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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΠΟΡΕΙΑ

ΔΡΑ2Η — ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ — ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Έ τος 3® - Τεύχος 10 (Β ' Τρίμηνο 1988: Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος)

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η «Εταιρεία των Φίλων του Συνεργατισμού» σε συνεργασία με την
Π Α Σ ΕΓΕΣ, την Ένωση Συνεταιριστικών Εταιρειών και την Ένωση Κα
ταναλωτικών Συνεταιρισμών, πραγματοποίησε ημερίδα και ανοικτή συζή
τηση στις 14 Μαρτίου 1988 με θέμα «Η Πορεία της Συνεταιριστικής Κί
νησης». Εισηγητές στην εκδήλωση αυτή ήταν:

— Βαρβάρα Λαμπροπούλου - Δημητριάδου, Δικηγόρος, μέλος του Δ .Σ . της Ε>
τχιρείας των Φίλων του Συνεργατισμού.
— Νίκος Κολύμδας, Οικονομολόγος, Πρόεδρος της
Εταιρειών.

Ένωσης

Συνεταιριστικών
ι

—- Αριστείδης Πάνος, Διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών, Α ν. Προϊστάμενος της
Υπηρεσίας Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως της Π Α Σ ΕΓΕΣ .
— Ιωσήφ Αλεξανδρόπουλος, Οικονομολόγος, Γενικός Γραμματέας του Συμβου
λίου Διευδυιντών της Ένωσης Καταναλωτικών Συνεταιρισμών.
Συντονιστής ήταν ο Αν. Καθηγητής - Αντιπρόεδρος της Εταιρείας
των Φίλων του Συνεργατισμού κ. Κ ώ σ τ α ς
Π α π α γ ε ω ρ γ ϊ ο υ.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η καλλιέργεια του προβληματισμού γύ
ρω από τις αδυναμίες που υπάρχουν σήμερα και τις λύσεις που κρίνεται
σκόπιμο να επιζητηθούν, ώστε να προετοιμασθούν οι συνεταιρισμοί να αν
τιμετωπίσουν τις συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά το 1992.
Για να είναι δυνατή μια παράλληλη τοποθέτηση των εισηγητών, είχε
ζητηθεί να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στις ακόλουθες ενότητες:
— Πώς εκτιμάται η μέχρι σήμερα πορεία.
— Τί πρέπει να αλλάξει.
— Τί πρόσθετο πρέπει να γίνει.
— Αν δικαιολογείται αισιοδοξία.
Οι εισηγήσεις έδωσαν αφορμή σε γόνιμη! συζήτηση- μεταξύ των ειση
γητών και των πολλών συνεταιριστών που πήραν μέρος στην εκδήλωση.
Κοινή υπήρξε η διαπίστωση ότι τα μηνύματα, αυτού του προβληματισμού
πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά' για να ξεκινήσει μια προσπάθεια ενδυ
νάμωσης της συνεταιριστικής δράσης.
Αυτόν το σκοπό εξυπηρετεί η δημοσίευση των εισηγήσεων στο τεύ
χος αυτό.
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Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΑΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Trie Β. ΛΑΜΠΡΟ Π ΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, Δικηγόρου
Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας των Φίλων του Συνεργατισμού

Η πρώτη ύλη του Νομοθέτη στη διαμόρφωση της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας
είναι οι Συνεταιριστικές Αρχές.
Πειραμοττισμοί σε αντίθεση με αυτές και μακριά από τη συνεταιριστική π ρ α γ 
ματικότητα, μόνο προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν. Ας ερευνήσουμε τους
λόγους:
Οι Συνεταιριστικές Αρχές, είναι αποτέλεσμα πολύχρονης και παγκόσμιας δι
εργασ ίας των πρωτογενών Αρχών της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης, της Ισότητας
και της Συναδελφωσύνης στο χώρο της οικονομικής συνεργασίας των λαϊκών μα
ζών, είναι δηλαδή προϊόν λαϊκής σοφίας, που μόνο επιστημονικά διατυπώθηκε και
διαμορφώθηκε τους τελευταίους δύο αιώνες.
Η τελειότητα αυτή προέλευσης και διεργασίας τους, καθηλώνει και δεσμεύει
το Συνεταιριστικό Νομοθέτη.
Ακόμα οι Συνετοίΐριστικές Αρχές δεν είναι ασαφείς και απροσδιόριστες, αλλ'
αποτελούν ήδη τη σπονδυλική στήλη της παγκόσμιας Συνεταιριστικής Νομοθεσίας.
Σ ’ αυτό το συμπέρασμα κοτταλήγουμε:
• από την αντιπαραβολή των συνεταιριστικών νομοθεσιών τω ν διαφόρων χωρών,
• από την εφαρμογή εκ μέρους των συνεταιρισμών 70 χωρώ ν - μελών της, των
των συνεταιριστικών αρχών, που διατύπωσε ο Διεθνής Συνεταιριστική Έ νω ση,
• από σχετικά συστηματικά σ υγγράμ μα τα των Κ.Η. EBERT, W. BARNES, G. DE LA
BROSSE, J . ROZIER, J. ISSERT, J. BAARDA κ. ά.
Από τα παροατάνω φοα/ερώνεται η πολλαπλότητα λύσεων στα διάφορα νομικά
συνεταιριστικά επί μέρους θέματα γύρω από τον ίδιο όμως πάντα κεντρικό άξονα,
ιτου προσδιορίζεται από το συνδυασμό των παραπάνω Αρχών.
Απ’ όλ’ αυτά προκύπτει ότι η πιστή τήρηση των Σ υνεταιριστικώ ν Αρχών, απο
τελεί, κάτω από παγκόσ μ ια πίεση, υποχρέωση του συνεταιριστικού Νομοθέτη, σαν
το μόνο εχέγγυ ο οικονομικής επιτυχίας και υγιούς κοινωνικής προσφοράς των Σ υν
εταιρισμών.
Η σκέψη όμως αυτή δεν κυριάρχησε στον ελληνικό χώρο.
Ας δούμε τα σπουδαιότερα σημε'α παρέκκλισης της ισχύουσας ελληνικής συνε
ταιριστικής Νομοθεσίας οπτό τις Συνεταιριστικές Αρχές.
A ) iîg προς το νομεδετικό πλαίσιβ, γενικά.
Έ χ ε ι επέλθει διάσπαση σε ειδικούς νόμους γ ια κάθε κατηγορία Συνεταιρι
σμών, με αποτέλεσμα να:
•
έρχεται σε αντίθεση με τη διεθνή συνεταιριστική πρακτική: μόνο 3 χώ ρες (Μα
ρόκο, Νέες Υβρίδες , Λουξεμβούργο) στις 140, είχαν το 1974 μόνο ειδικούς νόμους,
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ενώ 44, Ίίου είχαν και ειδικούς νόμους, είχαν παράλληλα και γενικούς περί συν
εταιρισμών (1).
© δημιουργεί πολυνομία και ερμηνευτικά προβλήματα, ενώ είναι σοβαρό επι
στημονικό και νομοθετικό λάθος, αφού η διάσπαση της νομικής μορφής συνεπά
γετα ι και τον περιορισμό της (2).
•
εμποδίζει τη διάδοση, κατανόηση και εμπέδωση αυτού του κατ’ εξοχήν λαϊκού
θεσμού στις λαϊκές μάζες.
Και εδώ βρίσκεται η δυνατότητα μιας πρώτης συμβολής της Συνεταιριστικής
Νομοθεσίας, με ένα γενικό νόμο, στην εξασφάλιση της Συνεταιριστικής Ενότητας.
Β ) Ώς πρας την ελεύθερη ¡και εκούσια ίδρυση Συνεταιρισμών και συμμετοχή
σ’ αυτούς.
Διαφορετικές παρεκκλίσεις παρατηρούνται γ ια κάθε είδος Συνεταιρισμών:
1.

Στους αγροτικούς συνεταιρισμούς (Ν. 1541/85).

Για την ίδρυση αγροτικώ ν συνεταιρισμών α ' βαθμού, απαιτούνται 50 μέλη και
γ ια ειδικού σκοπού 20 μέλη (5 § 1-3), (3) που αυξάνονται σε 300 γ ια δεύτερο α 
γροτικό συνεταιρισμό γενικού σκοπού στην ίδια περιφέρεια και μόνο σε Δήμο ή
Κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων (9 § 4, 5 ν. 1697/87).
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, που δεν συγκεντρώνουν τα 4)5 των ελάχιστων
αυτών αριθμών, μπορεί: να διαλυθούν με δικαστική απόφαση (44 § 2 γ ), ενώ όσοι
ευρίσκονται ήδη στην ίδια περιφέρεια, αναγκαστικά συγχωνεύονται (63 §1).
Οι αναγκαστικές αυτές διατάξεις είναι διπλά επιβλαβείς.
Πρώτα εισάγουν έναν άχρηστο καταναγκασμό, γ ια τί ήδη το 1982 ο μέσος όρος
μελών των αγροτικώ ν συνεταιρισμών ήταν 114 μέλη και μόνο 28% των αγροτικών
συνεταιρισμών είχαν 7 - 50 μέλη. Σ ’ αυτό το ποσοστό πιθοτνότατα ανήκουν το 19,%
των συνεταιρισμών, που είναι ειδικού σκοπού και αναγκαστικοί και που απαιτείται
να έχουν μόνο 20 ή και λιγώ τερα μέλη και οι συνεταιρισμοί ορεινών, νησιωτικών
κλπ. περιοχών, που βρίσκονται στους 2.190 Δήμους και Κοινότητες, που με δύο
αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας εξαιρέθηκαν και μπορούν να λειτουργούν με 25 και 10
μέλη αντίστοιχα (κατά το άρθρο 5 § 3,όπως τρ ο π ο π .).
Ακόμη, ήδη το 1983, το 93,3% των ενεργών μελών ανήκαν μόνο σ’ ένα συνεται
ρισμό, ενώ περισσότεροι από ένας συνεταιρισμοί υπήρχαν μόνο στο 25% των Δή
μων και Κοινοτήτων, σε συνεχή μείωση έναντι 33% το 1974, και όλα αυτά χωρίς
κανένα καταναγκασμό.
Επομένως ο υψηλός — αναγκαστικά με διάταξη νόμου — αριθμός ιδρυτικών
ή διατηρούμενων μελών, επιφέρει αδυναμία ίδρυσης ή προκαλεί διάλυση των συνε
ταιρισμών στο ελάχιστο ποσοστό, που οι ιδιαίτερες συνθήκες τους οδήγησοη/ στη
σύσταση ή λειτουργία με λιγότερα μέλη.
Ακόμη σοβαρότερο παρουσιάζεται το πρόβλημα με τις αναγκαστικές συγχω 
νεύσεις. Ας σημειωθεί όμως ότι, π α ρ ’ όλο που οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί που
δεν συγχωνεύονται αναγκαστικά (κατά το άρθρ. 63 παρ. 1) τιμωρούνται με απο
κλεισμό των αντιπροσώπων τους από τη γενική συνέλευση της Έ νω σ ής τους (1 §
11 ΠΥΣ 17/87) — διάταξη πρωτοφανής στα συνεταιριστικά χρονικά — και π α ρ ’
όλο, που η σχετική απόφαση οτναγκαστικής συγχώνευσης μπορεί να ληφθεί όλως
κατ’ εξαίρεση με απλή απαρτία και πλειοψηφία (1 §3 ΠΥΣ 9 0 /8 6 )— διάταξη επί68
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σης πρωτοφανής, αφού γ ια τις άλλες συγχωνεύσεις καί ο ίδιος ακόμη ο νόμος
1541)85, απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία— το 1986 ο αριθμός των ελεύ
θερων πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών δεν μειώθηκε ένοη^τι του 1985 (6.952), αλλ’
αντίθετα αυξήθηκε (7.249), ενώ ο αριθμός των Ενώσεων, γ ια τις οποίες καταργή6ηκε η αναγκαστική συγχώνευση παρέμεινε ακριβώ ς ο ίδιος το 1986 έναντι του
1985 (132). (Ν έες όμως αποκλείεται να ιδρυθούν, ακόμη και αν ιδιαίτερες συν
θήκες το επιβάλλουν, αφού ήδη υπάρχει από μία Έ νω ση σε κάθε Νομό).
Αυτό οοτοδεικνύει, ότι οι διατάξεις αυτές δεν βρήκοη/ οα/τοιπόκριση στην ελεύ
θερα διαμορφωμένη συνεταιριστική πραγματικότητα και επομένως επιβάλλεται η
απάλειψή τους, αφού ήδη αρκετά προβλήματα δυσλειτουργίας, δικαστικών αγώνων
και έριδων δημιούργησαν στο συνεταιριστικό κίνημα.
Ακόμη όμως, το αναγκαστικό αυτό μεγάλω μα των συνεταιρισμών, οδήγησε
γ ια την υποβοήθηση του και σε άλλες διατάξεις, που επίσης καταστρέφουν το φύ
τρο του Συνεργατισμού, την εθελοντικότητα της Σ υνεργασίας, όπως:
• η υποχρεωτική εγγραφ ή όλων των αιτούντων που συγκεντρώνουν τις προϋπο
θέσεις του νόμου και του καταστατικού (10 § 2 ), με υποκατάσταση της απόφασης
των συνεταίρων από την Ειρηνοδικειακή απόφαση, όπου ούτε η βιωσιμότητα του
συνεταιρισμού δεν αποτελεί δέσμευση, π α ρ ά μόνο γ ια τους δασικούς και αλιευτι
κούς συνεταιρισμούς ( ! ) (10 § 3, 4)
• η ίδρυση ανώνυμων συνεταιριστικών εταιρειών μόνο από ομοιόβαθμες συνε
ταιριστικές οργανώσεις (άρθρ. 59), το οποίο ισχύει και γ ια τις ήδη λειτουργού
σες, που διαφορετικά πρέπει να διαλυθούν ή να συγχωνευθούν με Ενώσεις ή Κεν
τρικές Κλαδικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (68 § 2)
• η αναγκαστική συμμετοχή των συνεταιρισμών σε ορισμένες από το νόμο 1541)
1985 και μοναδικές γ ι’ αυτούς ανώτερες συνεταιριστικές οργανώσεις (Ενώσεις
ΚΟΠΕΑΣ, Κ Κ Σ Ε ).
Το επιθυμητό όμως μεγάλω μα και μη εσωτερικός ανταγωνισμός των συνεται
ρισμών, θα μπορούσε να επιτευχθεί με μια απλή διάταξη απαγόρευσης συμμετοχής
του συνεταίρου σε β ' συνεταιρισμό, με την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό, ενώ η
αποφυγή μετατροπής του σε κλειστή λέσχη, με τις κοινές διατάξεις περί κατά
χρησης δικαιώματος ή μονοπωλιακής θέσης του συνεταιρισμού.
Βλέπουμε λοιπόν, ότι οι διατάξεις αυτές του ν. 1541)85, που τόση αναστά
τωση επέφεραν και συνεχώς κάτω από την πίεση της συνεταιριστικής π ραγματικό
τητας, είτε τροποποιούνται, είτε δεν εφαρμόζονται, θα μπορούσαν, χω ρίς κόστος,
να απαλειφθούν, ώστε ο Συνεταιρισμός να παραμείνει μεν μη κερδοσκοπικός, να
μη χάσει όμως και την ανταγωνιστικότητά του.
2.

Στους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς (ν. 1667/86).

Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν γ ια τα 100 τουλάχιστον ιδρυτικά μέλη που απαι
τούνται γ ια ένα καταναλωτικό συνεταιρισμό (1 παρ. 3 ), τη σύσταση Έ νω σ ης μόνο
από συνεταιρισμούς με έδρα στον ίδιο νομό (12 § 1) και την ίδρυση μιας μόνο
ομοσπονδίας από τους κλαδικούς συνεταιρισμούς (12 παρ. 2).
Αντίθετα, πρέπει να εξαρθεί το γεγονός, ότι οι λοιπές από τις παραπάνω αναγ
καστικές διατάξεις γ ια τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, εγκατάλείφθηκαν στους
αστικούς συνεταιρισμούς και αντικαταστάθηκαν με την παραπάνω προτεινόμενη α 
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πλή διάταξη απαγόρευσης συμμετοχής σε άλλο συνεταιρισμό με την ίδια έδρα και
τον ίδιο σκοπό (2 § 3).
3. Στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς (π.δ. 93/87).

Κανένα εύσημο όμως δεν μπορεί να δοθεί στις σχετικές διατάξεις ίδρυσης και
συμμετοχής σε οικοδομικό συνεταιρισμό του π.δ. 93)87, όπου, μετά από μια δαιδαλώδη διαδικασία, η ίδρυση εξαρτάται από την κυριαρχική κρίση σκοπιμότητας
του Υπουργού (άρθρ. 4 ) , η συμμετοχή τρίτων μπορεί να γίνει υποχρεωτική (άρθρ.
20), ενώ η αντικατάσταση και η επιλογή των μελών δεν είναι ελεύθερη (6 § 8, 4
§ 3α, 2 § 2, 3).
Η μεταβατική όμως διάταξη (22 § 16), που επιτρέπει τη διατήρηση των π α 
λαιών μελών, ανεξάρτητα από ιδιότητες ή συμμετοχή και σε άλλους συνεταιρι
σμούς, δείχνει ότι και εδώ η συνεταιριστική πραγματικότητα οδηγεί σε δικαιό
τερες λύσεις.
Γ ) Ω ς προς την ισότητα και ισοτιμία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Κάθε συνεταίρος έχει μία μερίδα και μία ψήφο (16 παρ. 1, 21 παρ. 2 ν. 1541 /
1985), (3 παρ. 1, 4 παρ. 2 ν. 1667/86), (11 παρ. 9, 7 παρ. 1γ π.δ. 9 3 /8 7 ), χω 
ρίς να λείπουν και οι εξαιρέσεις:
• στις Ενώσεις αγροτικώ ν και αστικών συνεταιρισμών (καθώ ς και στις Ομο
σπονδίες και Συνομοσπονδίες των τελευταίων), ο αριθμός των ψήφων (και μερίδων
στους αγροτικούς) καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό τω ν μελών και στις Κεν
τρικές Κλαδικές Ενώσεις των αγροτικώ ν συνεταιρισμών ανάλογα με το ύψος των
συναλλαγών ή άλλα καταστατικά κριτήρια (48 παρ. 2, 51 παρ. 4, 5 ν. 1541/85)
(12 ν. 1667/86)
• στους αστικούς συνεταιρισμούς είναι δυνατή η απόκτηση μέχρι και 5 προαι
ρετικών μερίδων, μέχρι 100 στους καταναλωτικούς και αδικαιολόγητα απεριόριστος
αριθμός στα ΝΠΔΔ μέλη κοπταναλωτικών συνεταιρισμών (3 παρ. 3 ν. 1667/86)
• στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς ανάπλασης, οι ιδιοκτήτες γ η ς μπορούν να
έχουν και περισσότερες ψήφους (11 παρ. 9 π.δ. 93 /8 7 ).
Δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά, χω ρ ίς ικανή δικαιολογητική βάση.
Και αυτά, ότοα/ με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, που επέτρεπε περιο
ρισμένης αναλογίας ψήφους και μερίδες, έρευνα του Ε Κ Κ Ε (4), είχε αποδείξει,
ότι το ποσοστό συμμετοχής στους συνεταιρισμούς οτνάλογα με την οικονομική επι
φάνεια των μελών, ήταν παρόμοιο με το ποσοστό τους στον όλο αγροτικό πληθυ
σμό (34% μεγάλοι, μεγαλομεσαίοι - 42% μικρομεσαίοι - 24% μικροί, έναντι οη/τίστοιχα 32% - 41 % - 27% ), δηλαδή η οοτόκτηση περισσοτέρων μέχρις ενός ορίου με
ρίδων ή ψήφων, ενώ αποτελούσε κίνητρο συμμετοχής και προκαλούσε αυξημένο εν
διαφέρον γ ια καλή λειτουργία και οικονομική οστοτελεσμοττικότητα του συνεταιρι
σμού, δεν ευνοούσε τη συγκέντρωση στους συνεταιρισμούς των πλουσιοτέρων σε
■βάρος των φτωχοτέρων.
Αντίθετα, στο θέμα της διανομής των πλεονασμάτων, που έχει άμεση σχέση με
την απονομή οικονομικής δικαιοσύνης στους συνεταιρισμούς, δεν λαμβάνεται καμμιά ειδική νομοθετική πρόνοια διανομής ανάλογα με τη συμβολή του καθενός στην
πραγματοποίησή τους, όπως είναι η βασική συνεταιριστική Αρχή, αλλά αφήνεται
στο Καταστατικό (38 παρ. 1 ν. 1541/85 γ ια τους αγροτικούς), (9 παρ. 4 ν. 1667/
1986, γ ια τους αστικούς, διαφορετικά διανέμεται το 1)2 ανάλογα με τις μερίδες και
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το 1)2 ανάλογα με τις συναλλαγές, ενώ αδικαιολόγητα παραμένει το 1)4 εκ προοι
μίου αδιανέμητο από το νόμο στους κοτπχναλωτικούς).
Ενώ όμως ευνοείται η ισοπεδωτική ίσως ισότητα με τις παραπάνω διατάξεις
— όταν σύνθημα του Σοσιαλισμού, α λ λά και της αριστοτέλειας φιλοσοφίας είναι
η αναλογική ισότητα (από τον καθένα ανάλογα με τις ικοτνότητές του, στον καθέ
να ανάλογα με την απόδοσή του) — μια μεγάλη και πρωτοφανής π ά λ ι στα συνε
ταιριστικά χρονικά θεσπίζεται ανισότητα.
Τα μέλη των αγροτικώ ν συνεταιρισμών, διακρίνονται σε τα κτικ ά και ειδικά,
με μή αυτοπρόσωση και εποτγγελματική αγροτική απασχόληση, που ενώ έχουν ίσες
υποχρεώσεις, το μεν δικαίωμα εκλογιμότητας επιφυλάσσεται μόνο στα τα κτικ ά μέ
λη (11 παρ. 4 ν. 1541 /85, με μία χω ρίς ιδιαίτερο λόγο εξαίρεση γ ια τα μέλη των
μελισσοκομικών συνεταιρισμών 9 παρ. 7 ν. 1697/87), ο δε υπολογισμός της οοταρτίας γίνεται με δάση πάλι μόνο τα παρόντα τα κτικ ά μέλη (2(4 παρ. 1 ν. 1541 /8 5 ).
Η διάταξη αυτή, όχι μόνο έρχεται σε αντίθεση με την παγκόσμ ια συνεταιριστι
κή πρακτική και νομοθεσία, με τη συνεταιριστική Αρχή της Ισότητας, με την ελλη
νική συνεταιριστική παράδοση (βλ. τον Μιχόπουλο, το δάσκαλο που ίδρυσε τον
ιστορικό συνεταιρισμό του Αλμυρού), και τις σύγχρονες απαιτήσεις (στη Γερμανία
τους δέχονται σαν μέλη ειδικά γ ια να τους εκλέξουν στο Δ .Σ ., ώστε να επωφεληθεί
ο συνεταιρισμός των γνώσεων τους) ( 5 ) , αλλά δείχνει έναν άχρηστο κηδεμονισμό
και έλλειψη εμπιστοσύνης στην κρίση των μελών, ενώ αντίθετα δεν τους προστα
τεύει από τον κατά νου κίνδυνο, αφού π.χ. οι έμποροι, που ζουν και εργάζονται κον
τά τους και μπορούν έτσι ευκολότερα να τους επηρεάσουν ή να τους εκβιάσουν, μπο
ρούν να εκλεγούν στα Διοικητικά Συμβούλια των συνεταιρισμών σοα/ τακτικά μέλη
τους (8 παρ. 1 εδ. β ) . Έ χ ε ι δε αποτελέσει ακόμη, η διάταξη αυτή, μία ακόμη αι
τία έριδων και μέσον προσωπικών αντεκδικήσεων.
Αντιβαίνει δε σαφώς και στο άρθρο 4 παρ. 1 του Σ υντάγμ ατος περί ισότητας
των Ελλήνων, αφού ανισότητες σε δικαιώμοπα επί ομοίων καταστάσεων επιτρέπον
ται μόνο γ ια λόγους δημοσίου συμφέροντος, που εδώ σαφώς δεν φαίνεται να υ
πάρχουν.
Δ ) Ως

τις δημοκρατικές διαδικασίες στβυς Συνεταιρισμούς.

