεργατικών εταιρειών. Μερικά από τα µέλη, όταν βρουν την ευκαιρία, θα
εκφράσουν την ευαρέσκεια ή τη δυσαρέσκεια τους από την εξυπηρέτηση που
τους προσφέρεται. Τα περισσότερα όµως από αυτά θα σιωπήσουν και πιθανόν
να επιλέξουν άλλους τρόπους ικανοποίησης των αναγκών τους. Έτσι η συνερ-
γατική εταιρεία είναι υποχρεωµένη να αναλαµβάνει η ίδια την πρωτοβουλία και
κατά καιρούς να προχωρεί στη µέτρηση της ικανοποίησης που αισθάνονται τα
µέλη και οι πελάτες της από τις υπηρεσίες που τους προσφέρει.

Γ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η διεθνοποίηση της οικονοµίας, το άνοιγµα των αγορών και ο έντονος ανταγω-
νισµός υποχρέωσαν τις επιχειρήσεις να διαφοροποιήσουν τις σχέσεις που δια-
τηρούσαν µε τους πελάτες τους. Παλαιότερα η επιχείρηση παρήγαγε ένα προϊ-
όν ή πρόσφερε µια υπηρεσία προσδοκώντας ότι ο πελάτης θα προσαρµοστεί στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος ή αυτής της υπηρεσίας. Σήµερα
ο ρόλος του πελάτη αναβαθµίστηκε σηµαντικά και θα συνεχίσει να αναβαθµί-
ζεται ενόσω ο ανταγωνισµός θα οξύνεται και θα διευρύνεται. Έτσι οι επιχειρή-
σεις είναι υποχρεωµένες να παρακολουθούν τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις
αξίες των πελατών και να προσαρµόζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
προϊόντων και των υπηρεσιών τους ανάλογα µε αυτά τα δεδοµένα. Η επιχείρη-
ση δηλαδή, παράγει προϊόντα ή προσφέρει υπηρεσίες, όχι σύµφωνα µε το τι η
ίδια νοµίζει, αλλά, σύµφωνα µε το τι ο πελάτης επιθυµεί.

Αυτή η πραγµατικότητα επέβαλε στις επιχειρήσεις να αναζητήσουν και να
εφαρµόσουν πελατοκεντρικά συστήµατα προσέγγισης των πελατών και του
ευρύτερου καταναλωτικού κοινού. Απαραίτητη προϋπόθεση για εφαρµογή
πελατοκεντρικών συστηµάτων είναι η διερεύνηση των επιθυµιών των πελατών
και η µέτρηση της ικανοποίησης τους από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που τους
προσφέρονται. Ο τελικός στόχος της επιχείρησης είναι η συγκράτηση των υφι-
στάµένων πελατών και η προσέλκυση νέων για ενίσχυση του πελατολογίου της
και προώθηση της ανάπτυξης της. Η µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών
εφαρµόστηκε πρώτα στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και ακολούθως
επεκτάθηκε σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Οι συνεργατικές εταιρείες έχουν από τη φύση τους πελατοκεντρικό χαρακτήρα.
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Στο επίκεντρο του πεδίου δραστηριότητας τους βρίσκεται ο άνθρωπος και ιδι-
αίτερα τα µέλη τους, τα οποία προσπαθούν να εξυπηρετήσουν µε τον καλύτερο
τρόπο. Έχουν βέβαια καθήκον να ελέγχουν, αν η πελατοκεντρική πολιτική που
εφαρµόζουν, παρουσιάζει αδυναµίες και προβλήµατα, αν είναι ευάλωτη στις
πιέσεις του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, αν ικανοποιεί πραγµατικά τα µέλη
και τους πελάτες τους κ.λπ. Τα απαιτούµενα στοιχεία για τη διεξαγωγή αυτού
του ελέγχου αντλούνται από τους ίδιους τους πελάτες µε την κατάλληλη επι-
στηµονική µέθοδο µέτρησης της ικανοποίησης που αισθάνονται από την εξυπη-
ρέτηση που έχουν από τη συνεργατική εταιρεία. 

Γ. α. Λόγοι Mέτρησης της Iκανοποίησης των Πελατών

Οι λόγοι που επιβάλλουν τη µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών είναι πολ-
λοί. Οι σηµαντικότεροι από αυτούς συνοψίζονται ως ακολούθως:

α. Οι συνεχείς διαφοροποιήσεις που σηµειώνονται στο έντονα ανταγωνιστικό
περιβάλλον είναι δυνατό να επιδράσουν στη ψυχολογία των πελατών και να
µεταβάλουν τις προτιµήσεις και τις προσδοκίες τους. Με την µέτρηση της
ικανοποίησης των πελατών, η επιχείρηση µπορεί να προσδιορίσει αυτές τις
µεταβολές, να κατανοήσει καλύτερα τις συνθήκες που διαµορφώνονται και
να καταστρώσει τα κατάλληλα σχέδια αντίδρασης.

β. Κατά κανόνα οι πελάτες στην πλειοψηφία τους δεν εκφράζουν παράπονα
από τη χρήση ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας που αγοράζουν. Απλώς, σε περί-
πτωση που δεν είναι ικανοποιηµένοι, αναζητούν άλλες επιχειρήσεις, που
είναι σε θέση να τους προσφέρουν ψηλότερης στάθµης ικανοποίηση. Συνή-
θως οι δυσαρεστηµένοι πελάτες, που δεν θέλουν ή δεν έχουν τρόπο να
εκφράσουν τα παράπονα τους, είναι πιο ευάλωτοι στις ανταγωνιστικές πιέ-
σεις. Αντίθετα οι πελάτες που εκφράζουν τα παράπονα τους και βρίσκουν
ανταπόκριση συσφίγγουν τους δεσµούς που έχουν µε την επιχείρηση και
γίνονται κήρυκες του καλού ονόµατος της. Ασφαλώς όµως η πραγµατική
κατάσταση που επικρατεί θα τεθεί υπόψη των αρµοδίων επιχειρησιακών
παραγόντων µόνο µε τη µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών.

γ. Η µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών είναι δυνατό να αποκαλύψει νέες
ευκαιρίες επιχειρηµατικής δράσης σε µια αγορά. Η αξιοποίηση των ευκαι-
ριών αυτών σίγουρα θα αποβεί προς όφελος της επιχείρησης.

δ. Τα συµπεράσµατα της µέτρησης της ικανοποίησης των πελατών µπορούν να
βοηθήσουν στον αποδοτικότερο προγραµµατισµό κατά τρόπο που θα αντι-
µετωπίζονται οι αδυναµίες και θα προωθούνται οι αναγκαίες διορθωτικές
κινήσεις.
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ε. Τέλος, µε βάση τα συµπεράσµατα της µέτρησης της ικανοποίησης των πελα-
τών είναι δυνατή η αξιολόγηση εκείνων, που έχουν το υπηρεσιακό καθήκον
να προσφέρουν στους πελάτες τα παραγόµενα προϊόντα και τις προσφερό-
µενες υπηρεσίες.

Γ.β. Μέθοδοι Μέτρησης Ικανοποίησης Πελατών

Η επιστηµονική έρευνα για εξεύρεση µεθόδων µέτρησης της ικανοποίησης των
πελατών απασχόλησε σοβαρά πολλά επιστηµονικά κέντρα του εξωτερικού και
κυρίως σηµαντικά πανεπιστήµια των Ηνωµένων Πολιτειών. Με βάση τα αποτε-
λέσµατα της εργασίας που επιτελέστηκε, οι µέθοδοι µέτρησης της ικανοποίησης
των πελατών διακρίνονται, ανάλογα µε το περιεχόµενο και τους στόχους τους,
σε ποιοτικές και ποσοτικές. 

Γ.β.1. Ποιοτικές Έρευνες Ικανοποίησης των Πελατών

Οι ποιοτικές έρευνες ικανοποίησης των πελατών έχουν στόχο τη συγκέντρωση
και ανάλυση πληροφοριών, που αφορούν τη στάση και τις απόψεις µιας οµάδας
πελατών. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των ποιοτικών ερευνών είναι τα ακό-
λουθα:

● Το δείγµα των πελατών που χρησιµοποιείται είναι µικρό και οι απαντή-
σεις των µελών του δείγµατος δεν έχουν προκαθορισµένη µορφή.

● Πραγµατοποιείται σε βάθος ανάλυση της συµπεριφοράς των πελατών.

● Τα αποτελέσµατα είναι βασισµένα στην παρατήρηση.

● Κατά κανόνα τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν είναι δυνατό να γενικευ-
θούν.

Οι πιο συνηθισµένοι τρόποι της διεξαγωγής ποιοτικών ερευνών ταξινοµούνται
ως ακολούθως: 

i. Προσωπικές συνεντεύξεις: Oι προσωπικές συνεντεύξεις γίνονται µε πελάτες
της εταιρείας χωρίς προκαθορισµένο ερωτηµατολόγιο. Συνήθως διαρκούν γύρω
στις δύο ώρες και γίνονται κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής
περιόδου. 

ii. Συζήτηση σε οµάδες πελατών: Eπιλέγεται µια οµάδα πελατών, που έχουν
τα ίδια χαρακτηριστικά και γίνεται µεταξύ τους συζήτηση για ένα προκαθορι-
σµένο θέµα, που αφορά τη σχέση τους µε την επιχείρηση. Η συζήτηση συντονί-
ζεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης κατάλληλα καταρτισµένο. 
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iii. Παρατήρηση συµπεριφοράς των πελατών: H επιχείρηση, µε τη χρησιµο-
ποίηση των κατάλληλων ατόµων ή µηχανικών µέσων, παρακολουθεί τον τρόπο,
µε τον οποίο ο πελάτης εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της επιλογής ή της χρη-
σιµοποίησης ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας που του προσφέρεται. Οι παρατη-
ρήσεις αξιολογούνται και λαµβάνονται τα ανάλογα διορθωτικά µέτρα.  

iv. Συµβουλευτικές οµάδες πελατών: Aυτή η ποιοτική έρευνα προσοµοιάζει
µε τη µέθοδο συζήτησης σε οµάδες πελατών. Eξελίσσεται όµως σε πολύ µεγα-
λύτερο χρονικό διάστηµα, που διαρκεί από ένα µέχρι δύο έτη και το δείγµα των
πελατών έχει έντονη οµοιογένεια. Το θέµα όπως και στη συζήτηση σε οµάδες
πελατών είναι γνωστό, συγκεκριµένο και προκαθορισµένο.

Γ.β.2. Ποσοτικές Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών

Ο στόχος των ποσοτικών ερευνών ικανοποίησης πελατών έχει στόχο την εξα-
γωγή συµπερασµάτων µε την αξιοποίηση αξιόπιστων στατιστικών δεδοµένων.
Το βασικό πλεονέκτηµα των ποσοτικών ερευνών είναι η δυνατότητα της γενί-
κευσης των πορισµάτων, που προκύπτουν από τη µελέτη του δείγµατος σε όλο
τον πληθυσµό των πελατών. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ποσοτικών
ερευνών συνοψίζονται στη συνέχεια.

● Χρησιµοποιείται ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, στο οποίο ο πελάτης καλεί-
ται να απαντήσει. Οι ερωτήσεις που περιλαµβάνονται δεν είναι ανοικτές και
µπορούν να απαντηθούν µονολεκτικά.

● Συνήθως το δείγµα που χρησιµοποιείται είναι µεγάλο, ενώ ο αριθµός των
πληροφοριών που συγκεντρώνονται είναι µικρός.

● Είναι δυνατή η µέτρηση των µεταβολών, που σηµειώνονται στη συµπεριφο-
ρά του πελάτη, κατά τη διάρκεια της έρευνας.

● Η εξαγωγή των συµπερασµάτων στις ποσοτικές έρευνες γίνεται µε τη βοή-
θεια µοντέλων ποσοτικής ανάλυσης. 

Οι πλέον διαδεδοµένες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται από τους µελετητές για
διεξαγωγή ποσοτικών ερευνών περιγράφονται πιο κάτω:

i. Προσωπικές συνεντεύξεις: Kαθορίζεται πρώτα ο αριθµός του δείγµατος και
ακολούθως η στατιστική µέθοδος στα πλαίσια της οποίας θα επιλεγούν οι πελά-
τες, που θα απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο. Η µέθοδος αυτή έχει το πλεονέ-
κτηµα της προσέλκυσης των πελατών πιο κοντά στην επιχείρηση λόγω της προ-
σωπικής επαφής κατά τη διάρκεια της έρευνας.
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ii. Ταχυδροµικές έρευνες: H επιχείρηση χρησιµοποιεί τις κλασσικές ταχυδρο-
µικές υπηρεσίες αποστέλλοντας το ερωτηµατολόγιο σε ένα επιλεγµένο δείγµα
πελατών. Η µέθοδος αυτή έχει πλεονέκτηµα γιατί απευθύνεται σε ένα µεγάλο
δείγµα πελατών διεσπαρµένων σε διάφορες περιοχές, αλλά ταυτόχρονα µειονε-
κτεί, γιατί η οµαλή διεξαγωγή της αφήνεται στην καλή διάθεση των µελών του
δείγµατος και ξεφεύγει εντελώς από τον έλεγχο του ερευνητή.

iii. Τηλεφωνικές έρευνες: H µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται ευρέως από τις επι-
χειρήσεις, γιατί θεωρείται ότι συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα των δύο ειδών έρευ-
νας που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Επιτυγχάνεται, έστω ακουστικά, η προσωπική
επαφή, είναι δυνατό να καλυφθεί µεγάλο σε αριθµό δείγµα και ανεξάρτητα από
τη γεωγραφική περιοχή στην οποία διαµένουν οι επιλεγµένοι πελάτες.    

iv. Έρευνες µέσω διαδικτύου: Tο ερωτηµατολόγιο αποστέλλεται σε επιλεγµέ-
νο δείγµα πελατών µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και εκφράζεται η
παράκληση στον πελάτη να το συµπληρώσει και να το επιστρέψει στην επιχεί-
ρηση. Οι έρευνες µέσω διαδικτύου βρίσκονται ακόµα σε νηπιακό βαθµό ανά-
πτυξης, αλλά φαίνεται ότι η πρόοδος και η διάδοση της τεχνολογίας θα δώσει
σε αυτές σηµαντική ώθηση.

Γ.γ. Μοντέλα Μέτρησης της Ικανοποίησης των Πελατών 

Η οικονοµική επιστήµη προσφέρει πολλές τεχνικές µέτρησης της ικανοποίησης
των πελατών. Οι τεχνικές αυτές επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην εκτί-
µηση της ολικής  ικανοποίησης των πελατών, στην εκτίµηση της ικανοποίησης
οµάδων πελατών και στη συγκριτική ανάλυση ανάµεσα σε επιχειρήσεις για
πολλά επίπεδα ικανοποίησης. Οι κυριότερες από τις τεχνικές αυτές οµαδοποι-
ούνται από τους ειδικούς (1) ως ακολούθως:

● Στατιστική και Ανάλυση: Περιέχει µεθόδους στατιστικής ανάλυσης και
µεθόδους ποσοτικής µέτρησης.

● Προσέγγιση της Ποιότητας: Περιλαµβάνει πρότυπα ποιότητας, µοντέλα
ποιότητας, βραβεία ποιότητας και αρχές ολικής ποιότητας.

Σηµείωση 1: Αξιοπρόσεκτη εργασία αποτελεί το βιβλίο των Βαγγέλη Γρηγορούδη και Γιάννη
Σίσκου, µε τίτλο “Ποιότητα Υπηρεσιών και Μέτρηση Ικανοποίησης του Πελάτη, που κυκλοφό-
ρησε στην Αθήνα,  από τις “Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών”. Ο Γιάννης Σίσκος είναι καθηγητής του
Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ο Βαγγέλης Γρη-
γορούδης επιστηµονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Συστηµάτων
Υποστήριξης Αποφάσεων στο ίδιο Πανεπιστήµιο.
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● Μοντέλα Συµπεριφοράς του Πελάτη: Περιέχουν γενικά στοιχεία της
συµπεριφοράς και της ψυχολογίας του πελάτη, όπως το µοντέλο Oliver και
διάφορα  άλλα µοντέλα.

● Άλλες Μέθοδοι Μέτρησης: Περιέχουν άλλες τεχνικές όπως είναι το µοντέ-
λο Kano, Fornell κ.α.

Μια ολοκληρωµένη µέθοδος µέτρησης της ικανοποίησης των πελατών είναι η
µέθοδος MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis), η οποία χρησιµοποιείται
από πολλές επιχειρήσεις του εξωτερικού. 

Γ.δ. Η µέθοδος MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis)

Η µέθοδος MUSA, όπως είναι γνωστή από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων
Multicriteria Satisfaction Analysis, είναι βασισµένη στην πολυκριτήρια ανάλυ-
ση των αποφάσεων και εφαρµόζει τις αρχές της αναλυτικής-συνθετικής προ-
σέγγισης και της θεωρίας των συστηµάτων αξιών και χρησιµότητας.

Η εφαρµογή της µεθόδου βασίζεται στις ακόλουθες τρεις παραδοχές:

Ορθολογικοί πελάτες: Kατά την εφαρµογή της µεθόδου υιοθετείται η υπό-
θεση για ύπαρξη ορθολογικών πελατών. 

Ύπαρξη κριτηρίων ικανοποίησης: Προϋποτίθεται ότι τα εξεταζόµενα
αγαθά ή υπηρεσίες έχουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών από τα οποία ο πελά-
της αντιλαµβάνεται την ικανοποίηση του.  

Ύπαρξη µοντέλου σύνθεσης: Γίνεται παραδοχή ότι υπάρχει ένα προσθετι-
κό µοντέλο σύνθεσης των κριτηρίων ικανοποίησης. Οι συναρτήσεις αξιών,
που περιλαµβάνονται στο µοντέλο, πληρούν την ιδιότητα της µονοτονίας. 

Γενικά µια έρευνα µέτρησης της ικανοποίησης πελατών στα πλαίσια της οποίας
εφαρµόζεται το µοντέλο MUSA περιλαµβάνει τα εξής στάδια εργασίας:

Προκαταρκτική Εργασία: H προκαταρκτική εργασία περιλαµβάνει πρώτα το
σαφή καθορισµό των στόχων της έρευνας. Οι στόχοι της έρευνας αποτελούν τη
βασικότερη προϋπόθεση για τον ορθό σχεδιασµό και την ανάπτυξη του ερευνη-
τικού προγράµµατος. Περιλαµβάνει επίσης την προκαταρκτική ανάλυση της
συµπεριφοράς των πελατών καθώς και έρευνα του περιβάλλοντος της αγοράς
για συγκέντρωση της απαραίτητης πληροφόρησης. 
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∆ιεξαγωγή Έρευνας Ικανοποίησης: Σε αυτό το στάδιο περιλαµβάνονται η
σύνταξη του ερωτηµατολογίου, η οργάνωση του δικτύου, όπως είναι η κατανο-
µή του δείγµατος, ο τρόπος διανοµής των ερωτηµατολογίων κ.λπ. και η πραγ-
µατοποίηση της έρευνας.

Ανάλυση και Επεξεργασία Στοιχείων: Στη φάση αυτή επεξεργάζονται τα στοι-
χεία που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα και γίνονται οι αναλύσεις των δεδο-
µένων που προέκυψαν. Κατά την επεξεργασία των στοιχείων χρησιµοποιούνται
οι µέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής και η πολυκριτήρια µέθοδος MUSA.

Αποτελέσµατα: Tο τελευταίο στάδιο περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα τη έρευ-
νας. Γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και εκτιµάται η εγκυρότητα και η
αξιοπιστία τους. Ακολούθως διαµορφώνονται οι τελικές προτάσεις προς την επι-
χείρηση, που αφορούν τις παρατηρήσεις που προέκυψαν και τους τρόπους βελ-
τίωσης του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών.

Γ.δ.1. Αποτελέσµατα Εφαρµογής της Μεθόδου MUSA

Με την εφαρµογή της µεθόδου MUSA, η επιχείρηση αποκτά πολύ σηµαντικά
εργαλεία, τα οποία, όταν αξιοποιηθούν κατάλληλα, θα οδηγήσουν στα αναγκαία
διορθωτικά βήµατα. Η επιχείρηση θα έχει στη διάθεση της όλα τα αποτελέσµα-
τα της µεθόδου, τα οποία συνοπτικά έχουν ως ακολούθως:

● Τα βάρη που αποδίδονται σε κάθε διάσταση ικανοποίησης.

● Το συνολικό και το µέσο δείκτη ικανοποίησης για κάθε διάσταση ικανο-
ποίησης.

● Το συνολικό και το µέσο δείκτη απαιτητικότητας των πελατών για κάθε
διάσταση ικανοποίησης.

● Το µέσο δείκτη αποτελεσµατικότητας για κάθε διάσταση ικανοποίησης.

● Τη συνάρτηση της ολικής ικανοποίησης και τις συναρτήσεις της µερικής
ικανοποίησης για κάθε διάσταση ικανοποίησης.

● Το διάγραµµα δράσης.

● Το διάγραµµα βελτίωσης.

Οι συνεργατικές εταιρείες της Κύπρου είναι σήµερα υποχρεωµένες να παρακο-
λουθούν τις µεταβολές, που σηµειώνονται καθηµερινά στο οικονοµικό και κοι-
νωνικό περιβάλλον και να προσαρµόζουν τη δραστηριότητα τους στις ανάγκες
και στις επιθυµίες του µέλους και του πελάτη. Η µέθοδος MUSA είναι µια τεχνι-
κή, που είναι δυνατό να αξιοποιηθεί και να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσµατα.  
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TO I∆EΩ∆EΣ TΩN ΣYNEPΓATIKΩN ETAIPEIΩN
ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ στις Συνεργατικές Αξίες:
● Αυτοβοήθεια: Βοηθούν τους ανθρώπους, για να βοηθήσουν τους εαυτούς

τους.
● Αυτοευθύνη: Αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους και απαντούν µε τη δράση τους.
● ∆ηµοκρατία: Οικοδοµούν τις σχέσεις τους µε τα µέλη βασιζόµενες στους

δηµοκρατικούς κανόνες. 
● Ισότητα: Ενεργούν χωρίς να λαµβάνουν υπόψη το ύψος του κεφαλαίου µε

το οποίο  το µέλος συµµετέχει στο συνεταιριστικό κεφάλαιο.
● ∆ικαιοσύνη: Ασκούν τις δραστηριότητες τους δίκαια και αµερόληπτα. 
● Αλληλεγγύη: Μοιράζονται τα ενδιαφέροντα και τους κοινούς σκοπούς τους

µε τα µέλη και τις άλλες συνεργατικές εταιρείες. 
● Ειλικρίνεια: Αντιλαµβάνονται ότι κανένας δεν είναι τέλειος και γι’ αυτό δεν

κρύβουν και αποδέχονται τα λάθη τους.
● Τιµιότητα: Συµπεριφέρονται τίµια σε οτιδήποτε κάνουν και µε οποιονδήπο-

τε τρόπο το κάνουν. 
● Κοινωνική ευθύνη: Ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να αναλαµβάνουν κοι-

νωνικές ευθύνες και συνεργάζονται µαζί τους προσφέροντάς τους βοήθεια.
● Φροντίδα για άλλους: Προβαίνουν συχνά σε φιλανθρωπικές παροχές και

χρηµατοδοτούν τακτικά τις τοπικές κοινωνίες από τα πλεονάσµατα τους. 

ΕΝΕΡΓΟΥΝ σύµφωνα µε τις Συνεργατικές Αρχές: 
● Εθελοντική και ανοικτή συµµετοχή: Η ιδιότητα του µέλους είναι εθελο-

ντική και ανοικτή στον καθένα. 
● ∆ηµοκρατικός έλεγχος των µελών: Τα µέλη έχουν ίση φωνή στον καθορι-

σµό της πολιτικής της εταιρείας, στην εκλογή των αντιπροσώπων της και
στον έλεγχο της διοίκησής της. 

● Η οικονοµική συµµετοχή µελών: Όλα τα κέρδη ελέγχονται δηµοκρατικά
από τα µέλη και χρησιµοποιούνται προς όφελός τους.

● Αυτονοµία και ανεξαρτησία: Οι συνεργατικές εταιρείες είναι πάντοτε ανε-
ξάρτητες. 

● Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση: Οι συνεργατικές εταιρείες
µεριµνούν για την εκπαίδευση του προσωπικού τους, των µελών τους και
ευρύτερα της κοινωνίας. 

● Συνεργασία µεταξύ των συνεργατικών εταιρειών: Οι συνεργατικές εται-
ρείες συνεργάζονται στενά ενισχύοντας έτσι το συνεργατικό κίνηµα στο
σύνολο του.