Η διεξαγω γή των αρχαιρεσιών στους αγροτικούς συνεταιρισμούς με το σύστη
μα των συνδυασμών, (28 παρ. 5-7 ν. 1541/85), εκτός του ότι δεν απαντάται στα
παγκόσμια συνεταιριστικά χρονικά, απέδειξε ότι είναι ένας επικίνδυνος πειραματι
σμός, αφού κατά γενική ομολογία όλων και με ευθύνη όλων, αναζωπύρωσε τον κομ
ματισμό σε οικονομικές οργοτνώσεις, που έχουν απόλυτη ανάγκη σύμπνοιας και συν
εργασίας, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό της αυτοδιοίκησης και μείωση της αυτοεποπτείας, που οδήγησαν με τη σειρά τους σε χρέη και σκάνδαλα. Ακόμη ο ανε
ξάρτητος υποψήφιος παραγκω νίζεται στη β ' και γ ' κατανομή από τον υποψήφιο
του κομματικού ψηφοδελτίου, έστω κι αν ο τελευταίος έχει συγκεντρώσει λιγότερες ψήφους.
Επίσης η με αρ. 31533)85 εγκύκλιος του Υπ. Γεω ργίας και η 8)87 της ΠΑΣΕ Γ Ε Σ , ορίζουν απαράδεκτα, ότι διαφορές των ψηφοδελτίων ως προς το σχήμα, μέ
γεθος και γραφή, δεν δημιουργούν ακυρότητα.
Η αδιαφιλονίκητα όμως ισχυρή συνεταιριστική πραγματικότητα επιφέρει και
εδώ τις ρω γμές της.
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Ή δ η , από το 1985, η παραπάνω εγκύκλιος του Υπ. Γεωργίας, παραβλέπει τις
διατάξεις του ν. 1541 και εισηγείται τη δυνατότητα δ ιεξα γω γή ς εκλογώ ν και με
ενιαίο ψηφοδέλτιο, ενώ οτο μεταγενέστερο ν. 1667)86 (άρθρ. 5 παρ. 7) γ ια τους
αστικούς συνεταιρισμούς, το σύστημα των συνδυασμών χρησιμοποιείται μόνο γ ια
συνεταιρισμούς με περισσότερα από 100 μέλη, ενώ το καταστατικό μπορεί να ει
σ α γά γει το ενιαίο ψηφοδέλτιο και σ’ αυτούς.

★
Τα προβλήματα που προκάλεσαν οι παραπάνω παρεκκλίσεις από τις Σ υνεται
ριστικές Αρχές, είναι γνω στά σε όλους και δυστυχώς με διατηρούμενες συνέπειες.
Οι 58 τροποποιήσεις του Ν. 1541)85 μέσα σε 2 χρόνια, οι 10 παρατάσεις προ
θεσμιών προσαρμογής των αγροτικώ ν συνεταιρισμών σ’ αυτόν, τα προβλήματα που
έχουν οα/ακύψει λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας τους στους καταναλωτικούς και
οικοδομικούς συνεταιρισμούς, δείχνουν καλύτερα από κάθε άλλη κριτική την απο
τυχία των πειραματισμών μακριά από τις Συνεταιριστικές Αρχές.
Η κριτική μας συμπυκνώνεται στην παρούσα νομοθεσία, γ ια τί αυτή είναι η ισχύουσα. Το παρελθόν μας έδειξε πολλά άλλα οπτοτυχημένα πειράματα μακριά οστό
τις Συνεταιριστικές Αρχές, αλλά δεν μας δίδαξε. Ό μ ω ς ήρθε η ώρα, αυτή η στιγ
μή μας ανήκει, ανήκει σε όλους μας, τώ ρα που τα σφάλματα οδήγησαν σε μια οδυ
νηρή πραγματικότητα, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να αποδώσουμε στους συνεται
ρισμούς ένα ορθό νομοθετικό πλαίσιο — που θα είναι η νομοθετική επένδυση των
Συνεταιριστικών Αρχών — , ώστε η συνεταιριστική Νομοθεσία ν’ αποτελέσει ένα
δίαυλο ενότητας, ένα σταθερό μέσο απελευθέρωσης και άρα ανόδου του Σ υνεται
ριστικού Τομέα στη χώ ρα μας.

Υποσημειώσεις:

(1) ILO, INF. COOP. COMPL. 2, CHRONOLOGIE, και τ. 1)72 σελ. 18 επ.
(2) Λεων. Γεωργακόπουλος, Εγχειρίδιο Εμπορικού Δικαίου, τ. 1)2 α. 297-8, 302, 346.
(3) Όπου αναφέρονται άρθρα χωρίς αριθμό Νόμου, εννοείται ο βασικός νόμος της σχετικής
ενότητας π.χ. εδώ ο ν. 1541)85.
(4) ΕΚΚΕ, Το αγροτικό συνεταιριστικό πρόβλημα της Χώρας, σ. 185 επ.
(5) H. Η. MUNKNER, TEN LECTURES ON CO-OPERATIVE LAW σελ. 85.
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Του κ. ΝΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑ, τ. Γεν. Γραμματέα και
Ανώτερου Συνεταιριστικού Συμβούλου της Π Α Σ Ε ΓΕ Σ

Οι μεταβολές που αναμένεται να κυριαρχήσουν κατά τα 4 επόμενα χρόνια στον
Ευρωπαϊκό χώρο και που αναπόφευκτα θα επηρεάσουν, μεταξύ άλλων και την πο
ρεία της γ εω ρ γ ία ς και των συνεταιρισμών, είναι:
— η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς, και
— ο νέος προσανατολισμός της αγροτικής πολιτικής της ΕΟΚ.
Η Ε Ν ΙΑ ΙΑ ΕΥΡΏΠΑ Ι·ΚΗ ΠΡΑΞΗ
Με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986, σι 12 χώ ρες της ΕΟΚ, οατοφάσισαν να πραγματοποιήσουν σταδιακά, μέχρι το 1992, την Ευρωπαϊκή Έ νω ση, δηλα
δή μια εσωτερική α γο ρ ά χω ρίς σύνορα, φυσικά (τελω νεία), τεχνικά (προδιαγρα
φ ές), φορολογικά (τέλη - δικαιώ ματα), στην οποία εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυ
κλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και τω ν κεφαλαίων.
——
—
—

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη προβλέπει:
την Οικονομική και Νομισματική Έ νω ση.
την οα/αθεώρηση της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων.
τη συνοχή στις κοινοτικές πολιτικές και
την οτνάπτυξη της πολιτικής συνεργασίας.

Αν αυτά επιτύχουν, η ΕΟΚ θα γίνει ο μεγαλύτερος οικονομικός, ίσως και πο
λιτικός, χώ ρος στον κόσμο με το μεγαλύτερο δυναμικό αγοραστικής δύναμης.
'Αμεση επίπτωση της ενοποίησης της ευρωπαϊκής α γο ρ ά ς θα είναι η τόνωση
του ανταγωνισμού, ένα γεγονός που αφορά κάθε είδους συνεταιρισμούς, αλλά και
κάθε οικονομική μονάδα. Η τόνωση του ανταγωνισμού αποτελεί καίριο θέμα γ ια
τις μονάδες που δεν παρουσιάζουν υψηλή παραγω γικότητα. Σ ’ αυτές πρέπει να
κατατάξουμε και πολλές, ίσως τις περισσότερες, συνεταιριστικές οργοα/ώσεις.
Το θέμα αυτό φυσικά δεν είναι νέο, αφού και πριν από 10 χρόνια, με την προ
οπτική τότε της ένταξης στην ΕΟΚ, η οα/άγκη αυτή γ ια σωστή οργάνωση, στελέχωση και αποτελεσματική επιχειρηματική λειτουργία των συνεταιριστικών οργοα/ώσεων επισημαινότοη/ σε κάθε ευκαιρία. Καθιερώθηκαν τότε ειδικά κονδύλια στελέχωσης, συστάθηκε στην Π Α Σ Ε Γ Ε Σ ειδική υπηρεσία Οργάνωσης και κοπαβλήθηκαν
προσπάθειες συντονισμού των συνεταιριστικών πρωτοβουλιών.
Το διαφορετικό στοιχείο σήμερα, είναι ότι από την ίδια την Ενιαία Πράξη προβλέπεται η μείωση του χάσματος μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Κοινότητας
και η διαρθρωτική ανοατροσαρμογή των περιοχών που παρουσιάζουν καθυστέρηση
στην ανάπτυξή τους, με τη διάθεση Κοινοτικών κονδυλίων. ' Ετσι, ενώ ο χρόνος που
υπολείπεται γ ια την πραγματοποίηση των διορθωτικών παρεμβάσεων είναι ιδιαίτε
ρα πιεστικός, η διευρυμένη αντιμετώπιση του αναπτυξιακού προβλήματος ως συνό
λου αποτελεί μια ευνοϊκή συγκυρία που πρέπει, να αξιοποιηθεί στο έπαρκο και συ
στηματικά. Περισσότερο από τα βραχυχρόνια επιτεύγματα και από την καταμέτρη
ση του ύψους των αντλουμένων από τα Ταμεία της ΕΟΚ πόρων ενδιαφέρουν οι ορ
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θές τοποθετήσεις των αναπτυξιακών κονδυλίων και η διασφάλιση
αποτελεσμοπτικότητας.

μακροχρόνιας

Η ΑΝΑΘ ΕΩΡΗΣΗ Τ Η Σ Κ.Α.Π.
Η δεύτερη μεταβολή αυτής της περιόδου αναφέρεται στον αναπροσανατολισμό
της Κοινής Α γροτικής Πολιτικής της ΕΟΚ.
Οι στόχοι της είναι:
1) Προσαρμογή στη νέα Διεθνή Οικονομία.
— προσαρμογή π α ρ α γω γή ς και ζήτησης
— διοοτήρηση ικανού αριθμού αγροτικώ ν εκμεταλλεύσεων
— σταθερή πολιτική εξωτερικών σχέσεων (ΗΠΑ - ΓΚΑΤΤ)
2) Επαναπροσδιορισμός της ©έσης των αγροτών σε μια νέκ προοπτική οικονο
μικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
•— νέα προϊόντα και ποικιλίες
— νέες α γορές
— διαρθρωτική προσαρμογή της Γεωργίας και κεντρικός ρόλος της στην οα/άπτυξη της υπαίθρου
— εισοδήματα από τουρισμό, βιοτεχνία, νέοι τρόποι ζωής και εργασίας.
Με δυό λόγια, η πολιτική αυτή περιλαμβάνει περιορισμούς στην παραγώ γή,
στο σκέλος των εγγυήσεω ν των τιμών και ενισχύσεις στο σκέλος του προσανοπολισμού. Από την άποψη των γεω ργικώ ν συνεταιρισμών, o l περιορισμοί στην π α ρ α 
γω γή καί στο σκέλος των εγγυήσεων προσθέτουν περισσότερες ευθύνες γ ια στή
ριξη των τιμών και των εισοδημάτων των παραγω γώ ν. Ως όργοη/α τω ν μελών τους
οι γεω ργικ ο ί συνεταιρισμοί επωμίζονται πρόσθετες ευθύνες. Για ν’ οτνταποκριθούν
σ’ αυτές, μπορούν να επωφεληθούν από τις αυξημένες δυνατότητες που παρέχουν
οι πόροι προσανοπτολισμού.
Συνοψίζοντας τα δεδομένα αυτά, μπορεί να λεχθεί ότι και κατά την περίοδο
αυτή οι συνεταιρισμοί καλούνται να ανταποκριθούν στον καθαυτό ρόλο τους, δη
λαδή στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομικής δράσης των μελών
τους. Με την παρεμβολή τους οφείλουν να συντελέσουν στη μείωση του κόστους
παραγω γής, επεξεργασίας και διακίνησης των προϊόντων με σκοπό τη στήριξη
και τη βελτίωση των γεω ργικώ ν εισοδημάτων, ή των εισοδημάτων των μελών τους
γενικότερα. Σ την προσπάθειά τους αυτή, μπορούν να υπολογίζουν σε κοινοτικές
και εθνικές ενισχύσεις. Οι πόροι των διαρθρωτικών Ταμείων (γεω ργικού προσοα/ατολισμού, περιφερειακό και κοινωνικό) διπλασιάζονται. Οι παρεμβάσεις των θα
γίνονται στο μέλλον βάσει προγραμμάτω ν και όχι μεμονωμένων έργων. Οι συνε
ταιρισμοί πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των προγραμμάτω ν γ ια
να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη απορροφητικότητα. Δεν επιτρέπεται να απορροφού
με ολιγότερες πιστώσεις από την Ιρλανδία των 3 εκατομ. κατοίκων όπως γίνεται
σήμερα.
Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα άδικα και επιζήμια περιοριστικά μέτρα πα ρ α 
γω γή ς σε μια σειρά παραδοσιακών προϊόντων μας (λάδι, βαμβάκι, καπνός, φρού
τα και λαχανικά) που γίνονται πιο περιοριστικά με την εισαγω γή των σταθερό1
ποιητών.
Τα μέτρα αυτά είναι απαράδεκτα, αν ληφθεί υπόψη το χαμηλό επίπεδο ανά-
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πτύξης της ελληνικής Γεωργίας και η εξάρτηση -πολλών προβληματικών περιοχών
μας ornó προϊόντα σαν το λάδι και τον καπνό.
Δημιουργείται έτσι ο κίνδυνος να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο το χάσμα
μεταξύ των καθυστερημένων και των προηγμένων χωρώ ν που θα αποκομίσουν,
στη δυναμική του χρόνου, μ εγάλα οφέλη από την ενιαία αγορά.
ΟΙ Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Ι
Αυτά όμως που προοτναφέρθηκαν, αποτελούν το γενικό πλαίσιο, που προδια
γράφ ει τί πρέπει να γίνει. Ουσιαστικότερο και δυσκολότερο είναι το ερώτημα πώ ς
αυτά μπορούν να γίνουν. Για να αποδώσει ο συνεταιρισμός οφείλει πρω ταρχικά
να αποτελεί όργονο συνειδητής συνεργασίας και συναντίληψης των μελών του,
όχι χώ ρος γ ια την «πάλη των τάσεων». Σ το συνεταιρισμό μία είναι η τάση: η επί
τευξη του κοινού στόχου. Ό λ ε ς οι άλλες «τάσεις» είναι ξενόφερτες και οοτοδυναμώνουν τη μία και μοναδική τάση. Αν επιμείνουμε σ’ αυτές, είναι σα ν’ αποφα
σίζουμε να αποτύχουμε.
Μια δεύτερη προϋπόθεση γ ια την επιτυχία του συνεταιρισμού στο ρόλο του εί
ναι η αναγνώριση των συνεταιρισμών ω ς οικονομικών μονάδων. Αναμφισβήτητα οι
συνεταιρισμοί έχουν και μια σοβαρή κοινωνική διάσταση, αλλά ocv αποτύχουν στην
οικονομική δράση ο κοινωνικός τους ρόλος εκμηδενίζεται. Η αναγνώριση αυτής
της πραγματικότητας έχει προεκτάσεις τόσο στην αξιολόγηση και στην πρόσληψη
προσωπικού, όσο και στον καθορισμό των τιμών των προϊόντων και στην επιλογή
και πραγμοπτοποίηση επενδύσεων.
Σ το χώρο της ΕΟΚ οι 50.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις που απασχολούν
700.000 μισθωτούς και εξασφαλίζουν τον εφοδιασμό των αγροτικώ ν εκμεταλλεύ
σεων με λιπάσματα, ζωοτροφές κλπ. και μεταποιούν και διαθέτουν τα προϊόντα
τους (καλύπτουν το 50% της π α ρ α γ ω γ ή ς), έχουν προσαρμοσθεί στις ανάγκες της
σύγχρονης οικονομίας. Ακολούθησαν όμοια πορεία συγχωνεύσεων και συγκεντρώ
σεων με τα μ εγάλα ιδιωτικά συγκροτήματα (UNILEVER, NESTLE -/λπ.) και ανάλογη στρατηγική ανάπτυξης με διαφοροποίηση τω ν αντικειμένων τους και ένταξή
τους στον τριτογενή τομέα. Ας σημειωθεί πω ς στην Ευρώπη μεταποιείται το 70%
της γεω ργικ ής π α ρ α γω γή ς ένοντι 90% στις ΗΠΑ.
Ο δυαδισμός που προκύπτει από τη δημιουργία μεγάλω ν συνεταιριστικών επι
χειρήσεων και τη διατήρηση και σημαντικού αριθμού μικρών, αντιμετωπίζεται με
σύστημα ενσωμάτωσης μεταξύ τους και τη δημιουργία συνεταιριστικών ομίλων
που καλύπτουν ολόκληρο το κύκλωμα πα ρ α γω γή ς, μεταποίησης και εμπορίας με
δάση την εξειδίκευση και αξιοποίηση των ιδιαίτερων παραδοσιακών προϊόντων
κάθε περιοχής που εκπροσωπούν οι τοπικές οργανώσεις. Αυτό το σύστημα επιτρέ
πει τη δημιουργία φορέων οριζόντιων υπηρεσιών έρευνας, τεχνολογικού εκσυγχρο
νισμού, μάρκετιγκ, χρηματοπιστωτικών και διαρκούς εκπαίδευσης αιρετών, διευ
θυντών και λοιπού προσωπικού.
Καριστά επίσης δυνατές ευρύτερες συνεργασίες τόσο εθνικές όσο και διε
θνείς, όπως αυτές που δημιουργήθηκαν στους τομείς των σιτηρών, των λιπασμάτων,
της αγροτικής πίστης και των ασφαλειών στον κοινοτικό χώρο.
Τρίτη προϋπόθεση είναι συνεπώς και η συνεργασία και κοινή προσπάθεια με
ταξύ των ελληνικών συνεταιριστικών οργανώσεων, γ ια να εξασφαλίζονται τα πλεο
νεκτήματα του μεγάλου μεγέθους, γ ια την αξιοποίηση των οποίων δημιουργούνταί
οι συνεταιρισμοί. Ό π ο υ αυτή η συνεργασία αντιμετωπίζει δυσκολίες, εκεί και η
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συνεργασία σε πρωτοβάθμιο επίπεδο σίγουρα δεν έχει γίνει πλήρω ς συνειδητή.
Υπάρχουν οπτό χρόνια απαράδεκτες καταστάσεις κραυγα λέας έλλειψης συνεργα
σίας μεταξύ των Οργοτνώσεών μας, που αποτελούν στοιχεία έντονης διαταραχής
της λειτουργίας της κινήσεως π.χ. τα πρατήρια των Ενώσεων που δεν εφοδιάζον
τα ι από τη Συνεταιριστική Προμηθευτική Έ νω ση αλλά από τοπικούς εμπόρους,
οι οργανώσεις που διοτνέμουν τα προϊόντα τους στις α γορ ές όχι μέσω της Σ υνε
ταιριστικής Ε ταιρείας Διανομών (ΕΛ ΣΥ ), αλλά μέσω ιδιωτών αντιπροσώπων, ε
κείνες που δεν ασφαλίζονται στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική α λ λ ά σε άλλες α 
σφαλιστικές εταιρείες. Επιβάλλεται να υπάρξει στην Π Α Σ Ε Γ Ε Σ ή αλλού, ένα
Συμβούλιο Συνεταιριστικής Δεοντολογίας που ν’ αποκαταστήσει την τάξη επιβάλ
λοντας όσα υπαγορεύει η συνεταιριστική αλληλεγγύη και συνεργασία. Δεν είναι
νοητό να εκτρέφουμε εμείς τους μεσάζοντες τους οποίους σκοπό έχουμε να κα
ταργήσουμε. Και δεν είναι δυνατό ν’ αναπτύξουμε τον έλεγχο των συνεταιρισμέ
νων πα ρ α γω γώ ν επάνω στις α γορές των προϊόντων τους, που είναι ο βασικός στό
χ ο ς των συνεταιρισμών, χω ρίς υψηλό πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και ευ
θύνης.
Τέταρτη προϋπόθεση, είναι η εξασφάλιση, διατήρηση και η ανάδειξη στελε
χών που να ανταποκρίνονται στο μέγεθος και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επιμέρους συνεταιριστικών οργανώσεων. Αν δεν υπάρξει παρέκκλιση από τον δη
μοσιοϋπαλληλικό τρόπο καθορισμού των απολαβών των στελεχών, ούτε οι μ εγά
λες συνεταιριστικές οργανώσεις θα προσελκύσουν στελέχη αντάξια του επιπέδου
τους και των αναγκώ ν τους, ούτε οι μικρές θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο
βάρος των αμοιβών. Από την άποψη των στελεχών, μια μεγάλη συνεταιριστική ορ
γάνωση δεν είναι πολλαπλάσιο της μικρής. Έ χ ε ι οτνάγκη στελεχών άλλου επιπέδου.
Πέμπτη, τέλος, προϋπόθεση — χωρίς η απαρίθμηση αυτή να είναι εξαντλητική—
αποτελεί η εκπαίδευση με τις ποικίλες μορφές της: ενημέρωση, επιμόρφωση, εξειδίκευση κλπ. σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες του συνεταιριστικού θε
σμού. Ό σ ο κι αν φαίνεται περίεργο, λ ίγο ι από τους 80.000 αιρετούς και τους
11.000 υπαλλήλους των συνεταιριστικών οργονώσεων έχουν εγκύψει στην ουσία
του συνεταιριστικού θεσμού, του οποίου αποτελούν μέρος και τον οποίο κοίθοδηγούν.
Η πορεία της συνεταιριστικής κίνησης προς τις κατευθύνσεις αυτές δεν διακρίνεται από το ρυθμό που απαιτεί η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου που έχει α ρ 
χίσει. Ό μ ω ς οι εξελίξεις δεν θα προσαρμοσθούν προς το δικό μας ρυθμό. Υπάρ
χει ακόμη κάποιο περιθώριο να ιεραρχηθούν σωστά οι προτεραιότητες της συνε
ταιριστικής κίνησης, να παραμερισθούν οι έντονες εσωτερικές αντιπαραθέσεις, και
ν’ αρχίσει ένα δημιουργικό έργο με την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
Πρέπει εν τούτοις να οη/αγνωρισθεί ότι οι συνεταιρισμοί δεν αποτελούν μια
αποκομμένη νησίδα, που δεν επηρεάζονται από τον περίγυρό τους. Το κοινωνικό,
οικονομικό και πολιτικό κλίμα στο οποίο κινούνται, τους επηρεάζει συχνά απο
φασιστικά και γ ι’ αυτό ανάλογη, αν όχι μεγαλύτερη, ευθύνη βαρύνει και την Πο
λιτεία που διαμορφώνει αυτό το κλίμα.
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01 ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Του ΑΡ. Δ. ΠΑΝΟΥ, Δρος Κοινωνικών Επιστημών
Στελέχους της Π Α Σ Ε ΓΕ Σ