● Κοινωνικό ενδιαφέρον: Οι συνεργατικές εταιρείες εργάζονται για την ανά-
πτυξη των κοινωνιών τους και εφαρµόζουν τις πολιτικές των µελών τους.

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:06  ™ÂÏ›‰·257



E Π I Λ O Γ O Σ

Oι συνεργατικές εταιρείες έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα µε την
έννοια ότι τοποθετούν τον άνθρωπο υπεράνω οποιασδήποτε αρχής ή
αξίας και προσπαθούν να τον υπηρετήσουν ως κοινωνική µονάδα

αξιοποιώντας παραγωγικά τη συλλογική δράση των µελών τους. Αυτός είναι ο
σκοπός της ίδρυσης τους και αυτός είναι ο λόγος που εκδηλώνουν και διαβαθ-
µίζουν τη δραστηριότητα τους σύµφωνα µε την κατηγορία, την έκταση και την
ένταση των ανθρωπίνων αναγκών. Το στοιχείο του κέρδους δεν συγκαταλέγεται
στις προτεραιότητες τους ούτε και τίθεται ως προϋπόθεση στην ανάπτυξη της
επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους. Απλώς τα πλεονάσµατα, που δηµιουρ-
γούν χρησιµοποιούνται ως εργαλεία ενίσχυσης της συλλογικής τους δράσης και
ως µέσα αναβάθµισης της εξυπηρέτησης, που προσφέρουν στον άνθρωπο και
στην κοινωνία.

Βεβαίως οι συνεργατικές εταιρείες, για να είναι σε θέση να επιτελούν απρόσκο-
πτα το ρόλο τους, έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν τις εκάστοτε προϋποθέ-
σεις, που τους επιβάλλουν οι συνθήκες, οι οποίες επικρατούν  στο κοινωνικό και
οικονοµικό τους περίγυρο. Η διεθνοποίηση των εθνικών οικονοµιών, η απελευ-
θέρωση των αγορών, η υιοθέτηση του µοντέλου της ελεύθερης ανταγωνιστικής
αγοράς,  η όξυνση του ανταγωνισµού και η κατάργηση του προστατευτισµού
είναι µερικά από τα στοιχεία, τα οποία συνθέτουν σήµερα το κοινωνικό και
οικονοµικό τους περιβάλλον. Οι συνεργατικές εταιρείες είναι υποχρεωµένες να
αντιµετωπίζουν άµεσα τις δυσκολίες, που φυσιολογικά απορρέουν από το περι-
βάλλον αυτό και παράλληλα να αξιοποιούν τις ευκαιρίες, που το ίδιο περιβάλ-
λον τους προσφέρει.

Για να πετύχουν σε αυτούς τους στόχους είναι υποχρεωµένες να βαδίζουν ταυ-
τόχρονα σε δύο παράλληλους δρόµους. Ο πρώτος δρόµος αφορά τη συνεργατι-
κή συνοχή. Η συνεργατική συνοχή επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή των Συνερ-
γατικών Αξιών και των Συνεργατικών Αρχών. Το απόφθεγµα “ο καθένας για
όλους και όλοι για τον καθένα” εκφράζει πολύ εύστοχα την ενδεδειγµένη µεθο-
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δολογία, που αποτελεί τη συνισταµένη των συνεργατικών ιδεωδών. Εκφράζει
όµως ταυτόχρονα και την υποχρέωση όλων, τόσο σε επίπεδο ατόµων, όσο και
σε επίπεδο εταιρειών, να κατανοούν πρώτα και ακολούθως να εναρµονίζουν τη
δράση και τη συµπεριφορά τους µε το νόηµα του θεµελιακού αυτού αξιώµατος.

Ο δεύτερος δρόµος εκφράζεται µε την έννοια “εκσυγχρονισµός”· µια έννοια που
κακοποιείται βάναυσα στο σύγχρονο κόσµο και όχι σπανίως χρησιµοποιείται ως
σύνθηµα εντυπωσιασµού. Για τις ανάγκες της παρούσας παραγράφου θα λέγα-
µε ότι “εκσυγχρονισµός” αποτελεί µια συνεχή διαδικασία εναρµόνισης και δια-
χείρισης του αποτελέσµατος της παραγωγής - µε ότι αυτό συνεπάγεται - µε τις
ανάγκες της σύγχρονης πραγµατικότητας. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι
πολλές φορές, τις περισσότερες καλοπροαίρετα, ορισµένοι από άγνοια ή υπερ-
βάλλοντα ζήλο, δηµιουργούν το φαινόµενο σοβαρών στρεβλώσεων στην εφαρ-
µογή της συνεργατικής φιλοσοφίας µε το πρόσχηµα ότι τούτο αποτελεί ανα-
γκαιότητα της εποχής και βήµα εκσυγχρονισµού. 

Το φαινόµενο αυτό είναι επικίνδυνο και πρέπει να αντιµετωπίζεται στη γένεση
του. Οι συνεργατικοί κανόνες αξιοποιούνται για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο.
∆εν παραποιούνται µε στόχο να ικανοποιηθούν σκοπιµότητες, να προαχθούν
πρόσκαιρα συµφέροντα και επιδιώξεις ή να επιλυθούν προβλήµατα τα οποία
ανακύπτουν από τη µη εφαρµογή των Συνεργατικών Αρχών και των Συνεργατι-
κών Αξιών. Είναι σαφές ότι η δράση και η συµπεριφορά πρέπει να προσαρµό-
ζονται στους συνεργατικούς κανόνες και σε καµιά περίπτωση δε πρέπει να
εκφράζεται η απαίτηση για προσαρµογή των συνεργατικών κανόνων στη
συµπεριφορά και τη δράση, που το κάθε άτοµο ή ο κάθε συνεργατικός οργανι-
σµός αναπτύσσει.

Οι δύο δρόµοι, που εκ των πραγµάτων διανύουν οι συνεργατικές εταιρείες, δεν
είναι ασφαλώς εύκολοι. Επιβάλλεται όµως σε αυτές να τους διανύουν. Αυτούς
τους δρόµους διάνυσαν και οι ∆ίκαιοι Σκαπανείς του Rochdale του Ηνωµένου
Βασιλείου και µέσα από αυτούς τους δρόµους πέτυχαν διαχρονικά να αλλάξουν
το ρουν της παγκόσµιας οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας. 

Το βασικό συµπέρασµα λοιπόν, το οποίο εξάγεται εύκολα από το περιεχόµενο
του βιβλίου είναι τούτο: Οι συνεργατικές εταιρείες, για να µπορέσουν να αντι-
µετωπίσουν αποτελεσµατικά τις δυσκολίες του σύγχρονου κόσµου έχουν καθή-
κον να διαφυλάττουν µε ιερή ευλάβεια τη συνεργατική τους ταυτότητα και ταυ-
τόχρονα να χρησιµοποιούν τα επιτεύγµατα της επιστήµης για να προαγάγουν
τον ορθόδοξο εκσυγχρονισµό και την ανταγωνιστικότητα τους.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I

ΣYΣTAΣH THΣ ∆OE ΓIA THN ΠPOAΓΩΓH
TΩN ΣYNETAIPIΣMΩN (192/2002)

Η Γενική Συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 

Η οποία συγκλήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου
Εργασίας και συνήλθε στη Γενεύη στις 3 Ιουνίου 2002 στην ενενηκοστή δεύτε-
ρη σύνοδο, 

Αφού αναγνώρισε την σηµασία των συνεταιρισµών για τη δηµιουργία θέσεων
εργασίας, για την κινητικότητα του ανθρωπίνου δυναµικού και για την ενεργο-
ποίηση των επενδύσεων καθώς επίσης και για την συµβολή τους στην οικονο-
µία, 

Αφού αναγνώρισε ότι οι συνεταιρισµοί υπό τις ποικίλες µορφές τους συµβάλ-
λουν στην πλήρη συµµετοχή ολόκληρου του πληθυσµού στην οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη, 

Αφού αναγνώρισε ότι η παγκοσµιοποίηση είναι για τους συνεταιρισµούς πηγή
πιέσεων, προβληµάτων και προκλήσεων, αλλά και πηγή νέων και ποικίλων
ευκαιριών και ότι κατ’ αυτήν επικρατούν πιο ισχυρές µορφές ανθρώπινης αλλη-
λεγγύης σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο, ούτως ώστε να ευνοείται µια δικαιό-
τερη διανοµή των πλεονεκτηµάτων της παγκοσµιοποίησης, 

Αφού έλαβε υπ’ όψη τη ∆ιακήρυξη της ∆.Ο.Ε., η οποία αφορά στις αρχές και
στα θεµελιώδη δικαιώµατα σχετικά µε την εργασία και η οποία υιοθετήθηκε από
τη ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας στην ογδοηκοστή - έκτη σύνοδό της (1998), 

Αφού έλαβε υπ’ όψη τα δικαιώµατα και τις αρχές, τα οποία έχουν διατυπωθεί
στις διεθνείς συµβάσεις και συστάσεις για την εργασία, ιδιαιτέρως δε: την σύµ-
βαση για την αναγκαστική εργασία (1930), την σύµβαση για την συνδικαλιστι-
κή εργασία (1930), την σύµβαση για την συνδικαλιστική ελευθερία και την προ-
στασία της συνδικαλιστικής ελευθερίας (1948), την σύµβαση για την συλλογι-
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κή οργάνωση και διαπραγµάτευση (1949), την σύµβαση για την ισότητα µισθών
και ηµεροµισθίων (1951), την σύµβαση για την κοινωνική ασφάλιση (ελάχιστο
όριο) (1952), την σύµβαση για την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας
(1957), την σύµβαση για την πολιτική της απασχόλησης (1964), την σύµβαση
για το ελάχιστο όριο ηλικίας (1973), την σύµβαση και την σύσταση για τις οργα-
νώσεις των εργατών της γης (1975), την σύµβαση και την σύσταση για την αξιο-
ποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού (175), την σύµβαση για την πολιτική της
απασχόλησης (συµπληρωµατικές διατάξεις) (1984), την σύσταση για τη δηµι-
ουργία θέσεων εργασίας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (1998) και την σύµ-
βαση για τις χειρότερες µορφές παιδικής εργασίας (1999), 

Υπενθυµίζοντας την αρχή της ∆ιακήρυξης της Φιλαδέλφειας, σύµφωνα µε την
οποία «η εργασία δεν αποτελεί εµπόρευµα», Υπενθυµίζοντας ότι η επίτευξη
αξιοπρεπούς εργασίας για τους εργαζοµένους, όπου και αν ευρίσκονται αυτοί,
αποτελεί πρωταρχικό στόχο της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 

Αφού αποφάσισε να υιοθετήσει διάφορες διατάξεις για την προαγωγή των συνε-
ταιρισµών, θέµα το οποίο αποτελεί το τέταρτο σηµείο της ηµερήσιας διάταξης
της συνόδου, 

Αφού αποφάσισε οι διατάξεις αυτές να λάβουν την µορφή µιας σύστασης, 

Υιοθετεί σήµερα εικοστή ηµέρα του Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες - δύο την
ακόλουθη Σύσταση η οποία θα αναφέρεται ως Σύσταση για την Προαγωγή των
Συνεταιρισµών (2002). 

Ι.  Σκοπός και Ορισµός των Συνεταιρισµών

1. Αναγνωρίζεται ότι οι συνεταιρισµοί δραστηριοποιούνται σε όλους τους τοµείς
της οικονοµίας. Η Σύσταση αυτή εφαρµόζεται σε όλες τις κατηγορίες και µορ-
φές συνεταιρισµών. 

2. Στα πλαίσια της Σύστασης αυτής, µε τον όρο “συνεταιρισµός” νοείται µια
αυτόνοµη και εθελοντική ένωση προσώπων µε σκοπό την ικανοποίηση κοινών
τους οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και προσδοκιών δια-
µέσου κοινής ιδιόκτητης και µε δηµοκρατικό τρόπο, διοικούµενης επιχείρησης. 

3. Η προώθηση και ισχυροποίηση της συνεταιριστικής ταυτότητας θα πρέπει να
γίνει µε βάση τα εξής: 

(α) τις συνεταιριστικές αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δηµο-
κρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, όπως επίσης και τις ηθικές αξίες
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της τιµιότητας, της ελευθερίας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της
µέριµνας για τους άλλους, και όπως αυτές αναφέρονται σε προσαρτώµενο
Παράρτηµα.

(β) τις συνεταιριστικές αρχές όπως αυτές διατυπώθηκαν από το διεθνές συνε-
ταιριστικό κίνηµα. Οι αρχές αυτές είναι: η προαιρετική και ελεύθερη συµ-
µετοχή των µελών, η αυτονοµία και ανεξαρτησία, η οικονοµική συµµετο-
χή των µελών, η εκπαίδευση, κατάρτιση και ενηµέρωση, η συνεργασία
µεταξύ συνεταιρισµών και η µέριµνα για τους άλλους. 

4. Πρέπει να υιοθετηθούν µέτρα για να προωθηθεί ο συνεταιριστικός θεσµός σε
όλες τις χώρες και τούτο ανεξαρτήτως του βαθµού ανάπτυξής τους, µε σκοπό να
ενισχυθούν οι συνεταιρισµοί και τα µέλη τους για να: 

(α) ιδρύσουν και αναπτύξουν οικονοµικές δραστηριότητες και βιώσιµη και
αξιοπρεπή απασχόληση 

(β) αναπτύξουν τις δυνατότητες του ανθρωπίνου δυναµικού και τη γνώση των
συνεταιριστικών αξιών καθώς και τα πλεονεκτήµατα και τα ευεργετικά
αποτελέσµατα του συνεταιριστικού κινήµατος διαµέσου της συνεταιριστι-
κής  εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(γ) αναπτύξουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες, συµπεριλαµβανοµένων των
επιχειρηµατικών και διοικητικών δεξιοτήτων, 

(δ) ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και επιτύχουν επίσης την πρό-
σβασή τους στις αγορές και στους χρηµατοδοτικούς θεσµούς, 

(ε) αυξήσουν την αποταµίευση και την επενδυτικότητα, 

(στ) βελτιώσουν την κοινωνική και οικονοµική ευηµερία, λαµβάνοντας υπόψη
την ανάγκη για εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων, 

(ζ) συµβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του ανθρώπου, και 

(η) ιδρύσουν και διευρύνουν ένα βιώσιµο, δυναµικό και διακριτό τοµέα της
οικονοµίας, ο οποίος να περιλαµβάνει τους συνεταιρισµούς, σε τρόπο που
αυτός να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες της κοι-
νωνίας. 

5. Η υιοθέτηση ειδικών µέτρων, πρέπει να υποστηριχθεί µε τρόπο που να επι-
τρέψει σroυς συνεταιρισµούς να ανταποκριθούν, ως αλληλέγγυες επιχειρήσεις
και οργανώσεις, στις ανάγκες των µελών τους αλλά και στις ανάγκες της κοι-
νωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των µη-προνοµιούχων οµάδων µε σκοπό την
κοινωνική τους ένταξη.
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II. Πολιτικό πλαίσιο και ρόλος των συνεταιρισµών

6. Για λόγους κοινωνικής αρµονίας, επιβάλλεται να υπάρχουν ισχυροί δηµόσιοι
και ιδιωτικοί τοµείς (της οικονοµίας) καθώς και ισχυρός συνεταιριστικός και
αλληλοβοηθητικός τοµέας, αλλά και άλλες κοινωνικές και µη-κυβερνητικές
οργανώσεις. Οι κυβερνήσεις οφείλουν, στο πλαίσια αυτά, να υιοθετήσουν µια
ευνοϊκή πολιτική και ένα νοµικό καθεστώς, τα οποία να συµφωνούν µε την ταυ-
τότητα και τα χαρακτηριστικά των συνεταιρισµών, και να έχουν ως βάση τις
συνεταιριστικές αξίες και αρχές οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3, µε
σκοπό να: 

(α) καθιερώσουν ένα θεσµικό πλαίσιο, το οποίο να εξασφαλίζει την ταχύτερη,
απλούστερη, µη δαπανηρή, και όσο είναι δυνατόν σίγουρη έγκριση των
συνεταιρισµών, 

(β) προωθήσουν πολιτικές οι οποίες θα έχουν ως σκοπό να επιτρέψουν τη
δηµιουργία καταλλήλων συνεταιριστικών αποθεµατικών των οποίων ένα
τουλάχιστον µέρος θα πρέπει να είναι αδιαίρετο, καθώς και δηµιουργία
ταµείου αλληλεγγύης 

(γ) προβλέψουν µέτρα εποπτείας των συνεταιρισµών τα οποία να συµβαδίζουν
µε την ταυτότητα και τις χαρακτηριστικές τους λειτουργίες, να προστατεύ-
ουν την αυτονοµία τους, να είναι σύµφωνα µε την νοµοθεσία και την πρα-
κτική του κράτους στο θέµα αυτό και, τέλος, τα µέτρα αυτά να µη είναι
λιγότερο ευνοϊκά από εκείνα που εφαρµόζονται σε άλλες κατηγορίες επι-
χειρήσεων και οργανώσεων κοινωνικού χαρακτήρα. 

(δ) διευκολύνουν την προσχώρηση των συνεταιρισµών σε συνεταιριστικές
δοµές ανταποκρινόµενες στις ανάγκες των µελών τους, 

(ε) ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των συνεταιρισµών ως αυτονόµων και αυτοδι-
οικούµενων επιχειρήσεων, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συνε-
ταιρισµοί µπορούν να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο ή να προσφέρουν υπη-
ρεσίες τις οποίες δεν µπορούν να προσφέρουν άλλοι φορείς. 

7. (1) Η προώθηση των συνεταιρισµών, βασισµένη στις αξίες και αρχές οι οποί-
ες διατυπώνονται στην παράγραφο 3, πρέπει να θεωρείται ως ένας από τους
πυλώνες της εθνικής και παγκόσµιας οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

(2) Οι συνεταιρισµοί οφείλουν να επωφεληθούν από εκείνες τις συνθήκες οι
οποίες, ενώ είναι σύµφωνες µε την νοµοθεσία και τις εθνικές πρακτικές, δεν
είναι λιγότερο ευνοϊκές από αυτές που αφορούν σε άλλες κατηγορίες επιχειρή-
σεων και κοινωνικών οργανώσεων. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να λάβουν, αν
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τούτο επιβάλλεται, µέτρα στήριξης των συνεταιριστικών δραστηριοτήτων οι
οποίες αφορούν σε ορισµένους στόχους κοινωνικής και κρατικής πολιτικής,
όπως η προώθηση της απασχόλησης ή η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προς όφε-
λος κοινωνικών οµάδων ή περιοχών υποβαθµισµένων. Τα µέτρα αυτά θα µπο-
ρούσαν να συµπεριλάβουν, µεταξύ άλλων και στο µέτρο του δυνατού, φορολο-
γικές ελαφρύνσεις, δάνεια, δωρεές και διευκολύνσεις για συµµετοχή σε προ-
γράµµατα δηµοσίων έργων καθώς και ειδικές διατάξεις για θέµατα αγορών του
∆ηµοσίου. 

(3) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ζήτηµα της αυξηµένης συµµετοχής
των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του συνεταιριστικού κινήµατος, ιδιαίτερα δε
στον τοµέα διοίκησης και διεύθυνσης. 

8. (1) Η εθνική πολιτική στο θέµα των συνεταιρισµών οφείλει κυρίως: 

(α) να προωθήσει τις βασικές νοµικές διατάξεις εργασίας της ∆.Ο.Ε. καθώς και
τη ∆ιακήρυξη της ∆.Ο.Ε. τη σχετική µε τις βασικές αρχές και τα δικαιώ-
µατα εργασίας για όλους τους εργαζοµένους στους συνεταιρισµούς, χωρίς
καµία εξαίρεση, 

(β) να λάβει µέτρα µε τρόπο που να µη µπορούν να δηµιουργηθούν συνεται-
ρισµοί ή να µη µπορούν να χρησιµοποιηθούν (οι υπάρχοντες) για την κατα-
στρατήγηση της εργατικής νοµοθεσίας και για τη δηµιουργία καµουφλαρι-
σµένων εργασιακών σχέσεων, απαγορεύοντας έτσι τους ψευδο-συνεταιρι-
σµούς, οι οποίοι παραβιάζουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και φρο-
ντίζοντας, ούτως ώστε τα εργατικά δικαιώµατα να εφαρµόζονται στις επι-
χειρήσεις παντός είδους, 

(γ) να προωθήσει την ισότητα των φύλων στους συνεταιρισµούς και στις δρα-
στηριότητές τους, 

(δ) να λάβει τα κατάλληλα µέτρα, ούτως ώστε στον τοµέα της οικονοµίας οι
συνεταιρισµοί να εφαρµόζουν τις καλύτερες εργασιακές πρακτικές, συµπερι-
λαµβανοµένης και της πρόσβασης στην ενηµέρωση επί επικαίρων θεµάτων, 

(ε) να αναπτύξει τις τεχνικές και επαγγελµατικές δεξιότητες, τις επιχειρησια-
κές και διευθυντικές ικανότητες, τις γνώσεις για τις δυνατότητες των
συναλλαγών και γενικώς την οικονοµική και κοινωνική πολιτική επαγγελ-
µατικής κατάρτισης των µελών, των εργαζοµένων και των διευθυντών των
συνεταιρισµών, βελτιώνοντας τους όρους πρόσβασής τους στην τεχνολο-
γία της πληροφόρησης και της επικοινωνίας 

(στ) να προωθήσει τη διδασκαλία των συνεταιριστικών αρχών και των υφιστα-
µένων πρακτικών εφαρµογής τους καθώς και την επιµόρφωση που αφορά
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σε αυτές, σε όλα τα επίπεδα όλων των εθνικών συστηµάτων παιδείας και
κατάρτισης και σε ολόκληρη την κοινωνία, 

(ζ) να προωθήσει την λήψη µέτρων σχετικών µε την ασφάλεια και την υγεία
στους χώρους εργασίας, 

(η) να λάβει µέτρα για την επιµόρφωση και για τη βοήθεια κάθε άλλης µορφής
σε τρόπο που να βελτιωθεί το επίπεδο της παραγωγικότητας και ανταγωνι-
στικότητας των συνεταιρισµών, όπως επίσης και η ποιότητα των αγαθών
και υπηρεσιών τα οποία προσφέρουν αυτοί, 

(θ) να διευκολύνει την πρόσβαση των συνεταιρισµών στη δανειοδότηση, 

(ι) να διευκολύνει την είσοδο των συνεταιρισµών στις αγορές, 

(κ) να διευκολύνει την ενηµέρωση του κοινού για τους συνεταιρισµούς, 

(κα) να επιδιώξει να βελτιωθούν τα στατιστικά στοιχεία για τους συνεταιρι-
σµούς µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους για την µελέτη και εφαρµογή της
αναπτυξιακής πολιτικής. 

(2) Η εθνική πολιτική θα πρέπει, επίσης: 

(α) να αποκεντρώσει τις δοµές και την εφαρµογή της πολιτικής ρυθµίσεων και
διοίκησης, οι οποίες αφορούν τους συνεταιρισµούς, µεταφέροντας αυτές,
εάν υπάρχει ανάγκη, στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

(β) να προσδιορίσει τις νοµικές υποχρεώσεις των συνεταιρισµών σε θέµατα
όπως η εγγραφή τους σε µητρώο, ο οικονοµικός και κοινωνικός έλεγχός
τους και η επίτευξη αδειών κάθε µορφής, 

(γ) να προωθήσει τις δέουσες πρακτικές σε θέµατα αυτοδιοίκησης των συνε-
ταιρισµών. 

9. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να προωθήσουν τον σηµαντικό ρόλο των συνεται-
ρισµών στην µετατροπή δραστηριοτήτων οι οποίες συχνά είναι βραχύβιες (δρα-
στηριότητες οι οποίες ενίοτε χαρακτηρίζονται µε τον όρο «άτυπη οικονοµία»)
σε άλλες µορφές οι οποίες απολαµβάνουν νοµικής προστασίας και εντάσσονται
πλήρως στην οικονοµική ζωή. 

ΙΙΙ. Εφαρµογή της Εθνικής Πολιτικής για την Ανάπτυξη

10. (1) Τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να υιοθετήσουν νοµοθεσία και ειδικούς κανο-
νισµούς για τους συνεταιρισµούς βασισµένους στις συνεταιριστικές αξίες και
αρχές, οι οποίες διατυπώνονται στην παράγραφο 3, καθώς και να αναθεωρούν
αυτή την νοµοθεσία και αυτούς τους κανονισµούς, όταν επιβάλλεται τούτο. 

267 ● ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:07  ™ÂÏ›‰·267



(2) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να συµβουλεύονται τις συνεταιριστικές οργανώ-
σεις, όπως επίσης τις ενδιαφερόµενες οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων,
σε θέµατα εκπόνησης και αναθεώρησης της νοµοθεσίας, της πολιτικής και των
κανονισµών επί των συνεταιρισµών. 

11. (1) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διευκολύνουν την πρόσβαση των συνεται-
ρισµών σε υπηρεσίες στήριξης µε σκοπό να ενισχύσουν και να βελτιώσουν την
οικονοµική τους βιωσιµότητα και την ικανότητά τους να δηµιουργούν θέσεις
εργασίας και διαχείρισης εισοδηµάτων. 

(2) Στο µέτρο του δυνατού, οι υπηρεσίες στήριξης των συνεταιρισµών πρέπει να
συµπεριλαµβάνουν τα εξής: 

α) προγράµµατα αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναµικού 

β) έρευνες και συµβουλές για τη διαχείριση 

γ) συµµετοχή στη δανειοδότηση και στις επενδύσεις 

δ) λογιστικά και έλεγχος 

ε) ενηµέρωση σε θέµατα διαχείρισης 

στ) πληροφόρηση και δηµόσιες σχέσεις 

ζ) συµβουλές σε θέµατα τεχνολογίας και εκσυγχρονισµού 

η) νοµικές και φορολογικές συµβουλές 

θ) υπηρεσίες στήριξης και εµπορίας 

ι) λοιπές υπηρεσίες στήριξης, εάν παρίσταται ανάγκη. 

(3) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διευκολύνουν την οργάνωση υπηρεσιών στήρι-
ξης. Οι συνεταιρισµοί και οι οργανώσεις τους πρέπει να ενθαρρύνονται να συµ-
µετέχουν στην οργάνωση και στη διαχείριση αυτών των υπηρεσιών και, αν
τούτο είναι δυνατό και ωφέλιµο, στη χρηµατοδότησή τους. 

(4) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν το ρόλο των συνεταιρισµών και
των οργανώσεών τους, δηµιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο και τα µέσα, για να
ιδρυθούν και να αναπτυχθούν οι συνεταιρισµοί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

12. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να υιοθετούν, σε περίπτωση ανάγκης, κατάλληλα
µέτρα, για να διευκολύνουν την πρόσβαση των συνεταιρισµών στη χρηµατοδό-
τηση των επενδύσεών τους καθώς και στη δανειοδότηση. Τα µέτρα πρέπει
κυρίως: 

ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ ● 268

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:07  ™ÂÏ›‰·268



α) να επιτρέπουν την πρόσβαση σε δανειοδοτήσεις και σε άλλες πιστωτικές
πηγές 

β) να απλοποιούν τις διοικητικές διαδικασίες, να θεραπεύουν σε κάθε επι-
βαλλόµενη περίπτωση την ανεπάρκεια των κεφαλαίων των συνεταιρισµών
και να µειώνουν το κόστος των συναλλαγών δανειοδότησης. 

γ) να προτιµούν ένα αυτόνοµο σύστηµα δανειοδότησης των συνεταιρισµών,
συµπεριλαµβανοµένων των αποταµιευτικών και πιστωτικών συνεταιρι-
σµών, τις συνεταιριστικές τράπεζες και τους ασφαλιστικούς συνεταιρι-
σµούς. 

δ) να προβλέπουν την υιοθέτηση ειδικών διατάξεων για τις λιγότερο ευνοηµέ-
νες κατηγορίες ατόµων. 

13. Για την ανάδειξη του συνεταιριστικού κινήµατος, οι κυβερνήσεις οφείλουν
να διαµορφώνουν συνθήκες οι οποίες να ευνοούν την ανάπτυξη τεχνικών, εµπο-
ρικών και χρηµατιστικών δεσµών µεταξύ όλων των κατηγοριών συνεταιρισµών
µε σκοπό να διευκολυνθούν η µεταξύ τους ανταλλαγή εµπειριών και η συµµε-
τοχή στα πλεονεκτήµατα και στους κινδύνους. 

IV. Ρόλος των Οργανώσεων Εργοδοτών και Εργαζοµένων,
των συνεταιρισµών και οι Μεταξύ τους Σχέσεις

14. Οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων, αναγνωρίζοντας το σηµαντικό
ρόλο των συνεταιρισµών σε θέµατα υλοποίησης των στόχων της αειφόρου ανά-
πτυξης, οφείλουν να αναζητήσουν, σε συµφωνία µε τους συνεταιρισµούς, τις
διαδικασίες και τα µέσα περαιτέρω προώθησης των συνεταιρισµών. 

15. Οι οργανώσεις εργοδοτών οφείλουν να προβλέπουν, όταν τούτο επιβάλλε-
ται, τη διεύρυνση της συµµετοχής σε αυτές των συνεταιρισµών οι οποίοι επιθυ-
µούν να γίνουν µέλη τους, όπως επίσης και να τους προσφέρουν κατάλληλες
υπηρεσίες στήριξης, µε τους ίδιους όρους που τις προσφέρουν στα µέλη τους. 

16. Οι οργανώσεις των εργαζοµένων οφείλουν να: 

α) συµβουλεύουν και να στηρίζουν τους εργαζοµένους των συνεταιρισµών
για να γίνουν µέλη τους.

β) να βοηθούν τα µέλη τους να ιδρύουν συνεταιρισµούς µε στόχο, εκτός των
άλλων, να προµηθεύονται αγαθά και να απολαµβάνουν υπηρεσίες πρώτης
ανάγκης. 
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γ) να συµµετέχουν σε επιτροπές και οµάδες εργασίας σε επίπεδο τοπικό, εθνι-
κό και διεθνές, οι οποίες είναι αρµόδιες για θέµατα οικονοµικής και κοι-
νωνικής σηµασίας µε συνέπειες για τους συνεταιρισµούς. 

δ) να βοηθούν και να συµµετέχουν στην ίδρυση νέων συνεταιρισµών µε
σκοπό τη δηµιουργία θέσεων εργασίας ή τη διατήρηση των υφισταµένων
σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεων. 

ε) να βοηθούν και να συµµετέχουν σε προγράµµατα τα οποία στοχεύουν στη
βελτίωση της παραγωγικότητας των συνεταιρισµών. 

στ) να προωθούν την ισότητα ευκαιριών για τους εργαζοµένους στους συνε-
ταιρισµούς. 

ζ) να προάγουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων µελών των
συνεταιρισµών. 

η) να αναλάβουν κάθε άλλη δραστηριότητα για την ανάπτυξη των συνεταιρι-
σµών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων της εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

17. Οι συνεταιρισµοί και οι οργανώσεις οι οποίες τους εκπροσωπούν, πρέ-
πει να προσπαθούν: 

α) να δηµιουργούν δραστήριες σχέσεις µε τις εργοδοτικές και εργατικές οργα-
νώσεις καθώς και µε τους κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς φορείς µε
σκοπό τη διαµόρφωση ενός ευνοϊκού κλίµατος για την ανάπτυξη των συνε-
ταιρισµών.

β) να διαχειρίζονται τις δικές τους υπηρεσίες στήριξης των συνεταιρισµών,
συµβάλλοντας και στη χρηµατοδότηση αυτών των υπηρεσιών. 

γ) να προσφέρουν στους συνεταιρισµούς-µέλη τους εµπορικές και χρηµατο-
δοτικές υπηρεσίες. 

δ) να βοηθούν και να κάνουν επενδύσεις στην αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναµικού των συνεταιρισµών-µελών τους, των εργαζοµένων και των
διευθυντών.

ε) να βοηθούν στη δηµιουργία εθνικών και διεθνών συνεταιριστικών οργα-
νώσεων και να συµµετέχουν σε αυτές ως µέλη. 

στ) να εκπροσωπούν το συνεταιριστικό κίνηµα της χώρας τους εντός αυτής
αλλά και διεθνώς. 

ζ) να αναλαµβάνουν κάθε άλλη δραστηριότητα αναγκαία για την επέκταση
των συνεταιρισµών. 
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V. ∆ιεθνής Συνεργατισµός

8. Ο διεθνής συνεργατισµός πρέπει να αναπτυχθεί διαµέσου των εξής ενεργει-
ών: 

α) την ανταλλαγή πληροφοριών για την πολιτική και τα προγράµµατα τα
οποία αποδείχθηκαν αποτελεσµατικά για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας
και την απόκτηση εισοδήµατος από τα µέλη των συνεταιρισµών. 

β) την υποβοήθηση και την προαγωγή των σχέσεων µεταξύ εθνικών και διε-
θνών συνεταιριστικών φορέων, οι οποίοι συµµετέχουν στην ανάπτυξη των
συνεταιρισµών, προκειµένου να διευκολύνουν: 

1) τις ανταλλαγές προσωπικού και ιδεών, εκπαιδευτικού υλικού και υλι-
κού για την κατάρτιση και µεθοδολογία καθώς και λοιπό σχετικό υλικό. 

2) την συγκρότηση και χρήση υλικού για έρευνες καθώς και άλλων δεδο-
µένων για τους συνεταιρισµούς και την ανάπτυξή τους. 

3) την οργάνωση διεθνών ενώσεων και κοινοπραξιών µεταξύ των συνε-
ταιρισµών. 

4) την ανάδειξη και την προστασία των συνεταιριστικών αξιών και αρχών
(κανόνων).

5) την οργάνωση εµπορικών σχέσεων µεταξύ των συνεταιρισµών. 

γ) την πρόσβαση των συνεταιρισµών στα εθνικά και διεθνή δεδοµένα όπως η
πληροφόρηση και οι «αγορές, η νοµοθεσία, οι µέθοδοι και οι τεχνικές της
κατάρτισης, της τεχνολογίας και της πιστοποίησης των προϊόντων.

δ) την εκπόνηση, όταν τούτο επιβάλλεται και είναι δυνατό, περιφερειακών
και διεθνών κανονισµών και νοµοθεσιών, σε συνεργασία µε τις ενδιαφε-
ρόµενες συνεταιριστικές, εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις. 

VI Ακροτελεύτια ∆ιάταξη

19. Η παρούσα Σύσταση αναθεωρεί και αντικαθιστά την προηγούµενη Σύστα-
ση του 1966 για τους συνεταιρισµούς στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Απόσπασµα της ∆ιακήρυξης για την συνεταιριστική ταυτότητα η οποία υιοθε-
τήθηκε από την Γενική Συνέλευση (31ο Συνέδριο της εκατοενταετίας) της ∆ιε-
θνούς Ένωσης Συνεταιρισµών (ICΑ) το 1995. Οι συνεταιριστικές αρχές (κανό-
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νες) αποτελούν κατευθυντήριες διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν στους συνεται-
ρισµούς να θέσουν σε πρακτική εφαρµογή τις Συνεταιριστικές Aρχές:

Εθελοντική και ελεύθερη συµµετοχή για όλους

Οι συνεταιρισµοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοιχτές σε όλα τα άτοµα τα
οποία αναλαµβάνουν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους και τα οποία είναι
αποφασισµένα να επωµισθούν τις ευθύνες τους ως µέλη, και τούτο χωρίς καµία
διάκριση φύλου, κοινωνικής θέσης, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκεί-
ας.

∆ηµοκρατική διοίκηση ασκούµενη από τα µέλη

Οι συνεταιρισµοί είναι δηµοκρατικές οργανώσεις διοικούµενες από τα µέλη
τους τα οποία συµµετέχουν ενεργώς στη διαµόρφωση της δράσης των συνεται-
ρισµών καθώς και στη λήψη των αποφάσεων. Οι άνδρες και γυναίκες οι οποίοι
εκλέγονται ως εκπρόσωποι των µελών, λογοδοτούν ενώπιον των τελευταίων.
Στους πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς, τα µέλη έχουν δικαιώµατα ψήφου µε
βάση τον κανόνα «κάθε µέλος – µία ψήφος» ενώ και οι συνεταιρισµοί ανωτέ-
ρου βαθµού είναι οργανωµένοι κατά δηµοκρατικό επίσης τρόπο.

Οικονοµική συµµετοχή των µελών

Τα µέλη συµβάλλουν κατά ισότιµο τρόπο στο κεφάλαιο των συνεταιρισµών
τους και διαχειρίζονται τούτο κατά δηµοκρατικό τρόπο. Ένα τουλάχιστον µέρος
του κεφαλαίου αυτού αποτελεί συνήθως την από κοινού περιουσία του συνε-
ταιρισµού. Τα µέλη δεν απολαµβάνουν συνήθως παρά περιορισµένη αποζηµίω-
ση για τις µερίδες που αγοράζουν για να γίνουν µέλη. Τα µέλη διαθέτουν τα
πλεονάσµατα που προκύπτουν τις δραστηριότητές του συνεταιρισµού εξ ολο-
κλήρου ή εν µέρει για τους ακόλουθους σκοπούς : για την περαιτέρω ανάπτυξη
του συνεταιρισµού τους, για την δηµιουργία ενδεχοµένως αποθεµατικών από τα
οποία ένα τουλάχιστον µέρος θα είναι αδιανέµητο, για «επιστρεφόµενα» στα
µέλη κατ’ αναλογία προς τις συναλλαγές τους µε τον συνεταιρισµό και για την
στήριξη άλλων δραστηριοτήτων εγκεκριµένων από τα µέλη.

Αυτονοµία και ανεξαρτησία των συνεταιρισµών

Οι συνεταιρισµοί είναι αυτόνοµες οργανώσεις αλληλοβοήθειας, διοικούµενες
από τα µέλη τους. Η σύναψη συµφωνιών µε άλλες οργανώσεις, συµπεριλαµβα-
νοµένων των κυβερνήσεων, καθώς και η αναζήτηση κεφαλαίων από πηγές εκτός
συνεταιρισµών, οφείλουν να γίνονται µε όρους οι οποίοι διασφαλίζουν την
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δηµοκρατική διοίκηση από τα µέλη και εξοσφαλίζουν την ανεξαρτησία του
συνεταιρισµού τους.

Εκπαίδευση, κατάρτιση και ενηµέρωση

Οι συνεταιρισµοί παρέχουν στα µέλη τους, στους αιρετούς διευθυντές, στα διευ-
θυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους τους την απαιτούµενη εκπαίδευση και
κατάρτιση προκειµένου αυτοί να µπορούν να συµβάλλουν κατά τρόπο αποτελε-
σµατικό στην ανάπτυξη του συνεταιρισµού τους. Ενηµερώνουν επίσης, ιδιαιτέ-
ρως δε τους νέους και τους διαµορφωτές της κοινής γνώµης, σχετικώς µε την
ταυτότητα και τα πλεονεκτήµατα του συνεταιρισµού.

∆ιασυνεταιριστική συνεργασία

Οι συνεταιρισµοί, προκειµένου να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στα µέλη
τους και να καταστήσουν ισχυρότερο το συνεταιριστικό κίνηµα, συνεργάζονται
από κοινού µεταξύ τους διαµέσου των τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και διε-
θνών δοµών τους.

Υποχρεώσεις των συνεταιρισµών για την ευρύτερη κοινότητα

Οι συνεταιρισµοί συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη της ευρύτερης κοινωνίας
στα πλαίσια κατευθύνσεων εγκεκριµένων από τα µέλη τους.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α II

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)

της 22ας Ιουλίου 2003

περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεργατικής εταιρείας 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο
308,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε στις 13 Απριλίου 1983 ψήφισµα σχετικά
µε τους συνεταιρισµούς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(4), στις 9 Ιουλίου 1987
ψήφισµα σχετικά µε τη συµβολή των συνεταιρισµών στην περιφερειακή ανάπτυ-
ξη(5), στις 26 Μαΐου 1989 ψήφισµα σχετικά µε το ρόλο των γυναικών στους
συνεταιρισµούς και τις τοπικές πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία απασχόλησης(6),
στις 11 Φεβρουαρίου 1994 ψήφισµα σχετικά µε τη συµβολή των συνεταιρισµών
στην περιφερειακή ανάπτυξη(7) και στις 18 Σεπτεµβρίου 1998 σχετικά µε το ρόλο
των συνεταιρισµών στην ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης(8).

(2) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και η βελτίωση που αυτή επιφέρει
στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση παντού στην Κοινότητα σηµαίνει ότι
όχι µόνο θα πρέπει να εξαλειφθούν τα εµπόδια του εµπορίου, αλλά και ότι οι
παραγωγικές δοµές θα πρέπει να προσαρµοστούν στην κοινοτική διάσταση. Για
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τον σκοπό αυτό είναι σηµαντικό οι επιχειρήσεις όλων των τύπων των οποίων η
δραστηριότητα δεν περιορίζεται στην ικανοποίηση αποκλειστικά τοπικών ανα-
γκών να µπορούν να σχεδιάζουν και να πραγµατοποιούν την αναδιοργάνωση
της δραστηριότητάς τους σε κοινοτική κλίµακα.

(3) Το νοµικό πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να ασκείται η επιχειρηµατική
δραστηριότητα µέσα στην Κοινότητα συνεχίζει να βασίζεται σηµαντικά στις
εθνικές νοµοθεσίες και συνεπώς δεν ανταποκρίνεται στο οικονοµικό πλαίσιο
στο οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του
άρθρου 18 της συνθήκης. Η κατάσταση αυτή αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο στη
σύσταση οµίλων εταιριών από διαφορετικά κράτη µέλη.

(4) Το Συµβούλιο θέσπισε τον κανονισµό (EK) αριθ. 2157/2001, της 8ης Οκτω-
βρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE)(9) σύµφωνα
µε τις γενικές αρχές της ανώνυµης εταιρείας. Η πράξη αυτή δεν προσιδιάζει στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συνεταιρισµών.

(5) Ο ευρωπαϊκός όµιλος οικονοµικού σκοπού (ΕΟΟΣ), όπως προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85(10), επιτρέπει στις επιχειρήσεις την από κοινού
προώθηση ορισµένων τοµέων δραστηριοτήτων µε ταυτόχρονη διατήρηση της
αυτονοµίας τους, αλλά δεν ανταποκρίνεται στις ιδιοµορφίες της συνεταιριστι-
κής επιχειρηµατικότητας.

(6) Η Κοινότητα, στην µέριµνά της να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισµού
και να προαγάγει την οικονοµική της ανάπτυξη, θα πρέπει να προσφέρει στους
συνεταιρισµούς, οι οποίοι αποτελούν µια γενικά αποδεκτή οργανωτική µορφή
σε όλα τα κράτη µέλη, κατάλληλα νοµικά µέσα, ικανά να διευκολύνουν τις δια-
συνοριακές δραστηριότητές τους. Τα Ηνωµένα Έθνη ενθάρρυναν όλες τις
κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν ένα ευµενές περιβάλλον στο οποίο οι συνεταιρι-
σµοί θα µπορούν να συµµετέχουν, µε ίσους όρους, µε άλλες µορφές επιχειρή-
σεων(11).

(7) Οι συνεταιρισµοί είναι προπάντων οµάδες προσώπων ή νοµικές οντότητες
που λειτουργούν µε βάση ιδιαίτερες αρχές που διαφέρουν από εκείνες άλλων
οικονοµικών φορέων. Σε αυτές περιλαµβάνονται η αρχή της δηµοκρατικής
διάρθρωσης και ελέγχου και η διανοµή των καθαρών κερδών της οικονοµικής
χρήσης µε βάση την ισότητα.

(8) Οι ιδιαίτερες αυτές αρχές περιλαµβάνουν κυρίως την αρχή της υπεροχής του
ατόµου η οποία εκδηλώνεται στους ειδικούς κανόνες σχετικά µε τους όρους
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εισόδου, αποχώρησης και διαγραφής των µελών. Η αρχή αυτή εκφράζεται µε
τον κανόνα της µιας ψήφου κατ’ άτοµο, που σηµαίνει ότι το δικαίωµα ψήφου
είναι προσωποπαγές, και συνεπάγεται ότι τα µέλη δεν έχουν κανένα δικαίωµα
επί του ενεργητικού του συνεταιρισµού.

(9) Οι συνεταιρισµοί έχουν εταιρικό κεφάλαιο και τα µέλη τους µπορεί να είναι
άτοµα ή επιχειρήσεις. Τα µέλη αυτά µπορεί να είναι εξ ολοκλήρου ή εν µέρει
πελάτες, εργαζόµενοι ή προµηθευτές. Ένας συνεταιρισµός που αποτελείται από
µέλη που είναι τα ίδια συνεταιριστικές επιχειρήσεις, είναι γνωστός ως “δευτε-
ρεύων” ή “δευτέρου βαθµού” συνεταιρισµός. Υπό ορισµένες προϋποθέσεις οι
συνεταιρισµοί µπορούν να περιλαµβάνουν και ένα ορισµένο ποσοστό µελών
επενδυτών που δεν είναι χρήστες, ή τρίτων που επωφελούνται της δραστηριό-
τητας ή εκτελούν εργασίες για λογαριασµό των συνεταιρισµών.

(10) Η ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (εφεξής αποκαλούµενη “SCE”) θα
πρέπει να έχει ως κύριο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των µελών της
ή/και την ανάπτυξη των οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων τους,
σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές:

- οι δραστηριότητές της θα πρέπει να έχουν ως σκοπό το αµοιβαίο όφελος των
µελών, ούτως ώστε κάθε µέλος να επωφελείται από τις δραστηριότητες της
SCE ανάλογα µε τη συµµετοχή του,

- τα µέλη της SCE θα πρέπει επίσης να είναι καταναλωτές, εργαζόµενοι ή προ-
µηθευτές ή θα πρέπει να συµµετέχουν κατ’ άλλον τρόπο στις δραστηριότη-
τες της SCE,

- ο έλεγχός της θα πρέπει να κατανέµεται δίκαια µεταξύ των µελών της, ενώ
µπορεί να επιτρέπεται µια σταθµισµένη ψηφοφορία απηχούσα την εισφορά
κάθε µέλους στη SCE,

- θα πρέπει να υφίσταται περιορισµένος τοκισµός του δανειακού κεφαλαίου
και των κεφαλαιουχικών µεριδίων,

- τα κέρδη θα πρέπει να διανέµονται ανάλογα µε τις δραστηριότητες που πραγ-
µατοποιούνται µε την SCE ή που χρησιµοποιούνται για να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες των µελών της,

- δεν θα πρέπει να υπάρχουν τεχνητά εµπόδια για την ιδιότητα του µέλους,

- το καθαρό ενεργητικό και τα αποθεµατικά θα πρέπει να διανέµονται κατά τη
λύση σύµφωνα µε την αρχή της αφιλοκερδούς διανοµής, δηλαδή σε άλλο
συνεταιριστικό φορέα που επιδιώκει παρόµοιους σκοπούς ή στόχους γενικού
ενδιαφέροντος.
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(11) Η διασυνοριακή συνεργασία των συνεταιρισµών προσκρούει επί του παρό-
ντος µέσα στην Κοινότητα σε δυσχέρειες νοµικής και διοικητικής φύσεως, οι
οποίες θα πρέπει να εξαλειφθούν σε µια αγορά χωρίς σύνορα.

(12) Η εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού νοµικού τύπου για τους συνεταιρισµούς, που
βασίζεται σε κοινές αρχές αλλά λαµβάνει υπόψη την ιδιοµορφία τους, θα τους
επιτρέψει να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τα εθνικά τους
σύνορα, στο σύνολο ή σε τµήµα του εδάφους της Κοινότητας.

(13) Ο κύριος σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι να καταστήσει δυνατή τη
σύσταση SCE από φυσικά πρόσωπα που διαµένουν σε διαφορετικά κράτη µέλη
ή από νοµικές οντότητες που έχουν συσταθεί κατά το δίκαιο διαφορετικών κρα-
τών µελών. Θα καταστήσει επίσης δυνατή τη σύσταση SCE διά συγχωνεύσεως
δύο συνεταιρισµών που προϋπάρχουν ή διά µετατροπής ενός εθνικού συνεται-
ρισµού σε SCE χωρίς προηγούµενη λύση του, εφόσον ο συνεταιρισµός αυτός
έχει την καταστατική έδρα του και την κεντρική του διοίκηση σε ένα κράτος
µέλος και εγκατάσταση ή θυγατρική σε άλλο κράτος µέλος.

(14) Λόγω του διακεκριµένου κοινοτικού χαρακτήρα της SCE, ο παρών κανονι-
σµός υιοθετεί τη λύση της “πραγµατικής έδρας” σχετικά µε τις SCE υπό την επι-
φύλαξη των νοµοθεσιών των κρατών µελών, χωρίς αυτό να προεξοφλεί τις µελ-
λοντικές επιλογές για άλλα κοινοτικά κείµενα εταιρικού δικαίου.