Επι/τρέψτε μου να συγχαρώ τον Πρόεδρο και το Διοικητικά Συμβούλιο της
Ε ταιρείας των Φίλων του Συνεργατισμού γ ια τη σημερινή τους πρωτοβουλία. Επί
σης να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση της Π Α Σ Ε Γ Ε Σ , που στο πρόσωπό μου εξετίμησε ότι θα είχε μια cn/τικειμενική εκπροσώπηση γ ια να παρουσιάσει το τμήμα
της αποψινής μας συζήτησης στο θέμα «Πορεία της Συνεταιριστικής Κίνησης»
και που είναι οι Α γροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
Πριν προχωρήσω στην παρουσίαση του πρώτου μέρους της αποψινής μου
παρέμβασης, που θα ήθελα να είναι «η εκτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας τους»,
θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε ένα θεωρητικό θέμα.
Το θέμα που τίθεται από μια σειρά θεωρητικούς, είναι η οτνάγκη να διευκρινισθεί το θεωρητικό πρόβλημα, δηλαδή ocv έχουμε να κάνουμε με Συνεταιριστική
Κίνηση ή με Συνεταιριστικό Κίνημα. Η τοποθέτηση απένοα/τι στο ζήτημα και συν
ακόλουθα η στάση μας, προσδιορίζει νομίζω και τη γενικότερη αντίληψή μας
γύρω από το θέμα.
Σήμερα, αποδεχόμενοι την άποψη ότι η συνεταιριστική παρουσία είναι απλά
μια κίνηση, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να αποδεχόμαστε ότι 929.297 συνε
ταιρισμένοι αγρότες (σύμφωνα με στοιχεία του 1984) στους 7.818 πρωτοβάθμι
ους συνεταιρισμούς ή 1.082.000 ενεργός πληθυσμός (σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή του 1981), απασχολούμενος με τη γ εω ρ γ ία ,δεν είναι πα ρ ά μια υπο
βοηθητική παρουσία στην όλη οικονομία της χώ ρας. Δεν είναι π α ρ ά η βακτηρία
υποβοήθησης της ελεύθερης οικονομίας και προποα/τός είναι το κομμάτι που χρ ει
άζεται γ ια να συμπληρωθεί το παζλ της οικονομίας μιας χώ ρας. Πιστεύω ότι αυ
τό αν δεν είναι λάθος, είναι τουλάχιστον άδικο.
Δεν είναι δυνατό το 21% του ενεργά δρώντος ελληνικού λαού με τη σημαν
τικότατη παρουσία του, να θεωρείται μια απλή κίνηση. Αν δε κανείς προεκτείνει
το θέμα στην παγκόσμια διάσταση που έχει, με τα εκατομμύρια των συνεταιρισμέ
νων ανθρώπων στον πλανήτη μας, (500 εκατ. κατά μια εκδοχή ή 363 εκατ. κ α
τά μια άλλη, με κύκλο εργασιών γύρω στα 440 δισεκ. δολλ. ετήσια), με την π α 
ρέμβαση τους ακόμη και σε επίπεδο ΟΗΕ, τότε ειλικρινά δεν μπορώ να φαντασθώ
ότι Συνεταιριστική Παρουσία είναι απλά μια Κίνηση.
Είναι κίνημα; Μια κοινωνιολογική ερμηνεία, όχι απαραίτητα στενά πολιτική,
θέλει το κίνημα μια διαδικασία καρέμβασης γ ια μεταβολή του κοινωνικοπολιτικού « Σ τάτους Κβο». Αν είμαστε τίμιοι, πρέπει να παραδεχτούμε, ότι αυτό δεν το
είχαν απόλυτα αποδεχτεί έτσι ούτε ol πρώτοι θεωρητικοί των Συνεταιρισμών, ά λ 
λωστε γ ι αυτό τόσο τους πολέμησε και ο Μαρξ αλλά και μια σειρά μαρξιστών.
Βέβαια στην κατηγορία αυτών που υποστήριζαν την ολοκληρωτική μεταβολή, θα
μπορούσε να κατατάξει κανείς τους Ρ. Ό ο υεν, Σ α ιν Σιμόν, Φουριέ. Αντίθετη
θέση είχαν οι Λουΐ Μπλοτν, Ραϊφάϊζεν, X. Σούλτσε.
Τί είναι λοιπόν η Π αγκόσμια και Ελληνική Συνεταιριστική Παρουσία. Κίνη
ση, Κίνημα; Η θεωρία νομίζω ότι δεν έχει απαντήσει, ούτε θα μπορούσε να δώσει
μια απάντηση οριστική και τελεσίδικη. Σ την οα/αζήτηση της επιστήμης και ιδιαί-
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τέρα στις κοινωνικές επιστήμες, δεν υπάρχουν συμπεράσματα: Ά σ πρ ο, Μαύρο.
Υπάρχουν προσπάθειες, πορείες, επιστροφές, ανακυκλώσεις, αναζητήσεις. Ό λ α
αυτά όμως δεν είναι επικίνδυνα γ ια την πράξη, θα μας έλεγαν οι ρεαλιστές, οι
πραγματιστές. Είναι στην αναλογία που γίνονται άκριτα, βιαστικά, απρογραμμά
τιστα, χω ρίς γνώση και μελέτη του ζητήματος.
Μια άποψη που διατυπώθηκε πρόσφατα (1980), μιλάει γ ια
Σ υ ν ε τ α ιρ ι σ τ ι κ ό
τ ο μ έ α .
« Σ ή μερα όμως δεν υπάρχει συνεταιριστικό κίνημα στον κόσμο που να υπο
στηρίζει την ολοκληρωτικά συνεταιριστική κοινωνία. Οι θέσεις της έκθεσης Ι,Α ΙΜ Ά ν ν (Λαίντλοου) προς το Συνέδριο της Δ .Σ .Ε . το 1982, εξασφάλισαν την ο
μοφωνία σχετικά με το στόχο της δημιουργίας ενός διαρκώ ς ισχυρότερου συνεται
ριστικού τομέα σε όλες τις χώρες, ο οποίος θα διακρίνεται οπτό τον δημόσιο το
μέα και από τον ιδιωτικό, αλλά που η βαρύτητα και η επιρροή του θα μπορούν
να συγκριθούν με την επιρροή των άλλων δύο.
Η άποψη γ ια μια ολοκληρωτικά συνεταιριστική κοινωνία είναι νεκρή. Αντικαταστάθηκε από το συνεταιριστικό πλουραλισμό. Πρόκειται γ ια μια πρώτη ου
σιαστική συνειδητή επιλογή των εκπροσώπων του συνεταιριστικού κινήματος σε
όλο τον κόσμο(1 ). Έ τσ ι, λοιπόν, μια τάση συγκερασμού θέλει τη Συνεταιριστι
κή παρουσία τομέα. Χωρίς να είναι απόλυτα σωστός ο όρος, πρέπει να ομολογήσει
κανείς, ότι συνδυαζόμενος και με την ένταξή του στον κοινωνικό τομέα αποτυπώνει μια πραγματικότητα.
Μια άλλη θεωρητική προβληματική, είναι ο προσδιορισμός του ρόλου των
Συνεταιρισμών. Ο ρόλος τω ν Συνεταιρισμών είναι Οικονομικός; Είναι Κοινωνικός;
Λίγες σκέψεις γύρω από το θέμα αυτό. Αν είναι μόνο οικονομική μονάδα ο
Συνεταιρισμός, τότε δρώντας με βάση τους κανόνες της αγοράς, πρέπει να τον
αντιμετωπίζουμε και να περιμένουμε μόνο τα οικονομικά του αποτελέσματα γ ια
να διαπιστώσουμε αν πέτυχε ή όχι.
Αν ο Συνεταιρισμός έχει κοινωνική αποστολή, τότε μπορούμε π.χ. να αντιληφθούμε ένα συνεταιρισμό και χω ρίς κέρδη.
Σήμερα, και αυτή είναι η άποψή μου, που η μεικτή οικονομία μπορεί να δώ
σει καλλίτερη λύση στα τεράστια και πιεστικά προβλήματα της Π αγκόσμιας και
Ελληνικής Οικονομίας αφ’ ενός, αφ’ ετέρου σήμερα που οι κοινωνικές δυνάμεις
έχουν απελευθερωθεί και κινούνται δυναμικά γ ια να καταλάβουν τις θέσεις που
δικαιούνται στην κοινωνικο - πολιτική κονίστρα, οι Συνεταιρισμοί δεν μπορούν
να ανταποκριθούν στα μηνύματα των καιρών, πα ρ ά μόνο αν τα παρακολουθήσουν
και λειτουργήσουν ανάλογα. Δηλαδή η Κοινωνική και Οικονομική Συμπεριφορά
τους είναι απαραίτητη. 'Γί σημαίνει αυτό;
Κατ’ αρχήν πιστεύω ότι γ ια να εκτιμήσουμε την μέχρι σήμερα πορεία της
Συνεταιριστικής Παρουσίας, θα πρέπει να το κάνουμε κάτω από τις καινούργιες
παραμέτρους που αποδεχόμαστε. Δηλαδή της Κοινωνικής και Οικονομικής απο
στολής και του ρόλου, που έχει να διαδραματίσει, ο Συνεταιρισμός.
Μια τέτοια αποδοχή, σημαίνει ότι στους συνεταιρισμούς και στη σημερινή
τους κοπτάσταση, θα βρούμε και θετικά και αρνητικά στοιχεία.
Η κοινωνική διάσταση και η συνεχής προσπάθεια που χρειάζετα ι γ ια τη δια
τήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην επιχειρηματική δραστηριότητα και μάλιστα
του ελεύθερου ανταγωνισμού και στην κοινωνική αποστολή των συνεταιρισμών,
παρουσιάζεται πολύ παραστατικά στην εισήγηση που έκανε στο Διεθνές Συνέδριο
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της Διεθνούς Συνεταιριστικής Έ νω σ η ς το 1980 στη Μόσχα ο Α. Φ. Λαίντλοου με
βέμα «Συνεταιρισμοί το έτος 2.000», στην οποία επισημαίνει: «Η διατήρηση ισορ
ροπίας των οικονομικών στόχων και των κοινωνικών ιδεωδών του συνεταιρισμού,
δεν είναι ποτέ εύκολη υ π ό θεσ η ... Ο ιδεαλισμός και η επιχειρηματική πρακτική
αποτελούν συχνά παράξενους και δύσκολους συντρόφους. Σ την πραγματικότητα,
μέσα στο συνεταιριστικό σύστημα υπάρχει κάποια τάση και μερικές φορές ανοι
χτής διαμάχης οα/άμεσα σ’ αυτά τα δυο στρατόπεδα, σε αυτούς δηλαδή που υπο
στηρίζουν μόνο τ α επιχειρηματικά και οικονομικά οφέλη και σε αυτούς που επι
θυμούν μεγαλύτερη οτνάμειξη στην κοινωνική α λ λ α γ ή ... Αυτό που χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι...
είναι μια κοινή λογική ισορροπίας σε ολόκληρο το σύστημα, ένα μείγμα οικονο
μικών και κοινωνικών στόχων, επιχειρηματικότητας και ιδεαλισμού από διευθυν
τές που χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό και λαϊκούς ηγέτες που εμπνέονται από
κοινωνική διορατικότητα» (2).
Δεν θα ήθελα εδώ να αναδράμω στην όλη ιστορία τω ν Συνεταιρισμών στη
χώ ρα μας. Μόνο θέλω να επισημάνω ότι τουλάχιστον η ποσοτική τους αύ|ξηση
παρατηρείται όταν έχουμε δημοκρατία στη χώρα. Εκτες α ν το θεσμικό πλαίσιο
επιδιώκει συρρίκνωση yioc λόγους καθαρά οικβνομικοτεχνικούς. Α λλά τότε πα ρ α 
τηρούμε αύξηση των συνεταιριζομένων. Ά ρ α έχουμε λειτουργία των δημοκρα
τικών Θεσμών, αφού οι πολλοί δέχονται να συμμετάσχουν. Να συμμετάσχουν και
να ασκηθούν στο κύτταρο της Δημοκρατίας τον Συνεταιρισμό.
Η χώ ρα μας πέρασε μια περίοδο δυσχερειών, που ίσως να μην αντιμετώπι
σαν άλλες χώ ρες που σήμερα έχουν προηγμένους και πιο προχωρημένους συνε
ταιρισμούς. O l δυσχέρειες αυτές γ ια τους ελληνικούς συνεταιρισμούς ήταν διττές.
Προέρχονταν από αντικειμενικές αλλά και υποκειμενικές τους δυσχέρειες.
Σ τ ις αντικειμενικές δυσκολίες λογίζονται η σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας
και η στρεβλή ανάπτυξή της.
Στρεβλή ανάπτυξη που οφείλεται αρχικά στο πέρασμά της, ανώμαλα, σε μια
νόθα αστικοποίηση (3 ) , όπως έχουν δείξει οι πιο σύγχρονες κοινωνιολογικές με
λέτες. Στη συνέχεια, το πέρασμα στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο πα ρ α γω γή ς, η κα
ταστροφή της Μ ικρασίας με όλες τις επιπτώσεις της, η περίοδος της δικτατορίας
του Μεταξά, η κατοχή, ο εμφύλιος και πιο πρόσφατα η Απριλιανή δικτατορία,
υπήρξαν δασικοί αντικειμενικοί λόγοι που επέδρασοη/ αρνητικά γ ια τους συνεται
ρισμούς.
Οι εγγενείς λόγοι που επηρέασαν στη μη σωστή και ορθολογική ανάπτυξη
των Συνεταιρισμών μας, ήσαν λόγοι εσωτερικοί και εξωτερικοί.
Οι εσωτερικοί λόγοι είναι η λαθεμένη νομοθεσία που ήθελε τους συνεταιρι
σμούς υποστηρίγματα οστλά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ο πατερναλιστικός τρό
πος καθοδήγησής τους και η μη παράλληλη ανάπτυξη καταναλωτικών συνεταιρι
σμών που σε αρμονική συνεργασία με τους Α γροτικούς Συνεταιρισμούς θα σύντ
τρίβε και θα απόρριπτε τον παρασιτισμό και τους μεσάζοντες, ώστε ο μεταπρατισμός να εκμηδενιστεί.
Οι εξωτερικοί λόγοι είναι αυτοί που και σε παγκόσμ ια κλίμακα επηρεάζουν
τους Σ υνεταιρισμούς.
Ε πιγραμματικά αναφέρουμε μερικούς λόγους χω ρίς ιδιαίτερη ανάλυση και
οι λόγοι αυτοί είναι:
«α. Κρίση εμπιστοσύνης, στην αρχή πολύ λίγο ι άνθρωποι εμπιστεύοντοη> τους
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συνεταιρισμούς. Και τούτο για τί πολύ λίγοι πίστευαν ότι η ιδέα του συνεργοπτισμού μπορούσε να προ:γματοποιηθεί.
β.

Στελεχιακή Κρίση. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στους συνεταιρισμούς και η
οικονομική τους αδυναμία δεν άφηνον περιθώρια γ ια τη στελέχωσή τους
από τα καταλληλότερα πρόσωπα.

γ.

Ιδεολογική Κρίση. Η κρίση αυτή είναι οπτοτέλεσμα αιωρούμενων αμφιβο
λιών γ ια τους πραγματικούς σκοπούς και τις επιδιώξεις της συνεταιριστι
κής προσπάθειας» (4).