(15) Η χρήση του όρου κεφάλαιο στον παρόντα κανονισµό περιλαµβάνει απο-
κλειστικά το καλυφθέν κεφάλαιο, χωρίς αυτό να επηρεάζει τυχόν αδιανέµητα
κοινά περιουσιακά στοιχεία/µετοχικό κεφάλαιο στη SCE.

(16) Ο παρών κανονισµός δεν καλύπτει ορισµένους τοµείς δικαίου, όπως η
φορολογία, ο ανταγωνισµός, η πνευµατική ιδιοκτησία ή η αφερεγγυότητα.
Συνεπώς, οι διατάξεις του δικαίου των κρατών µελών και του κοινοτικού δικαί-
ου εφαρµόζονται στους εν λόγω τοµείς, καθώς και σε άλλους τοµείς που δεν
καλύπτει ο παρών κανονισµός.

(17) Οι κανόνες σχετικά µε το ρόλο των εργαζοµένων στην ευρωπαϊκή συνε-
ταιριστική εταιρία καθορίζονται στην οδηγία 2003/72/ΕΚ(12), και οι διατάξεις
αυτές αποτελούν αδιαίρετο συµπλήρωµα του παρόντος κανονισµού και πρέπει
να εφαρµόζονται συνακόλουθα.

(18) Οι εργασίες προσέγγισης των εθνικών νοµοθεσιών στο πεδίο του εταιρικού
δικαίου έχουν προχωρήσει σηµαντικά και έχει έτσι καταστεί δυνατή η κατ’ ανα-

277 ● ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:07  ™ÂÏ›‰·277



λογία παραποµπή σε ορισµένες διατάξεις του κράτους µέλους της καταστατικής
έδρας της SCE οι οποίες έχουν θεσπιστεί για τη θέση σε εφαρµογή των οδηγιών
περί εταιριών, προκειµένου περί τοµέων όπου για τη λειτουργία της SCE δεν
απαιτούνται οµοιόµορφοι κοινοτικοί κανόνες, και οι σχετικές διατάξεις είναι
πρόσφορες για τη ρύθµιση της SCE, και ιδίως:

- πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1968, περί
συντονισµού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη µέλη εκ µέρους των
εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερη παράγραφος της συνθή-
κης, για την προστασία των συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων µε
σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες(13),

- τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, περί
των ετήσιων λογαριασµών εταιριών ορισµένων µορφών(14),

- έβδοµη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, για
τους ενοποιηµένους λογαριασµούς(15),

- όγδοη οδηγία 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Απριλίου 1984, για τη
χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για το νόµιµο έλεγχο των λογιστικών
εγγράφων(16),

- ενδέκατη οδηγία 89/666/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1989,
σχετικά µε τη δηµοσιότητα των υποκαταστηµάτων που έχουν συσταθεί σε
ένα κράτος µέλος από ορισµένες µορφές εταιριών που διέπονται από το
δίκαιο άλλου κράτους(17).

(19) Οι δραστηριότητες στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, ιδίως
όσον αφορά πιστωτικά ιδρύµατα και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατέστησαν
αντικείµενο νοµοθετικών µέτρων προβλεπόµενων από τις ακόλουθες οδη-
γίες:

- οδηγία αριθ. 86/635/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 8ης ∆εκεµβρίου 1986, για
τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς των τραπεζών και λοιπών
άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων(18),

- οδηγία αριθ. 92/49/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992 για το
συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχε-
τικά µε την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής (τρίτη οδηγία για την
πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής)(19),

(20) Η παρούσα οργανωτική µορφή θα πρέπει να είναι προαιρετική,

ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ ● 278

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:07  ™ÂÏ›‰·278



ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Μορφή της SCE

1. Η σύσταση συνεταιριστικών εταιριών υπό µορφήν ευρωπαϊκής συνεταιριστι-
κής εταιρείας (SCE) είναι δυνατή στο έδαφος της Κοινότητας, σύµφωνα µε τους
όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.

2. Tο καλυφθέν κεφάλαιο της SCE διαιρείται σε µερίδια.

Ο αριθµός των µελών καθώς και το κεφάλαιο της SCE είναι µεταβλητά.

Εκτός αντίθετης διάταξης του καταστατικού της SCE κατά τη σύστασή της,
κάθε µέλος ευθύνεται µέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει καλύψει.
Όταν τα µέλη της SCE έχουν περιορισµένη ευθύνη η επωνυµία της SCE φέρει
τις λέξεις: “περιορισµένης ευθύνης”.

3. Μια SCE έχει ως κύριο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των µελών
ή/και την ανάπτυξη των οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων τους,
ιδίως µε τη σύναψη συµφωνιών µε τα µέλη για την προµήθεια αγαθών ή υπη-
ρεσιών ή την εκτέλεση εργασιών τις οποίες διενεργεί η SCE ή αναθέτει τη διε-
ξαγωγή τους. Μια SCE µπορεί επίσης να έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των
αναγκών των µελών της µε προώθηση, κατά τα ως άνω οριζόµενα, της συµµε-
τοχής τους στις οικονοµικές δραστηριότητες µιας ή περισσοτέρων SCE ή/και
εθνικών συνεταιρισµών. Μια SCE µπορεί να διενεργεί τις δραστηριότητές της
µέσω θυγατρικής της.

4. Μια SCE δεν µπορεί να επεκτείνει τα ωφελήµατα των δραστηριοτήτων της
σε µη µέλη ή να επιτρέπει τη συµµετοχή µη µελών στις δραστηριότητές της,
εκτός αν το καταστατικό της ορίζει διαφορετικά.

5. Μια SCE έχει νοµική προσωπικότητα.

6. Ο ρόλος των εργαζοµένων σε µια SCE διέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας
2003/72/ΕΚ.
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Άρθρο 2

Σύσταση

1. Μια SCE µπορεί να συσταθεί:

- από πέντε τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, τα οποία διαµένουν σε δύο τουλά-
χιστον κράτη µέλη,

- από πέντε τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα και εταιρίες κατά την έννοια του
άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης, καθώς και άλλες νοµικές οντότη-
τες δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συσταθείσες σύµφωνα µε το δίκαιο ενός
κράτους µέλους, εφόσον, αντιστοίχως, διαµένουν σε δύο τουλάχιστον δια-
φορετικά κράτη µέλη ή διέπονται από το δίκαιο δύο τουλάχιστον διαφορετι-
κών κρατών µελών,

- από εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης
και άλλες νοµικές οντότητες δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου συσταθείσες
σύµφωνα µε το δίκαιο ενός κράτους µέλους, που διέπονται από το δίκαιο
τουλάχιστον δύο διαφορετικών κρατών µελών,

- µε συγχώνευση συνεταιρισµών που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το δίκαιο
ενός κράτους µέλους και έχουν την καταστατική έδρα τους και την κεντρική
τους διοίκηση στην Κοινότητα, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον δύο από αυτούς
διέπονται από το δίκαιο δύο διαφορετικών κρατών µελών,

- µε µετατροπή συνεταιρισµού που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το δίκαιο ενός
κράτους µέλους και έχει την καταστατική του έδρα και την κεντρική του
διοίκηση στην Κοινότητα αν έχει, από διετίας τουλάχιστον, εγκατάσταση ή
θυγατρική υπαγόµενη στο δίκαιο άλλου κράτους µέλους.

2. Ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει ότι µια νοµική οντότητα που δεν έχει
την κεντρική της διοίκηση στην Κοινότητα µπορεί να συµµετάσχει στη σύστα-
ση µιας SCE εφόσον έχει συσταθεί σύµφωνα µε το δίκαιο κράτους µέλους, έχει
την καταστατική έδρα της στο εν λόγω κράτος µέλος και διατηρεί πραγµατικό
και συνεχή δεσµό µε την οικονοµία κράτους µέλους.

Άρθρο 3

Ελάχιστο κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο µιας SCE εκφράζεται σε εθνικό νόµισµα. Το κεφάλαιο µιας SCE
που έχει την καταστατική της έδρα εκτός της ζώνης ευρώ µπορεί επίσης να
εκφράζεται σε ευρώ.
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2. Το καλυφθέν κεφάλαιο ανέρχεται σε τουλάχιστον 30.000 ευρώ.

3. Η νοµοθεσία κράτους µέλους η οποία προβλέπει υψηλότερο καλυφθέν κεφά-
λαιο για νοµικές οντότητες που ασκούν ορισµένα είδη δραστηριοτήτων, διέπει
και τις SCE που έχουν την καταστατική έδρα τους στο εν λόγω κράτος µέλος.

4. Το καταστατικό ορίζει ένα ποσό πέραν του οποίου το καλυφθέν κεφάλαιο δεν
µπορεί να µειωθεί µε την επιστροφή µεριδίων των µελών τα οποία παύουν να
είναι µέλη της SCE. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να είναι κατώτερο του ποσού που
ορίζεται στην παράγραφο 2. Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 16, για
την άσκηση του δικαιώµατος επιστροφής των µεριδίων των µελών τα οποία
παύουν να είναι µέλη της SCE, αναστέλλεται εάν η επιστροφή συνεπάγεται τη
µείωση του καλυφθέντος κεφαλαίου κάτω του προβλεποµένου ορίου.

5. Το κεφάλαιο µπορεί να αυξηθεί µε διαδοχικές καταβολές των µελών ή µε την
είσοδο νέων µελών και να µειωθεί µε ολική ή τµηµατική ανάληψη των εισφο-
ρών, υπό την επιφύλαξη εφαρµογής της παραγράφου 4.

Οι µεταβολές του κεφαλαίου δεν απαιτούν τροποποίηση του καταστατικού ούτε
διατυπώσεις δηµοσιότητας.

Άρθρο 4

Κεφάλαιο της SCE

1. Το καλυφθέν κεφάλαιο µιας SCE αντιπροσωπεύεται από τα µερίδια των
µελών εκφραζόµενα στο εθνικό νόµισµα. Τα µερίδια µιας SCE η καταστατική
έδρα της οποίας ευρίσκεται εκτός της ζώνης ευρώ, µπορούν να εκφράζονται και
σε ευρώ. Είναι δυνατόν να εκδίδονται διάφορες κατηγορίες µεριδίων.

Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι οι διάφορες κατηγορίες µεριδίων παρέχουν
διαφορετικά δικαιώµατα όσον αφορά τη διανοµή πλεονάσµατος. Τα µερίδια που
παρέχουν τα ίδια δικαιώµατα αποτελούν µια κατηγορία.

2. Το κεφάλαιο απαρτίζεται από περιουσιακά στοιχεία δεκτικά αποτιµήσεως.
∆εν εκδίδονται µερίδια σε αντάλλαγµα υπόσχεσης εκτέλεσης έργου ή παροχής
υπηρεσιών.

3. Τα µερίδια είναι ονοµαστικά. Η ονοµαστική αξία είναι ίδια για κάθε κατηγο-
ρία µεριδίων και ορίζεται στο καταστατικό. ∆εν επιτρέπεται η έκδοση µεριδίων
υπό το άρτιο.
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4. Η αξία των µεριδίων που εκδίδονται σε αντάλλαγµα των χρηµατικών εισφο-
ρών καταβάλλεται κατά 25 % τουλάχιστον της ονοµαστικής τους αξίας την
ηµέρα της κάλυψης του κεφαλαίου. Το υπόλοιπο καταβάλλεται το αργότερο
µέσα σε πέντε χρόνια, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει βραχύτερο διάστηµα.

5. Η αξία των µεριδίων που εκδίδονται σε αντάλλαγµα εισφορών σε είδος κατα-
βάλλεται ολοσχερώς κατά την ηµέρα της κάλυψης του κεφαλαίου.

6. Το δίκαιο των ανωνύµων εταιρειών που εφαρµόζεται στο κράτος µέλος της
καταστατικής έδρας της SCE, όσον αφορά το διορισµό εµπειρογνωµόνων και
την αποτίµηση των εισφορών κατά οποιονδήποτε τρόπο πλην της χρηµατικής,
έχει εφαρµογή κατ’ αναλογίαν και στις SCE.

7. Το καταστατικό ορίζει τον ελάχιστο αριθµό µεριδίων των οποίων η κάλυψη
απαιτείται για την εγγραφή µέλους. Εάν προβλέπει ότι η πλειοψηφία στις γενι-
κές συνελεύσεις σχηµατίζεται από µέλη που είναι φυσικά πρόσωπα και ότι απαι-
τείται κάλυψη κεφαλαίου για τη συµµετοχή µελών στη δραστηριότητα της SCE,
δεν µπορεί να επιβάλει για την είσοδο µέλους την κάλυψη περισσοτέρων του
ενός µεριδίου.

8. Το ύψος του κεφαλαίου κατά το κλείσιµο της χρήσεως καθώς και η µεταβο-
λή του σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση διαπιστώνονται µε την απόφαση
της ετήσιας γενικής συνέλευσης για τους λογαριασµούς της οικονοµικής χρή-
σης.

Ύστερα από πρόταση του διοικητικού ή του διευθυντικού οργάνου, το καλυφθέν
κεφάλαιο µπορεί να αυξηθεί µε ενσωµάτωση σ’ αυτό του συνόλου ή µέρους των
δεκτικών διανοµής αποθεµατικών µετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης,
µε την απαρτία και την πλειοψηφία που απαιτούνται για την τροποποίηση του
καταστατικού. Τα νέα µερίδια διανέµονται στα µέλη ανάλογα µε το ποσοστό
συµµετοχής τους στο προηγούµενο κεφάλαιο.

9. Η ονοµαστική αξία των µεριδίων µπορεί να αυξηθεί µε συγκέντρωση των
εκδοθέντων µεριδίων. Εφόσον η αύξηση αυτή απαιτεί πρόσκληση καταβολής
συµπληρωµατικών εισφορών των µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του κατα-
στατικού, η γενική συνέλευση αποφασίζει µε την απαρτία και την πλειοψηφία
που απαιτούνται για την τροποποίηση του καταστατικού.

10. Η ονοµαστική αξία των µεριδίων µπορεί να µειωθεί µε διαίρεση των εκδο-
θέντων µεριδίων.
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11. Κατά τα οριζόµενα στο καταστατικό και µε τη συγκατάθεση είτε της γενικής
συνέλευσης είτε του διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου, τα µερίδια είναι µετα-
βιβάσιµα ή διαπραγµατεύσιµα σε µέλος ή σε οποιονδήποτε αποκτά την ιδιότη-
τα του µέλους.

12. Απαγορεύεται η εκ µέρους της SCE εγγραφή για απόκτηση, η αγορά και η
ενεχυρίαση ιδίων µεριδίων, είτε απ’ ευθείας είτε µέσω προσώπου που ενεργεί
επ’ ονόµατί του αλλά για λογαριασµό της SCE.

Εντούτοις, η ενεχυρίαση µεριδίων επιτρέπεται για τις τρέχουσες πράξεις των
SCE που είναι πιστωτικά ιδρύµατα.

Άρθρο 5

Καταστατικό

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ο όρος “καταστατικό της SCE”
καλύπτει τόσο την ιδρυτική πράξη όσο και, εφόσον αποτελεί χωριστή πράξη, το
καθαυτό καταστατικό της SCE.

2. Τα ιδρυτικά µέλη καταρτίζουν το καταστατικό της SCE σύµφωνα µε τις περί
συστάσεως συνεταιρισµών διατάξεις της νοµοθεσίας του κράτους µέλους της
καταστατικής έδρας της SCE. Το καταστατικό καταρτίζεται εγγράφως και υπο-
γράφεται από τα ιδρυτικά µέλη.

3. Η νοµοθεσία περί προληπτικού ελέγχου των υπό σύσταση ανωνύµων εται-
ρειών, που εφαρµόζεται στο κράτος µέλος της καταστατικής έδρας της SCE,
εφαρµόζεται κατ’ αναλογία και στον έλεγχο κατά τη σύσταση της SCE.

4. Το καταστατικό της SCE περιλαµβάνει τουλάχιστον:

- την επωνυµία της οποίας προηγείται ή έπεται η συντοµογραφία “SCE” και,
ενδεχοµένως, οι λέξεις “περιορισµένης ευθύνης”,

- το σκοπό της SCE,

- το ονοµατεπώνυµο των φυσικών προσώπων και την επωνυµία, το σκοπό και
την έδρα των οντοτήτων που είναι ιδρυτικά µέλη της SCE,

- τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας της SCE,

- τις προϋποθέσεις και διαδικασίες εισόδου, διαγραφής και αποχώρησης των
µελών,

- τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µελών και, αν συντρέχει περίπτωση,
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τις διάφορες κατηγορίες τους, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
κάθε κατηγορίας,

- την ονοµαστική αξία των καλυφθέντων µεριδίων, καθώς και το ύψος του
καλυφθέντος κεφαλαίου και µνεία ότι το κεφάλαιο είναι µεταβλητό,

- τους ειδικούς κανόνες σχετικά µε το ποσό που αφαιρείται από το πλεόνασµα
χρήσεως για να προστεθεί, αν απαιτείται, στο νόµιµο αποθεµατικό,

- τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες των µελών καθενός από τα όργανα που
ασκούν διοίκηση,

- τις προϋποθέσεις ανάδειξης και ανάκλησης των µελών των οργάνων αυτών,

- τους κανόνες πλειοψηφίας και απαρτίας,

- τη διάρκεια ύπαρξης της εταιρίας, όταν είναι περιορισµένης διάρκειας.

Άρθρο 6

Καταστατική έδρα

Η καταστατική έδρα της SCE βρίσκεται εντός της Κοινότητας, στο ίδιο κράτος
µέλος µε την κεντρική της διοίκηση. Κράτος µέλος µπορεί, επιπροσθέτως, να
επιβάλει σε SCE καταχωρηµένη στο έδαφός του την υποχρέωση να έχει την
κεντρική της διοίκηση και την καταστατική της έδρα στον ίδιο τόπο.

Άρθρο 7

Μεταφορά της καταστατικής έδρας

1. Η καταστατική έδρα µιας SCE µπορεί να µεταφερθεί σε άλλο κράτος µέλος
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 16. Η µεταφορά δεν συνεπάγεται λύση της
SCE ούτε δηµιουργία νέου νοµικού προσώπου.

2. Το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο καταρτίζει πρόταση µεταφοράς, η οποία
δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 12, µε την επιφύλαξη οιωνδήποτε άλλων
πρόσθετων µορφών δηµοσιότητας που προβλέπονται από το κράτος µέλος της
καταστατικής έδρας της SCE. Η πρόταση αυτή αναφέρει την επωνυµία, την
καταστατική έδρα και τον αριθµό µητρώου της SCE και περιλαµβάνει:

α) την καταστατική έδρα που προτείνεται για την SCE·

β) το καταστατικό που προτείνεται για την SCE, συµπεριλαµβανοµένης ενδε-
χοµένως της νέας εταιρικής επωνυµίας της·

γ) το χρονοδιάγραµµα που προτείνεται για τη µεταφορά·
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δ) όλες τις δυνατές συνέπειες της µεταφοράς όσον αφορά το ρόλο των εργαζο-
µένων·

ε) όλα τα δικαιώµατα που προβλέπονται για την προστασία των µελών, των
πιστωτών και των κατόχων άλλων δικαιωµάτων·

3. Το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο καταρτίζει έκθεση στην οποία εξηγού-
νται και αιτιολογούνται οι νοµικές και οικονοµικές πτυχές της µεταφοράς,
καθώς και οι επιπτώσεις της όσον αφορά την απασχόληση, και εξηγούνται οι
συνέπειες της µεταφοράς για τα µέλη, τους πιστωτές, τους εργαζόµενους και
τους κατόχους άλλων δικαιωµάτων.

4. Επί έναν τουλάχιστον µήνα πριν από τη γενική συνέλευση που καλείται να
αποφανθεί για τη µεταφορά, τα µέλη, οι πιστωτές και οι κάτοχοι άλλων δικαιω-
µάτων της SCE, καθώς και κάθε άλλη οντότητα που δύναται, σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία, να ασκήσει αυτό το δικαίωµα, δικαιούνται να εξετάζουν,
στην καταστατική έδρα της SCE, την πρόταση µεταφοράς και την έκθεση την
καταρτιζόµενη βάσει της παραγράφου 3, καθώς και να λαµβάνουν δωρεάν αντί-
γραφα των εν λόγω εγγράφων, κατόπιν αιτήσεως.

5. Κάθε µέλος που αντιτάχθηκε στην απόφαση µεταφοράς στη γενική συνέλευ-
ση ή σε τοµεακή ή τµηµατική συνέλευση µπορεί, εντός προθεσµίας δύο µηνών
από την απόφαση της γενικής συνέλευσης, να δηλώνει ότι αποχωρεί. Η απώλεια
της ιδιότητας του µέλους επέρχεται στο τέλος της εταιρικής χρήσης κατά την
οποία καταχωρήθηκε η αποχώρηση· η µεταφορά δεν παράγει αποτελέσµατα
έναντι του µέλους αυτού. Η αποχώρηση γεννά αξίωση επιστροφής των µεριδίων
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 4 και του άρθρου 16.

6. Η απόφαση περί µεταφοράς δεν λαµβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο µήνες από
τη δηµοσίευση της πρότασης. Η απόφαση λαµβάνεται υπό τους όρους που προ-
βλέπονται στο άρθρο 62 παράγραφος 4.

7. Πριν η αρµόδια αρχή εκδώσει το πιστοποιητικό το οποίο αναφέρει η παρά-
γραφος 8, η SCE οφείλει να αποδείξει ότι, σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της που
γεννήθηκαν πριν από τη δηµοσίευση της πρότασης µεταφοράς, τα συµφέροντα
των πιστωτών και των λοιπών δικαιούχων έναντι της SCE (περιλαµβανοµένων
των δηµόσιων οντοτήτων), προστατεύονται επαρκώς σύµφωνα µε τις διατάξεις
που προβλέπονται από το κράτος µέλος στο οποίο ευρίσκεται η καταστατική
έδρα της SCE προ της µεταφοράς.

Ένα κράτος µέλος µπορεί να επεκτείνει την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου στις
υποχρεώσεις που γεννώνται ή ενδέχεται να γεννηθούν προ της µεταφοράς.
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Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη εφαρµογής
στις SCE της εθνικής νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε την ικανοποί-
ηση ή την εξασφάλιση των απαιτήσεων δηµόσιων οντοτήτων.

8. Στο κράτος µέλος της καταστατικής έδρας της SCE, δικαστήριο, συµβολαιο-
γράφος ή άλλη αρµόδια αρχή χορηγεί πιστοποιητικό µε το οποίο βεβαιώνεται
ότι έχουν εκτελεσθεί οι πράξεις και οι διατυπώσεις που πρέπει να εκτελεστούν
προ της µεταφοράς.

9. Η νέα καταχώρηση πραγµατοποιείται µόνον κατόπιν προσκοµίσεως του
πιστοποιητικού που αναφέρεται στην παράγραφο 8 και εφόσον αποδεικνύεται
ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι αναγκαίες διατυπώσεις για την καταχώρηση στο
κράτος της νέας καταστατικής έδρας.

10. Η µεταφορά της καταστατικής έδρας µιας SCE, καθώς και η συνακόλουθη
τροποποίηση του καταστατικού, παράγουν αποτελέσµατα από την ηµεροµηνία
καταχώρησης της SCE στο µητρώο της νέας καταστατικής έδρας, σύµφωνα µε
το άρθρο 11 παράγραφος 1.

11. Όταν η νέα καταχώρηση της SCE πραγµατοποιηθεί, το µητρώο της νέας
καταχώρησης κοινοποιεί την καταχώρηση στο µητρώο της παλαιάς καταχώρη-
σης. Η διαγραφή της παλαιάς καταχώρησης διενεργείται µόνον κατόπιν παρα-
λαβής της κοινοποίησης αυτής και όχι προηγουµένως.

12. Η νέα καταχώρηση και η διαγραφή της παλαιάς καταχώρησης δηµοσιεύο-
νται στα οικεία κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 12.

13. Η νέα καταστατική έδρα της αντιτάσσεται έναντι τρίτων από τη δηµοσίευ-
ση της νέας καταχώρησης της SCE. Εντούτοις, εφόσον η δηµοσίευση της δια-
γραφής της SCE από τα µητρώα της προηγούµενης έδρας δεν έχει γίνει, οι τρί-
τοι µπορούν να εξακολουθήσουν να επικαλούνται την προηγούµενη έδρα της
SCE, εφόσον η τελευταία δεν αποδεικνύει ότι οι τρίτοι γνώριζαν τη νέα κατα-
στατική έδρα.