Ό λ ε ς αυτές οι δυσχέρειες έχουν δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων στους
Συνεταιρισμούς.
Σ ήμερα τα κυριότερα προβλήματα στο Συνεταιριστικό χώρο και τους συνε
ταιρισμούς, είναι η έλλειψη κατάλληλης υποδομής γ ια την ανάπτυξή τους.
' Ελλειψη υποδομής σε έμψυχο και άψυχο υλικό.
Αυτό σημαίνει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, τέτοιο που να ονταποκρίνεται στις σημερινές οη/άγκες και επιταγές.
Επίσης ικανή τεχνικοοικονομική υποδομή που να μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις
σημερινές ανταγωνιστικές συνθήκες που παρουσιάζονται στην ο:γορά.
Π αράλληλα με τους δύο πιο πάνω λόγους, η βιωσιμότητα και ανάπτυξη των
συνεταιρισμών, πέρα από το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να έχει κάπου
γ ια τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, δηλαδή πρέπει να είναι αναπτυξιακό, περ 
νάει μέσα από την υπεύθυνη συμμετοχή συνειδητών συνεταιριστών που παράλληλα
έχουν υψηλή υποδομή κοπάρτισης, γ ια να μπορούν να προωθήσουν τα σημερινά
τόσο σπουδαία και πιεστικά θέματα που οιντιμετωπίζουν οι συνεταιρισμοί και όχι
μόνο στη χώ ρα μας.
Υπάρχει η άποψη ότι η λύση του παγκόσμιου οικονομικού προβλήμοπος περ
νάει μέσα από τους συνεταιρισμούς. Χωρίς να υιοθετεί κανείς τέτοιες ακραίες θέ
σεις, είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι συνεταιρισμοί αποτελούν πλέον ένα από
τους σπουδαίους παράγοντες της τρίτης διάστασης (χνάμεσα στον δημόσιο τομέα,
δηλαδή τον κρατισμό και την ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή την ασύδοτη κοαάχρηση του ανεξέλεγκτου εμπορίου.
Έ τσ ι, οι συνεταιρισμοί μαζί με άλλα τμήματα του κοινωνικού τομέα (Δη
μοτικές Επιχειρήσεις, Εταιρείες Λαϊκής Βάσης κλπ.) παίζουν έναν καθαρά ση
μαντικό ρόλο στο χώρο διαμόρφωσης της αγοράς.
Π αράλληλα με αυτόν τον καίριο και αποφασιστικό ρόλο, η σωστή τροχοδρόμηση του ρόλου των συνεταιρισμών, που είναι η μεγαλύτερη αποτελεσμοπίκότητα
των συνεταιρισμών, η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, η μαζικοποίησή τους
και η ενεργοποίηση των μελών τους και ακόμη η επιδίωξη, ώστε η κρατική «κη
δεμονία» και η δυνατότητα συνεχούς κρατικής παρέμβασης στο συνεταιριστικό κί
νημα να κοτταργηθεί, διανοίγουν πολλές προοπτικές γ ια τον συνεταιριστικό τομέα
στη χώ ρ α μας.
Ποιές είναι όμως αυτές οι προοπτικές; Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι προ
οπτικές γ ια την οτνάπτυξη τω ν συνεταιρισμών στη χώ ρ α μας, δεν υπήρξαν ποτέ
καλύτερες στην ογδοντάχρονη περίπου θεσμοθετημένη ιστορία τους. Είναι χαρακτη
ριστικά ορισμένα ζητήματα που έχουν ·6ρει το δρόμο τους ή πάνε να τον βρουν.
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Κύριας σημασίας γεγονός γενικότερο και ειδικότερο είναι η προσπάθεια απο
κέντρωσης και ανάπτυξης της περιφέρειας. Αυτή η πολιτική παρέχει πολλές και
ποικίλες προοπτικές στους Συνεταιρισμούς.
Εξάλλου ο οεναπτυξιο:κός Νόμος 1262 παρέχει π ά ρ α πολλές ευνοϊκές προϋ
ποθέσεις γ ια την ονάπτυξη των Συνεταιρισμών. Αν σκεφβούμε ότι μια οατό τις
δασικές διαφορές ανάμεσα στον συνεταιρισμό και την κερδοσκοπική επιχείρηση
είναι και η διαφορετική αντίληψη γ ια την επιλογή του τόπου «που γ ια τον συνε
ταιρισμό είναι όπου εξυπηρετείται η οικονομία τω ν μελών και όχι όπου αναμένε
τα ι εξασφάλιση κερδών» (5), μπορεί κανείς να αντιληφθεί την τεράστια σημασία
της συμβολής των συνεταιρισμών στη γενικότερη διάσταση που λέγετα ι οικονομία.
Επίσης πρέπει εδώ να επισημάνουμε και μια άλλη κοινωνική διάσταση αυτής
της σημασίας. Δηλαδή συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια και αποτροπή
της αστυφιλίας με όλα τα επακόλουθα αυτού του φαινομένου (κοινωνικά, οικονο
μικά, πολιτιστικά κλπ.). Εξάλλου μια άλλη κοινωνική συμβολή τω ν Συνεταιρι
σμών, εάν λειτουργούν σωστά, είναι η κατάργηση των μεσαζόντων. Η παράμετρος
αυτή οπτότρέπει το παρασιτικό εμπόριο (οικονομική διάσταση), πρ οά γει την ποιό
τητα των προϊόντων (κοινωνική διάσταση), αξιοποιεί την επαρχία — διατήρηση των
παραδόσεων και μη αλλοτρίωση από ξενικές επιδράσεις— (πολιτιστική διάσταση).
Τέλος μια άλλη προοπτική που διανοίγεται, είναι η ανάληψη από το λαό επι
χειρήσεων γ ια τον ίδιο και τα δικά του συμφέροντα και μάλιστα με τη διαδικασία,
εν πολλοίς, της αυτοδιαχείρισης, θ α μου επιτρέψετε όμως εδώ ν’ αναφέρω επι
γρα μμ ατικά και μερικές επιπρόσθετες επιδιώξεις όπως:
• Κατάργηση κάθε είδους εποπτείας και κηδεμονίας των Συνεταιριστικών Ορ
γανώσεων απ ’ την ATE και τη Διοίκηση γενικά.
• Δυνατότητα ανάληψης από κοινού δραστηριότητας με φορείς της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας.
• Δυνατότητα αντιμετώπισης ενιαίας ή Κοινής Δ ιαχείρισης των γεω ργικώ ν
προϊόντων.
•
Δ ημιουργία Ειδικού Κεφαλαίου, γ ια την έρευνα, προώθηση και την ανάπτυ
ξη του Συνεργατισμού, καθώς και την εκπαίδευση και επιμόρφωση τω ν Σ τελε
χών και Διοικητικών παραγόντω ν αυτού.
• Κατάλληλη και συνεχή ενημέρωση των αγροτών, γ ια την εγγραφ ή τους στο
συνεταιρισμό (μεμονωμένοι 35% περίπου).
• Παροχή σοβαρών κινήτρων στους συνεταιρισμένους αγρ ότες (δανειοδότηση,
επιτόκια, κλπ.) κατ’ αντιδιαστολή προς τους μεμονωμένους.
• Α παλλαγή μερική ή ολική απ ’ τη φορολογία, διοχέτευση χαμηλότοκων π ι
στώσεων, εξασφάλιση ειδικών κινήτρων (προσωπικό, επιδότηση εξόδων εκκίνησης
και λειτουργίας, διασύνδεση χωριών, πρόγραμμα ανάπτυξης κλπ.) γ ια την ccvaδισργόνωση του παραγω γικού χώρου, τη συγχώνευση και σύσταση μεγάλω ν Μο
νάδων οικονομικής δραστηριότητας (Α γροτοδιομηχανικά Σ υγκροτήμ ατα), τη
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ανακατανομής και μετατόπισης του αγροτικού
πληθυσμού και διασφάλιση πρόσθετων κινήτρων πολιτισμένης διαβίωσης των νέ
ων οίγροτών στον αναδιοργοα/ούμενο ή νεοδημιουργούμενο αγροτικό οικισμό.
β Ολότελη αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση και επέκταση - συνδικαλιστικής
2
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οργάνωσης π α ρ α γω γώ ν (Α γροτικοί Σ ύλλο γοι).
Ακόμη απαιτείται:
• Η πλήρης και χω ρίς άλλη αναβολή — κλιμακωτή— μετατόπιση τω ν κάθε μορ
φής και έκτασης οικονομικών δραστηριοτήτων της ATE (ή και άλλων φορέων
του Δημοσίου) στις Συνεταιριστικές Ο ργανώσεις (Γεω ργικές Βιομηχανίες, αντλητικά συγκροτήματα, ασφαλιστικές εργασίες, οπτοθηκευτικοί χώροι, τεχνητή γονι
μοποίηση, οτγροτική πίστη κλπ.).
• Εξ άλλου η συνύπαρξη στην ATE του χρηματοδοτικο - πιστωτικού τομέα και
των οικονομικών δραστηριοτήτων, κρίνεται παράδοξη και ανεπίτρεπτη.
• Ε πιβάλλεται μετατροπή της ATE σε Συνεταιριστική Τράπεζα ή η Δημιουρ
γ ία Συνεταιριστικής αποκλειστικά Τ ράπεζας και τέλος χρειάζεται η
• Στενή και συνεχής συνεργασία Υπουργείων, Π Α Σ Ε Γ Ε Σ , ΟΓΑ, Ο.Β., ATE
Τ.Α. κλπ. (6).
Αυτά όσον αφορά το τί είναι αναγκαίο να γίνει.
Επιτρέψτε μου τώ ρα να σταθώ σε ένα άλλο κυρίαρχο και σημαντικότατο θέ
μα που λέει: Τί πρέπει να αλλάξει;
Έ ν α ς νομικός θα απαντούσε ενδεχόμενα: Το θεσμικό πλαίσιο συμμετοχής
στο οικονομικό παιχνίδι. Έ ν α ς Μάνατζερ θα υποδείκνυε προφοα/ώς τεχνικές αλ
λιώτικες από τις ισχύουσες κ.ο.κ.
Προσωπικά και οπωσδήποτε φορτισμένος από την επαγγελματική μου ιδιό
τητα, θα έλεγα πρώτο και κύριο εκείνο που πρέπει να αλλάξει είναι η Νοοτροπία.
Δηλαδή να απακτήσουμε μια άλλη στάση, μια άλλη αντίληψη απέναντι στους Σ υν
εταιρισμούς. Και αυτό γίνεται αν μυήσουμε τους ονθρώπους στο θεσμό των Σ υν
εταιρισμών εξ απαλών ονύχων. Δηλαδή από την τρυφερή τους ηλικία. Το σημαν
τικ ό τερ ο εργαλείο είναι και το πιό παλιό. Είναι η ε κ π α ί δ ε υ σ η .
Έ χω voc προτείνω δύο τακτικές;
Πρώτη τακτική: Ε ισαγω γή μαθημάτων περί Συνεταιρισμών σε όλα τα επί
πεδα εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια).
Αυτά γ ια τη μύηση.
Ανάπτυξη του θεσμού των Σχολικώ ν Συνεταιρισμών και προτροπή των μα
θητών γ ια συμμετοχή σ’ αυτούς γ ια την πρακτική εξάσκηση.
Αυτά γ ια τους επερχόμενους.
Για τους μεγάλους. Δημιουργία Κεντρικού Οργάνου με σκοπό την ευαισθητοποίηση γύρω από το θεσμό. Αυτά όσον αφορά την εκπαίδευση. Χρειάζεται να
εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους μιλώντας γ ια τα πλεονεκτήματα των Συνεταιρι
σμών. Ακόμη να τους λέμε την αλήθεια και γ ια τα λάθη.
Η ά λ λ η
τ α κ τ ι κ ή :
Είναι η ανάγκη δημιουργίας, σε όλα τα επί
πεδα του Συνεταιριστικού χώρου Υπηρεσίας ή Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, που
σε συνεργασία με την εκπαίδευση και με σειρά διαλέξεων θα βγάλουν προς τα
έξω το προφίλ των Συνεταιρισμών, το πραγματικό προφίλ γ ι αυτούς που το αγνο
ούν, γ ι’ αυτούς που δεν το ξέρουν σωστά, γ ι’ αυτούς που το ξέρουν, αλλά το πο
λεμούν γιοττί δεν τους συμφέρει.
Επιτρέψτε μου να τελειώσω με μια συμπερασματική απόληξη. Αν δικαιολο
γείται αισιοδοξία, θ α έλεγα:
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Για όσους μέσα ή έξω από τους Συνεταιρισμούς εκφράζουν την ανυπομονησία
τους να δουν άμεσα τ ’ αποτελέσματα των συνεταιριστικών πρωτοβουλιών, θα πρέ
πει να λεχθεί ότι η σύνεση επιβάλλει ν’ οοτοφευχθούν σπασμωδικές ενέργειες. Οι
Συνεταιρισμοί δεν δικαιούνται να χρεωθούν με αποτυχίες σε σοβαρές πρωτοβου
λίες τους. Δεν δικαιούνται να διαψεύσουν τις ελπίδες όσων πιστεύουν και στηρί
ζονται στην οικονομική και κοινωνική αποτελεσμοπικότητα του θεσμού. Δεν σκο
πεύουν να δημιουργήσουν μη βιώσιμα και μουσειακά συγκροτήματα που να κατα
λήξουν σε βάρος του λαού αντί προς όφελος του. Η σύνεση επιβάλλει μελετημένα
βήματα, αξιοποίηση της σύγχρονης εμπειρίας και τεχνολογίας, χρησιμοποίηση ει
δικευμένου προσωπικού και συναίσθηση της κοινωνικής σημασίας κάθε δαπάνης.
Οι Συνεταιρισμοί προετοιμάζουν το στέρεο έδαφος γ ια να βαδίσουν πάνω σ’ αυτό.
Στηριζόμενοι στη συνεταιρισμένη οικογενειακή γεω ργική εκμετάλλευση και
σ’ ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει αναπτυξιακές δυνατότητες, οι Σ υνε
ταιρισμοί πρέπει να έχουν ακμαίες τις δυνάμεις τους, ν’ αποτελέσουν τους συντε
λεστές της γεω ργικ ή ς οα/άπτυξης της χώρας, αποφεύγοντας το θανάσιμο εναγκα
λισμό κάθε οικονομικής δύναμης, είτε κρατικής, ετίε ιδιωτικής. Βαδίζοντας στο
δρόμο της αυτοδύναμης και αυτόνομης ανάπτυξης.
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Αθήνα σελ. 50.
(6) Για μια πλήρη μελέτη των θεμάτων κοίτα: Ευδόκιμου Σαχπάζη: Εισήγηση στην 1. Η
μερίδα για Συνεταιρισμούς στη Θεσσαλονίκη με θέμα: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα Χθες, Σήμερα, Αύριο. Πολυγραφημένη έκδοση ΠΑΣΕΓΕΣ, 1985.
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Σ Ε Κ Ε
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΕΛΑΑΔΟΣ Α.Ε.
Η ΣΕΚΕ είναι η μεγαλύτερη συνεταιριστική εξαγωγική καπνική οργά
νωση. Ιδρύθηκε το 1947 με έδρα την ΑΘΗΝΑ - Πανεπιστημίου 6.
Υ Π Ο ΚΑ ΤΑ ΣΤΗ Μ Α ΤΑ ιμε πλήρεις εγκαταστάσεις:
Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Μ. Ασίας 1 - ΚΑΒΑΛΑ Δαγκλή 22
ΞΑΝΘΗ Περιοχή Πετεινού.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ:

Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

Συμμετέχει στις κυριότερες ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
και ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Πρόεδρος Δ .Σ .: ΕΥΑΓ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος: Χ ΡΗ ΣΤΟ Σ ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ
Αν. Γενικός Διευθυντής: Κ Ω Σ Τ Α Σ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΟ ΛΟΓΙΣΜ Ο Υ 31.12.1987

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο
Αξία ακινήτων - Εγκαταστάσεων κλπ
Συμμετοχές και Μετοχές
Εμπορεύματα - Υλικά
Απαιτήσεις εν γένει
Ταμείο - Καταθέσεις στις Τράπεζες

Δρχ.

198.623.217*
008.116.762
680.298.044
991.627.428
83.403.807

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
931.282.967

Κεφάλαια και Αποθεματικά
Υποχρεώσεις εν γένει μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις εν γένει βραχυπρόθεσμες
ΕΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1987
Α Π Ο ΤΕΛ ΕΣΜ Α ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Σύνολο εσόδων
Σύνολο εξόδων - αποσβέσεων
Καθαρά κέρδη χρήσεως

114.978.577
1.630.786.291
4.634.913.197

1987
»
»
»

1.204.766.950
1.137.341.436
67.425.514

(*) Η σημερινή αξία περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε 2.700.000.000 δ;ρχ.
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01 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Του I. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΑΟ|Υ, Γενικού Διευθυντή
«Καταναλωτή - KONSUM» Αθήνας
Γενικού Γραμματέα Συμβουλίου Διευθυντών
της

' Ενωσης Καταναλωτικών Συνεταιρισμών

Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω σε συντομία τους ανοιχτούς - μαζικούς
Καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς που λειτουργούν στη χώ ρα μας από το 1962 με
τη γνωστή επωνυμία ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - KONSUM και στη συνέχεια να κάνω το 
ποθέτηση πάνω στις τέσσερες ενότητες που προσδιορίστηκαν από το συντονιστή
της συζήτησης, καθηγητή κ. Κώστα Π απαγεωργίου, ώστε να διευκολυνθεί η όλη
διαδικασία και να εξοίχθούν συγκεκριμένα και χρήσιμα συμπεράσματα απ ’ αυτήν.
θεω ρώ σκόπιμο να δηλώσω ότι οι απόψεις που θα διατυπώσω και οι τοπο
θετήσεις μου πάνω στα διάφορα σχετικά θέματα στη διάρκεια της συζήτησης, απηχούν τις θέσεις της Ε Ν Ω Σ Η Σ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡΙΣ Μ Ω Ν - KON
SUM ΕΛΛΑΔΑΣ, που είναι το κεντρικό ιδεολογικό και εμπορικό όργανο των κα
ταναλωτικών συνεταιρισμών με την επωνυμία ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - KONSUM και
εκπροσωπεί το παραπάνω κίνημα στη χώ ρα μας και το εξωτερικό.
Στη δύναμη της Ε Ν Ω Σ Η Σ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡΙΣΜ Ω Ν - KON
SUM ΕΛΛΑΔΑΣ ανήκουν σήμερα 15 πρωτοβάθμιοι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί,
με χώρο δραστηριοτήτων τους τα μ εγάλα αστικά κέντρα της χώ ρα ς μας, όπως Α
θήνα, θεσ )νίκη, Καβάλα, Δράμα, Πάτρα, Λάρισα, Χαλκίδα κλπ. Ο αριθμός των
μελών των παροατάνω συνεταιρισμών είναι σήμερα γύρω στις 36.000 οικογένειες
μέλη, και κάτω από την ευθύνη τους, γιοττί είναι διοικητικά και οικονομικά αυτό
νομοι, λειτουργούν 28 προς το παρόν καταστήματα Σούπερ Μάρκετ με κύκλο ερ
γασιώ ν γ ια το 1988 της τά ξης των 8.000.000.000 δρχ.
Οι παραπάνω συνεταιρισμοί με την πετυχημένη δράση τους, παρεμβαίνουν
οτνταγωνιστικά στην ελεύθερη α γο ρ ά της δικαιοδοσίας τους και συμβάλλουν απο
φασιστικά στην εξυγίανση της επ’ ωφελεία των μελών τους και του καταναλω
τικού κοινού γενικότερα.
Η Ε Ν Ω ΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡΙΣΜ Ω Ν - KONSUM ΕΛΛΑΔΑΣ
είναι μέλος της EUROCOOP, το όργανο που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των κα
ταναλωτικών συνεταιρισμών των χωρών μελών της ΕΟΚ και προωθούνται γ ρ ή γ ο 
ρα οι σχετικές τυπικές διαδικασίες ώστε σύντομα να καταστεί μέλος της Διεθνούς
Συνεταιριστικής Έ νω σ η ς (I.C.A .) και της INTERCOOP. Μέσα από τα π αραπά
νω διεθνή όργανα, το νεαρό καταναλωτικό κίνημα της χώ ρα ς μας συνεργάζεται
να προσεγγίσω τα θέματα όπως τέθηκοα/ από το συντονιστή της συζήτησης.
Ύ στερα από την παροατάνω συνοπτική παρουσίαση των μαζικών - ανοιχτών
κοπτοναλωτικών συνεταιρισμών στη χώ ρα μας, που είναι οργοενωμένοι και λειτουρ
γούν πάνω στις παραδεγμένες αρχές του Ροτσντέϊλ, θα επιχειρήσω στη συνέχεια
να προσεγγίσω τα θέματα όπως τέθηκοα/ από το συντονιστή της συζήτησης.
Α ' Πώς εκτιμούμε τη μέχρι σήμερα rtepsisc μας
Σ υγκρίνοντας διαχρονικά τη μέχρι σήμερα πορεία μας, σε σχέση μ’ αυτήν
που σημειώθηκε στις αναπτυγμένες χώ ρες της Ευρώπης, μπορούμε να ισχυριστού-
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με βάσιμα, ότι αυτή είναι αρκετά ικανοποιητική. Η εκτίμησή μας αυτή γίνεται
πειστικότερη αν ληφθεί υπόψη το όχι ευνοϊκό γ ια συνεταιρισμούς κλίμα που επι
κρατούσε κατά την περίοδο της ίδρυσης του νεότερου καταναλωτικού κινήματος
στη χώ ρ α μας το 1962 και στη συνέχεια στην καθήλωσή του από την εφτάχρονη
δικτατορία του 1967, η οποία κάθε άλλο π α ρ ά επέτρεπε τη διάδοση της συνεται
ριστικής ιδέας και την ανάπτυξη των κατοναλωτικών συνεταιρισμών και τη δημο
κρατική τους λειτουργία. Επίσης εκτιμούμε θετικά τη μέχρι σήμερα πορεία μας,
για τί κατώρθωσε το νεαρό αυτό κίνημα , να ξεπεράσει τις πολτοειδείς δυσκολίες
του ξεκινήματος και της μετέπειτα εξέλιξής του με επιτυχία και να β γει μέσα απ’
αυτές οικονομικά αυτοδύναμο, οργανω τικά αυτόνομο και κομματικά ανεξάρτητο.
Β ' Τ ί πρέπει να -αλλάξει και πώς
Π αρά το γεγονός της διαλεκτικής σύνδεσης της παρούσας ενότητας με την
τρίτη, δηλαδή τί καινούργιο θα πρέπει να γίνει, θα μπορούσαμε εδώ να αναφερ
θούμε στο νόμο 1667)86 γ ια τους Αστικούς Συνεταιρισμούς και να τονίσουμε κα
τηγορηματικά ότι η εφαρμογή των διατάξεών του, ω ς έχουν, στην πράξη διαλύει
τους υπάρχοντες καταναλωτικούς συνεταιρισμούς και εμποδίζει την ίδρυση νέων.
Ευελπιστούμε ότι η Πολιτεία θα κατανοήσει τη σοβαρότητα του θέματος και θα
προβεί νομοθετικά στην τροποποίηση των επίμαχων διατάξεων, όπως ζήτησε η Ε
Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡΙΣΜ Ω Ν - KONSUM ΕΛΛΑΔΑΣ.
Γ' Τί πρέπει να γίνει
Εξειδικεύουμε το παραπάνω ερώτημα και απευθυνόμαστε στην Πολιτεία, τα
πολιτικά κόμμοπτα, το συνδικαλιστικό κίνημα και τέλος στο ίδιο το καταναλωτι
κό κίνημα.
1.

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

—■ Πρέπει να δείξει έμπρακτα ότι κατανοεί την κοινωνική kol οικονομική σημα
σία των καταναλωτικών συνεταιρισμών και να λάβει όλα τα απαραίτητα θεσμικά
μέτρα γ ια την ανεμπόδιστη ανάπτυξή τους.
— Ν α προβεί στην προβολή και διάδοση των αρχών και σκοπών των κατανα
λωτικών συνεταιρισμών μέσα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης που ελέγχει.
—- Να εισ α γά γει και εμπλουτίσει τα εκπαιδευτικά π ρογράμ μα τα όλων των βαθ
μιδών της εκπαίδευσης με συνεταιριστικά μαθήματα καθ’ όσον η συνεταιριστική
εκπαίδευση είναι άκρω ς α ναγκα ία γ ια την πρόοδο των συνεταιρισμών.
— Έ χ ο ν τ α ς υπόψη τον έντονα κοινωνικό τους χαρακτήρα, θα πρέπει η Πολιτεία
να εξασφαλίσει ίσους όρους μεταχείρισης σε σχέση με τις παρόμοιες άλλες κοινω
νικοοικονομικές οργανώσεις όπως, ενδεικτικά, να παρέχει:
α. Ευνοϊκή χρηματοδότηση γ ια π άγιο εξοπλισμό και κεφάλαιο κινήσεως.
β. Ευνοϊκή φορολογική μετocχείpιση των περισσευμάτων που διατίθενται γ ια
την ανάπτυξη του κινήματος.
γ . Επιδότηση του κόστους στελέχωσης του κινήματος με τεχνοκρατικά στελέ
χη υψηλής στάθμης.
δ. Επιδότηση του κόστους επιμόρφωσης του τεχνοκρατικού μηχανισμού του
κινήματος.
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ε. Επιδότηση έρευνας και μελετών γ ια λογαριασμό του κινήματος και σειρά
άλλων κινήτρων γ ια τη στήριξη και ανάπτυξη του καταναλωτικού κινήματος.
2.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

•—· Να συμπεριλάβουν στα πολιτικά τους π ρογράμ μα τα διακηρύξεις με τις ο
ποίες να δηλώνουν ότι οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί είναι ένα μαζικό λαϊκό κί
νημα, ένας θεσμός ανταγωνιστικής αυτοπροστασίας των εισοδημάτων των ε ρ γ α 
ζομένων με έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά, που επιβάλλουν τη στήριξή του.
-—- Να κρατήσουν τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς μακριά από τους κομ
ματικούς τους ανταγωνισμούς, ώστε το κίνημα να είναι ανεξάρτητο γ ια να κατα
στεί πόλος συσπείρωσης όλων των εργαζομένων των οποίων τ α συμφέροντα μέσα
στο συνεταιρισμό είναι κοινά.
3.

ΣΥ Ν Δ ΙΚ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ο ΚΙΝΗΜΑ

— Να προβάλει και διαδόσει στα μέλη των εργατικώ ν συνδικάτων τις αρχές και
σκοπούς του κατοη/αλωτικού κινήματος.
—· Ν α δημιουργήσει, με διαρκή εκπαίδευση, συνείδηση στα μέλη του ότι ο κα
ταναλωτικός συνεταιρισμός, παράλληλα με το συνδικάτο, είναι το αποτελεσματι
κότερο μέσο αυτοπροστασίας τω ν εργατικώ ν εισοδημάτων.
—- Να διαπαιδαγω γήσει τους εργαζόμενους στη συλλογική δράση και στάση,
ώστε να δεχθούν και ενταχθούν συνειδητά στους κοινωνικοποιημένους, αυτοδιαχειριζόμενους θεσμούς όπως είναι ο συνεταιρισμός.
•— Να καταπολεμήσει τη συντεχνιακή οο/τίληψη που τόσο ταλανίζει την κοινω
νία μας και εμποδίζει τους εργαζόμενους να οργανωθούν σε οα/οιχτούς κατοα/αλωτικούς συνεταιρισμούς.
4.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