14. Η νοµοθεσία ενός κράτους µέλους µπορεί να προβλέπει, όσον αφορά τις
SCE που είναι καταχωρηµένες στο κράτος αυτό, ότι η µεταφορά της καταστα-
τικής έδρας, η οποία θα επέφερε µεταβολή του εφαρµοστέου δικαίου, δεν ισχύ-
ει εάν εντός της αναφερόµενης στην παράγραφο 6 δίµηνης προθεσµίας, µια
αρµόδια αρχή του εν λόγω κράτους µέλους αντιταχθεί στη µεταφορά. Η εν λόγω
αρχή µπορεί να αντιταχθεί µόνο για λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
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Όταν µια SCE υπόκειται στην εποπτεία εθνικής εποπτεύουσας αρχής του χρη-
µατοπιστωτικού τοµέα σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες, η εν λόγω αρχή έχει
επίσης το δικαίωµα να αντιτάσσεται στη µεταβολή της καταστατικής έδρας.

Η αντίθεση αυτή προσβάλλεται ενώπιον δικαστικής αρχής.

15. Μια SCE σε σχέση µε την οποία έχουν κινηθεί διαδικασίες λύσης, περιλαµ-
βανοµένης της εκούσιας λύσης, εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας, αναστολής πλη-
ρωµών ή άλλες ανάλογες διαδικασίες δεν δύναται να µεταφέρει την καταστατι-
κή έδρα της.

16. Μια SCE η οποία έχει µεταφέρει την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος
µέλος θεωρείται, όσον αφορά κάθε διαφορά εγερθείσα πριν από τη µεταφορά
όπως καθορίζεται στην παράγραφο 10, ότι έχει την καταστατική της έδρα στο
κράτος µέλος όπου ήταν καταχωρηµένη πριν τη µεταφορά, ακόµη και αν η SCE
ενάγεται µετά τη µεταφορά.

Άρθρο 8

Εφαρµοστέο δίκαιο

1. Μια SCE διέπεται:

α) από τον παρόντα κανονισµό·

β) εφόσον το επιτρέπει ρητά ο παρών κανονισµός, από τις διατάξεις του κατα-
στατικού της·

γ) σε θέµατα που δεν ρυθµίζει ο παρών κανονισµός ή, σε θέµατα που τα ρυθ-
µίζει εν µέρει, όσον αφορά τις πτυχές που δεν καλύπτονται από τον παρόντα
κανονισµό από:

i) τις νοµοθετικές διατάξεις που θεσπίζουν τα κράτη µέλη προς εφαρµο-
γή κοινοτικών µέτρων που αφορούν ειδικά τις SCE·

ii) τις νοµοθετικές διατάξεις των κρατών µελών που έχουν εφαρµογή σε
συνεταιρισµό ο οποίος έχει συσταθεί σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους
µέλους της καταστατικής έδρας της SCE·

iii) τις διατάξεις του καταστατικού, υπό τις αυτές προϋποθέσεις που απαι-
τούνται και για την εφαρµογή τους επί συνεταιρισµών που έχουν συστα-
θεί κατά το δίκαιο του κράτους µέλους της καταστατικής έδρας της
SCE.
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2. Εάν η εθνική νοµοθεσία προβλέπει ειδικές διατάξεις ή/και περιορισµούς για
τη φύση της δραστηριότητας µιας SCE ή έλεγχο εποπτεύουσας αρχής, η νοµο-
θεσία αυτή εφαρµόζεται πλήρως στη SCE.

Άρθρο 9

Αρχή της µη διάκρισης

Με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισµού, µια SCE τυγχάνει σε κάθε κράτος
µέλος της αυτής µεταχείρισης µε συνεταιρισµό ο οποίος έχει συσταθεί σύµφω-
να µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους της καταστατικής έδρας της SCE.

Άρθρο 10

Στοιχεία εγγράφων

1. Η νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών, που εφαρµόζεται στο κράτος µέλος
της καταστατικής έδρας µιας SCE, όσον αφορά το περιεχόµενο των επιστολών
και εγγράφων προς τρίτους έχει κατ’ αναλογίαν εφαρµογή και στην SCE. Της
επωνυµίας της SCE προηγείται ή έπεται η συντοµογραφία “SCE” και, κατά
περίπτωση, οι λέξεις “περιορισµένης ευθύνης”.

2. Mόνον οι SCE µπορούν να περιλάβουν το διακριτικό “SCE” πριν ή µετά την
επωνυµία τους για τον προσδιορισµό της νοµικής τους µορφής.

3. Ωστόσο, εταιρείες και άλλες νοµικές οντότητες που έχουν καταχωρηθεί σε
κράτος µέλος πριν από την ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος κανονι-
σµού και στην επωνυµία των οποίων υπάρχει το διακριτικό “SCE”, δεν οφεί-
λουν να τροποποιήσουν την επωνυµία τους.

Άρθρο 11

Καταχώρηση και απαιτήσεις δηµοσιότητας

1. Κάθε SCE καταχωρείται στο κράτος µέλος στο οποίο έχει την καταστατική
έδρα της, σε µητρώο που ορίζεται από το δίκαιο του εν λόγω κράτους µέλους,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών.

2. Μια SCE δύναται να καταχωρηθεί µόνον εάν έχει συναφθεί συµφωνία για τις
ρυθµίσεις σχετικά µε το ρόλο των εργαζοµένων σε αυτήν, σύµφωνα µε το άρθρο
4 της οδηγίας 2003/72/ΕΚ, ή έχει ληφθεί απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 3
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παράγραφος 6 της οδηγίας, ή έχει λήξει η περίοδος των διαπραγµατεύσεων σύµ-
φωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας χωρίς να συναφθεί συµφωνία.

3. Για να µπορεί µια SCE που έχει συσταθεί διά συγχωνεύσεως να καταχωρηθεί
σε κράτος µέλος που έχει κάνει χρήση της δυνατότητας του άρθρου 7 παράγρα-
φος 3 της οδηγίας 2003/72/ΕΚ, πρέπει να έχει συναφθεί συµφωνία, σύµφωνα µε
το άρθρο 4 της οδηγίας, για τις ρυθµίσεις σχετικά µε το ρόλο των εργαζοµένων,
συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής, ή να µην υπαγόταν κανείς από τους
συµµετέχοντες συνεταιρισµούς σε κανόνες συµµετοχής πριν από την καταχώ-
ρηση της SCE.

4. Το καταστατικό της SCE πρέπει πάντα να συνάδει προς τις υφιστάµενες ρυθ-
µίσεις για το ρόλο των εργαζοµένων. Εάν νέες ρυθµίσεις που καθορίστηκαν
σύµφωνα µε την οδηγία 2003/72/ΕΚ προσκρούουν στο υφιστάµενο καταστατι-
κό, το καταστατικό τροποποιείται δεόντως.

Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι το διευθυντι-
κό ή διοικητικό όργανο της SCE δικαιούται να τροποποιήσει το καταστατικό
χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση της γενικής συνέλευσης.

5. Η νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών που εφαρµόζεται στο κράτος µέλος
της καταστατικής έδρας της SCE, όσον αφορά τις απαιτήσεις δηµοσιότητας των
εγγράφων και των στοιχείων τους έχει κατ’ αναλογίαν εφαρµογή και στη SCE.

Άρθρο 12

∆ηµοσιότητα των εγγράφων στα κράτη µέλη

1. Τα έγγραφα και τα στοιχεία τα σχετικά µε τη SCE, που υπόκεινται σε διατυ-
πώσεις δηµοσιότητας δυνάµει του παρόντος κανονισµού, δηµοσιεύονται µε τις
διαδικασίες που προβλέπονται από τη νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών του
κράτους µέλους της καταστατικής έδρας της SCE.

2. Οι εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρµογή της οδηγίας
89/666/ΕΟΚ εφαρµόζονται στα υποκαταστήµατα µιας SCE που έχουν ιδρυθεί
σε κράτος µέλος εκτός του κράτους της καταστατικής έδρας του. Ωστόσο, τα
κράτη µέλη δύνανται να θεσπίζουν εξαιρέσεις από τις εθνικές διατάξεις εφαρ-
µογής της εν λόγω οδηγίας προκειµένου να ληφθεί υπόψη η ιδιοµορφία των
συνεταιρισµών.
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Άρθρο 13

∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Η καταχώρηση µιας SCE στα οικεία µητρώα και η διαγραφή καταχώρησης
δηµοσιεύονται προς ενηµέρωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µετά τη δηµοσίευση που γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 12. Η ανακοί-
νωση αυτή περιλαµβάνει την επωνυµία, τον αριθµό, την ηµεροµηνία και τον
τόπο καταχώρησης της SCE, την ηµεροµηνία, τον τόπο και τον τίτλο της δηµο-
σίευσης, καθώς και την καταστατική έδρα και τον τοµέα δραστηριότητας της
SCE.

2. Για τη µεταφορά της καταστατικής έδρας µιας SCE υπό τους όρους που προ-
βλέπονται στο άρθρο 7, δηµοσιεύεται ανακοίνωση που περιλαµβάνει τα στοι-
χεία της παραγράφου 1, καθώς και τα σχετικά µε τη νέα καταχώρηση.

3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται στην Υπηρε-
σία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός µηνός από την
αναφερόµενη στο άρθρο 12 παράγραφος 1 δηµοσίευση.

Άρθρο 14

Είσοδος µέλους

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχείο β), για την είσοδο
µέλους στη SCE απαιτείται έγκριση του διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου.
Οι αρνητικές αποφάσεις µπορούν να προσβληθούν ενώπιον της γενικής συνέ-
λευσης που συνέρχεται µετά την αίτηση εισόδου.

Εφόσον το επιτρέπει η νοµοθεσία του κράτους µέλους της καταστατικής έδρας
της SCE, το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι πρόσωπα που δεν έχουν πρόθεση
να χρησιµοποιήσουν ή να παράγουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες της SCE, µπο-
ρούν να γίνουν δεκτά ως µέλη επενδυτές (µη χρήστες). Στην περίπτωση αυτή,
για την είσοδο µέλους απαιτείται έγκριση της γενικής συνέλευσης ή άλλου
οργάνου εξουσιοδοτηµένου προς τούτο από τη γενική συνέλευση ή από το κατα-
στατικό.

Μέλη τα οποία είναι νοµικές οντότητες θεωρείται ότι έχουν την ιδιότητα του
χρήστη κατ’ εκπροσώπηση των µελών τους, µε την προϋπόθεση ότι είναι χρή-
στες τα µέλη τους που είναι φυσικά πρόσωπα.
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Αν το καταστατικό δεν ορίζει άλλως, µέλη της SCE µπορούν να γίνουν φυσικά
πρόσωπα ή νοµικές οντότητες.

2. Το καταστατικό µπορεί να εξαρτά την είσοδο από άλλους όρους, και ιδίως:

- από την κάλυψη ενός ορισµένου τµήµατος κεφαλαίου,

- από όρους σχετικούς µε το σκοπό της SCE.

3. Εφόσον το προβλέπει το καταστατικό, είναι δυνατό να απευθύνονται στα
µέλη αιτήσεις συµπληρωµατικής συµµετοχής στο κεφάλαιο.

4. Στην καταστατική έδρα της εταιρείας τηρείται αλφαβητικός κατάλογος όλων
των µελών, µε µνεία της διεύθυνσής τους, του αριθµού και, εφόσον χρειάζεται,
της κατηγορίας των µεριδίων που κατέχουν. Ο έχων άµεσο έννοµο συµφέρον
µπορεί να συµβουλευθεί τον κατάλογο αυτό και να λάβει αντίγραφο ή απόσπα-
σµα καταβάλλοντας τίµηµα που δεν υπερβαίνει τη σχετική διοικητική δαπάνη.

5. Οι πράξεις που συνεπάγονται τροποποίηση της συµµετοχής στο κεφάλαιο και
της κατανοµής του, ή της αύξησης ή της µείωσής του, σηµειώνονται στον κατά-
λογο των µελών που προβλέπεται στην παράγραφο 4, το αργότερο εντός µηνός
από την τροποποίηση.

6. Οι πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 παράγουν αποτελέσµατα,
τόσο έναντι της SCE όσο και έναντι των τρίτων που έχουν άµεσο έννοµο συµ-
φέρον, µόνον αφού γίνει η σχετική σηµείωση στον κατάλογο που προβλέπεται
στην παράγραφο 4.

7. Στα µέλη που το ζητούν, χορηγείται γραπτή βεβαίωση για τη σηµείωση της
τροποποίησης.

Άρθρο 15

Απώλεια της ιδιότητας του µέλους

1. Απώλεια της ιδιότητας του µέλους επέρχεται:

- δι’ αποχωρήσεως,

- δι’ αποβολής, εάν το µέλος προέβη σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών
του ή σε ενέργειες αντίθετες προς το συµφέρον της SCE,

- εφόσον το επιτρέπει το καταστατικό, δια µεταβιβάσεως όλων των κατεχοµέ-
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νων µεριδίων, σε άλλο µέλος ή σε φυσικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που
καθίσταται µέλος,

- λόγω λύσεως, προκειµένου για µέλος που δεν είναι φυσικό πρόσωπο,

- λόγω πτωχεύσεως,

- λόγω θανάτου,

- και στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό ή η περί συνεταιρισµών
νοµοθεσία του κράτους µέλους της καταστατικής έδρας της SCE.

2. Τα µειοψηφίσαντα µέλη τα οποία, κατά τη γενική συνέλευση, αντιτάχθηκαν
σε τροποποίηση του καταστατικού σύµφωνα µε την οποία :

i) επιβάλλονται νέες υποχρεώσεις σε θέµατα πληρωµών ή άλλων παροχών, ή

ii) επεκτείνονται ουσιωδώς οι υπάρχουσες υποχρεώσεις των µελών, ή

iii)παρατείνεται πέραν της πενταετίας η προθεσµία αναγγελίας της αποχώρησης
από την SCE, µπορούν, εντός προθεσµίας δύο µηνών από την ηµεροµηνία
της αποφάσεως της γενικής συνέλευσης, να δηλώσουν ότι αποχωρούν από
την SCE.

Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους επέρχεται στο τέλος της εταιρικής χρήσης,
εάν πρόκειται για τις περιπτώσεις i) και ii) του πρώτου εδαφίου, και στο τέλος της
προθεσµίας αναγγελίας, εάν πρόκειται για την περίπτωση iii) του πρώτου εδαφί-
ου. Η τροποποίηση του καταστατικού δεν παράγει αποτελέσµατα έναντι του
µέλους αυτού. Η αποχώρηση γεννά δικαίωµα επιστροφής των µεριδίων υπό τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και στο άρθρο 16.

3. Ένα µέλος αποβάλλεται µε απόφαση του διοικητικού ή διευθυντικού οργά-
νου, αφού προηγουµένως εκθέσει τις απόψεις του. Το µέλος δικαιούται να προ-
σβάλει την περί αποβολής απόφαση ενώπιον της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 16

Περιουσιακά δικαιώµατα των µελών σε περίπτωση αποχώρησης ή αποβολής

1. Πλην των περιπτώσεων µεταβίβασης µεριδίων και µε την επιφύλαξη των δια-
τάξεων του άρθρου 3, η απώλεια της ιδιότητας του µέλους γεννά δικαίωµα επι-
στροφής του µεριδίου του στο καλυφθέν κεφάλαιο, µειωµένου κατά την αναλο-
γία των ζηµιών που καταλογίζονται στο κεφάλαιο της SCE.
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2. Τα ποσά που αφαιρούνται δυνάµει της παραγράφου 1 υπολογίζονται σε
συνάρτηση µε τον ισολογισµό της χρήσης κατά την οποία γεννάται το δικαίωµα
επιστροφής των µεριδίων.

3. Το καταστατικό ορίζει τις διαδικασίες και προϋποθέσεις άσκησης του δικαι-
ώµατος αποχώρησης και τάσσει το πολύ τριετή προθεσµία επιστροφής της αξίας
των µεριδίων. Πάντως, η SCE δεν υποχρεούται σε επιστροφή προ της παρόδου
εξαµήνου από την έγκριση του ισολογισµού µετά την απώλεια της ιδιότητας του
µέλους.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 τυγχάνουν εφαρµογής και σε περίπτωση επιστρο-
φής µέρους µόνο των µεριδίων τα οποία κατέχει µέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΣΥΣΤΑΣΗ

Τµήµα 1

Γενικά

Άρθρο 17

Εφαρµοστέο δίκαιο κατά την σύσταση

1. Υπό την επιφύλαξη του παρόντος κανονισµού, η σύσταση της SCE διέπεται
από τη νοµοθεσία περί συνεταιρισµών του κράτους µέλους της καταστατικής
έδρας της SCE.

2. Η καταχώρηση µιας SCE υπόκειται σε διατυπώσεις δηµοσιότητας σύµφωνα
µε το άρθρο 12.

Άρθρο 18

Νοµική προσωπικότητα

1. Μια SCE αποκτά νοµική προσωπικότητα την ηµέρα καταχώρησής της στο
κράτος µέλος στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα, στο µητρώο το οποίο
έχει ορίσει αυτό το κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1.

2. Σε περίπτωση διενέργειας πράξεων εξ ονόµατος µιας SCE πριν από την κατ’
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άρθρο 11 καταχώρησή της και εάν η SCE δεν αναλάβει, µετά την καταχώρηση,
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τέτοιες πράξεις, τα φυσικά πρόσωπα, εται-
ρείες ή άλλες νοµικές οντότητες που τις έχουν εκτελέσει καθίστανται εις ολό-
κληρον και απεριορίστως υπεύθυνες γι’ αυτές, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµ-
φωνία.

Τµήµα 2

Σύσταση διά συγχωνεύσεως

Άρθρο 19

∆ιαδικασίες σύστασης διά συγχωνεύσεως

Μια SCE µπορεί να συσταθεί διά συγχωνεύσεως σύµφωνα µε:

-  τη διαδικασία συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως,

-   τη διαδικασία συγχωνεύσεως διά συστάσεως νέου νοµικού προσώπου.

Σε περίπτωση συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως, ο απορροφών συνεταιρισµός
λαµβάνει τη µορφή SCE ταυτόχρονα µε τη συγχώνευση. Σε περίπτωση συγχω-
νεύσεως διά συστάσεως νέου νοµικού προσώπου, το νοµικό αυτό πρόσωπο λαµ-
βάνει τη µορφή SCE.

Άρθρο 20

∆ίκαιο εφαρµοστέο επί συγχωνεύσεως

Σε θέµατα που δεν καλύπτονται από το παρόν τµήµα ή, όταν ένα θέµα καλύ-
πτεται εν µέρει, για τις µη καλυπτόµενες πτυχές του, κάθε συνεταιρισµός που
συµµετέχει στη σύσταση SCE διά συγχωνεύσεως υπόκειται στις διατάξεις του
δικαίου περί συγχωνεύσεων συνεταιρισµών του κράτους µέλους στο οποίο υπά-
γεται και, ελλείψει τέτοιων διατάξεων, στις διατάξεις της νοµοθεσίας περί ενδο-
συνοριακών συγχωνεύσεων ανωνύµων εταιρειών του κράτους αυτού.

Άρθρο 21

Λόγοι αντίθεσης σε συγχώνευση

Η νοµοθεσία ενός κράτους µέλους µπορεί να προβλέπει ότι ένας συνεταιρισµός
που διέπεται από το δίκαιό του δεν µπορεί να συµµετάσχει στη σύσταση SCE
µέσω συγχώνευσης εάν µια αρµόδια αρχή αυτού του κράτους µέλους δηλώσει
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την αντίθεσή της πριν από την έκδοση του κατ’ άρθρο 29 παράγραφος 2 πιστο-
ποιητικού.

Η αντίθεση αυτή µπορεί να προβληθεί µόνον για λόγους δηµόσιου συµφέροντος
και προσβάλλεται ενώπιον δικαστικής αρχής.

Άρθρο 22

Προϋποθέσεις συγχώνευσης

1. Τα διευθυντικά ή διοικητικά όργανα των συγχωνευόµενων συνεταιρισµών
καταρτίζουν σχέδιο συγχώνευσης. Το σχέδιο περιλαµβάνει:

α) την επωνυµία και την καταστατική έδρα των συγχωνευόµενων συνεταιρι-
σµών, καθώς και την επωνυµία και έδρα που προτείνεται για την SCE·

β) τη σχέση ανταλλαγής των µεριδίων του καλυφθέντος κεφαλαίου και το ύψος
οποιασδήποτε χρηµατικής αντιστάθµισης. Εάν δεν υπάρχουν µερίδια, την
ακριβή διαίρεση των περιουσιακών στοιχείων και την ισοδύναµη αξία της σε
µερίδια·

γ) τον τρόπο κατανοµής των µεριδίων στην SCE·

δ) την ηµεροµηνία από την οποία τα µερίδια αυτά παρέχουν στους κατόχους
τους δικαίωµα συµµετοχής στην υπεραξία καθώς, και κάθε ειδικό όρο σχετι-
κό µε το δικαίωµα αυτό·

ε) την ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις των συγχωνευόµενων συνεταιρι-
σµών θεωρούνται, λογιστικώς, ως τελούµενες για λογαριασµό της SCE·

στ)τους ειδικούς όρους ή πλεονεκτήµατα που συνδέονται µε άλλους τίτλους
πλην µεριδίων ή οµόλογα τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 66, δεν απονέµουν
την ιδιότητα του µέλους·

ζ) τα δικαιώµατα που διασφαλίζει η SCE στους κατόχους µεριδίων που παρέ-
χουν ειδικά δικαιώµατα και στους κοµιστές άλλων τίτλων πλην µεριδίων, ή
τα µέτρα που προτείνονται για το σκοπό αυτόν·

η) τις µορφές προστασίας των δικαιωµάτων των πιστωτών των συγχωνευόµε-
νων συνεταιρισµών·

θ) όλα τα ειδικά πλεονεκτήµατα που παρέχονται στους εµπειρογνώµονες που
εξετάζουν το σχέδιο συγχώνευσης καθώς και στα µέλη των διοικητικών,
διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων των συγχωνευόµενων συνε-
ταιρισµών·

ι) το καταστατικό της SCE·
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κ) πληροφορίες για τις διαδικασίες µε τις οποίες καθορίζονται οι ρυθµίσεις περί
του ρόλου των εργαζοµένων σύµφωνα µε την οδηγία 2003/72/ΕΚ.

2. Οι συγχωνευόµενοι συνεταιρισµοί µπορούν να προσθέσουν και άλλα στοι-
χεία στο σχέδιο συγχώνευσης.

3. Η νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών σχετικά µε το σχέδιο συγχωνεύσεως
εφαρµόζεται κατ’ αναλογία στη διασυνοριακή συγχώνευση συνεταιρισµών για
τη σύσταση SCE.

Άρθρο 23

Ανάλυση και αιτιολόγηση των όρων της συγχώνευσης

Τα διοικητικά ή διευθυντικά όργανα καθενός από τους συγχωνευόµενους συνε-
ταιρισµούς συντάσσουν λεπτοµερή έκθεση, στην οποία αναλύεται και αιτιολο-
γείται, από νοµική και οικονοµική άποψη, το σχέδιο συγχώνευσης, ιδίως δε η
σχέση ανταλλαγής των µεριδίων. Η έκθεση αναφέρει επίσης τις τυχόν ειδικές
δυσκολίες αποτίµησης.

Άρθρο 24

∆ηµοσιότητα

1. H νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών σχετικά µε τις απαιτήσεις διαφάνειας
των σχεδίων συγχώνευσης εφαρµόζονται κατ’ αναλογίαν σε καθέναν από τους
συγχωνευόµενους συνεταιρισµούς, µε την επιφύλαξη των πρόσθετων απαιτήσε-
ων που επιβάλλει το κράτος µέλος στο οποίο υπάγεται ο συγκεκριµένος συνε-
ταιρισµός.