— Να μαζικοποιηθεί όσο το δυνατό γρήγορα.
— Να προβάλει και διαδόσει τις αρχές και τους σκοπούς του καταναλωτικού
κινήματος.
— Να συστηματοποιήσει τη μετάδοση χρήσιμων πληροφοριών στα μέλη του.
— Να ιδρύσει συνεταιριστική σχολή μέσα από την οποία να παρέχει διαρκή
εκπαίδευση στα μέλη του, τους αιρετούς και τεχνοκρατικούς παράγοντες της δι
οίκησης.
— Να οργανω θεί σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της διοίκησης.
— Να αναπτυχθεί το ταχύτερο δυνατό σ’ όλη την επικράτεια και ιδιαίτερα στα
αστικά κέντρα.
— Να αναπτύξει στενή συνεργασία με τα μαζικά κινήματα, εργατικό, γυναικείο,
άλλες μορφές συνεταιρισμών και ιδιαίτερα με το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα.
— Να αναπτύξει τη συνεργασία του με τους αδελφούς καταναλωτικούς συνε
ταιρισμούς των λοιπών χωρών.
—- Να προχωρήσει σε συνεταιρισμούς παροχής υπηρεσιών, όπως ασφάλειες, του
ρισμός κλπ.
— Και τέλος να δημιουργήσει υπηρεσία ελέγχου τροφίμων.
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Δ'Ι Α ν 0ιχ«ι«Λονβίτ<»ι αισιοδοξία
Αισιοδοξούμε γ ια την ανάπτυξη και παραπέρα πετυχημένη δράση των κατα
ναλωτικών συνεταιρισμών «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - KONSUM» στη χώ ρα μας γ ια
τους εξής κυρίως λόγους:
j
1. Είναι στελεχωμένοι με αξιόλογα στελέχη που έχουν πλούσια γνώση κι εμπειρία.
2. Εφαρμόζονται πλήρω ς οι α ρχές της σύγχρονης οργάνω σης και διοίκησης των
επιχειρήσεων στους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς. Καμμιά υπεράριθμη πρόσ
ληψη προσωπικού δεν γίνεται, όπως συμβαίνει συχνά στους αγροτικούς συνεται
ρισμούς.
3. Το Διοικητικά Συμβούλια δεν αναμιγνύονται στο έργο της Διεύθυνσης. Α
σκούν διοίκηση και όχι διαχείριση, όπως συνήθως συμβαίνει στους αγροτικούς
συνεταιρισμούς.
|
4. Οι κατοα/αλωτικοί συνεταιρισμοί εφαρμόζουν με ευλάδεια τη διεθνή συνεται
ριστική αρχή της κομματικής ανεξαρτησίας, η οποία αποτελεί σημαντικό πόλο
συσπείρωσης του οη/ώνυμου πλήθους των καταναλωτών σε ισχυρές οικονομικές
μονάδες.
5. Ό ,τ ι πλεονάσματα δημιουργούνται στους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς
οπό την πετυχημένη λειτουργία τους, δίνονται πίσω στους καταναλωτές - μέλη σαν
επιστρεφόμενα, τα οποία αποτελούν ισχυρό κίνητρο τόσο γ ια την προσέλευση νέ
ων μελών στο συνεταιρισμό όσο και την ενεργό συμμετοχή των μελών στις δρα
στηριότητες του συνεταιρισμού.
6. Η δημιουργία, οργάνωση και δραστηριοποίηση του δευτεροβάθμιου οργάνου,
δηλαδή της Ε Ν Ω Σ Η Σ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡΙΣ Μ Ω Ν - KONSUM
ΕΛΛΑΔΑΣ, διότι:
α. προβαίνει σε μαζικές προμήθειες αγαθώ ν γ ια λογαριασμό όλων των συνε
ταιρισμών - μελών της και έτσι πετυχαίνει ευνοϊκές κλίμακες τιμών, δηλαδή χ α 
μηλές τιμές στις προμήθειες των προϊόντων που επιτρέπουν τη διάθεση τους από
τα καταστήματα των συνεταιρισμών σε σχετικά χαμηλές τιμές, και
β. παρέχει πλήρη και αποδοτική τεχνική βοήθεια σε κάθε νεοϊδρυόμενο κατα
ναλωτικό συνεταιρισμό, χά ρ ις στο αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό που διαθέτει
και έτσι ευνοεί την ταχύτερη ανάπτυξη του κοοταναλωτικού συνεταιριστικού κινή
ματος στη χώ ρ α μας.
7. Υπάρχει ευνοϊκό κλίμα γ ια την οα/άπτυξη τω ν καταναλωτικών συνεταιρισμών
τόσο στη χώ ρα μας όσο και στις υπόλοιπες χώ ρες - μέλη της ΕΟΚ, τόσο στη φι
λοσοφία των καταναλωτών όσο και στην πολιτική των κρατών.
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ΘΕΣΕΙΣ — ΑΠΟΨΕΙΣ
ΟΙ Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Ε ΙΣ Σ Τ Ο ΕΠΟΙΙΤΙΚΟ ΣΩ Μ Α
Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ω Ν Τ Η Σ Α.Τ.Ε.
από 70 χρόνια, πέρασαν από τόττε που συστήθηκε με το Ν . 602 το Επο
πτικό Σώ μα γ ια τη διάδοση, καθοδήγη
ση και εποπτεία των Συνεταιρισμών (Β.
Δ. της 1 5 )2 3 .7 .1 9 1 5 Υπουργός Εθν. Ο ι
κονομίας Α θ. Ε υ τα ξία ς). Γ ια την επάν
δρωσή του καθορίστηκαν εξαρχής αυξη
μένα προσόντα και πρόσληψη απαραιτή*τως με διαγωνισμό.
Η αρχή' αυτή, της πρόσληψης με δια
γωνισμό, τηρήθηκε εξακολουθητικά μέ
χρ ι σήμερα τόσο από τα Υπουργεία Εθν.
Οικονομίας - Γεω ργίας, όσο και σε συνέ
χεια από την Αγροτική Τ ράπεζα, όταν
οι αρμοδιότητες με την ίδρυσή της με
ταβιβάστηκαν σ’ αυτή. Έ τσ ι διαμορφώ
θηκε σε υψηλή στάθμη το σώμα και πέ
τυχε κατά κοινή ομολογία στην υψηλή
αποστολή του, γ ια τί με την αξιοκρατία
διαμορφώθηκε από τα πρώτα βήματα το
αίσθημα του υψηλού λειτουργήματος και
της ευθύνης με εμπιστοσύνη στο έργο
του.
Τ ην παράδοση αυτή έρχεται ν’ ανα
κόψει η τελευταία απόφαση της Διοίκη
σης σης Α γροτικής Τράπεζας, γ ια την
πρόσληψη στο σώμα 130 Εποπτών, όχι
με διαγωνισμό, αλλά με απευθείας επι
λογή απ’ αυτήν. Οποιοιδήποτε ισχυρι
σμοί της απόφασης κι αν προβάλλονται,
ΑΝ Α Π Λ Η ΡΩ Μ Α ΤΙΚ Ο Ι

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 του
1641) 85, ηι γενική συνέλευση τηις Έ 
νωσης απαρτίζεται από τους αντιπροσώ
πους των αγροτικών συνεταιρισμών του
νομού, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρ. 28. Επομέ
νως, με βάση; αυτή τ η διάταξη, που ομιλεί γ ια εκλογή των αντιπροσώπων σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28,
V.

είναι ευνόητο που θα οδηγήσει η νέα
αυτή τα κτικ ή, σε περίοδο μάλιστα που η
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Συν
εταιρικών Οργανώσεων απαιτεί κατοχύ
ρωση της ανεξαρτησίας του σώματος για
την ανεπηρέαστη άσκηση του ελεγκτικού
του έργου.
Επισημαίναμε παλαιότερα τα σοβαρά
θέματα που δημιουργούνται με την αβα
σάνιστη κατάργηση της Εποπτικής Υπη
ρεσίας A T E , αντί της ανεξαρτοποίησης
της (τ. 3 /σ . 1 7 4 ), πριν μελετηθεί σο
βαρά η ανάγκη και ο τρόπος σύστασης
νέου σώματος, γ ια την οποία έχει μερίδιο
ευθύνης και η Τ ράπεζα με την παθητι
κή της στάση. Τ ώ ρα έρχεται να προσθέ
σει μ ια μεγαλύτερη ζημιά. Σύμφωνα με
τις δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας και
του Διοικητού της A T E , οι προσλαμβα
νόμενοι θ’ αποτελέσουν τον πυρήνα του
νέου Σώματος Ελεγκτώ ν. Έ τσ ι, από την
έναρξη δημιουργίας του, κλονίζεται το
βασικό στοιχείο της αξιοκρατίας, που μό
νο με διαγωνισμό κατοχυρώνεται, γιατί
με οπσιοδήποτε τρόπο κι αν γίνει η επι
λογή, θα θεωρείται διαβλητή. Η Διοίκη
ση της A T E επωμίζεται βαρειά ευθύνη
και είναι καιρός να σκεφθεί βαθύτερα τις
συνέπειες και ν’ αναθεωρήσει την από
φασή της.
Α Ν Τ ΙΠ ΡΟ ΣΩ Π Ο Ι

συνάγεται άτι μπορεί να εκλεγούν κατ’αναλογία και αναπληρωματικοί των αντι
προσώπων, κατά συνδυασμούς (σύιμφωνα
με τη διάταξη του άρθρ. 28 παρ. 8 του
ν. 1541) 8 5 ) , στην Ένωσηι και στις Κεν
τρικές Κ λαδικές Ενώσεις.
Τ ο Υπουργείο Γεωργίας, με την με αρ.
31533) 1985 ερμηνευτική εγκύκλιό του,
την οποία αποδέχεται και η Π Α ΣΚ ΓΕΣ
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Θέσεις - Απόψεις
(εγκ. 1 5 / 8 8 ) , περιορίζει την αναπλή
ρωσα/ των αντιπροσώπων στην Έ νω ση
μόνο σε περίπτωση θανάτου, έκπτωσης,
ανάκλησης ή παραίτησης του τακτικού
αντιπροσώπου, εφαρμόζοντας ανάλογα ό
σα- ισχύουν — όπως αναφέρει — γ ια την
αναπλήρωση; των μελών του διοικητικού
συμβουλίου, αποκλείοντας μ ’αυτό τον τρό
πο την αναπλήρωση; των αντιπροσώπων
3ε περίπτωση τυχαίας απουσίας ή κωλύ
ματος.
Η ερμηνεία όμως αυτή, όχι μόνο έρ
χεται σε αντίθεσην με τη ν πρακτική που
ίσχυε με το ν. 602) 1914, που και αυ
τός -δεν περιλάμβανε σχετικές ειδικές δια
τάξεις, αλλά και με τον ίδιο το ν. 1 5 4 1 /
1985, ο οποίος θέλει ανάλογη εφαρμο
γή στα όργανα των Ενώσεων των διατά
ξεων που αναφέρονται στα αντίστοιχα
όργανα των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών
(48 παρ. 5 εδ. γ ' ν. 1 5 4 1 )8 5 ). Δηλ.,
στην περίπτωση των αντιπροσώπων που
είναι μέλη της γενικής συνέλευσης της
Έ νω σης ισχύουν οι αντίστοιχες διατά
ξεις περί γενικής συνέλευσης συνεταιρι
σμού, που ορίζουν μεν αυτοπρόσωπη εμ
φάνιση (21 παρ. 3 νόμος 1 5 4 1 /8 5 ) ,
Α Σ Τ ΙΚ Ο Ι

Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Ι

Από τις επαφές μας με τους Βιοτε
χνικούς και ομοιοεπαγγελματικούς Κ α
ταναλωτικούς Συνεταιρισμούς διαπιστώ
νουμε, ότι το σοβαρότερο θέμα που τους
απασχολεί είναι η έλλειψη χρηματοδό
τησης γ ια να μπορέσουν ν’ αναπτύξουν
τις -εργασίες τους -στο αρχικό στάδιο,
για τί τα ίδια κεφάλαια δεν επαρκούν.
Έ τσ ι οι εργασίες τους δεν μπο-ρούν ν’
αναπτυχθούν στο επιθυμητό επίπεδο και
τα πρατήρια των Καταναλωτικών Συνε
ταιρισμών, όσα λειτουργούν, εκτός εξαι
ρέσεων, είναι πολύ περιορισμένα σε εί
δη και η εξυπηρέτηση των μελών κατευθύνεται κυρίως σε πιστωτικές διευκολύν
σεις προς ιδιωτικές επιχειρήσεις των ο
ποίων ουσιαστικά γίνονται πράκτορες.
Ο τρόπος όμως αυτός των εργασιών,
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όμως δεν περιέχουν κανένα περιορισμό
για- τους αναπληρωτές (έννοια άγνωστη
γ ια τη; γεν. Συνέλευση των Πρωτοβάθ
μιων συνεταιρισμών). Αντίθετα, οι πα
ραπάνω περιορισμοί αναπλήρωσης θα
πρέπει να ισχύουν γ ια όσους έχουν εκ
λεγεί αναπληρωτές των μελών των ΔΣ
των Ενώσεων.
Ακόμη, η μη αναπλήρωση των μελών
των ΔΣ των συνεταιρισμών ή και των
νομικών προσώπων γενικά, σε περίπτω
ση τυχαίας απουσίας ή κωλύματος, έχει
υπαγορευθ!εί από το γεγονός ότι τα τα
κ τικ ά μέλη του ΔΣ έχουν εκλεγεί γ ια
ν’ ασκούν ειδικά και διαρκή- καθήκοντα
διοίκησης και η- συμμετοχή αναπληιρωτού χω ρίς παραίτηση: κλπ. του τακτικού
συνιστά μη νόμιμη σύνθεση του ΔΣ, ενώ
οι αντιπρόσωποι περιστασιακά αντιπρο
σωπεύουν τον -συνεταιρισμό στις γενικές
συνελεύσεις των Ενώσεων.
Με βάση- αυτές τις παρατηρήσεις, η
Π Α Σ Ε Γ Ε Σ θα. πρέπει να επανεξετάσει
το θέμα, γ ια να μ η δημιου-ργεΐται αδι
καιολόγητα στέρηση ψήφου συνεταιρι
σμών - μελών στην Ένωση: και στις Κεν
τρικές Ενώσεις.

δεν ταιριάζει στη σωστή συνεταιριστική
ανάπτυξη. Το Γπουργείο Εθνικής Οικο
νομίας με την αρμόδια Γπηρεσία του,
αλλά και οι ,κο-ρυφαίες συνδικαλιστικές
οργανώσεις των εργαζόμενων ΓΣ Ε Ε ΑΔΕΔΓ, αν πραγματικά ενδιαφέρονται
γ ια την αξιοποίηση του εισοδήματος των
φυσικών μελών τους. έχουν χρέος ν’ α
σχοληθούν και να προωθήσουν το σοβαρό
αυτό θέμα, που η επίλυσή του θα προω
θήσει και τη συνεταιριστική ανάπτυξη.
Παράλληλα η οργάνωση των Κ ατανα
λωτικών Συνεταιρισμών σε μ ια Έ νω ση,
όπως έγινε τελευταία με τους βιοτεχνι
κούς, θα συνέβαλε κατά πολύ στην ανά
πτυξη μεγαλύτερων δραστηριοτήτων και
στη διεκόλυνση επίλυσης πολλών θεμά
των.
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ε Τ Ο Σ

Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ

1 9 8 0!

ΕΔΡΑ— ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Αθήνα, Πανεπιστημίου 58
ΥΠ Ο Κ Α Τ Α ΣΤΗ Μ Α ΤΑ : Θεσσαλονίκη, Φράγκων 6-8 τηλ. 547647
Αλεξανδρούπολη - Λεονταρίδου 2, τηλ. 23912
Πάτρα - Ρήγα Φεραίου 75, τηλ. 224106
ΜΕΤΟΧΟΙ : 32 Κεντρικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις - Εταιρείες και
Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.
ΚΥΡΙΟΣ Σ Κ Ο Π Ο Σ της Εταιρείας είναι η διενέργεια κάθε φύσεως μετα
φορών αγαθών στο εσωτερικό από και προς το εξωτερικό με σι
δηρόδρομο, αυτοκίνητα και αεροπορικώς.
Η ΣΥΝΕΔΙΜ είναι εξειδικευμένη Οργάνίλίση στον τομέα των μετα
φορών. Με την εκτέλεση μεγάλου μεταφορικού έργου και τον συντονισμό
των εργασιών εξασφαλίζει στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις τους καλύ
τερους δυνατόν όρους μεταφοράς των προϊόντων που διακινούν και —
το σπουδαιότερο — απαλλάσσει τις Υπηρεσίες τους από συναφείς απα^
σχολήσεις.
Πρόεδρος Δ.Σ.: ΑΘ ΑΝ ΑΣΙΟ Σ Μ Π Α Α Η Σ
Γενικός Διευθυντής: ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ ΗΜ ΗΤΡΕΣΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΟ ΛΟΓΙΣΜ Ο Υ 31.12.1987

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο
Αξία παγίων στοιχείων - Μεταφορικών
Συμμετοχές - Τίτλοι ακινητοποιήσεων
Απαιτήσεις εν γένει
Ταμείο - Καταθέσεις σε Τράπεζες

Δρχ.

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
Μετοχικό Κεφάλαιο - Αποθεματικά
Υποχρεώσεις εν γένει
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ

»

6.673.440
3.404.000
275.998.773
31.733.027

»
»

56.628.656
281.062.332

»

88,889.838

>
>
»

89.285.875
78.663.917
10.621.958

»
»

Α Π Ο ΤΕΛ ΕΣΜ Α ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Σύνολο· εσόδων
Σύνολο εξόδων διαχείρίσεο^ς - Αποσβέσεων
Καθαρά κέρδη χρήσεως

»

Απασχολούμενο τακτικό προσωπικό 36.
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Κ. Σ. Ο. Σ.
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ
Ε Τ Ο Σ

Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ

1940

ΕΔΡΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Αθήνα, Κανάρη 24
ΕΓΚ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡ ΓΟ ΣΤΑ ΣΙΟ Υ:
62 Μαρτύρων ,103.

Ηράκλειο Κρήτης,

ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ Σ Ο Σ : 19 Ενώσεις Συνεταιρισμών Σουλτανοπαραγωγικών
περιοχών ·πσυ -περιλαμβάνουν το σύνολο σχεδόν των σουλτανοπαραγωγών.
Οι ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας, η εκλεκτή ποικι
λία σταφιδαμπέλων και η εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων καλλιεργείας από
παραγωγούς με γνώση, πείρα και μεράκι, κάνουν την ελληνική σουλτα
νίνα μιά από τις καλύτερες σταφίδες στον κόσμο.
Η Κ Σ Ο Σ , αΕιοποιώντας ιδανικά αυτές τις μοναδικότητες με όλα τα
μέσα που προσφέρει η σύγχρονη, τεχνολογία, κάνει την 'ελληνική σουλτα
νίνα ακόμα καλλίτερη κι έτσι καλύπτει τις προτιμήσεις και του πιο απαι
τητικού πελάτη στην παγκόσμια αγορά.
Η Κ Σ Ο Σ διαθέτει ένα καινούργιο εργοστάσιο εφοδιασμένο με τα πιο
σύγχρονα αυτόματα μηχανήματα επεξεργασίας, διαλογής και συσκευασίας
σταφίδας, δυναμικότητας 80 τόννων τα· 7ωρο. Επίσης, διαθέτει άρτια εκ
παιδευμένο και πεπειραμένο προσωπικό, εξειδικευμένο στα θέματα σουλ
τανίνας. Με τα εφόδια αυτά και τη μόνιμη και δημιουργική δραστηριότητα
που αναπτύσσει σαν κορυφαία Συνεταιριστική οργάνωση των σουλτάνοπαραγωγών, η Κ Σ Ο Σ κατατάσσεται μεταξύ των κυριοτέρων φορέων αξιοποιήσεως της σουλτανίνας και αποτελεί εγγύηση για την άριστη ποιότητά
της.
Πρόεδρος του Δ.Σ.: ΠΑΝ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ Μ ΠΙΤΟ Σ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΟ ΛΟΓΙΣΜ Ο Υ 31.12.1987

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο
Δρχ.
»
»

»

Απασχολούμενο μόνιμο προσωπικό 35.
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549.527.953
29.043.692
1.575.836.665
1.207.328.3110
621.539.730

»

686.255.520
3.274.926.642
1.284.193.268

»
»
»

279.510.783
257.416.304
22.094.389

ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Του Καθηγητή ΣΩΤ. I. ΑΓΑΠΗΤΙΔΗ

Η μεγάλη εξάπλωση του τουρισμού οφείλεται, όπως είναι γνωστό, σε πολ
λούς λόγους, ανάμεσα στους οποίους οι κυριότεροι είναι: η επιθυμία αλλοτ/ής πε
ριβάλλοντος, η διεύρυνση του ελευθέρου χρόνου, η άνοδος της αγοραστικής δύνα
μης, η πρόοδος των συγκοινωνιών και η οργάνωση τόσο οπτό μέρους του Κράτους
(τουριστική - πολιτική) όσο και από μέρους της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (τουρι
στικοί πράκτορες). Για την υποδοχή και τη διαμονή των μετακινούμενων αχόμων
γ ια τουριστικούς λόγους γίνονται τεράστιες επενδύσεις γ ια την κατασκευή και
λειτουργία ξενοδοχείων, εστιατορίων και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων, ενώ
παράλληλα, αναπτύσσονται πρωτοβουλίες τουριστικών επενδύσεων από το Κρά
τος, τους Ο ργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Συνεταιρισμούς κλπ.
Τα Κράτη, πέραν από την τουριστική υποδομή και τα θεσπιζόμενα κίνητρα
γ ια την προώθηση του τουρισμού, αναλαμβάνουν, σε ορισμένες χώρες, επιχειρημοαικές τουριστικές δραστηριότητες, είτε αμέσως είτε μέσω αποκεντρωμένων ορ
γάνω ν τους — όπως στην Ε λλάδα ο EOT με τα Ξενοδοχεία «Ξενία» — ή ενισχύ
ουν ειδικές μορφές τουρισμού, όπως συμβαίνει με τον κοινωνικό τουρισμό, τον ο
ποίο τα Κράτη οργανώνουν προς όφελος των χαμηλώ ν εισοδηματικών κατηγοριών,
που διαφορετικά θα δυσκολεύονταν να μετακινηθούν και να παραμείνουν σε άλλο
περιβάλλον, επί ένα χρονικό διάστημα, γ ια ξεκούραση, ψ υχαγω γία και άνοδο,
ενδεχομένως, του μορφωτικού τους επιπέδου.
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεχώς και περισσότερο, αναπτύσ
σουν τουριστικές δραστηριότητες, αναλαμβάνοντας την εκμετάλλευση ξενοδοχεί
ων και άλλων τουριστικών κέντρων (π.χ. τουριστικών περιπτέρω ν), ή παρέχοντας
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οικόπεδα γ ια την ανοικοδόμηση τουριστκών μονάδων γ α
να έχουν ένα μέρος των εισοδημάτων.
Οι Συνεταιρισμοί δεν καταπιάνονται, καταρχήν, με τουριστικές δραστηριό
τητες- δεν έχει αναπτυχθεί κατηγορία τουριστικών συνεταιρισμών. 'Α ρχισε όμως,
από μερικά χρόνια στην Ελλάδα, να εμφανίζεται ένα τέτοιο είδος συνεταιρισμών,
οι λεγόμενοι Α γροτοτουριστικοί Συνεταιρισμοί, οι οποίοι έχουν μικτό χαρακτήρα,
ασχολούμενοι παράλληλα με τον τουρισμό και με βιοτεχνικές ή εμπορικές δραστη
ριότητες. Τουριστικό ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει συνεργατικές οργανώσεις και
σε άλλες χώρες, παράλληλα με το κύριο έργο τους. Έ τσ ι, στο I σραήλ, ορισμένα
Κιμπούτς, κατά βάση γεωργοκτηνοτροφικά, έχουν απλές τουριστικές εγκ α τα σ τά 
σεις γ ια να δέχονται ομάδες εργαζομένων, οι οποίοι περνούν τις διακοπές τους σε
καθαρό και ήσυχο περιβάλλον, με φροντίδα και δαπάνη των επιχειρήσεων στις ο
ποίες εργάζονται. Με αυτό τον τρόπο, τα Κιμπούτς προσπορίζονται ένα πρόσθετο
εισόδημα, οι επιχειρηματίες διαθέτουν λιγότερα χρηματικά ποσά από όσα θα εχρειάζοντο αλλού και οι μισθωτοί τους περνούν ευχάριστα τις διακοπές τους χω 
ρίς ατομική δαπάνη.
Θα ασχοληθούμε, τώρα, ειδικότερα με τους Αγροτοτουριστικούς Συνεταιρι
σμούς στην Ελλάδα. Ό π ω ς φαίνεται και από την ονομασία τους, πρόκειται γ ια
συνεταιρισμούς που συγκροτούνται στην ύπαιθρο, σε χωριά, με τουριστικούς στό
χους, αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με άλλες επιδόσεις. Έ ν α γνώρισμα ιδιαίτερο
έχουν, ότι μέλη τους είναι γυναίκες.
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Ερωτάται, τί πλεονεκτήματα παρουσιάζουν αυτοί οι ιδιότυποι, συνεταιρισμοί;
Για να περιορισθούμε στα σπουδαιότερα οα/αφέρουμε τα εξής:
α) Διευκολύνουν τα άτομα, που εξυπηρετούν, να ζήσουν με απλότητα και φυ
σικότητα, σε καθαρό περιβάλλον, χω ρίς τυπικότητες και επιτηδεύσεις. Υποκινούν
ται, μάλιστα οι «φιλοξενούμενοι» να παρακολουθούν τις τοπικές δραστηριότητες
και να συμμετέχουν, ακόμη, στις εργασίες τους. Έ τσ ι, ασκούν και το σώμα τους
και ικανοποιείται π ρ αγμ ατικ ά ο στόχος της αλλαγής, αφού οι τουρίστες της κα
τηγορίας αυτής δεν περιορίζονται μόνο στην «παθητική» πλευρά της διαμονής σε
εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από κείνο της κατοικίας τους, αλλά επεκτείνονται και σε «ενεργητική» απασχόληση. Η χειρωνακτική π.χ. εργασ ία των οατασχολουμένων πνευματικά και των κάθε είδους υπαλλήλων, αποτελεί ένα αντίδοτο
στην ονιαρή πεπατημένη, στη ρουτίνα της τακτικής τους δραστηριότητας.
β) Συντελούν στη γνωριμία της καθημερινής ζωής των κατοίκων της περιο
χής, όπου προσκαίρως διαμένουν οι μετακινούμενοι από τα αστικά ή ημιαστικά
κέντρα, στην παρακολούθηση των ηθών και εθίμων τους, στην ενημέρωση πάνω
στις πολιτιστικές παραδόσεις του τόπου κλπ. Δεν είναι, εξάλλου, μικρή η επί
δραση των ερχομένων από άλλες περιοχές στη ζωή τω ν κατοίκων των μικρών αυ
τών τουριστικών οικισμών. Με κάποια προσπάθεια είναι δυνατή η μετάδοση σ ' αυ
τούς εξελιγμένων τρόπων ζωής, χω ρίς όμως και να νοθεύεται ο ηθικοκοινωνικός
χαρακτήρας των χωρικών. Τέλος, καθώς ανάμεσα στους τουρίστες της κατηγο
ρίας αυτής υπάρχουν, συνήθως, και πρόσωπα που μπορούν να ασκήσουν επιρροή
στα αρμόδια κροπικά όργοτνα, ενδέχεται να εισηγηθούν πρόσφορη αντιμετώπιση
ελλείψεων και αναγκώ ν που πέφτουν στην αντίληψή τους.
γ ) Η σύνθεση των μελών των Αγροτοτουριστικών Συνεταιρισμών παρέχει έν
δειξη της προθέσεως των γυναικών που τους αποτελούν να αποκτήσουν κάποια αυ
τοδυναμία που είναι ένας παράγω ν ανελίξεως και προϋπόθεση γ ια την κοινωνική
και οικονομική τους άνοδο. Μέσα στο συνεταιρισμό αυτό, μπορεί να καλλιεργη
θεί η πρωτοβουλία της δράσεως, να γονιμοποιηθεί η τόλμη και η φαντασία και να
προωθηθεί η ανάπτυξη τόσο της ατομικής προσωπικότητας τω ν γυναικών - μελών,
όσο και του τόπου τους, καθώς και των βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Εξάλλου,
η αυξημένη επιμέλεια που δείχνουν οι γυναίκες στις εργασίες που αναλαμβάνουν
και η συναίσθηση της ευθύνης τους γ ια την προαγω γή της μικρής περιοχής, είναι
δυνατό να συντελέσουν στην άσκηση πιέσεως γ ια την ανάπτυξη του τόπου, τη διά
σωση του περιβάλλοντος από τα συνήθη πλήγματα, τη διατήρηση της πολιτιστι
κής κληρονομιάς και το ξαναζωντάνεμα του οικισμού. Έ τσ ι, μπορεί π.χ. να επι
τευχθεί ο περιορισμός των κατασκευών, οι οποίες με το δικαιολογητικό της ανά
πτυξης, αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο.
Γυναικείους Αγροτοτουριστικούς Συνεταιρισμούς έχουν οι ακόλουθες κοινό
τητες: α) Αμπελακίων (Νομού Λαρίσης), β) Πέτρας (Νομού Λέσβου) γ ) Χίου
(Μ αστιχοχώρια Νότιας Χίου), δ) Α ράχωβας (Νομού Β οιω τίας), ε) Αγίου Γερμα
νού Πρεσπών (Νομού Φλωρίνης) και στ) Μαροίνείας (Νομού Ροδόπης).
Την πρωτοβουλία γ ια τη σύσταση των συνεταιρισμών αυτών στις περισσότε
ρες περιπτώσεις, έλαβε η Γενική Γραμματεία Ισότητας, συμπαραστάθηκαν όμως
διάφοροι άλλοι φορείς και υπηρεσίες, όπως: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωρο
τα ξία ς και Δημοσίων Έ ρ γ ω ν , η Διεύθυνση Α γροτικής Ο ικιακής Οικονομίας του
Υπουργείου Γεωργίας, οι οικείες Νομαρχίες, ο Εθνικός Οργοηασμός Μικρομεσαί-
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ων επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, το Ελλη
νικό Κέντρο Π αραγωγικότητας, η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας, οι Ενώσεις Γεωρ
γικώ ν Συνεταιρισμών κλπ. Καθένας από τους συμπαραστάτες αυτούς, έχει το δι
κό του λόγο γ ια την υποστήριξη της προσπάθειας.
Ενδιαιτήμοοτα γ ια τους τουρίστες εξασφαλίζονται κυρίως στα σπίτια των γ υ 
ναικών - μελών των Συνεταιρισμών. Τα περισσότερα δω μάτια και κρεβάτια δια
θέτει ο Συνεταιρισμός Πέτρας Λέσδου (150 δωμάτια με 265 κρεβάτια). Κατ’ εξ
αίρεση ο Συνεταιρισμός του Αγίου Γερμανού Πρεσπών, διαθέτει ιδιαίτερα οικήμα
τα και συγκεκριμένα τρία οα/απαλαιωμένα κτίρια με συνολικό αριθμό 35 κρεβοαιών.
Παράλληλα με την τουριστική εξυπηρέτηση που παρέχουν, οι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί, ασχολούνται και με άλλες εργασίες. Έ τσ ι, ο Συνεταιρισμός
Αμπελακίων αποβλέπει στην αναζωογόνηση του τόπου που υπήρξε το λίκνο του
συνεργατισμού. Προσπαθεί να αναβιώσει την περίφημη βαφή τω ν κόκκινων νημά
των με το φυτικό «ριζάρι». Ο Συνεταιρισμός Πέτρας επιδίδεται στην πώληση ει
δών λαϊκής τέχνης της Λέσβου. Ο Συνεταιρισμός Α ράχωβας αναπτύσσει δραστη
ριότητα στην υφαντική τέχνη κλπ.
\
Χαρακτηριστικό είναι το ενδιαφέρον των κρατικών υπηρεσιών και των δημο
σίων Οργανισμών γ ια την ίδρυση των Συνεταιρισμών αυτών και την προαγω γή
του έργου τους. Η κρατική φροντίδα Φαίνεται, όπως είδαμε, με την πρωτοβουλία
στη συγκρότησή τους και τη συμπαράσταση στη λειτουργία τους των οικείων Νο
μαρχιών και ορισμένων δημοσίων υπηρεσιών, όπως του Υπουργείου Περιβάλλον
τος, Χωροταξίας και Δ. Έ ρ γ ω ν και της Διευθύνσεως Α γροτικής Οικιακής Οικονο
μίας. Το ενδιαφέρον των δημοσίων Οργανισμών εμφανίζεται με την υποστήριξη
από τον EOT, το ΕΛΚΕΠΑ, τον ΕΟΜΜΕΧ, την ATE κλπ. Χρειάζεται, βέβαια, κ ά
ποιος συντονισμός των σχετικών δραστηριοτήτων γ ια να διευρυνθεί η προσπάθεια
και να γίνει περισσότερο αποδοτική.

'Av\wv\wv\v\wv\vvn\\wwwmv\\vv\\\vwv\vwv'MVvu\\v\m\\u\\v\u\w\vv,.vuvw\\vwvm\vvv\v\w\vvwu\u\vw\\\vuvwmwmv^
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΗ Μ ΕΙΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ Υ Σ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ Α Ν Α ΓΝ Ω ΣΤΕΣ

(

Παράκληση οι εργασίες voc είναι όσο το δυνατό συνοπτικές ο<αι συνεκτικές
κι η έκτασή τους να μην ξεπερνά το ισοδύναμο 6 τυπωμένων σελίδων. Η
Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης ή μη εργασιών
που της παραδίδονται, καόώς και καδορισμού του χρόνου δημοσίευσης,
ανάλογα μ ε τις δυνατότητες. Κείμενα που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιατρέφονται. Τα κείμενα πρέπει να είναι πολύ καδαρά.
Tes κείμενα που υπογράφονται ή για τα οποία άναφέρεται η προέ
λευσή τους, δ εν απηχούν, κατ’ ανάγκη και σ’ όλα τα σημεία τους, και τις
θέσεις της Εταιρείας των Φίλων νου Συνεργατισμού.
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§
προσφέρει τη σιγουριά της ολοκληρωμένης κάλυψης I
σε όλους τους ζωτικούς κλάδους και εξασφαλίζει:
τη γρήγορη και πρόθυμη εξυπηρέτηση
την αντικειμενική και δίκαιη αποζημίωση
τον σεβασμό και την πλήρη κατανόηση προς τους
ασφαλισμένους.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Από το 1978, η πρώτη και η μόνη αμιγής Συνεταιριστική
Ασφαλιστική

Εταιρία

στην Ελλάδα, με αποκλειστικούς

μετόχους 60 Συνεταιριστικές Οργανώσεις και με κεφάλαια
και αποθεματικά πάνω από 300 εκατομμύρια δραχμές.
Αντασφαλιστική κάλυψη από τα μεγαλύτερα διεθνή
συνεταιριστικά και ιδιωτικά αντασφαλιστικά συγκροτήματα.

I

!
!

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Κεντρικά Γραφεία:

Ακαδημίας και Γ . Γενναδίου 8 - Αθήνα, Τη.λ· 36.42.611 -1 5
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης:

Τσιμ,ισκή 17 - Θεσσαλονίκη - Τ ηλ. 268.503
Πρακτορεία και γραφεία σ’ όλη την Ελλάδα και στις Ενώσεις των
Γεωργικών Συνεταιρισμών.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΑΝΟΣ
Π έρασαν κι όλας τρία χρόνια από τότε που ο αξέχαστος Πρόεδρος τη ς.Ε τα ι
ρείας ¡μας Δ Η Μ Η Τ ΡΙΟ Σ Θ. Π Α Ν Ο Σ έφυγε από κοντά μας.
Ό μ ω ς η ευγενική του μορφή μένει ολοζώντανη και τα σοφά του λόγια, αστεί
ρευτα ως την τελευταία του στιγμή, αντηχούν ολοζώντανα και φωτίζουν το δρόμο
μας. ;
.':ι ':ι:' :
V" ’
'
: _
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Λεν είναι μόνο η αποτυπωμένη όψη του στο κάδρο πού στολίζει τα Γραφεία
της Εταιρείας με τη μεγάλη μορφή του Θ ΕΟ ΔΩΡΟΓ Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ Α Κ Η παράπλευρα,
αλλά η μεγάλη εκτίμηση και ο σεβασμός στη μνήμη του που κυριαρχούν κάθε στιγμή.
Μέσα από- τις σελίδες'του περιοδικού, που αποτελούσε toy ενδόμυχο πόθο του
και δεν ευτύχησε να χαρεί τηιν πραγματοποίηση, θεωρήσαμε ως ελάχιστο χρέος ναηχήσει σήμερα η φωνή του με την αντιφώνηση που έκανε στην τιμητική εκδήλωση
της Εταιρείας, η ¡οποία έγινε γι αυτόν στον Π Α Ρ Ν Α Σ Σ Ο την 2.4.1985, όπου μας
άποχάιρέτησε ουσιαστικά και χάραξε τις υποθήκες του.
■■■'·
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Α ΝΤΙΦ Ω ΝΗ ΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΔΗΜ. ©. ΠΑΝΟΥ
«Είναι βαθειά η συγκίνησή μου γ ια τα τόσο κολακευτικά λ&για και γ ια το
πρόσωπό μου και τη δράση μου στο συνεταιριστικό τομέα και μάλιστα αφού έρ
χονται οστό εκλεκτούς φίλους επιστήμονες, αλλά και πιστούς συνεργάτες στον α 
γώ να γ ια την επικράτηση στη Χώρα μας της πανανθρώπινης ιδέας τ ο υ ’ Συνερ-1
γατισμού.
1
Οι πρωτοπόροι Συνεταιριστές βρίσκουν σ’ αυτούς άξιους συνεχιστές του έρ
γου τους, αφού κι αυτοί εμπνέονται από όμοιο ενθουσιασμό και είναι κυριευμένοι
από την ιερή φ λόγα της Συνεταιριστικής ιδεολογίας. Προσπαθούν κάι αυτόί να
τη μεταλαμπαδεύσουν και στους νεώτερους, ώστε να εξασφαλιστεί ή στήριξη και
η επέκταση του οικοδομήματος που οραμοσίστηκαν και θεμελίωσαν οι ιδεολόγοι
πρωτοπόροι.
' ■ · · ■■
Σ την οικοδόμησή του βοήθησαν οι χιλιάδες αγρότες Συνεταιριστές, όσοι από
νωρίς αντελήφθησαν τη σ ημ ασ ίά'του συνεταιρισμού γ ια την ανόρθωση - - οικο
νομική και κοινωνική — του αγροτικού πληθυσμού, ενστερνίσθηκαν τις ακατάλυ-'
τες συνεταιριστικές αρχές και πάλεψαν γ ια την επικράτησή το,υς.
Σ ’ αυτούς τους πρώτους μαχητές πρέπει να προσθέσουμε πολλούς ontó το
προσωπικό των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και ιδιαίτερα από το επίλεκτο Ε
ποπτικό Σ ώ μ α της Α γροτικής Τράπεζας, που γ ια 50 χρόνια μιας ακάματης προ
παγανδιστικής και οργανω τικής εργασίας συνέβαλο:ν ουσιαστικά στην εμπέδωση
του θεσμού και στην αξιόλογη πρόοδο της Γεωργικής Συνεταιριστικής μας Κίνησης.
Συνέχιση της προσπάθειας αυτής, που αποβλέπει
ιδιαίτερα των φτωχότερων της πόλης και της υπαίθρου,
Ε ταιρείας Φίλων του Συνεργατισμού, που τιμάτε απόψε
επέτειο της πρώτης ΙΟετίας από την ίδρυσή της.
Η Ε ταιρεία φροντίζει κυρίως γ ια την τήρηση των
3

στη βελτίωση της τύχης
αποτελεί και το έργο της
με την παρουσία σας στην
διεθνικά αναγνωρισμένων
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«ορθοδόξων» αρχώ ν της αλληλεγγύης, της π ρ α γμ α τικ ά δημοκρατικής δομής και
λειτουργίας των Συνεταιρισμών και της ελευθερίας και απόλυτης αυτονομίας τους,
που είναι άλλωστε και το μυστικό της τεράστιας εξάπλωσής τους σε ολόκληρη
σχεδόν την υδρόγειο, αφού στις εκατοντάδες χιλιάδες συνεταιρισμών της, έχουν
προσχωρήσει τα εκατοντάδες εκατομμύρια μέλη της.
Γι’ αυτό και η εταιρεία έχει την υποχρέωση να φωτίζει σαν προβολέας τις
σκοτεινές πτυχές της συνεταιριστικής μας κίνησης, να την προφυλάσσει, όσο μπο
ρεί, από κάθε είδους επεμβάσεις και να την αποτρέπει από κάθε παρέκκλιση από
τις γνήσιες αρχές, π ρ ά γ μ α που σημαίνει, τουλάχιστον καθυστέρηση, ocv όχι και
οπισθοδρόμηση στην ανοδική πορεία της.
Μέσα στα μέλη της Εταιρείας σ υγκαταλέγονται διακεκριμένοι θεωρητικοί
συνεταιριστές ή πρακτικοί με μεγάλη συνεταιριστική εμπειρία, πολλές φορές και
μέλη που συγκεντρώνουν και τις δύο αυτές ιδιότητες. Ό μ ω ς όλους τους ενώνει η
πίστη στο γνήσιο Σ υνεργατισμό.
Ανάμεσα στα τόσα εκλεκτά μέλη της, επιτρέψτε μου να αναφέρω ιδιαίτερα
τη Φωτεινή Τζωρτζάκη, τον καλό σύντροφο και συνεργάτη του μεγάλου μας Σ υνε
ταιριστή Θεόδωρου Τζωρτζάκη, με τον οποίο μας συνέδεσε α ρ ρ α γή ς φιλία και
στενή συνεργασία γ ια 50 σχεδόν χρόνια. Στη Φωτεινή Τζωρτζάκη, χρωστάμε, έξω
οστό άλλα, και την εισαγω γή στην Ε λλάδα του θεσμού των σχολικών συνεταιρι
σμών που σε λ ίγ α χρόνια ξεπέρασαν τους χίλιους και λειτουργούσαν σχεδόν απο
κλειστικά στην ύπαιθρο.
Πιστεύω ότι είναι φυσικό, αλλά και αναγκαίο οι μαθητές να ξεπερνούν τους
δασκάλους τους, τους ιδρυτές κάποιας Σ χολής. Αλλοιώς δεν θα υπήρχε και πρό
οδος. Αυτό νομίζω ότι συντρέχει στην περίπτωση των συνεχιστών του έργου των
πρωτοπόρων του Συνεργατισμού. Γι’ αυτό και αποχω ρώ ντας στο τέρμα του βίου
μου από το προσκήνιο φεύγω ήσυχος, επειδή το μέλλον του Σ υνεργατισμού είναι
εξασφαλισμένο, αφού βρίσκεται σε καλά χέρια.
Αισθάνομαι γ ι’ αυτό μεγάλη χ α ρ ά και συνάμα ικανοποίηση, επειδή πιστεύω
ότι και εγώ έκανα το καθήκον μου απέναντι του συνόλου της κοινωνίας μας και
ιδιαίτερα των οικονομικά ασθενεστέρων συνανθρώπων μου.
Ευχαριστώ όλους γ ια την ευγενική παρουσία σας στην αποψινή γιορτή της
Εταιρείας μας και ιδιαίτερα τους εκλεκτούς ομιλητές που με έκαναν να κολακεύ
ομαι, πιστεύοντας ότι πρόσθεσα και εγώ ένα πετραδάκι στο ωραίο οικοδόμημα που
στήθηκε μέσα στα 70 χρόνια στον τόπο μας.
Σ α ς ευχαριστώ θερμά».

98

Β ΙΟ

Λ Μ

Ε Ι,

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΡΑΤΙΝΟΐ 1110552 ΑΘΗΝΑ» ΤΗΛ. 522 3486 - 522 3668 - 522 3704 - 522 3341 « TLX. 219457 VIME GR· 224477 PAPAGR■226079 STEXGR
TELEFAX: 5231280 · ' ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΙΣΘΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ · ΤΗΛ. 0741-96 395

ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ - ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ
ΗΥ-ΡΟΤ
COPROHUM
ΗΥ-ΡΟΤ VIKAL
ΜΕΤΑΠΛΑΣΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΑΝΘΟΡΜΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΦΥΤΟΡΜΟΝ SUPER
ΦΥΤΟΡΜΟΝ SPECIAL
ΠΥΚΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛ1ΚΑ
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
NEW VACHS 60
AMMOPHOSKA 60
GREEN TOP
EVEXEL
TOM MG4
ΥΓΡΑ ΔΙΑΦΥΑΛΙΚΑ
HUMOTREL
FILOZAL

j
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ
Τ Ρ ΑΠΕΖΑ
φτιάχνει το σήμερα

>ΗβΜΑίΙνρΛίβηε

Μ ΙΙΙΙΙ

κ ύ ρ ιο ί

1 0

Η Αγροτική Τράπεζα σήμερα ,
υλοποιεί τα όνβιρα και τις ελπίδες του
λαού μας. Η προοπτική μιας Ελλάδας
οικοΨρμικά και πολιτιστικά
αναπτυγμένης εί,ναι κυριαρχικός
στόχος τη ς Αγροτικής Τράπεζας.
Για την επιτυχία του στόχου αυτού η
Αγροτική Τράπεζα κινεί, χ ω ρ ίς /
κερδοσκοπική Αντίληψη, τα χρήματα
όλων μας, δυναμικά και αποδοτικά για
όλους τους Έλληνες.
μ.. ν : .. Έτσι, η Αγροτική Τράπεζα 1
.
εκσυγχρονίζει και 6 ιομηχανοποιεί!Την ·~
παραδοσιακή γεωργική παραγωγή. ■
Ιδρύει Συνεταιριστικές Β ιο μ η χ α ν ίες"

που τις στελεχώνει με ειδικούς, ενώ
παράλληλα π αρέχει προηγμένη
τεχνολογική στήριξη και χορηγεί
δάνεια με νέα Αντίληψη για την
Αγροτική Πίστη,
·. ·

Α^ α Ί συμμέτοχη Ή ί και σε
παραγω γικούς τομείς της
δημόσιας ζωής τη ς χώ ρας είναι
σημαντική και ουσιαστική, όπως
σημαντικη και ουσιαστική είναι η
παρέμβασή της-και στον αγώνα για την
πολιτιστική ανάπτυξη τη ς χώρας,
, ,
. _ ■ Αυτή είναι η Αγροτική Τράπεζα,
σήμερα!

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΤΡΑ Π ΕΖΑ ΕΑΑΑΔΟΣ

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ 1986
(Από την

Έκθεση

Πεπραγμένων της Δ)νσης

Συνεταιρισμών ATE)

Επιμέλεια I. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

Ό π ω ς κάθ'ε χρόνο, σε ειδική έκδοσή της η Αγροτική Τ ράπεζα Ελλάδος παπαρουσιάζει- αναλυτικά στοιχεία· γ ια τις1 δραστηριότητες τής Συνεταιριστικής της
Υπηρεσίας, καθώς και για την ανάπτυξη της συνεταιριστικής κίνησης κατά το έ
τος 1986.
■
Σε αναλυτικούς πίνακες εμφανίζει μια -ολοκληρωμένη εικόνα της συνεταιριστι
κής ανάπτυξης και των συνεταιριστικών εργασιών κατά κατηγορίες με συγκριτική
αντιπαράθεσή! των στοιχείων της τελευταίας τριετίας, από τα Οποία παραθέτουμε
συνοπτικά τα. κυριότερα γ ια το έτος 1986:
Α'

Δραστηριότητες της Συνεταιριστικής Υπηρεσίας ATE

-— Σύνολο υπηρεούντος προσωπικού άτομα 246 με ποσοστό 88% σε περιφερειακές
-· . υπηρεσίες.
... ,.ν
— Γνωματεύσεις πιστωτικών ενισχύσεων Α ΣΟ 2,251.
Γενικοί έλεγχοι ΑΣΟ 1.589 με 3.235 χρήσεις και 88 ειδικοί έλεγχοι.
Οργάνωση 1 4 σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών.
— · Υποβοήθηση! ανάπτυξης Σχολικών Συνεταιρισμών, που ανέρχονται σε 452 με
24.124 μέλη.
Π αραστάσεις'σε\συνεδριάσεις οργάνων ΑΣΟ 3.040.
ΕΓ

Στοιχεία συνεταιριστικής κίνησης

.·■
·-■ -..