2. Πάντως, η δηµοσίευση του σχεδίου συγχωνεύσεως στην εθνική επίσηµη εφη-
µερίδα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε συνεταιρισµό:

α) τον τύπο, την επωνυµία και την καταστατική έδρα καθενός από τους συγχω-
νευόµενους συνεταιρισµούς·

β) τη διεύθυνση του τόπου ή του µητρώου στο οποίο έχουν κατατεθεί το κατα-
στατικό και όλα τα λοιπά έγγραφα και στοιχεία για κάθε έναν από τους συγ-
χωνευόµενους συνεταιρισµούς, καθώς και τον αριθµό καταχώρησης στο
µητρώο αυτό·

γ) τον τρόπο µε τον οποίο ασκούνται τα δικαιώµατα των πιστωτών του εν λόγω
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συνεταιρισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 28, καθώς και τη διεύθυνση όπου µπο-
ρεί να ληφθεί ατελώς υλικό προς πλήρη ενηµέρωση·

δ) τον τρόπο µε τον οποίο ασκούνται τα δικαιώµατα των µελών του εν λόγω
συνεταιρισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 28, καθώς και η διεύθυνση όπου µπο-
ρεί να ληφθεί ατελώς υλικό προς πλήρη ενηµέρωση·

ε) την επωνυµία και την καταστατική έδρα που προτείνονται για την SCE·

στ)τις προϋποθέσεις καθορισµού της ηµεροµηνίας κατά την οποία η συγχώνευ-
ση θα παραγάγει αποτελέσµατα σύµφωνα µε το άρθρο 31.

Άρθρο 25

Απαιτήσεις δηµοσιότητας

1. Έναν τουλάχιστον µήνα πριν από τη γενική συνέλευση που συγκαλείται για
να αποφασίσει σχετικά µε τη συγχώνευση, κάθε µέλος δικαιούται να λάβει
γνώση των ακόλουθων εγγράφων στην καταστατική έδρα του συνεταιρισµού:

α) του σχεδίου συγχώνευσης που αναφέρεται στο άρθρο 22·

β) των ετήσιων λογαριασµών και των διαχειριστικών εκθέσεων των τριών
τελευταίων χρήσεων, όλων των συγχωνευόµενων συνεταιρισµών·

γ) λογιστικής κατάστασης συντεταγµένης σύµφωνα µε τις διατάξεις που εφαρ-
µόζονται στις ενδοσυνοριακές συγχωνεύσεις ανωνύµων εταιρειών, εφόσον
οι διατάξεις αυτές απαιτούν παρόµοια κατάσταση·

δ) της έκθεσης των εµπειρογνωµόνων για την αξία των µεριδίων που θα διανε-
µηθούν σε αντάλλαγµα των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόµενων
συνεταιρισµών ή για τη σχέση ανταλλαγής των µεριδίων, όπως ορίζει το
άρθρο 26·

ε) της έκθεσης των διοικητικών ή διευθυντικών οργάνων του συνεταιρισµού,
που προβλέπεται στο άρθρο 23.

2. Κάθε µέλος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή, εάν το επιθυµεί, αποσπάσµατα
των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ατελώς, κατόπιν αιτήσεως.

Άρθρο 26

Έκθεση ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων

1. Για καθέναν από τους συγχωνευόµενους συνεταιρισµούς, ένας ή περισσότε-
ροι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες που διορίζονται από τον συγκεκριµένο συνε-
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ταιρισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6, εξετάζουν το
σχέδιο συγχώνευσης και συντάσσουν έκθεση προοριζόµενη για τα µέλη.

2. Μπορεί να καταρτισθεί ενιαία έκθεση για όλους τους συγχωνευόµενους συνε-
ταιρισµούς εάν οι νοµοθεσίες των κρατών µελών στις οποίες υπάγονται οι συνε-
ταιρισµοί το επιτρέπουν.

3. Η νοµοθεσία που εφαρµόζεται στις συγχωνεύσεις ανωνύµων εταιρειών όσον
αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εµπειρογνωµόνων εφαρµόζεται
κατ’ αναλογία και στις συγχωνεύσεις συνεταιρισµών.

Άρθρο 27

Έγκριση των όρων της συγχώνευσης

1. Η γενική συνέλευση καθενός από τους συγχωνευόµενους συνεταιρισµούς
εγκρίνει το σχέδιο της συγχώνευσης.

2. Ο ρόλος των εργαζοµένων στην SCE αποφασίζεται σύµφωνα µε την οδηγία
2003/72/ΕΚ. Η γενική συνέλευση καθενός από τους συγχωνευόµενους συνεται-
ρισµούς δύναται να επιφυλαχθεί του δικαιώµατος να εξαρτήσει την καταχώρη-
ση της SCE στο σχετικό µητρώο από τη ρητή εκ µέρους της έγκριση των ρυθ-
µίσεων που αποφασίστηκαν κατά τον τρόπο αυτό.

Άρθρο 28

∆ίκαιο εφαρµοστέο στη σύσταση διά συγχωνεύσεως

1. Το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο υπάγεται καθένας από τους συγχω-
νευόµενους συνεταιρισµούς ισχύει όπως και στην περίπτωση συγχωνεύσεως
ανωνύµων εταιρειών, λαµβανοµένης υπόψη της διασυνοριακής φύσεως της
συγχωνεύσεως, όσον αφορά την προστασία των συµφερόντων:

- των πιστωτών των συγχωνευόµενων συνεταιρισµών,

- των κατόχων οµολογιών των συγχωνευόµενων συνεταιρισµών.

2. Ένα κράτος µέλος µπορεί να θεσπίσει, όσον αφορά τους συγχωνευόµενους
συνεταιρισµούς που διέπονται από το δίκαιό του, διατάξεις για την εξασφάλιση
κατάλληλης προστασίας των µελών που τάχθηκαν κατά της συγχώνευσης.

ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ ● 298

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:07  ™ÂÏ›‰·298



Άρθρο 29

Έλεγχος της διαδικασίας συγχώνευσης

1. Ο έλεγχος της νοµιµότητας της συγχώνευσης πραγµατοποιείται, ως προς το
τµήµα της διαδικασίας που αφορά κάθε συγχωνευόµενο συνεταιρισµό, σύµφω-
να µε τη νοµοθεσία που εφαρµόζεται για τις συγχωνεύσεις συνεταιρισµών στο
κράτος µέλος στο οποίο υπάγεται ο συγχωνευόµενος συνεταιρισµός και, ελλεί-
ψει τέτοιας νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις που εφαρµόζονται στις ενδο-
συνοριακές συγχωνεύσεις ανωνύµων εταιρειών δυνάµει του δικαίου του κρά-
τους αυτού.

2. Σε κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, το δικαστήριο, ο συµβολαιογράφος ή
άλλη αρµόδια αρχή χορηγεί πιστοποιητικό µε το οποίο βεβαιώνεται ότι έχουν
εκτελεστεί οι πράξεις και οι διατυπώσεις που προηγούνται της συγχώνευσης.

3. Εάν η νοµοθεσία κράτους µέλους στην οποία υπάγεται συγχωνευόµενος
συνεταιρισµός προβλέπει διαδικασία ανάλυσης και τροποποίησης της σχέσης
ανταλλαγής των µεριδίων ή διαδικασία αποζηµίωσης των µελών της µειοψη-
φίας, χωρίς να εµποδίζεται η καταχώρηση της συγχώνευσης, οι διαδικασίες
αυτές εφαρµόζονται µόνον εφόσον οι άλλοι συγχωνευόµενοι συνεταιρισµοί που
βρίσκονται σε κράτη µέλη τα οποία δεν προβλέπουν τέτοια διαδικασία, δέχονται
ρητώς, κατά την έγκριση του σχεδίου συγχώνευσης σύµφωνα µε το άρθρο 27
παράγραφος 1, τη δυνατότητα των µελών αυτού του συγχωνευόµενου συνεται-
ρισµού να προσφύγουν στη διαδικασία αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές, το δικα-
στήριο, ο συµβολαιογράφος ή άλλες αρµόδιες αρχές µπορούν να εκδώσουν το
πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ακόµη και αν η διαδικασία
αυτή έχει αρχίσει. Το πιστοποιητικό πρέπει, ωστόσο, να αναφέρει ότι η διαδι-
κασία εκκρεµεί. Η απόφαση στην οποία καταλήγει η διαδικασία είναι δεσµευτι-
κή για τον απορροφούντα συνεταιρισµό και όλα τα µέλη του.

Άρθρο 30

Έλεγχος νοµιµότητας της συγχώνευσης

1. Ο έλεγχος της νοµιµότητας της συγχώνευσης ασκείται, ως προς το µέρος της
διαδικασίας που αφορά την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης και τη σύσταση
της SCE, από το δικαστήριο, τον συµβολαιογράφο ή άλλη αρµόδια αρχή στο
κράτος µέλος της προτεινόµενης καταστατικής έδρας της SCE που µπορεί να
ελέγχει αυτή την πλευρά της νοµιµότητας της συγχώνευσης συνεταιρισµών, και,
ελλείψει τέτοιων διατάξεων, της συγχώνευσης ανωνύµων εταιρειών.
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2. Για το σκοπό αυτό, κάθε συγχωνευόµενος συνεταιρισµός υποβάλλει στην
αρχή αυτή το πιστοποιητικό που προβλέπεται από το άρθρο 29 παράγραφος 2
εντός εξαµήνου από την έκδοσή του, καθώς και αντίγραφο του σχεδίου συγχώ-
νευσης που έχει εγκριθεί από τον συνεταιρισµό.

3. Η αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ελέγχει ιδιαίτερα αν οι συγχω-
νευόµενοι συνεταιρισµοί έχουν εγκρίνει σχέδιο συγχώνευσης υπό τους ιδίους
όρους και αν έχουν καθοριστεί ρυθµίσεις περί του ρόλου των εργαζοµένων σύµ-
φωνα µε την οδηγία 2003/72/ΕΚ.

4. Η εν λόγω αρχή ελέγχει επιπλέον αν η σύσταση της SCE ανταποκρίνεται στις
προϋποθέσεις που ορίζει η νοµοθεσία του κράτους µέλους της καταστατικής
έδρας.

Άρθρο 31

Καταχώρηση της συγχώνευσης

1. Η συγχώνευση και η ταυτόχρονη σύσταση µιας SCE ισχύουν από την ηµερο-
µηνία κατά την οποία η SCE καταχωρήθηκε στα µητρώα σύµφωνα µε το άρθρο
11 παράγραφος 1.

2. Η SCE καταχωρείται στα µητρώα µόνο µετά την ολοκλήρωση όλων των δια-
τυπώσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 29 και 30.

Άρθρο 32

∆ηµοσιότητα

Η συγχώνευση υπόκειται, για καθέναν από τους συγχωνευόµενους συνεταιρι-
σµούς, σε διατυπώσεις δηµοσιότητας κατά τους όρους που προβλέπει το δίκαιο
του συγκεκριµένου κράτους µέλους, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί συγχωνεύ-
σεως ανωνύµων εταιρειών.

Άρθρο 33

Αποτελέσµατα της συγχώνευσης

1. Η συγχώνευση που πραγµατοποιείται βάσει του άρθρου 19 πρώτο εδάφιο
πρώτη περίπτωση, έχει αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως τα ακόλουθα αποτελέ-
σµατα:
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α) καθολική µεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της περι-
ουσίας καθενός από τους απορροφούµενους συνεταιρισµούς στο απορρο-
φούν νοµικό πρόσωπο·

β) τα µέλη κάθε απορροφούµενου συνεταιρισµού καθίστανται µέλη του απορ-
ροφούντος νοµικού προσώπου·

γ) οι απορροφούµενοι συνεταιρισµοί παύουν να υφίστανται·

δ) το απορροφούν νοµικό πρόσωπο καθίσταται SCE.

2. Η συγχώνευση που πραγµατοποιείται βάσει του άρθρου 19 πρώτο εδάφιο
δεύτερη περίπτωση, έχει αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως τα ακόλουθα αποτελέ-
σµατα:

α) καθολική µεταβίβαση στην SCE του συνόλου του ενεργητικού και παθητι-
κού της περιουσίας των συγχωνευόµενων συνεταιρισµών·

β) τα µέλη των συγχωνευόµενων συνεταιρισµών καθίστανται µέλη της SCE·

γ) οι συγχωνευόµενοι συνεταιρισµοί παύουν να υφίστανται.

3. Εάν για τις περιπτώσεις συγχώνευσης συνεταιρισµών, η νοµοθεσία κράτους
µέλους απαιτεί ιδιαίτερες διατυπώσεις προκειµένου να αντιτάσσεται έναντι τρί-
των η µεταβίβαση ορισµένων περιουσιακών στοιχείων, δικαιωµάτων και υπο-
χρεώσεων από τους συγχωνευόµενους συνεταιρισµούς, οι διατυπώσεις αυτές
ισχύουν και τηρούνται είτε από τους συγχωνευόµενους συνεταιρισµούς είτε από
την SCE µετά την καταχώρησή της στα µητρώα.

4. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµµετεχόντων συνεταιρισµών ως
προς τις ατοµικές και τις συλλογικές συνθήκες απασχόλησης οι οποίες απορρέ-
ουν από την εθνική νοµοθεσία και πρακτική και τις ατοµικές συµβάσεις ή σχέ-
σεις εργασίας, οι οποίες υφίστανται κατά την καταχώρηση, µεταφέρονται αυτο-
δικαίως στην SCE.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται όσον αφορά το δικαίωµα των εκπροσώπων
των εργαζοµένων να συµµετέχουν σε γενική, τοµεακή ή τµηµατική συνέλευση,
που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 4.

5. Μόλις καταχωρηθεί η συγχώνευση, η SCE ενηµερώνει αµέσως τα µέλη του
απορροφούµενου συνεταιρισµού για το ότι έχουν καταχωρηθεί στο µητρώο των
µελών και για τον αριθµό των µεριδίων τους.
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Άρθρο 34

Νοµιµότητα της συγχώνευσης

1. Η συγχώνευση σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 τέταρτη περίπτωση δεν
µπορεί να κηρυχθεί άκυρη εάν η SCE έχει καταχωρηθεί στο µητρώο.

2. Το γεγονός ότι δεν εξετάστηκε η νοµιµότητα της συγχώνευσης σύµφωνα µε
τα άρθρα 29 και 30 µπορεί να συµπεριληφθεί στους λόγους λύσης µιας SCE,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74.

Τµήµα 3

Μετατροπή συνεταιρισµού σε SCE

Άρθρο 35

∆ιαδικασίες σύστασης διά µετατροπής

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, η µετατροπή ενός συνεταιρισµού σε SCE
δεν συνεπάγεται τη λύση του συνεταιρισµού ή τη σύσταση νέου νοµικού προ-
σώπου.

2. Η καταστατική έδρα της εταιρείας δεν µπορεί να µεταφερθεί από ένα κράτος
µέλος σε άλλο σύµφωνα µε το άρθρο 7 επ’ ευκαιρία της µετατροπής.

3. Το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο του εν λόγω συνεταιρισµού καταρτίζει
σχέδιο µετατροπής και έκθεση που επεξηγεί και αιτιολογεί τις νοµικές και οικο-
νοµικές πλευρές της µετατροπής, καθώς και τις επιπτώσεις της όσον αφορά την
απασχόληση και αναφέρει τις συνέπειες που θα έχει για τα µέλη και για τους
εργαζοµένους η επιλογή του εταιρικού τύπου της SCE.

4. Το σχέδιο µετατροπής δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της
νοµοθεσίας κάθε κράτους µέλους έναν τουλάχιστον µήνα πριν από τη συνε-
δρίαση της γενικής συνέλευσης, που θα αποφασίσει σχετικά µε τη µετατροπή.

5. Πριν από τη γενική συνέλευση που προβλέπεται στην παράγραφο 6, ένας ή
περισσότεροι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες που διορίζονται ή εγκρίνονται,
σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις, από δικαστική ή διοικητική αρχή του κρά-
τους στο οποίο υπάγεται ο συνεταιρισµός που µετατρέπεται σε SCE, πιστοποι-
ούν mutatis mutandis ότι τηρούνται οι κανόνες του άρθρου 22 παράγραφος 1
στοιχείο β).
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6. H γενική συνέλευση του συνεταιρισµού εγκρίνει το σχέδιο µετατροπής,
καθώς και το καταστατικό της SCE.

7. Τα κράτη µέλη µπορούν να θέσουν ως προϋπόθεση για τη µετατροπή την
ευνοϊκή ψήφο της ειδικής πλειοψηφίας ή την οµοφωνία των µελών του ελεγκτι-
κού οργάνου του υπό µετατροπή συνεταιρισµού, στο πλαίσιο του οποίου οργα-
νώνεται η συµµετοχή των εργαζοµένων.

8. Τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του υπό µετατροπή συνεταιρισµού όσον
αφορά και τις ατοµικές και τις συλλογικές συνθήκες απασχόλησης που πηγά-
ζουν από την εθνική νοµοθεσία και πρακτική και τις ατοµικές συµβάσεις ή σχέ-
σεις εργασίας οι οποίες υφίστανται κατά την ηµεροµηνία της καταχώρησης,
µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη SCE.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ SCE

Άρθρο 36

∆ιάρθρωση των οργάνων

Υπό τους όρους που προβλέπει ο παρών κανονισµός, µια SCE διαθέτει:

α) µια γενική συνέλευση και

β) είτε ένα εποπτικό και ένα διευθυντικό όργανο (δυαδικό σύστηµα) είτε ένα
διοικητικό όργανο (µονιστικό σύστηµα), ανάλογα µε την επιλογή στο κατα-
στατικό.

Τµήµα 1

∆υαδικό σύστηµα

Άρθρο 37

Καθήκοντα του διευθυντικού οργάνου, διορισµός µελών

1. Το διευθυντικό όργανο ασκεί τη διοίκηση µιας SCE και την εκπροσωπεί ένα-
ντι τρίτων και ενώπιον δικαστηρίου. Ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει ότι
υπεύθυνος για την τρέχουσα διοίκηση είναι ένας διευθύνων σύµβουλος, υπό
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τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους συνεταιρισµούς που έχουν την κατα-
στατική έδρα τους στο έδαφός του.

2. Το µέλος ή τα µέλη του διευθυντικού οργάνου διορίζονται και ανακαλούνται
από το εποπτικό όργανο.

Ωστόσο, ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει ή να δίνει τη δυνατότητα να
προβλέπει το καταστατικό ότι το µέλος ή τα µέλη του διευθυντικού οργάνου
διορίζονται ή ανακαλούνται από τη γενική συνέλευση, υπό τους ίδιους όρους
που ισχύουν και για τους συνεταιρισµούς που έχουν την καταστατική έδρα τους
στο έδαφός του.

3. Η ταυτόχρονη συµµετοχή στο διευθυντικό όργανο και στο εποπτικό όργανο
της SCE δεν επιτρέπεται. Εντούτοις, το εποπτικό όργανο µπορεί, σε περίπτωση
κενής θέσης, να ορίσει ένα από τα µέλη του για να ασκήσει καθήκοντα µέλους
στο διευθυντικό όργανο. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, αναστέλλεται η άσκη-
ση των καθηκόντων του εν λόγω προσώπου ως µέλους του εποπτικού οργάνου.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν χρονικό περιορισµό αυτού του διαστή-
µατος.

4. Ο αριθµός των µελών του διευθυντικού οργάνου ή οι κανόνες καθορισµού
του ορίζονται από το καταστατικό της SCE. Ωστόσο, το κράτος µέλος µπορεί να
ορίζει τον ελάχιστο ή/και το µέγιστο αριθµό µελών.

5. Όταν δεν υπάρχει διάταξη για το δυαδικό σύστηµα σε σχέση µε τους συνε-
ταιρισµούς που εδρεύουν στο έδαφός του, ένα κράτος µέλος µπορεί να θεσπίσει
τα κατάλληλα µέτρα όσον αφορά τις SCE.

Άρθρο 38

Προεδρία και σύγκληση των συνεδριάσεων του διευθυντικού οργάνου

1. Το διευθυντικό όργανο εκλέγει µεταξύ των µελών του πρόεδρο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του καταστατικού.

2. Ο πρόεδρος συγκαλεί σε συνεδρίαση το διευθυντικό όργανο υπό τους όρους
που προβλέπει το καταστατικό, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτή-
σεως µέλους. Σε κάθε παρόµοια αίτηση αναφέρονται οι λόγοι της σύγκλησης.
Εάν δεν ικανοποιηθεί η αίτηση εντός προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών, το διευθυ-
ντικό όργανο µπορεί να συγκληθεί από το ή τα µέλη τα οποία υπέβαλαν την
αίτηση.
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Άρθρο 39

Καθήκοντα του εποπτικού οργάνου και διορισµός των µελών του

1. Το εποπτικό όργανο ελέγχει τη διοίκηση που ασκεί το διευθυντικό όργανο.
∆εν µπορεί να ασκήσει το ίδιο την εξουσία διοίκησης της SCE. Το εποπτικό
όργανο δεν µπορεί να εκπροσωπεί την SCE έναντι τρίτων. Εκπροσωπεί την SCE
έναντι του διευθυντικού οργάνου ή των µελών του, εφόσον προκύψει διαφορά,
ή κατά τη σύναψη συµβάσεων.

2. Τα µέλη του εποπτικού οργάνου διορίζονται και ανακαλούνται από τη γενική
συνέλευση. Εντούτοις, τα µέλη του πρώτου εποπτικού οργάνου µπορούν να ορι-
στούν από το καταστατικό. Η παρούσα διάταξη ισχύει µε την επιφύλαξη των
τυχόν ρυθµίσεων περί της συµµετοχής των εργαζοµένων που έχουν καθοριστεί
σύµφωνα µε την οδηγία 2003/72/ΕΚ.

3. Στο εποπτικό όργανο δυνατόν να συµµετέχουν, µέχρι του ενός τετάρτου του
αριθµού των µελών του, µέλη µη χρήστες.

4. Ο αριθµός των µελών του εποπτικού οργάνου ή οι κανόνες καθορισµού του
ορίζονται από το καταστατικό. Ένα κράτος µέλος µπορεί, εντούτοις, να ορίσει
τον αριθµό των µελών του εποπτικού οργάνου ή τη σύνθεσή του για τις SCE που
έχουν την καταστατική έδρα τους στο έδαφός του ή τον ελάχιστο ή/και τον
µέγιστο αριθµό µελών.

Άρθρο 40

∆ικαίωµα ενηµέρωσης

1. Το διευθυντικό όργανο ενηµερώνει το εποπτικό όργανο, τουλάχιστον ανά τρί-
µηνο, για την πορεία των δραστηριοτήτων της SCE και για τις προοπτικές εξέ-
λιξής τους, λαµβάνοντας υπόψη και τις πληροφορίες τις σχετικές µε τις ελεγχό-
µενες από την SCE επιχειρήσεις που µπορεί να έχουν σηµαντικές συνέπειες
στην πορεία των υποθέσεων της SCE.

2. Εκτός από την περιοδική ενηµέρωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, το
διευθυντικό όργανο κοινοποιεί σε εύθετο χρόνο στο εποπτικό όργανο κάθε πλη-
ροφορία για συµβάντα τα οποία ενδέχεται να έχουν αισθητές επιπτώσεις στην
κατάσταση της SCE.

3. Το εποπτικό όργανο µπορεί να ζητήσει από το διευθυντικό όργανο οποιεσδή-
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ποτε πληροφορίες απαιτούνται για τον έλεγχο τον οποίο ασκεί δυνάµει του
άρθρου 39 παράγραφος 1. Ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει ότι την ευχέ-
ρεια αυτή την έχει και κάθε µέλος του εποπτικού οργάνου.

4. Tο εποπτικό όργανο µπορεί να προβαίνει σε όλες τις επαληθεύσεις οι οποίες
είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής του ή να τις αναθέτει σε
άλλους

5. Κάθε µέλος του εποπτικού οργάνου µπορεί να λαµβάνει γνώση όλων των
πληροφοριών που διαβιβάζονται στο όργανο αυτό.

Άρθρο 41

Προεδρία και σύγκληση των συνεδριάσεων του εποπτικού οργάνου

1. Το εποπτικό όργανο εκλέγει πρόεδρο µεταξύ των µελών του. Όταν το ήµισυ
των µελών έχει ορισθεί από τους εργαζοµένους, πρόεδρος µπορεί να εκλεγεί
µόνον ένα µέλος που έχει οριστεί από τη γενική συνέλευση.

2. Ο πρόεδρος συγκαλεί το εποπτικό όργανο υπό τους όρους που προβλέπει το
καταστατικό είτε µε δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήσεως του ενός τρί-
του τουλάχιστον των µελών του, είτε κατόπιν αιτήσεως του διευθυντικού οργά-
νου. Στην αίτηση αναφέρονται οι λόγοι της σύγκλησης. Εάν δεν ικανοποιηθεί η
αίτηση εντός προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών, το εποπτικό όργανο µπορεί να
συγκληθεί από εκείνους οι οποίοι υπέβαλαν την αίτηση.

Τµήµα 2

Μονιστικό σύστηµα

Άρθρο 42

Καθήκοντα του διοικητικού οργάνου και διορισµός των µελών του

1. Το διοικητικό όργανο ασκεί τη διοίκηση της SCE και την εκπροσωπεί έναντι
τρίτων και ενώπιον δικαστηρίου. Ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει ότι
υπεύθυνος για την τρέχουσα διοίκηση είναι ένας διευθυντής, υπό τους ίδιους
όρους που ισχύουν για τους συνεταιρισµούς που έχουν την καταστατική έδρα
τους στο έδαφός του.