^ ’Υφιστάμενοι Συνεταιρισμοί 8.346 με 874.425 μέλη.
— ,Α ?ΐ(τουργούντες Συνεταιρισμοί 7.513 με 837.714 μέλη,, από τα οποία 57,413
■" αφορούν Αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς (υπολογίζονται τα μέλη ·;σαν άτομα,
'■γιάΐί μερικά αποτελούν μ έλη ’ περισσότερων Συνεταιρισμώ ν).
— 'Κ ατηγορίες λειτουργούν των Συνεταιρισμών:

:
;Α·-·;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Π ιστωτικοί -Προμηθευτικοί
Πωλήσεως

Παραγωγικοί

Διάφοροι
Αλιευτικοί
Αναγκαστικοί
Σύνολο

4.519 ποσοστό
60%
521
»
7 ,%
1.921
» ;
2&96 ■
''■
151
»'
·2 5ο - - ·: ·"
■
137
.-. 2% ...
■··<·
. 2.64 ■ . _» . . 3?ό
7.513

100%

— Ενώσεις Συνεταιρισμών 132 με 6.820 Συνεταιρισμούς μέλη.
-^'■■ϊδκνοπραξί'ες Συνεταιρισμών 10 .με 118 Συνεταιρισμούς μέλη. . .

Α πδ τη

δ ρ α σ τη ρ ιότη τα τω ν Α γροτικώ ν

Σ υ νετα ιρ ισ τικ ώ ν

Ο ργανώ σεων κ α τ ά το 1986

—■ Κοινοπραξίες Ενώσεων Συνεταιρισμών 21 με 528 Ενώσεις και 5 Συνεταιρι
σμούς μέλη).
— Κ εντρικές Ενώσεις 8 μ ε 202 Ενώσεις και 23 Συνεταιρισμούς μέλη.
— Ανώνυμες Εταιρείες 4 9 με 647 ΑΣΟ.
— E .H ,Ε. και OJ5. 27 με 73 Α ΣΟ .
— Ά τυ π ε ς Συνεργασίες 10 με 18 Α ΣΟ .
(Σ ε 6 Κοινοπραξίες Ενώσεων και 33 Ανώνυμες Εταιρείες συμμετέχει η A T E
m i διάφοροι τρ ίτο ι).
— Υπαλληλικό προσωπικό: Μόνιμοι 5.376, έκτακτοι 5.787.
— Δηλωθείσα αξία συνεταιριστικών μερίδων
δρχ. 4.872.602.000
— Καταβληθείσα α ξία συνεταιριστικών μερίδων
» 2.361.765.000
(στοιχεία 1 9 8 5 ).
— Λ ογιστική αξία συνεταιριστικών εγκαταστάσεων δρχ. 81.771.285.000.
Γ'

ΕρΥσσείς Α Σ Ο

(Στοιχεία 31.12.1985)

•— Π ιστω τικές (από πιστώσεις A TE) δρχ. 308.689.000.000
—- Π ιστω τικές (από ίδια κεφάλαια)
»
2.555.000.000
Σημειώνεται ότι 509 Συνεταιρισμοί και 2 Ενώσεις ασκούν αυτστελώς την αγρο
τική πίσ τη με ενίσχυση 117.736 συνεταιρισμένων παραγωγών.
— Προμηθευτικές εργασίες
Δρχ. 65.637.000.000
— Εκμετάλλευση γεωργικών μηχανημάτων
στρ!.
1.344.565
τόννοι
828.950
— Συγκέντρωση και επεξεργασία προϊόντων λ)σμώ
παραγω γώ ν συνεταίρων
4.879.261
τόννοι
τεμάχια
106.263.000
σφάγια
28.737
— Επεξεργασία προϊόντων από συνεταίρους με χρήση
συνεταιριστικών εγκαταστάσεων
1.074.218
τόννοι
τεμάχια
2.130.000
τόννοι
— · Δ ιαχείριση γεω ργικώ ν εφοδίων
3.997.729
τεμάχια
226.824
— · Συγκέντρωση προϊόντων λ)σμώ τρίτων
284.227
τόννοι
— Συγκέντρωση καταιθέσεων λ)σμώ A T E
δρχ· 8.122.444.000
— Συγκέντρωση και επεξεργασία δασικών προϊόντων
τόννοι
148.995
τεμά χια
6.026.389
Μέσο ημεριομίσθιο υλοτόμων 3.723 δρχ.
161.220
■— Π α ρ α γω γή δασικών προϊόντων λ) σμώ Δημοσίου
τόννοι
557.666
3
— Μέσο ημερομίσθιο 3.424 δρχ.
348.986
μ
•— Μεταφορά δασικών προϊόντων
τόννοι
487.626
3
— Μέσο ημερομίσθιο 4.1 1 4 δρχ.
303.360
Ia
— Π αρ αγω γή βιοτεχνικών προϊόντων
τόννοι
9.500
τεμάχια
8.891
3
4.384
μ
— Εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων
διανυκτ.
25.114
— Π α ρ α γω γή αλιευμάτων
6.229
τόννοι
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Α πό τη
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Ο ργανώ σεω ν κ α τ ά το 1986

— Σύγκριση; στοιχείων τελευταίας πενταετίας:
1981
Σ τοιχεία μεταβολών
7.109
Αριθμός λειτουργούντων Συνεταιρισμών
651.873
Αριθμός μελών λειτουργούντων Συν) σμών
538.933
Αριθμός ενεργών μελών λειτ. Συν) σμών
6.776
Αριθμός συνεταιριστικών υπαλλήλων

1986
7.249

Μεταβολές
+ 1,971%
+ 3 5,52%
+20^3%
+ 6 4,74%

883447
650.135
11.163

Στον αριθμό των συνεταιριστικών υπαλλήλων δεν περιλαμβάνονται όσοι υπη>ρετούν σε Συνεταιριστικές Εταιρείες, καθώς και στις Κοινοπραξίες με συμμετοχή
τρίτων, οπότε η αύξηση θα ήταν μεγαλύτερη. Έ τσ ι, σε σχέση με τις επιδιώξεις
του Ν. 1 5 4 1 )8 2 , εμφανίζονται τα εξής:
1. Ο αρί'θμός των Συνεταιρισμών αντί μείωσης εμφανίζει αύξηση.
2. Η αύξηση τω ν εγγεγραμμένων μελών στους Συνεταιρισμούς είναι κατά πο
λύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των ενεργών μελών, που φανερώνει τ η συμμετο
χή στις εργασίες, ενώ η αντίστοιχη σχέση μεταξύ των δύο κατηγοριών είναι αντί
στοιχα δυσμενέστερη τη δεύτερη περίοδο, ήτοι απς 0 ,8 2 7 :1 σε 0,7 3 6 :1 και κατα
δεικνύει αθίρόα εγγραφή μ η ενεργών μελών, ενώ οι επιδιώ ξεις του νόμου ήταν αν
τίθετες.
Γ:ι α τον μελετητή αναλυτικότερης έρευνας των στοιχείων η αύξηση του προ
σωπικού είναι αισθητά μεγαλύτερη' από τη ν ανάπτυξη εργασιών μεταξύ των δύο
περιόδων.
Συγκριτικά στοιχεία εργασιών

1981

Σ τοιχεία εργασιών

1985

Μεταβολές
96

1. Π ιστωτικές εργασίες (πιστώσεις A TE)
εκατσμ. δρχ.
2. ΙΙιστ. εργασίες (ίδια κεφ.) εκ. δρχ.
3. Προμηθευτικές εργασίες
εκ. δρχ.
4. Εκμετάλλευση γεω ργ. μηχανών' στρ.
τόννοι

5. Συγκέντρωση-επεξεργ. προϊόντων τάν.
λ) σμώ παραγω γώ ν
τεμάχια
σφάγια
6. Επεξεργασία προϊόντων συνεταίρων
μόνο με χρήση εγκαταστάσεων τόννοι
7. Δ ιαχείριση γεω ργ. εφοδίων
τόννοι
τεμάχια
8. Συγκέντρωση προϊόντων
τόννοι
. λ) σμώ τρίτων
τεμάχια
9. Συγκέντρωση καταθ1. A T E χιλ. δρχ.
10. Συγκεντρ. επεξεργ. δασ. πρ. τόννοι
τεμάχια
μ. κυβ.

91.441

308.689

237,58

551
22.958
147.807
443:402
4.939.766
67.841.276
22.701

2.555
65 637
1.344.565
828.950
4.879.261
106.263.000
28.737

41 0
185,9
802,68
86,95
— 1,22
+ 56,54
+ 26,59

644.791
1.683.145
78.192
2.109.490
1.110.755
2.905.103
177.580
4.862
170.880

1.074.218
3.997 729
226.824
284.227

+ 66,6
+ 1 3 7 ,5
+190

—

8.122.444
+ 1 7 9 ,6
148.995
— 16,09
6.026.389 + 1 2 3848,8
161.220
+ 5,99
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11. Π αραγω γή θασ. προϊόντων
.λ)σ μ ώ Δν^μ,σσίου

τόννοι457 .780
ν 557.666 .
τεμάχια
56.214
725.000
μ. κυβ.
341.667
348.986
12¡ .Μεταφορά Seos, προϊόντων
τόννοι 382<670 .
487 .6 2 6
μ. κυβ.
280.300
303.360
13, Π αραγω γή αλ.ιΐξΰματων
τόννοι
4.089
6.229
14. Π α ρ α γω γή βιοτεχν. πρ.
τόννοι
13.311
9.500
τεμά χια
1.573
8.891
: μ. κυβ.
3,186
4 .3 8 4

+ 2 1 ,8 2
+ 1189,71
+ 2,14
+ 2 7 ,0 7
+ 8,23
+5.2,34
— 28,63
.->.+465,23
+ 2 5 ,7 6

Ο ι μεταβολές τω ν υπό στοιχεία 1— 3 εργασιών πρέπει να συσχετισΘούν με τον
τιμάριθμο που γ ια την περίοδο 1981— 1985 εμφανίζει αύξηση; 205,96 5ό .
Επίσης, - μείωση; των στοιχείων των υπό 'στοιχείο 8 εργασιών πρέπει να
συνδυασθεί με την αύξηση τω ν υπό στοιχείο 5-, λόγω μεταβολής .του. τρόπου ορι
σμένων εργασιών:· Γ ι’ αυτό δεν εξάγονται, μεταβολές, που συνολικά ανέρχονται σε
τόννρυς '— 26,7&
και σε τεμά χια
5 1 .1 1 " ).
....
.¿.,. Η τεράστια αύξηση τω ν υπό στοιχείο 10 εργασιών σε τεμά χια οφείλεται στον
αριθμό των χριστουγεννιάτικων δέντρων.
Η έκθεση περιλαμβάνει τελικά 156 χαρακτηριστικές περιπτώσεις συνεταιρι
στικών, .επιτευγμάτων, που κάνουν, έντονα αισθητές τις ωφέλειες τω ν συνεταιρι
σμένων παραγω γώ ν, όπως επίσης τ ις κυρτότερες συνεταιριστικές επενδύσεις,.
Ενδεικτικές περιπτώσεις όπου οι τιμές που καταβλήθηκαν στα μέλη· ήταν' ανώ
τερες από τις τιμές αγοράς, (σε, -δρχ. :ή . ■ % ) : ■ .
. 1 . , Επί, πλέον τη ς τιμής αγοράς 10ί% σε οπωρολαχανικά με παράλληλη ωφέ
λεια καταναλωτών 8— 1058.
2·..., Τ ιμ ή μέντας 20 δρχ. ανά. χιλιόγραμμο,
3. Τ ιμ ή γάλακτος 32 δρχ. ϋχο π ρ ό β ε ιο ’κ αι 2.2’ δ ρ χ . στο γίδινο ανά" χλγρ.·
4. Τ ιμ ή κερασιών 18— 25 δρχ. ανά χλγρ.
5. Τιμή· ακτινιδίω ν 45 δρχ. ανά χλγρ; ·"
- ' ΐ·-3·:
'
* r:.l "
6.: Τ ιμ ή ·3ταφυλιών 3 ορχ. ανά χλγρ.
,
Λν··
. . . . . . .
·7.·;- Τ ιμ ή καρπουζιών 3 δρχ. ανά χλγρ.··
·,
,8.. Τ ιμή πορτοκαλιών 55 δρ χ, ανά χλγρ.',
,r. .......
.... ·. .... t- ■
,. 9,. Τ ιμ ή αγγρυριών 1 0 δρχ. ανά, χ λ γ ^ _
.... ___
10; , Τ ιμ ή (^ιεΐυμάτών i 5-- 2 0 ίο ανα χλγρ·.
11 . Τ ιμ ή κρέατος .10— 1 5 % ανά χλγρ. ,
12. Τ ιμ ή ελαιοπυρήνα 4,10' δρχ. ανά χλγρ.,
13. Π ρομήθεια και διάθεση, ειδώ ν κατά 1 0 ^ 1 5 5ο κάτω της τιμ ή ς εμπορίου.

14; 'Αροση κατά 500 δρχ.-μικρότερη των ιδιωτών'ανά στιρέμμα.' ·-· :ϊ"

' Για να '^ίναί."ιεμφανέστ!έρή^.ήι ωφέλεια,, η Διεύθυνση Συνεταιρισμών θα πρέ
πει να περίλιχβεΓστο μέλλον το "συνολικό ποσό' ωφέλειας των συνεταίρων ετησίως
από τις εργασίες των Οργανώσεων. Η έ'ργώ'σία αυτή, κάταπόνητική βέβαια, αν
διεξαχθίεί με ν ψ επιβαλλόμενη! -προσοχή'. καϊ:' ακρίβεια, &’ αποτελεί -αδιάβλητο
'στοιχείο απάντησης..σε όλους- εκείνους -που;■■'προβάλλουν,-σε .μεγέθυνση," μόνο-τυχόν
"μεμονωμένα 'λειτουργικά μειονεκτήματα των -Συνεταιρισμών..-"’··■-■> τ·Λν,
Θα ήταν επίφτ/ς- χρήσιμο σε κάθε είδος εργασιών ν’ αναφέρεται κατά κατη
γο ρ ίες-κ α ι ο αριθμός τ ω ν Συνεταιριστικών · Οργανώσεων.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΜΕΑΩΝ
Π αρετήρηαα στις περιοδείες μου οτι τά Διοικητικά Συμβούλια όλων σχεδόν
των Συνεταιρισμών δέν δίδουν τήν προσοχήν που πρέπει, όταν πρόκειται νά γρά
φουν ένα συνέταιρο. Ό ζήλος τους νά ίδουν τόν Συνεταιρισμό τους μέ πολλά μέλη,
γιατί έτσι νομίζουν οτι 0ά τόν κατακτήσουν ισχυρόν, τούς κάνει νά γράφουν αμέ
σως τόν πρώτοι τυχόντα πού έκαμε αίτηαι, χω ρίς νά εξετάζουν καλά άν αυτός εί
ναι γ ια τό Συνεταιρισμό. ’Έ χουν τήν εσφαλμένη: γνώ μη, οτι οσο γρηγορώ ιερα προσελκύσουν ολους τούς κτηματίας τή ς περιοχής τού· Συνεταιρισμού' των, τόσο γρηγορώτερα θά επιτύχουν τόν σκοπόν αυτού. ’Ά λλοι άπό εγωισμό νά παρουσιάσουν όγ
κον αμέσως μόλις ίδρυσαν τόν Συνεταιρισμό, από παρακίνησι συγγενική ή φιλική,
γράφουν γραμμή οσοι ζητούν καί μάλιστα πολλές φορές, χω ρίς νά εξετάζουν άν
αυτοί έχουν τά προσόντα πού απαιτεί τό καταστατικό.
Ό Νόμος πού εννοεί οτι δικαιωματικώς δέν μπορεί κανείς νά γίνηι συνέταιρος,
αλλά πρέπει νά γίνηι δεκτός από τούς άλλους πού άποτελούν τό Συνεταιρισμό, έχει
κάποιο λόγο καί μάλιστα σπουδαίο, γ ια τί θέλει νά προφύλαξη τό Συνεταιρισμό από
στοιχεία αντιδραστικά πρός τά ς άρχάς του·, από πρόσωπα δχι καλού ηθικού, επει
δή αυτά οχι μόνο ©μποδίζουν την πρόοδο· του Συνεταιρισμού, άλλα σιγά σιγά τελειωτικώς τόν καταστρέφουν.
Τ ό ζήτημα αυτό τό άφίνει στήν κρίσηι τού Διοικητικού· Συμβουλίου καί σέ περίπτωσι πού αυτό άρνηθ'εΐ νά παραδεχθή, εκείνον πού ζήτησε ώς συνέταιρο, απο
φασίζει, κατόπιν αίτήσειως τού· ενδιαφερομένου, ή Συνέλευσις σριστικώς πλέον.
Αύτά τά λέγω γ ια τί παρετήρηρα σέ Συνεταιρισμούς, ευτυχώς σήμερα σέ λ ί
γους, οτι ή άντίδρασις δέν είναι έξω άπό αυτούς, αλλά μέσα καί μάλιστα στήν καρ
διά τού Συνεταιρισμού. Κατώρθωσαν νά Ιείσχωρήσουν σ’ αύτούς πρόσωπα, πού άπό
τό παρελθόν τους, δέν έπρεπε νά έχουν θ'έσιν έκεΐ. Τ ά πρόσωπα αυτά δλοι τά γνω 
ρίζουν, μ ’ δλα ταύτα οχι μόνον τά έδέχθησαν, αλλά τούς έδωσαν καί αξιώματα.
Γνωρίζουν οτι ó Α. ήτΟ τοκογλύφος, δ Β. μπακάλης πού τό μπακάλικο τό εί
χε δχι γ ιά νά βγάζηι τίμ ια τό ψωμί του·, άπό τά είδη πού πουλούσε, αλλά γ ιά π α 
γ ίδα νά τσακώνη Όσους θά τόν έπλησΐαζαν, μέ τής φαινομενικές ευκολίες στήν
πληρωμή, δ Γ . έμπορος πού μέ 1000 δραχμές κάθε Αύγουστο έμάζευε καί έκμεΐαλλεάετο δλες τις σταφίδες τοώ χωριού καί μ ’ δλα ταύτα ’τούς έμπιστεύονται ακό
μ η τήν τύχηι τους.
Αυτοί σήμερα πού βλέπουν, οτι οσο πάνε και ανδρειώνονται οι Συνεταιρισμοί,
οτι ά π ’ έξω δέν μπορούν νά κάμουν τίποτε, γ ια τί φοβούνται τόν πέλεκυν τδύ Νόμου,
φανερώνονται ώς θιασώται καί αυτοί τής Ιδέας, πρός ύποστήριξι δήθεν τής οποίας
(καί δέν μπορεί παρά αυτή νά είναι ομσια μέ τή γνωστή άπό τά περασμένα χρό
νια) μπαίνουν στόν Συνεταιρισμό κ α ί μέ πέντε άνθρώπους, τούς ύπαχρεωμένους πού
έχουν μέσα, χύνουν τό δηλητήριο τού ψεύδους κ αί τής συκοφαντίας κ α ί κοντά σ’αύτούς παρασύρονται καί άλλοι ευκολόπιστοι, κ α τ’ άρχάς Ιειίς πόλεμο κατά τής Διοικήσεως, δ όποιος δέν άργει νά γίνη συστηματικός κατόπιν εναντίον κάθε Διοικήσεως καί ετσι μέ τρόπο πού δλίγοι τόν καταλαβαίνουν φέρουν τήν άπογοήτευσι στά
μέλη, τό μαρασμό στό Συνεταιρισμό.
(Συνέχεια στη σελ. 108
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ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ
Γεώργιος Iωαννίδης — Κωνσταντίνος Πρωτόπαπας)

Σε παλαιά συνεταιριστικά κείμενα και στο έργο του Αριστ. Κ λήμη «Οι Συνε>ταιρισμοί στην Ελλάδα», αναφερονται πολλές φορές, ανάμεσα· στους πρωτεργάτες
και δραστήριους συνεταιριστές της εποχής γύρω στο 1930, οι Γεώργιος Iωαννίδης
και Κωνστ. Π ρωτόπαπας, με μεγάλη δράση; στη; Θεσσαλονίκη - Μακεδονία, αλλά
και με πανελλήνια επίδραση; στη συνεταιριστική ανάπτυξη.
Ε πειδή δεν υπάρχουν αξιόλογα στοιχεία (βιογραφικά και γ ια τη δραστηριό
τητα τους) παρακαλέσαμε τον εκλεκτό συνεργάτη μας κ . Χ α ρ .
Π α π α χ ρ ι
σ τ ο ύ , που και αυτός τον καιρό εκείνο είχε αξιόλογη; συνεταιριστική δραστηριό
τητα στην Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης και στον Σύνδεσμο Συνεταιριστών Βορείου
Ελλάδος, να μας γράψει περιληπτικά. Έ τσ ι, λάβαμε το κείμενο που ακολουθεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ IΩΑΝΝΙΔΗΣ

Γεννήθηκε στον Πόντο, αλλά μεγάλω
σε και εσπούδασε στη; νότια Ρωσία, κον
τά στον Καύκασο, όπου οι γονείς του
του είχαν καταφύγει γ ια να. σωθούν από
τους διωγμούς των Τούρκων εναντίον
των Ελλήνων.
Τ ελικά η οικογένεια κατέφυγε στην
Ελλάδα και ως πρόσφυγες εγκατεστάθηκαν στο χωριό Αρσοτηλή κοντά στη
Θεσσαλονίκη.
Ή τα ν καλά μορφωμένος και φιλοσυνεταιριστής, γ ι ’ αυτό γρήγορα διακρίΟηικε μέσα στην αγροτική συνεταιριστι
κή Κίνηση ως Πρόεδρος της Ομοσπον
δίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσσαλο
νίκης κατ’ αρχάς, και εν συνεχεία ως
Προϊστάμενος του Εποπτικού .Συμβου
λίου αυτής.
Πίστευε και αγωνίστηκε γ ια την ε
πικράτηση των αρχώ ν του γνήσιου Συν
εργατισμού, του ελεύθερου, δημοκρατικού
και αυτοδιοικούμενου Συνεργατισμού.
Αγωνίστηκε γ ια την ίδρυση; τη ς Αγρο
τικής Τ ράπεζας τη ς Ελλάδας και για
την προστασία, τω ν τιμών των αγροτικών
προϊόντων.
Ε πίσης υποστήριξε θερμά την ίδρυση

του Συνδέσμου· Συνεταιριστών Βορείου
Ελλάδος, του οποίου υπήρξε και Πρόε
δρος. Γενικότερα βοήθησε τη συνεταιρι
στική (εκπαίδευση, διότι πίστευε ότι ο
γνήσιος Συνεργατισμός σαν κίνηση- ελεύ
θερη και δημοκρατική, δεν μπορεί να
προοδεύει χω ρίς τ η μόρφωση: και την
πληροφόρηση των μελών του. Κ αι όταν
γ ια λόγους ηλικίας και υγείας αποσύρθη
κε από την ενεργό δράση; δεν έπαυσε να
•αγαπά και να υποστηρίζει τον Συνερ
γατισμό μέχρι τέλους της ζωής του.
* * *
ΚΩΝ) ΝΟΣ

Π ΡΩ ΤΟ Π Α Π Α Σ

Η οικογένειά του αποτελούσε επίλεκτο
μέλος της ελληνικής παροικίας στη Ρου
μανία, όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και ετελείώσε το Γυμνάσιο.
Κ ατόπι π ή γε στη Γαλλία γ ια ανώτε
ρες πανεπιστημιακές σπουδές και έγινε
Γεωπόνος. Τ ελικά εγκαταστάθηκε στην
Ελλάδα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
ως αγροκτηματίας και έκανε ένα καλό και
πλούσιο αγρόκτημα.
Δεν περιορίστηκε όμως μόνο στις ατο
μικές του ασχολίες, αλλά γρήγορα αναμίχθηκε στην αγροτική κίνηση; και αγω 
νίστηκε γ ια την ίδρυση της Αγροτικής

107

Δύο παλαιοί Συνεταιριστές: Γεώργ. Ιωαννίδης - Κων. Πρωτόπαπας
Τ ράπεζας τη ς Ελλάδας και γ ια την προ
στασία των επαγγελματικών και οικονο
μικών συμφερόντων των αγροτών.
Ιδιαίτερα υποστήριξε θερμά τη συνε
ταιριστική κίνηση; διότι πίστευε στο γνή
σιο Συνεργατισμό, τον ελεύθερο, δημο
κρατικό και αυτοοιοικούμενο, από την ε
ποχή. των σπουδών του στη Γαλλία.
Υποστήριζε θερμά την ίδρυση του Συν
δέσμου Συνεταιριστών Βορείου Ελλάδος

και ασχολήθηκε πολύ γ ια την οργάνω
ση και καλή λειτουργία του.
Η φιλοσυνεταιριστική δράση του τον
έκανε και μέλος του Διοικητικού Συμβου
λίου τη ς Α γροτικής Τράπεζας της Ελ
λάδας.
γ .'
Κ αι όταν γ ια λόγους υγείας σταμάτη
σε την ενεργό δράση του, δεν έπαυσε, να
αγαπά και να υποστηρίζει θερμά το γ νή 
σιο Συνεργατισμό.