2. Ο αριθµός των µελών του διοικητικού οργάνου ή οι κανόνες καθορισµού του
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ορίζονται από το καταστατικό της SCE. Ωστόσο, ένα κράτος µέλος µπορεί να
ορίσει τον ελάχιστο και, ενδεχοµένως, τον µέγιστο αριθµό των µελών. Μέλη µη
χρήστες είναι δυνατόν να συµµετέχουν µέχρι του ενός τετάρτου του αριθµού
των µελών του διοικητικού οργάνου.

Ωστόσο, το διοικητικό όργανο απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον µέλη, εφόσον
η συµµετοχή των εργαζοµένων στην SCE έχει οργανωθεί σύµφωνα µε την οδη-
γία 2003/72/ΕΚ.

3. Τα µέλη του διοικητικού οργάνου και, αν προβλέπεται από το καταστατικό,
τα αναπληρωµατικά µέλη διορίζονται από τη γενική συνέλευση. Ωστόσο, τα
µέλη του πρώτου διοικητικού οργάνου µπορούν να ορίζονται από το καταστατι-
κό. Η παρούσα διάταξη ισχύει µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων περί συµµετο-
χής των εργαζοµένων που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε την οδηγία
2003/72/ΕΚ.

4. Όταν δεν προβλέπεται µονιστικό σύστηµα για τους συνεταιρισµούς που έχουν
την καταστατική έδρα τους στο έδαφός του, ένα κράτος µέλος δύναται να θεσπί-
σει τα κατάλληλα µέτρα όσον αφορά τις SCE.

Άρθρο 43

Συχνότητα συνεδριάσεων και δικαίωµα ενηµέρωσης

1. Το διοικητικό όργανο συνέρχεται τουλάχιστον κάθε τρεις µήνες µε τη συχνό-
τητα που ορίζει το καταστατικό, προκειµένου να συζητήσει για την πορεία των
δραστηριοτήτων της SCE και τις προοπτικές εξέλιξής τους, λαµβάνοντας
υπόψη, ενδεχοµένως, τις πληροφορίες τις σχετικές µε τις ελεγχόµενες από τη
SCE επιχειρήσεις που µπορεί να έχουν σηµαντικές συνέπειες στην πορεία των
υποθέσεων της SCE.

2. Κάθε µέλος του διοικητικού οργάνου δύναται να λάβει γνώση όλων των πλη-
ροφοριών που διαβιβάζονται στο όργανο αυτό.

Άρθρο 44

Προεδρία και σύγκληση των συνεδριάσεων του διοικητικού οργάνου

1. Το διοικητικό όργανο εκλέγει πρόεδρο µεταξύ των µελών του. Όταν το ήµισυ
των µελών έχει ορισθεί από τους εργαζοµένους, πρόεδρος µπορεί να εκλεγεί
µόνον ένα µέλος που έχει οριστεί από τη γενική συνέλευση.
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2. Ο πρόεδρος συγκαλεί το διοικητικό όργανο υπό τους όρους που προβλέπει το
καταστατικό, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως του ενός τρί-
του τουλάχιστον των µελών του. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι
της σύγκλησης. Εάν δεν ικανοποιηθεί η αίτηση εντός προθεσµίας δεκαπέντε
ηµερών, το διοικητικό όργανο µπορεί να συγκληθεί από εκείνους οι οποίοι υπέ-
βαλαν την αίτηση.

Τµήµα 3

Κοινοί κανόνες του µονιστικού και του δυαδικού συστήµατος

Άρθρο 45

Θητεία

1. Τα µέλη των οργάνων της SCE διορίζονται για µια περίοδο την οποία καθο-
ρίζει το καταστατικό και η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει την εξαετία.

2. Πλην των περιπτώσεων όπου το καταστατικό προβλέπει περιορισµούς, τα
µέλη µπορούν να επαναδιοριστούν µία ή περισσότερες φορές για το χρονικό
διάστηµα που ορίζεται κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1.

Άρθρο 46

Προϋποθέσεις συµµετοχής στα όργανα

1. Το καταστατικό µιας SCΕ µπορεί να προβλέπει ότι µέλος ενός οργάνου µπο-
ρεί να είναι εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 48 της συνθήκης εφόσον δεν
υπάρχει αντίθετη διάταξη στην νοµοθεσία περί συνεταιρισµών του κράτους
µέλους της καταστατικής έδρας της SCE.

Η εταιρεία αυτή υποδεικνύει ένα φυσικό πρόσωπο ως αντιπρόσωπό της για την
άσκηση των εξουσιών στο εν λόγω όργανο. Ο αντιπρόσωπος υπόκειται στις
ίδιες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις ως εάν ήταν ο ίδιος µέλος των οργάνου.

2. ∆εν µπορούν να είναι µέλη οργάνου της SCE, ούτε αντιπρόσωποι µέλους µε
την έννοια της παραγράφου 1, τα πρόσωπα τα οποία:

- δεν µπορούν να συµµετέχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους της
καταστατικής έδρας της SCE, στο αντίστοιχο όργανο συνεταιρισµού που διέ-
πεται από το δίκαιο του εν λόγω κράτους µέλους, ή
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- δεν µπορούν να συµµετέχουν στο αντίστοιχο όργανο συνεταιρισµού που διέ-
πεται από το δίκαιο κράτους µέλους, λόγω δικαστικής ή διοικητικής απόφα-
σης που έχει εκδοθεί σε κράτος µέλος.

3. Το καταστατικό της SCE µπορεί να καθορίζει, όπως ακριβώς προβλέπει η
νοµοθεσία του κράτους µέλους για τους συνεταιρισµούς, ειδικές προϋποθέσεις
εκλογιµότητας για τα µέλη που αντιπροσωπεύουν το διοικητικό όργανο.

Άρθρο 47

Εξουσία εκπροσώπησης και ευθύνη της SCE

1. Εφόσον η άσκηση της εξουσίας εκπροσώπησης έναντι των τρίτων, σύµφωνα
µε το άρθρο 37 παράγραφος 1 και το άρθρο 42 παράγραφος 1, ανατίθεται σε
περισσότερα του ενός µέλη, τα µέλη αυτά ασκούν αυτήν την εξουσία συλλογι-
κά, εκτός αν το δίκαιο του κράτους της έδρας της SCE επιτρέπει να προβλέπει
διαφορετικά το καταστατικό_ στην περίπτωση αυτή η εν λόγω διάταξη µπορεί
να αντιταχθεί έναντι τρίτων, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δηµοσιότη-
τας σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 5 και το άρθρο 12.

2. Μια SCE δεσµεύεται έναντι τρίτων από τις πράξεις των οργάνων της, ακόµη
και αν δεν συµβαδίζουν µε το σκοπό της, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
πράξεις δεν συνιστούν υπέρβαση των εξουσιών που παρέχει ή επιτρέπει να
παρασχεθούν στα όργανα αυτή η νοµοθεσία του κράτους µέλους της καταστα-
τικής έδρας της SCE.

Εντούτοις, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι η SCE δεν δεσµεύεται
εφόσον οι πράξεις αυτές υπερβαίνουν το σκοπό της, εάν αποδείξει ότι ο τρίτος
ήταν εν γνώσει του γεγονότος αυτού ή δεν µπορούσε να το αγνοεί, λαµβανοµέ-
νων υπόψη των περιστάσεων_ η δηµοσίευση και µόνο του καταστατικού δεν
είναι δυνατόν να αποτελέσει επαρκή προς τούτο απόδειξη.

3. Οι περιορισµοί των εξουσιών των οργάνων της SCE οι απορρέοντες από το
καταστατικό ή από απόφαση των αρµόδιων οργάνων δεν αντιτάσσονται ποτέ
έναντι τρίτων, ακόµη και αν έχουν δηµοσιευθεί.

4. Ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέψει ότι το δικαίωµα εκπροσώπησης της
SCE µπορεί να παρέχεται από το καταστατικό σε ένα µόνο πρόσωπο ή σε περισ-
σότερα πρόσωπα που ενεργούν από κοινού. Η νοµοθεσία αυτή µπορεί να προ-
βλέψει ότι η διάταξη αυτή του καταστατικού αντιτάσσεται έναντι τρίτων, εφό-
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σον αφορά το γενικό δικαίωµα εκπροσώπησης. Το κατά πόσον η διάταξη αυτή
αντιτάσσεται έναντι των τρίτων ρυθµίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 12.

Άρθρο 48

Πράξεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση

1. Το καταστατικό µιας SCE απαριθµεί τις κατηγορίες πράξεων για τις οποίες
απαιτείται:

- στο µεν δυαδικό σύστηµα, παροχή έγκρισης του εποπτικού οργάνου ή της
γενικής συνέλευσης προς το διευθυντικό όργανο,

- στο δε µονιστικό σύστηµα, ρητή απόφαση του διοικητικού οργάνου ή έγκρι-
ση της γενικής συνέλευσης.

2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του άρθρου 47.

3. Ωστόσο, ένα κράτος µέλος µπορεί να καθορίζει τις κατηγορίες πράξεων και
το όργανο που δίνει την έγκριση, που θα πρέπει τουλάχιστον να µνηµονεύονται
στο καταστατικό των SCE που είναι καταχωρηµένες στο έδαφός του ή/και να
προβλέπει ότι, στο δυαδικό σύστηµα, το εποπτικό όργανο µπορεί να ορίζει το
ίδιο τις κατηγορίες πράξεων που πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση.

Άρθρο 49

Εχεµύθεια

Τα µέλη των οργάνων µιας SCE οφείλουν να µην αποκαλύπτουν, ακόµη και
µετά την παύση της θητείας τους, τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά µε την
SCE οι οποίες, αποκαλυπτόµενες, ενδέχεται να θίξουν τα συµφέροντα του συνε-
ταιρισµού ή των µελών του, εκτός αν τούτο απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει του
εθνικού δικαίου για τους συνεταιρισµούς ή τις εταιρείες ή χάριν του δηµοσίου
συµφέροντος.

Άρθρο 50

∆ιεξαγωγή των εργασιών των οργάνων

1. Εξαιρουµένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο παρών κανονισµός ή το
καταστατικό ορίζουν διαφορετικά, οι εσωτερικοί κανόνες απαρτίας και λήψης
των αποφάσεων των οργάνων της SCE έχουν ως εξής:

ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ ● 310

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:07  ™ÂÏ›‰·310



α) απαρτία: τα µισά τουλάχιστον από τα µέλη µε δικαίωµα ψήφου πρέπει να
είναι παρόντα ή να εκπροσωπούνται·

β) λήψη αποφάσεων: διά πλειοψηφίας των παρόντων ή εκπροσωπουµένων
µελών µε δικαίωµα ψήφου.

Τα απόντα µέλη δύνανται να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων εξουσιοδοτώ-
ντας για την εκπροσώπησή τους άλλο µέλος του οργάνου ή τα αναπληρωµατι-
κά µέλη που είχαν ταυτόχρονα οριστεί προς τούτο.

2. Ελλείψει σχετικών διατάξεων του καταστατικού, υπερισχύει η ψήφος του
προέδρου κάθε οργάνου σε περίπτωση ισοψηφίας. Οπωσδήποτε, πάντως, δεν
είναι δυνατή οιαδήποτε αντίθετη διάταξη του καταστατικού, εφόσον το εποπτι-
κό όργανο αποτελείται κατά το ήµισυ από αντιπροσώπους των εργαζοµένων.

3. Στην περίπτωση που προβλέπεται συµµετοχή των εργαζοµένων σύµφωνα µε
την οδηγία 2003/72/ΕΚ, ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει ότι η απαρτία
και η λήψη αποφάσεων του εποπτικού οργάνου υπόκεινται, κατά παρέκκλιση
από τις παραγράφους 1 και 2, στους κανόνες που ισχύουν, υπό τους αυτούς
όρους, για τους συνεταιρισµούς οι οποίοι διέπονται από το δίκαιό του.

Άρθρο 51

Αστική ευθύνη

Τα µέλη του διευθυντικού, εποπτικού ή διοικητικού οργάνου ευθύνονται σύµ-
φωνα µε τις περί συνεταιρισµών διατάξεις του κράτους µέλους της καταστατι-
κής έδρας της SCE για τις ζηµίες που υφίσταται η SCE συνεπεία της εκ µέρους
των παράβασης των νοµίµων, καταστατικών ή άλλων υποχρεώσεών τους που
συνδέονται µε τα καθήκοντά τους.

Τµήµα 4

Η γενική συνέλευση

Άρθρο 52

Αρµοδιότητα

Η γενική συνέλευση αποφασίζει για τα θέµατα για τα οποία έχει ειδική αρµο-
διότητα σύµφωνα µε:
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α) τον παρόντα κανονισµό·

β) τις νοµοθετικές διατάξεις του κράτους µέλους όπου η SCE έχει την κατα-
στατική έδρα της, οι οποίες θεσπίστηκαν δυνάµει της οδηγίας 2003/72/ΕΚ.

Επίσης, η γενική συνέλευση αποφασίζει για τα θέµατα για τα οποία απονέµεται
αρµοδιότητα στη γενική συνέλευση συνεταιρισµού διεπόµενου από το δίκαιο
του κράτους µέλους της καταστατικής έδρας της SCE, είτε βάσει του δικαίου
του κράτους µέλους αυτού, είτε βάσει του καταστατικού της SCE σύµφωνα µε
το δίκαιο αυτό.

Άρθρο 53

∆ιεξαγωγή γενικών συνελεύσεων

Υπό την επιφύλαξη των κανόνων που προβλέπονται στο παρόν τµήµα, η διορ-
γάνωση και η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, καθώς και οι διαδικασίες
ψηφοφορίας, διέπονται από τη νοµοθεσία περί συνεταιρισµών του κράτους
µέλους της καταστατικής έδρας της SCE.

Άρθρο 54

Γενικές συνελεύσεις

1. Η γενική συνέλευση της SCE συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά κατά ηµερο-
λογιακό έτος εντός έξι µηνών από το κλείσιµο της εταιρικής χρήσης, εκτός αν η
νοµοθεσία του κράτους µέλους της καταστατικής έδρας της SCE η οποία ισχύ-
ει για τους συνεταιρισµούς που ασκούν δραστηριότητες του ιδίου τύπου µε την
SCE προβλέπει µεγαλύτερη συχνότητα. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να
προβλέπουν ότι η πρώτη γενική συνέλευση µπορεί να συνέλθει εντός των δεκα-
οκτώ πρώτων µηνών µετά τη σύσταση της SCE.

2. Η γενική συνέλευση µπορεί να συγκληθεί ανά πάσα στιγµή από το διευθυ-
ντικό, το διοικητικό ή το εποπτικό όργανο ή από κάθε άλλο όργανο ή αρµόδια
αρχή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί συνεταιρισµών του κράτους µέλους της
καταστατικής έδρας της SCE. Αιτήσει του εποπτικού οργάνου, το διευθυντικό
όργανο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση.

3. Στην ηµερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται µετά το
τέλος της εταιρικής χρήσης περιλαµβάνονται, οπωσδήποτε, η έγκριση των ετή-
σιων λογαριασµών και η κατανοµή των κερδών.
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4. Στη διάρκεια της συνεδρίασής της, η γενική συνέλευση µπορεί να αποφασί-
σει τη σύγκληση νέας συνέλευσης σε ηµεροµηνία και µε ηµερήσια διάταξη που
καθορίζεται από αυτήν.

Άρθρο 55

Συνέλευση συγκαλούµενη από τη µειοψηφία των µελών

Τουλάχιστον 5000 µέλη της SCE ή µέλη που κατέχουν τουλάχιστον το 10 % του
αριθµού των ψήφων, µπορούν να ζητήσουν από τη SCE τη σύγκληση γενικής
συνέλευσης και να καθορίσουν την ηµερήσια διάταξη. Το καταστατικό µπορεί
να προβλέπει µικρότερα ποσοστά.

Άρθρο 56

Ειδοποίηση συνέλευσης

1. Η ειδοποίηση της γενικής συνέλευσης πραγµατοποιείται µε οιοδήποτε µέσο
γραπτής επικοινωνίας το οποίο αποστέλλεται σε κάθε πρόσωπο που δικαιούται
να συµµετέχει στη γενική συνέλευση της SCΕ σύµφωνα µε το άρθρο 58 παρά-
γραφοι 1 και 2 και το καταστατικό. Η ειδοποίηση αυτή µπορεί να γίνει και µε
δηµοσίευση στο επίσηµο εσωτερικό δελτίο της SCE.

2. Στην ειδοποίηση αναφέρονται, οπωσδήποτε, τα εξής:

- η επωνυµία και η καταστατική έδρα της SCΕ,

- ο τόπος, η ηµεροµηνία και η ώρα της συνέλευσης,

- ενδεχοµένως, το είδος της γενικής συνέλευσης,

- η ηµερήσια διάταξη µε µνεία των προς συζήτηση θεµάτων, καθώς και των
προτάσεων αποφάσεων.

3. Η περίοδος µεταξύ της αποστολής της ειδοποίησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 και της έναρξης της γενικής συνέλευσης είναι τουλάχιστον τριά-
ντα ηµέρες. Εντούτοις, η περίοδος αυτή µπορεί να µειωθεί σε δεκαπέντε ηµέρες
σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. Όταν εφαρµόζεται το άρθρο 61 παράγραφος
4, για τις προϋποθέσεις απαρτίας, το χρονικό διάστηµα µεταξύ πρώτης και δεύ-
τερης συνεδρίασης που συγκαλούνται µε την ίδια ηµερήσια διάταξη µπορεί να
µειωθεί σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους της καταστατικής έδρας της
SCE.
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Άρθρο 57

Εγγραφή νέων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη

Τουλάχιστον 5000 µέλη της SCE ή µέλη που κατέχουν τουλάχιστον το 10 % του
αριθµού των ψήφων, µπορούν να ζητήσουν την εγγραφή ενός ή περισσοτέρων
νέων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Το καταστατικό
µπορεί να προβλέπει µικρότερα ποσοστά.

Άρθρο 58

Συµµετοχή και εκπροσώπηση

1. Κάθε µέλος έχει δικαίωµα λόγου και ψήφου στη γενική συνέλευση για τα
θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη.

2. Τα µέλη των οργάνων της SCE και οι κάτοχοι τίτλων πλην µεριδίων και οµο-
λόγων κατά την έννοια του άρθρου 64 και, εάν το επιτρέπει το καταστατικό,
κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο έχει αυτό το δικαίωµα σύµφωνα µε το δίκαιο του
κράτους της καταστατικής έδρας SCE, δικαιούνται να παρίστανται στη γενική
συνέλευση χωρίς δικαίωµα ψήφου.

3. Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα ψήφου µπορούν να εκπροσωπηθούν στη
γενική συνέλευση από εντολοδόχο κατά τα οριζόµενα στο καταστατικό.

Το καταστατικό ορίζει το µέγιστο αριθµό εξουσιοδοτήσεων που µπορεί να
δεχθεί ένας εντολοδόχος.

4. Το καταστατικό µπορεί να επιτρέπει την ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας ή µε
ηλεκτρονικά µέσα και να ορίζει τον τρόπο διεξαγωγής της.

Άρθρο 59

∆ικαιώµατα ψήφου

1. Κάθε µέλος της SCΕ διαθέτει µία ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθµό των
µεριδίων που κατέχει.

2. Εάν η νοµοθεσία του κράτους µέλους της καταστατικής έδρας της SCE το
επιτρέπει, το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι ο αριθµός ψήφων ενός
µέλους καθορίζεται ανάλογα µε τη συµµετοχή του στη συνεταιριστική δραστη-

ΘEΩPIA ΣYNEPΓATIKHΣ OPΓANΩΣHΣ ● 314

16301_SELIDOSH  27-02-08  11:07  ™ÂÏ›‰·314



ριότητα µε άλλο τρόπο πλην της εισφοράς στο κεφάλαιο. Η παροχή αυτή δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε ψήφους κατά µέλος ή το 30 % του συνόλου των
δικαιωµάτων ψήφου, όποιο είναι το χαµηλότερο.

Εάν η νοµοθεσία του κράτους µέλους της καταστατικής έδρας της SCE το επι-
τρέπει, στις SCE µε χρηµατοπιστωτικές ή ασφαλιστικές δραστηριότητες, το
καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι ο αριθµός ψήφων καθορίζεται ανάλογα µε
τη συµµετοχή των µελών στη συνεταιριστική δραστηριότητα, συµπεριλαµβανο-
µένης της συµµετοχής στο κεφάλαιο της SCE. Η παροχή αυτή δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις πέντε ψήφους κατά µέλος ή το 20 % του συνόλου των δικαιωµά-
των ψήφου, όποιο είναι το χαµηλότερο.

Εάν η νοµοθεσία του κράτους µέλους της καταστατικής έδρας της SCE το επι-
τρέπει, στις SCE των οποίων η πλειοψηφία των µελών είναι συνεταιρισµοί, το
καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι ο αριθµός ψήφων καθορίζεται ανάλογα µε
τη συµµετοχή των µελών στη συνεταιριστική δραστηριότητα, συµπεριλαµβανο-
µένης στης συµµετοχής στο κεφάλαιο της SCE, ή/και µε τον αριθµό των µελών
κάθε συµµετέχουσας οντότητας.

3. Όσον αφορά τα δικαιώµατα ψήφου τα οποία µπορεί να παρέχει το καταστα-
τικό στα µέλη µη χρήστες (επενδυτές), η SCΕ διέπεται από το δίκαιο του κρά-
τους µέλους της καταστατικής έδρας. Ωστόσο, µέλη µη χρήστες (επενδυτές),
δεν µπορούν να έχουν συνολικά δικαιώµατα ψήφου άνω του 25 % των συνολι-
κών δικαιωµάτων ψήφου.

4. Εάν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η νοµοθεσία του
κράτους µέλους της καταστατικής έδρας της SCE το επιτρέπει, το καταστατικό
της SCE αυτής µπορεί να προβλέπει τη συµµετοχή εκπροσώπων των εργαζοµέ-
νων στις γενικές συνελεύσεις ή στις τµηµατικές ή τοµεακές συνελεύσεις, υπό
την προϋπόθεση ότι οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων δεν ελέγχουν συνολικά
άνω του 15 % των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου. Τα δικαιώµατα αυτά παύ-
ουν να ισχύουν µόλις µεταφερθεί η καταστατική έδρα της SCE σε κράτος µέλος
του οποίου η νοµοθεσία δεν προβλέπει παρόµοια συµµετοχή.

Άρθρο 60

∆ικαίωµα ενηµέρωσης

1. Κάθε µέλος που διατυπώνει σχετικό αίτηµα στη γενική συνέλευση, δικαιού-
ται να λάβει εκ µέρους του διευθυντικού ή του διοικητικού οργάνου πληροφο-
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ρίες για τις δραστηριότητες της SCE που έχουν σχέση µε τα θέµατα για τα οποία
µπορεί να λάβει απόφαση η γενική συνέλευση σύµφωνα µε το άρθρο 61 παρά-
γραφος 1. Στο µέτρο του δυνατού, οι πληροφορίες δίδονται κατά την εν λόγω
γενική συνέλευση.

2. Το διευθυντικό ή το διοικητικό όργανο µπορεί να αρνηθεί την παροχή πλη-
ροφοριών µόνον εφόσον:

- ενδέχεται να επιφέρει σοβαρή ζηµία στην SCE,

- είναι ασυµβίβαστη µε εκ του νόµου υποχρέωση εχεµύθειας.

3. Σε περίπτωση άρνησης παροχής πληροφοριών σε ένα µέλος, το µέλος αυτό
µπορεί να ζητήσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης το
ερώτηµά του και ο προβληθείς λόγος άρνησης.

4. Κατά το δεκαήµερο που προηγείται της διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης
η οποία καλείται να αποφανθεί για το κλείσιµο της χρήσης, τα µέλη δικαιούνται
να λάβουν γνώση του ισολογισµού, του λογαριασµού κερδών και ζηµιών και
του παραρτήµατός του, της έκθεσης διαχείρισης, του πορίσµατος του ελεγκτή
των λογαριασµών, καθώς και των ενοποιηµένων λογαριασµών, εφόσον πρόκει-
ται για µητρική επιχείρηση κατά την έννοια της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ.

Άρθρο 61

Λήψη αποφάσεων

1. Η γενική συνέλευση λαµβάνει αποφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διά-
ταξης. Η γενική συνέλευση µπορεί επίσης να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις
για τα θέµατα που έχουν εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη κατ’ αίτηση της µει-
οψηφίας των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 57.

2. Η γενική συνέλευση αποφαίνεται µε την πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων
των παρόντων ή εκπροσωπούµενων µελών.

3. Το καταστατικό προβλέπει τους κανόνες απαρτίας και πλειοψηφίας που ισχύ-
ουν για τις γενικές συνελεύσεις.

Εάν το καταστατικό της SCE προβλέπει την είσοδο επενδυτών µελών (µη χρη-
στών) ή την κατανοµή των ψήφων σε συνάρτηση µε την εισφορά στο κεφάλαιο
των SCE που συµµετέχουν σε χρηµατοπιστωτικές ή ασφαλιστικές δραστηριό-
τητες, το καταστατικό καθορίζει επίσης ειδικούς κανόνες απαρτίας για τα µέλη
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πλην των επενδυτών µελών (µη χρηστών) ή πλην των µελών που έχουν δικαίω-
µα ψήφου σε συνάρτηση µε την εισφορά στο κεφάλαιο των SCE που συµµετέ-
χουν σε χρηµατοπιστωτικές ή ασφαλιστικές δραστηριότητες. Τα κράτη µέλη
έχουν την ευχέρεια να καθορίζουν το ελάχιστο όριο παρόµοιων κανόνων απαρ-
τίας για τις SCE που έχουν την καταστατική τους έδρα στο έδαφός τους.

4. Η γενική συνέλευση µπορεί να αποφασίσει τροποποίηση του καταστατικού
κατά την πρώτη σύγκλησή της µόνον εφόσον τα παρόντα ή εκπροσωπούµενα
µέλη αποτελούν τουλάχιστον το ήµισυ του συνολικού αριθµού των µελών των
εγγεγραµµένων κατά την ηµεροµηνία της σύγκλησης και, κατά τη δεύτερη
σύγκληση µε την ίδια ηµερήσια διάταξη δεν απαιτείται καµία προϋπόθεση
απαρτίας.

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το πρώτο εδάφιο, η γενική συνέλευση
αποφασίζει τουλάχιστον µε πλειοψηφία των δύο τρίτων των εγκύρων ψήφων,
εκτός εάν το δίκαιο για τους συνεταιρισµούς του κράτους µέλους της καταστα-
τικής έδρας της SCE απαιτεί µεγαλύτερη πλειοψηφία.

Άρθρο 62

Πρακτικά

1. Σε κάθε συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης καταρτίζονται πρακτικά. Τα
πρακτικά περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- τον τόπο και την ηµεροµηνία,

- τις ληφθείσες αποφάσεις,

- τα αποτέλεσµα των ψηφοφοριών.

2. Στα πρακτικά προσαρτώνται το φύλλο παρουσίας, τα έγγραφα τα σχετικά µε
τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης καθώς και οι εκθέσεις που υποβάλλονται
στα µέλη για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

3. Τα πρακτικά καθώς και τα προσαρτηµένα έγγραφα φυλάσσονται επί πέντε
τουλάχιστον έτη. Το µέλος δικαιούται να λαµβάνει αντίγραφο των πρακτικών
καθώς και των προσαρτηµένων εγγράφων µε απλή αίτηση και έναντι καταβολής
της διοικητικής δαπάνης.

4. Τα πρακτικά υπογράφει ο πρόεδρος της συνέλευσης.
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Άρθρο 63

Τοµεακές ή τµηµατικές συνελεύσεις

1. Εφόσον η SCE αναλαµβάνει διαφορετικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες
σε πλείονες εδαφικές ενότητες, ή έχει πολλά καταστήµατα ή περισσότερα από
500 µέλη, το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τοµεακές ή τµηµατικές συνε-
λεύσεις, εάν το επιτρέπει η νοµοθεσία του οικείου κράτους µέλους. Το κατα-
στατικό καθορίζει τη διαίρεση σε τοµείς ή τµήµατα και τον αριθµό των αντι-
προσώπων ενός εκάστου.

2. Οι τοµεακές ή τµηµατικές συνελεύσεις εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους
για µία τετραετία, εκτός εάν αποφασισθεί νωρίτερα ανάκληση. Οι αντιπρόσω-
ποι αυτοί συγκροτούν τη γενική συνέλευση της SCE και εκπροσωπούν εντός
αυτής τον τοµέα τους ή το τµήµα τους στο οποίο υποβάλλουν έκθεση µε τα απο-
τελέσµατα της γενικής συνέλευσης. Οι διατάξεις του τµήµατος 4 του κεφαλαί-
ου ΙΙΙ εφαρµόζονται στις εργασίες των τοµεακών και τµηµατικών συνελεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΕΚ∆ΟΣΗ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 64

Τίτλοι πλην µεριδίων και οµόλογα που παρέχουν ειδικά πλεονεκτήµατα

1. Το καταστατικό της SCE µπορεί να προβλέπει την έκδοση τίτλων πλην µερι-
δίων ή οµολόγων οι κάτοχοι των οποίων δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. Για την
απόκτησή τους µπορεί να απαιτείται εγγραφή των µελών ή οιουδήποτε τρίτου.
Η απόκτηση αυτή δεν προσδίδει την ιδιότητα του µέλους. Το καταστατικό ορί-
ζει επίσης τον τρόπο εξόφλησης.

2. Οι κάτοχοι των τίτλων, ή οµολόγων που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
µπορεί να απολαύουν ειδικών πλεονεκτηµάτων σύµφωνα µε το καταστατικό ή
µε τους όρους που αποφασίζονται κατά την έκδοσή τους.

3. Το ολικό ονοµαστικό ποσό των τίτλων ή οµολόγων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο καταστατικό.

4. Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος των κατόχων των τίτλων ή οµολόγων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 να παρίστανται στη γενική συνέλευση σύµφω-
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να µε το άρθρο 58 παράγραφος 2, το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ειδική
συνέλευση γι’ αυτούς. Η ειδική συνέλευση µπορεί να εκφέρει γνώµη προ πάσης
αποφάσεως της γενικής συνέλευσης που αφορά τα δικαιώµατα και συµφέροντα
αυτών των κατόχων και να γνωστοποιεί τη γνώµη αυτή στη γενική συνέλευση
µέσω των εντεταλµένων προς τούτο προσώπων.

Η γνώµη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο καταχωρείται στα πρακτικά της
γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ

Άρθρο 65

Νόµιµο αποθεµατικό

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων αναγκαστικού δικαίου της εθνικής νοµοθε-
σίας, το καταστατικό ορίζει τους κανόνες χρησιµοποίησης του πλεονάσµατος
κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Εάν υπάρχει πλεόνασµα, το καταστατικό προβλέπει, πριν από κάθε άλλη χρη-
σιµοποίηση, την εξ αυτού σύσταση νόµιµου αποθεµατικού.

Μέχρις ότου το νόµιµο αποθεµατικό αυτό φθάσει το ύψος του κεφαλαίου που
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το διατιθέµενο σε αυτό ποσό δεν µπο-
ρεί να είναι µικρότερο από το 15 % του πλεονάσµατος χρήσεως, µετά την αφαί-
ρεση τυχόν µεταφεροµένων ζηµιών.

3. Τα µέλη που αποχωρούν από την SCE δεν έχουν αξίωση επί των ποσών που
διατίθενται κατ’ αυτόν τον τρόπο για τη σύσταση νόµιµου αποθεµατικού.

Άρθρο 66

Μερίσµατα

Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει την καταβολή µερισµάτων στα µέλη, ανά-
λογα µε τις πράξεις που έχουν διενεργήσει µε την SCΕ ή ανάλογα µε την εργα-
σία που πραγµατοποίησαν υπέρ αυτής.
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Άρθρο 67

Χρησιµοποίηση του διαθέσιµου πλεονάσµατος

1. Τα διαθέσιµα προς διανοµή κέρδη αποτελούνται από το τυχόν πλεόνασµα,
µείον την εισφορά στο νόµιµο αποθεµατικό, τα τυχόν πληρωθέντα µερίσµατα
και τις µεταφερόµενες ζηµίες και συν τα τυχόν µεταφερόµενα πλεονάσµατα και
τα τυχόν αντλούµενα από τα αποθεµατικά ποσά.

2. Η γενική συνέλευση η οποία καλείται να αποφασίσει για τους λογαριασµούς
της χρήσεως, έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει το πλεόνασµα αυτό σύµ-
φωνα µε τη σειρά και την αναλογία που ορίζονται από το καταστατικό, και
ιδίως:

- για νέα µεταφορά,

- για διάθεσή του σε κάθε εκ του νόµου ή του καταστατικού αποθεµατικό,

- για την αµοιβή των καταβεβληµένων και των εξοµοιούµενων προς αυτά κεφα-
λαίων· η πληρωµή µπορεί να γίνει είτε εις χρήµα είτε µε την παροχή µερι-
δίων.

3. Το καταστατικό µπορεί επίσης να αποκλείει κάθε είδους διανοµή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 68

Κατάρτιση των ετήσιων και ενοποιηµένων λογαριασµών

1. Όσον αφορά την κατάρτιση των ετήσιων και, αν συντρέχει περίπτωση, των
ενοποιηµένων λογαριασµών, περιλαµβανοµένης της συνοδευτικής έκθεσης δια-
χείρισης, του ελέγχου και της δηµοσίευσής τους, µια SCΕ υπόκειται στις νοµο-
θετικές διατάξεις που έχει θεσπίσει το κράτος µέλος της καταστατικής έδρας
κατ’ εφαρµογή των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ. Ωστόσο, τα κράτη
µέλη µπορούν να θεσπίζουν τροποποιήσεις των εθνικών διατάξεων εφαρµογής
των εν λόγω οδηγιών, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιοµορφίες των συνε-
ταιρισµών.
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2. Όταν η νοµοθεσία του κράτους µέλους στο οποίο η SCΕ έχει την καταστατι-
κή έδρα της δεν της επιβάλλει υποχρέωση δηµοσιότητας ανάλογη µε εκείνη που
προβλέπεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ, η SCΕ οφείλει τουλάχιστον
να µεριµνά ώστε τα έγγραφά της που αφορούν τους ετήσιους λογαριασµούς να
είναι προσιτά στο κοινό της χώρας της καταστατικής έδρας της. Αντίγραφο των
εγγράφων αυτών παρέχεται κατ’ αίτηση απλώς του ενδιαφεροµένου. Το αντίτι-
µο του αντιγράφου αυτού δεν υπερβαίνει το διοικητικό του κόστος.

3. Μια SCΕ πρέπει να καταρτίζει τους ετήσιους και, αν συντρέχει περίπτωση,
τους ενοποιηµένους λογαριασµούς της στο εθνικό νόµισµα. Μια SCE της οποί-
ας η καταστατική έδρα βρίσκεται εκτός της ζώνης ευρώ, µπορεί επίσης να
καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασµούς της και, κατά περίπτωση, τους ενοποι-
ηµένους λογαριασµούς, σε ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η βάση µετατροπής που
χρησιµοποιείται για να εκφρασθούν σε ευρώ τα στοιχεία των λογαριασµών που
είναι ή ήταν αρχικά εκφρασµένα σε άλλο νόµισµα, αναγράφεται στο παράρτη-
µα των λογαριασµών αυτών.

Άρθρο 69

Λογαριασµοί SCE µε πιστωτικές ή χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες

1. Οι SCE που είναι πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υπόκει-
νται, όσον αφορά την κατάρτιση των ετήσιων, και ενδεχοµένως, των ενοποιη-
µένων λογαριασµών τους, περιλαµβανοµένης της συνοδευτικής έκθεσης διαχεί-
ρισης, του ελέγχου και της δηµοσίευσής τους, στους κανόνες του εθνικού δικαί-
ου του κράτους µέλους της καταστατικής έδρας, δυνάµει των οδηγιών σχετικά
µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων.

2. Οι SCE που είναι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται, όσον αφορά την
κατάρτιση των ετήσιων και, κατά περίπτωση, των ενοποιηµένων λογαριασµών
τους, περιλαµβανοµένης της συνοδευτικής έκθεσης διαχείρισης, του ελέγχου
και της δηµοσίευσής τους, στους κανόνες του εθνικού δικαίου του κράτους
µέλους της καταστατικής έδρας, δυνάµει των οδηγιών.

Άρθρο 70

Λογιστικός έλεγχος

Ο κατά νόµον έλεγχος των ετήσιων και, αν συντρέχει περίπτωση, των ενοποιη-
µένων λογαριασµών µιας SCE πραγµατοποιείται από ένα ή περισσότερα πρό-
σωπα στα οποία έχει χορηγηθεί σχετική άδεια στο κράτος µέλος της καταστατι-
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κής έδρας της SCE σύµφωνα µε τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από το κρά-
τος αυτό κατ’ εφαρµογή των οδηγιών 84/253/ΕΟΚ και 89/48/ΕΟΚ.

Άρθρο 71

Σύστηµα ελέγχου

Εάν το δίκαιο κράτους µέλους υποχρεώνει όλους τους συνεταιρισµούς, ή µια
κατηγορία συνεταιρισµών, που υπάγονται στη νοµοθεσία του να απευθύνονται
σε εξωτερικό οργανισµό νοµίµως προς τούτο εξουσιοδοτηµένο και να υποβάλ-
λονται σε συγκεκριµένο είδος λογιστικού ελέγχου ασκούµενο από τον οργανι-
σµό αυτό, οι ισχύουσες ρυθµίσεις έχουν αυτοµάτως εφαρµογή και σε SCΕ της
οποίας η καταστατική έδρα ευρίσκεται σε αυτό το κράτος µέλος, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι ο εν λόγω οργανισµός πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας
84/253/ΕΟΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ

ΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Άρθρο 72

Λύση, αφερεγγυότητα και ανάλογες διαδικασίες

Όσον αφορά τη λύση, την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα, την παύση των πλη-
ρωµών και τις ανάλογες διαδικασίες, µια SCΕ διέπεται από τις νοµικές διατά-
ξεις οι οποίες θα εφαρµόζονταν σε έναν συνεταιρισµό συσταθέντα σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία του κράτους µέλους της καταστατικής έδρας, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των διατάξεων σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 73

∆ιάλυση µε απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρµόδιας αρχής του κράτους
µέλους της καταστατικής έδρας της SCΕ

1. Κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ή οποιασδήποτε αρµό-
διας αρχής, το δικαστήριο ή η αρµόδια διοικητική αρχή του κράτους µέλους της
καταστατικής έδρας της SCΕ απαγγέλλει τη διάλυση της SCΕ, εάν διαπιστώσει
ότι παραβιάσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 ή/και του άρθρου
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3 παράγραφος 2 και στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34.

Το δικαστήριο ή η αρµόδια διοικητική αρχή µπορεί να τάξει στην SCE προθε-
σµία για τη διευθέτηση των ανωµαλιών. Εάν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, το
δικαστήριο ή η αρµόδια διοικητική αρχή απαγγέλλει τη διάλυση της SCE.

2. Όταν µία SCΕ δεν τηρεί πλέον την κατ’ άρθρο 6 υποχρέωση, το κράτος µέλος
της καταστατικής έδρας της SCE µεριµνά ώστε να υποχρεώσει την SCE εντός
ορισµένης προθεσµίας να επανορθώσει την κατάσταση:

- είτε εγκαθιστώντας εκ νέου την κεντρική της διοίκηση στο κράτος µέλος της
καταστατικής έδρας,

- είτε µεταφέροντας την καταστατική έδρα της σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου.

3. Το κράτος µέλος της καταστατικής έδρας λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα που
διασφαλίζουν ότι η SCΕ τίθεται υπό εκκαθάριση όταν αυτή αποτυγχάνει να επα-
νορθώσει την κατάσταση σύµφωνα µε την παράγραφο 2.

4. Το κράτος µέλος της καταστατικής έδρας της SCE θεσπίζει δυνατότητα δικα-
στικής ή άλλης κατάλληλης προσφυγής κατά πάσης αποφάσεως που διαπιστώ-
νει την παράβαση του άρθρου 6. Η προσφυγή αυτή έχει ανασταλτικό αποτέλε-
σµα επί των διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3.

5. Οσάκις διαπιστώνεται, µε πρωτοβουλία είτε των αρχών είτε οποιουδήποτε
ενδιαφεροµένου, ότι µια SCE έχει την κεντρική της διοίκηση στο έδαφος κρά-
τους µέλους κατά παράβαση του άρθρου 6, οι αρχές του εν λόγω κράτους
µέλους ενηµερώνουν αµελλητί το κράτος µέλος της καταστατικής έδρας της
SCE.

Άρθρο 74

∆ηµοσίευση της λύσης

Η κίνηση διαδικασίας λύσης, συµπεριλαµβανοµένης της εκούσιας λύσης, εκκα-
θάρισης, αφερεγγυότητας ή παύσης πληρωµών, καθώς και η περάτωσή της και
η απόφαση για τη συνέχιση της δραστηριότητας, δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το
άρθρο 12, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του εθνικού δικαίου που επιβάλλουν
πρόσθετα µέτρα δηµοσιότητας.
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Άρθρο 75

∆ιανοµή του ενεργητικού

Το καθαρό ενεργητικό διανέµεται σύµφωνα µε την αρχή της αφιλοκερδούς δια-
νοµής, ή, εάν το επιτρέπει η νοµοθεσία του κράτους µέλους της καταστατικής
έδρας της SCE, σύµφωνα µε άλλη ρύθµιση που ορίζεται στο καταστατικό της
SCE. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το καθαρό ενεργητικό περιλαµ-
βάνει το υπόλοιπο των κερδών µετά την καταβολή όλων των οφειλών στους
πιστωτές και την επιστροφή των εισφορών κεφαλαίου στα µέλη.

Άρθρο 76

Μετατροπή σε συνεταιρισµό

1. Η SCE µπορεί να µετατραπεί σε συνεταιρισµό υπαγόµενο στο δίκαιο του
κράτους µέλους της καταστατικής της έδρας. Απόφαση περί µετατροπής δεν
λαµβάνεται πριν παρέλθουν δύο χρόνια από την καταχώρησή της και προτού
εγκριθούν οι ετήσιοι λογαριασµοί των δύο πρώτων ετών.

2. Με την µετατροπή της SCE σε συνεταιρισµό δεν επέρχεται λύση της, ούτε
δηµιουργία νέου νοµικού προσώπου.

3. Το διευθυντικό ή διοικητικό όργανο της SCE καταρτίζει σχέδιο µετατροπής
και έκθεση που επεξηγεί και αιτιολογεί τα νοµικά και οικονοµικά στοιχεία της
µετατροπής, καθώς και τις επιπτώσεις της όσον αφορά την απασχόληση και
αναφέρει τις συνέπειες που θα έχει η µετατροπή σε συνεταιρισµό για τα µέλη
και τους µεριδιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 14 και για τους εργαζοµέ-
νους.

4. Το σχέδιο µετατροπής δηµοσιεύεται κατά τα οριζόµενα στη νοµοθεσία κάθε
κράτους µέλους, τουλάχιστον ένα µήνα πριν συνέλθει η γενική συνέλευση η
οποία καλείται να αποφανθεί για τη µετατροπή.

5. Πριν από τη γενική συνέλευση που αναφέρεται στην παράγραφο 6, ένας ή
περισσότεροι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες οριζόµενοι ή νοµιµοποιούµενοι,
σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις, από δικαστική ή διοικητική αρχή του κρά-
τους µέλους στο δίκαιο του οποίου υπάγεται η SCE η µετατρεπόµενη σε συνε-
ταιρισµό, βεβαιώνουν ότι η τελευταία διαθέτει ενεργητικό τουλάχιστον ισοδύ-
ναµο προς το κεφάλαιό της.
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6. Η γενική συνέλευση της SCE εγκρίνει το σχέδιο µετατροπής και το καταστα-
τικό του συνεταιρισµού. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης λαµβάνεται κατά
τα οριζόµενα στις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 77

Οικονοµική και νοµισµατική ένωση

1. Κάθε κράτος µέλος δικαιούται, επί όσο χρόνο δεν ισχύει για αυτό η τρίτη
φάση της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης (ΟΝΕ), να εφαρµόζει στις SCE
που έχουν καταστατική έδρα στην επικράτειά του τις διατάξεις που εφαρµόζει
στους συνεταιρισµούς ή στις ανώνυµες εταιρείες που διέπονται από το δίκαιό
του όσον αφορά τον τρόπο έκφρασης του κεφαλαίου τους. Μία SCE δικαιούται
πάντοτε να εκφράζει το κεφάλαιό της και σε ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, ο
συντελεστής µετατροπής µεταξύ εθνικού νοµίσµατος/ευρώ είναι ο ισχύων κατά
την τελευταία ηµέρα του µηνός που προηγείται της σύστασης της SCE.

2. Το κράτος µέλος της καταστατικής έδρας µιας SCE µπορεί επίσης να απαιτεί,
επί όσο χρόνο δεν ισχύει για αυτό η τρίτη φάση της ΟΝΕ, να συντάσσονται και
να δηµοσιεύονται σε ευρώ οι ετήσιοι και, κατά περίπτωση, οι ενοποιηµένοι
λογαριασµοί της SCE. Το κράτος µέλος µπορεί να απαιτεί να καταρτίζονται οι
ετήσιοι και, κατά περίπτωση, οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί της SCE στο εθνικό
νόµισµα υπό τις αυτές συνθήκες µε τις προβλεπόµενες για τους συνεταιρισµούς
και τις ανώνυµες εταιρείες που διέπονται από το δίκαιο αυτού του κράτους
µέλους. Αυτό δεν επηρεάζει την επιπλέον δυνατότητα της SCE να δηµοσιεύει
τους ετήσιους και, κατά περίπτωση, τους ενοποιηµένους λογαριασµούς της σε
ευρώ, σύµφωνα µε την οδηγία 90/604/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 8ης Νοεµβρί-
ου 1990, για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ για τους ετήσιους λογα-
ριασµούς και της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς
όσον αφορά τις εξαιρέσεις υπέρ των µικρών και µεσαίων εταιρειών, καθώς και
τη δηµοσίευση των λογαριασµών σε ΕCU(20).
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ΤΙΤΛΟΣ ΙX

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 78

Εθνικοί εκτελεστικοί κανόνες

1. Τα κράτη µέλη προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την
αποτελεσµατική εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

2. Κάθε κράτος µέλος ορίζει τις αρµόδιες αρχές κατά την έννοια των άρθρων 7,
21, 29, 30, 54, και 73. Ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη
µέλη.

Άρθρο 79

Επανεξέταση του κανονισµού

Πέντε έτη το αργότερο µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισµού,
η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση
σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού και, ενδεχοµένως, προτάσεις τροπο-
ποιήσεων. Στην έκθεση εξετάζεται, ιδίως, κατά πόσον είναι σκόπιµο:

α) να επιτραπεί η εγκατάσταση της κεντρικής διοίκησης και της καταστατικής
έδρας της SCE σε διαφορετικά κράτη µέλη·

β) να µπορεί ένα κράτος µέλος, στη νοµοθεσία που θεσπίζει κατ’ εφαρµογή των
εξουσιών που παρέχονται από τον παρόντα κανονισµό ή για τη διασφάλιση της
αποτελεσµατικής του εφαρµογής σε µια SCE, να επιτρέπει διατάξεις στο κατα-
στατικό της SCE οι οποίες αποκλίνουν από τη νοµοθεσία αυτή ή την συµπλη-
ρώνουν, ακόµη και αν τέτοιες διατάξεις δεν θα επιτρέπονταν στο καταστατικό
ενός συνεταιρισµού µε έδρα το εν λόγω κράτος µέλος·

γ) να επιτραπούν διατάξεις που θα καθιστούν δυνατή τη διαίρεση της SCE σε
δύο ή περισσότερους εθνικούς συνεταιρισµούς·

δ) να επιτραπούν ειδικά ένδικα µέσα για την περίπτωση απάτης ή λάθους κατά
την καταχώρηση SCE που έχει συσταθεί δια συγχωνεύσεως.
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Άρθρο 80

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρµόζεται από τις 18 Αυγούστου 2006.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει
άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. Alemanno
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(12) Βλέπε σ. 25 της Επίσηµης Εφηµερίδας που δηµοσιεύεται ο Κανονισµός.

(13) ΕΕ L 65 της 14.3.1968, σ. 8· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη
προσχώρησης του 1994.

(14) ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 2001/65/ΕΚ (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28).

(15) ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 2001/65/ΕΚ.
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(19) ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 2002/13/ΕΚ (ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 17).

(20) ΕΕ L 317 της 16.11.1990, σ. 57.
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