Λεπτομέρειες γ ια -πολλές συνεταιριστικές ενέργειες των Γ. ίωαννίδη και Κ.
Πρωτόπαπα, βλ. στον Β ' Τόμο του έργου του Αριστ. Ν. Κλήμη «Οι Συνεταιρισμοί
στην Ελλάδα».

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΜΕΛΩΝ

(Συνέχεια από τ η σελ. 105)
?Αλλά δέν πρόκειται μόνον γ ι ’ αυτούς, άλλα καί γ ια κείνους πού το. ήθικόν τους
δέν είναι καλό ή άπδ τον χαρακτήρα τους είναι γνωστό δτι δεν κάνουν γ ια ενωσι,
γ ια τί αυτοί όταν γραφούν, αντί νά προσθέσουν κάτι τί στό Συνεταιρισμό, ,ά π ' Ίναντίας άφαιρούν από τό ηθικόν αυτού πολύ περισσότερο. ,
Ή επιτυχία τοΰ Συνεταιρισμού δέν έξαρτάται από τόν. όγκον, άλλα .από. τήν
ποιότητα έκ,^ίνων πού τόν αποτελούν. Τούτο πρέπει να εχη ύπ’.,ρψιν τ η ς .ή Διοίκησις καί νά ζυ γίζη καλά τήν κρίσι τη ς κάθε έναν. πού· ζητεί να έγγραφή καί μέ
θάρρος νά παρουσιάζη τή γνώ μη τη ς καί είς τήν Συνέλευσιν, αν τή ς ζητη,θή, διότι
ιέτσι θά φανερώση ·δτι εχει συναίσβησι των ύποχρεώσεών της, δτι εκτιμά, τήν. εμπι
στοσύνην τω ν συνεταίρων, Όι όποιοι τής ενεπιστεύθησαν τήν πρόοδό των.
Π. X. Βασιλακόπουλος
Επόπτης γεωργικών συνεταιρισμών
(«Βοηθός Συνεταιρισμών» 1918 σ. 106)
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Εκείνοι που φεύ/ουν
ΒΙΚΤΩΡ ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ

Μια ευγενική φυσιογνωμία έφυγε από τη συνεταιριστική οικογένεια στο τέλος
Μαρτίου. Μ ια προσωποποίηση του πνεύματος της συνεργασίας και της δημιουργι
κότητας. Ο Βίκτωρ Π αραλίκας, ο πρώην Διευθυντής της Έ νω σ ης Γεωργικών Συν
εταιρισμών Σερρών, που επί των ημερών του αποτέλεσε ένα από τα παραδείγμα
τα προς μίμηση.
Ο Β ίκτωρ Π αραλίκας, ήταν μ ια πολυτάλαντη προσωπικότητα με ενδιαφέρον
τα και ευαισθησίες, που δεν συναντώνται κατά κανόνα στους ανθρώπους της δρά
σης. Η κλίση του προς τα μαθηματικά τον είχε οδηγήσει από τη νεαρή η λικία στην
εμβάθυνση στη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Διείδε νέους τομείς εφαρ
μογής τη ς θεωρίας και ζήτησε τη γνώ μη του σοφού Αϊνστάιν, ο οποίος και επιβε
βαίωσε αυτές τις προεκτάσεις με επιστολή του. Αγαπούσε τη λογοτεχνία και την
ποίηση και παρακολουθούσε τα σύγχρονα ρεύματα της ευρωπαϊκής σκέψης βοηθούμενος από τη γλωσσομάθειά του. Ή τ α ν από τους τακτικούς επισκέπτες των βι
βλιοπωλείων αναζητώντας τροφή γ ια το πνεύμα, ένα πνεύμα ανήσυχο και ακούραστο.
Με τέτοιο εύρος ενδιαφερόντων και προβληματισμού, ο Γεωπόνος Β . Π αραλίκας,
που ’προσλήφθηκε στην Έ νω σ η Σερρών το 19,46, επ ί προεδρίας Διογένη Π εταλω 
τή, ήταν επόμενο ν’ αποτελέσει υπόδειγμα συνεταιριστή τόσο με το παράδειγμά του,
όσο και με τη διδαχή του. Οι συνεταιριστικές ιδέες βρήκαν την αρμονική έκφρασή
τους στα, ανθρωπιστικά ενδιαφέροντα του Β. Π αραλίκα, ώστε, παρότι λιγόλογος,
να είναι ο πιο πειστικός κήρυκάς τους.
Είναι τιμή γ ια τις Σέρρες και γ ια τη συνεταιριστική κίνηση το ότι είχαν
«τους κόλπους τους ένα τόσο άξιο τέκνο.
/
Κ . Λ. Π απαγεωργίου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟ ΥΤΣΟ Μ ΥΤΗ Σ

Έ ν α ς .ακόμη/αγνός συνεταιριστής που έκανε σύμβολο την επιθυμία να βοη
θήσει τον άνθρωπο σ’ ένα καλύτερο αύριο, έφυγε από κοντά μας.
/ ι

Είδε το φως της ζωής σε μ ια πλαγιά της Πίνδου και γαλουχήθηκε με τον κα
θαρό βουνήσιο αγέρα ζώντας από τα πρώτα του βήματα την εικόνα της φτώ χειας
με τα ροζιασμένα χέρ ια του δουλευτή της γ η ς και του γεροδεμένου ξυλοκόπου.
Αυτή του ενστάλαζε και του καλλιέργησε τη βαθύτερη, συμπόνοια προς τον σκληρά
δοκιμαζόμενο άνθρωπο της υπαίθρου και του ρίζωσε την επιθυμία να τον υπηρε
τήσει. Ο πόθος αυτός τον έφερε στη Συνεταιριστική Σχολή και στη συνέχεια την
είσοδό του στην Εποπτική Υπηρεσία της Α γροτικής Τράπεζας όπου σταδιοδρόμη
σε και αναδείχτηκε ένας από τους καλύτερους λειτουργούς της. Τ ην απασχόλησή
του εκεί δεν τη θεώρησε απλώς σαν εκτέλεση υπηρεσιακής υποχρέωσης ή σαν βιο
ποριστικό επάγγελμα. Ένοιωσε τον εαυτό του λειτουργό στην προσφορά όλων του
των δυνάμεων γ ια την ανακούφιση και βελτίωση της σκληρής ανθρώπινης ζωής.
Κάμποι, βουνά, φαράγγια της Δυτικής Μακεδονίας φέρνουν τη σφραγίδα από
το διάβα του. Π άντοτε πρόθυμος και ακούραστος με αστείρευτες δυνάμεις στην
(Συνέχεια στη σελ. 120)
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Yanis G. KALIMERIS
Βιοτεχνία ψεκαστήρων
Sprayer’s industry
PuSvlrisaieurs agricoles
) i3==La©>a

VASSILEOS CONSTANTINOU 60
AGHIOI ANARGHYRI (MIKONIATIKA)
135 61 ATHENS - GREECE
Teleph.: 83 10 589 - 83 25 348
TLX: 22 30 26 TEGE GR
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ -

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΡΙΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ν Ε Α

Β Ι Β Λ Ι Α

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Α Ν Τ . ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ.
Πανελλήνια Ηγετική Αγροτβσυνεταιριστική Προσωπικότητα. Έκδοση τιμητι
κή ( εκτός εμπορίου), Αθήνα 1988, σελ.
142.
Τον άνθρωπο Ιωάννη Αφεντάκη και
το πλούσιο συνεταιριστικό του έργο1 επι
διώκει να σκιαγραφήσει αυτή η έκδοση,
που κυκλοφόρησε με τη συμπλήρωση ε
νός χρόνου από το θάνατό του (19 Μ «.'ί
ου 1 9 8 7 ). Μέσα από μ ια λιτή τεκμηρίω
ση, ξεπηδά ανάγλυφα το μεγαλείο της
σταθερής αφοσίωσης του Ιωάννη Αφεντά
κη σ’ ένα σκοπό, τη βελτίωση του επι
πέδου των αγροτών με τη σωστή συνε
ταιριστική δράση, που αποτελούσε την
κινητήρια δύναμη γ ια την ακάματη αγω 
νιστικότητα του. Αποτέλεσε ηγετική π α
ρουσία που συνδύασε τη δύναμη του λό
γου με την αποφασιστικότητα στη δρά
ση.
Ως Γενικός Διευθυντής της Π Α Σ Ε ΓΕ Σ (αιρετός) επί 4 0 χρόνια, εκτός της
δικτατορίας, υπήρξε υπόδειγμα ανιδιοτέ
λειας. Αρχοντικός στις σχέσεις του που
αφορούσαν το έργο του, πρόσφερε τις π ε
ρισσότερες από τις υπηρεσίες του, χωρίς
να δέχεται αμοιβή. Τ α θέματα του α
γροτικού κόσμου και των συνεταιρισμών,
τα θεωρούσε ως προσωπικά θέματα ή
μάλλον ως ισχυρότερα από προσωπικά,
αφού δεν πεδιείχαν προσωπικό συμφέρον.
Ο ορίζοντάς του πάντοτε ευρύτατος,
αγκάλιαζε όλα τα μεγάλα θεσμικά θέ
ματα, τη ρίζα του προβλήματος, όχι τα
μικρά και εφήμερα. Σκέψη ελεύθερη και
υπερήφανη αποτέλεσε μπροστάρη που
δεν υπέταξε τις Ιδέες του σε καμμιά σκο
πιμότητα. Έ δω σε ένα παράδειγμα που
ζητά μιμητές.
ASCHHOFF, G και HENNINGSEN,
Ε., «THE GERMAN COOPERATI
VE SYSTEM (Το Γερμανικό Συ
νεταιριστικό Σύστημα). Έκδοση
της Γερμανικής Συνεταιριστικής

Τράπεζας DG BANK,, 1963 σ. 164.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον 15ο τόμο
μιάς σειράς εκδόσεων που αναλύουν το
σύστημα των συνεταιρισμών στην Ο.Δ.
της Γερμανίας κάι αε άλλες χώρες. Σ ’
αυτό παρουσιάζεται η εξέλιξη των συνε
ταιρισμών κάβε, κατηγορίας, από την αρ
χικ ή τους εμφάνιση μέχρι σήμερα, με
έμφαση στις συνεταιριστικές τράπεζες,
στους γεωργικούς και τους καταναλωτι
κούς συνεταιρισμούς και στους συνεται
ρισμούς κατοικίας.
Πλούτος χρήσιμων πληροφοριών υ
πάρχει στην πολυτελή και επιμελημένη
αυτή έκδοση, τόσο γ ια τη διάρθρωση και
τις νομικές μορφές που χρησιμοποιούν οι
συνεταιρισμοί, όσο και γ ια τις οικονομι
κές και άλλες δραστηριότητες τους. Η
'ελευθερία στις επιλογές των συνεταιρι
σμών ως προς τη διάρθρωση, τις νομι
κές μορφές συνεργασίας και τη ρύθμιση
τω ν εσωτερικών τους θεμάτων είναι διά
χυτη στο βιβλίο .και συνδυάζεται με την
οικονομική βαρύτητα που έχουν αποκτή
σει οι συνεταιρισμοί σ’ ένα πλαίσιο αν
ταγωνιστικό, το .οποίο όχι μόνο δεν αρνούνται αλλά, αντίθετα·, επιζητούν.
Η χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων
μάνατζμεντ, η φροντίδα γ ια την αξιο
ποίηση των ικανών και έμπειρων στελε
χών ,η ενδυνάμωση του ρόλου των διοι
κητικών συμβουλίων, η αξιοποίηση προ
ηγμένων τεχνικών στην οικονομική δρά
ση των συνεταιρισμών κλπ., έχουν συνδεΟεί αρμονικά με τις σταθερές αρχές
του συνεργατισμού, αποδεικνύοντας και
στην περίπτω ση της Δημοκρ. Γερμανίας
το δυναμισμό των συνεταιριστικών αρ
χώ ν ν*αι τη,ν προσαρμοστικότητα τους
στις μεταβαλλόμενίες συνθήκες.
Ο ελληνικός συνεργατισμός, που στην
αφετηρία του ακολούθησε το γερμανικό
πρότυπο, μπορεί να διδαχθεί πολλά και
από τις σύγχρονες εξελίξεις του.
Κ .Λ .Π .
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14. Αν οι εκκαθαριστές γνωρίζουν την ύπαρ
ξη δανειστών του συνεταιρισμού που δεν εγεί
ρουν απαιτήσεις τους πριν από την αποπλήρωση των εταιρικών μερίδων, το ποσό που τους
αναλογεί κρατείται για έξη μήνες. Μετά την
προθεσμία αυτή παραγράφεται οποιαδήποτε α
ξίωσή τους.
15. Τα ποσά που εισπράττονται από τους εκκαθαριστές κατατίθενται σε αναγνωρισμένη Ελ
ληνική Τράπεζα. Τα βιβλία και τα έγγραφα
του συνεταιρισμού μετά το τέλος της εκκαθάρι
σης παραδίδονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας
του όπου παραμένουν επί τριετία προσιτά στους
ενδιαφερομένους.
16. Κάθε μέλος του Διοικητικού ή του Επο
πτικού Συμβουλίου οι εκκαθαριστές ή οι ορι
ζόμενες από τη Γενική Συνέλευση επιτροπές
είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι έναντι του συνεται
ρισμού και των δανειστών του για κάθε ζημιά
που προέκυψε από παράβαση των κειμένων νό
μων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων των
Γενικών Συνελεύσεων και για χρονικό διάστη
μα πέντε χρόνια.
Άρθρο 14.
Εποπτεία - Έλεγχος
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος η αρμο
διότητα για την έγκριση των καταστατικών, την
εποπτεία και τον έλεγχο των οικοδομικών συν
εταιρισμών ασκείται από το Γπουργείο Περι
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24
του παρόντος.
2. Στην έννοια της εποπτείας περιλαμβά
νονται :
α) Η επεξεργασία, ο έλεγχος της νομιμότη
τας, η προσαρμογή στις διατάξεις του παρόν
τος καθώς και οι τροποποιήσεις ή συμπληρώ
σεις των καταστατικών των οικοδομικών συνε
ταιρισμών τόσο αυτών που για πρώτη φορά
συνιστώνται όσο και αυτών που ήδη υπάρχουν.
β) Η παροχή οδηγιών μετά από έρευνα πάι
νω στα προβλήματα των οικοδομικών συνεται
ρισμών καθώς και η σύνταξη προτύπων και
προδιαγραφών με στόχο τη διευκόλυνση επίτευ-

τέλος)

ξης του σκοπού τους και την προώθηση του θε
σμού της υπεύθυνης συλλογικής δράσης.
γ) Η παρακολούθηση της λειτουργίας των
οικοδομικών συνεταιρισμών για την τήρηση των
διατάξεων του παρόντος του καταστατικού τους
και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων τους.
δ) Η διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση
τυχόν διοικητικών ή διαχειριστικών ανωμαλιών
από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού ή
Εποπτικού Συμβουλίου ή και των δύο ή για
τη διαπίστωση οποιασδήποτε τυχόν παρέκκλι
σής τους από τις διατάξεις των νόμων, του κα
ταστατικού και των νομίμως ληφθεισών αποφά
σεων των οργάνων διοίκησης του οικοδομικού
συνεταιρισμού. Ο έλεγχος γίνεται με πρωτοβου
λία της εποπτεύουσας αρχής, είτε μετά από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικοδο
μικού συνεταιρισμού, διενεργείται δε ανάλογα
με το περιεχόμενό του και κατά την κρίση της
εποπτεύουσας αρχής.
1. Είτε από την εποπτεύουσα αρχή;
2. Είτε από τη δικαιοσύνη κατ’ έγκλισιν της
εποπτεύουσας αρχής ή με απ’ ευθείας παραπομ
πή από τη Γενική Συνέλευση του οικοδομικού
συνεταιρισμού.
3·. Είτε ανατίθεται σε άλλη δημόσια αρχή ή
στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)
όταν πρόκειται για οικονομικό έλεγχο. Στην
περίπτωση που ο έλεγχος ανατεθεί κατά τα πα
ραπάνω στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελ
λάδος, η αμοιβή ορίζεται από την εποπτεύουσα
αρχή μετά γνώμη του Επιμελητηρίου καταβάλ
λεται δε από τον οικοδομικό συνεταιρισμό Ότο
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Τα ποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποιούν-·
ται από την εποπτεύουσα αρχή στο. Εποπτικό
Συμβούλιο για ενημέρωση της Γενικής Συνέ
λευσης και φύλαξη στο αρχείο του οικοδομικού
συνεταιρισμού είναι δε προσιτά σε κάθε: μέλος
του. Εάν ενέχεται στις ανωμαλίες και το Επο
πτικό Συμβούλιο η γνωστοποίηση των αποτελε
σμάτων ελέγχου γίνεται στο προσωρινό Εποπτι
κό Συμβούλιο που θα διορισθεί εφόσον το προη
γούμενο κηρυχθεί έκπτωτο.
ε) Το δικαίωμα του Γπουργού Περιβάλλοντος
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Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή κάθε ορ
γάνου που είναι εξουσιοδοτημένο από αυτόν να
κηρύσσει με απόφασή του έκπτωτο το Διοικητι
κό Συμβούλιο ή Εποπτικό Συμβούλιο ή και τα
δύο στις περιπτώσεις που μετά από έλεγχο έ
χει διαπιστωθεί ότι ενέχονται στις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο ανωμαλίες
ή που εμποδίζεται από αυτά να διενεργηθεί έ
λεγχος από τα αρμόδια όραγνα.
Άρθρο 15.
Ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών.
1. Η ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών είναι
νομικό πρόσωπο που διέπεται από τις διατάξεις
του παρόντος. Σκοπό έχει τον καλύτερο συντονι
σμό και αποτελεσματικότερη προώθηση των στε
γαστικών προγραμμάτων των οικοδομικών συνε
ταιρισμών που είναι μέλη της και ασκεί εποπτεία και έλεγχο στη δραστηριότητα τους, πάν
τοτε μέσα στα πλαίσια των σκοπών που επι
διώκει.
2. Η ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών, πραγ
ματοποιείται μετά από απόφαση των γενικών
συνελεύσεων δύο ή περισσοτέρων οικοδομικών
συνεταιρισμών της ίδιας κατηγορίας. Οι απο
φάσεις αυτές δημοσιεύονται περιληπτικά σε μία
ημερήσια εφημερίδα ή οτον περιοδικό τύπο του
νομού που έχουν εκτάσεις ή πρόκειται να ανα
πτύξουν τα προγράμματα τους οι υπό ένωση συ
νεταιρισμοί, ή αν δεν εκδίδεται εφημερίδα στο
νομό, σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών
ή της Θεσσαλονίκης.
3. Η διαδικασία της ένωσης μπορεί να προ
χωρήσει μόνο εφόσον σε ένα μήνα από την πα
ραπάνω δημοσίευση δεν διατυπωθούν έγγραφες
αντιρρήσεις από οποιοδήποτε δανειστή των υπό
ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών. Οι αντιρρή
σεις κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο της πρω
τεύουσας του νομού και επιδίδονται κατά τις
διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας στα
διοικητικά συμβούλια των υπό ένωση οικοδομι
κών συνεταιρισμών. Το Ειρηνοδικείο μπορεί να
επιτρέψει την ένωση, αν ο συνεταιρισμός για
τον οποίο διατυπώθηκαν οι αντιρρήσεις παρά
σχει επαρκή ασφάλεια στο δανειστή που διατύ
πωσε τις αντιρρήσεις.
4. Στην επωνυμία των ενώσεων συνεταιρι
σμών πρέπει να αναφέρονται ολογράφως οι λέ
ξεις «Ένωση Συνεταιρισμών» καθώς και ο κοι
νός σκοπός των οικοδομικών συνεταιρισμών που
ανήκουν στην Ένωση.
5. 2την ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών ε
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πιτρέπεται η προσχώρηση νέων συνεταιρισμών
της ίδιας κατηγορίας ως μελών, εφόσον η
προσχώρηση γίνει αποδεκτή από τη γενική συ
νέλευση της ένωσης.
6. Απαγορεύεται η συμμετοχή οικοδομικού
συνεταιρισμού σε περισσότερες από μία ενώσεις.
7. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί - μέλη δια
τηρούν την αυτοτέλειά τους και εκπροσωπούνται
στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης από πέντε
αντιπροσώπους και τους αναπληρωτές τους που
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των συνε
ταιρισμών - μελών με ορισμένη θητεία που η
χρονική της διάρκεια προβλέπεται από το κα
ταστατικό της ένωσης.
Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται σε πε
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών
αντιπροσώπων μελών. Οι αντιπρόσωποι και οι
αναπληρωτές τους ανακαλούνται με τον ίδιο
τρόπο που ορίσθηκαν. Απαγορεύεται η ανάκληση
αντιπροσώπων που έχουν την ιδιότητα του μέ
λους του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου
της ένωσης επιφυλασσομένης της απώλειας της
ιδιότητας του μέλους του συνεταιρισμού. Εφό
σον από το καταστατικό δεν υπάρχει άλλος πε
ριορισμός, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής
του στην ένωση εκπροσωπεί το συνεταιρισμό
σε όλες τις σχέσεις του μέ την ένωση.
Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού
Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευ
ση της ένωσης.
8. Η Γενική Συνέλευση των μελών της ένω
σης είναι το ανώτατο όργανο της ένωσης οι
κοδομικών συνεταιρισμών και συγκαλείται τα
κτικά όπως προβλέπεται από το καταστατικό
και έκτακτα όταν:
α) Επιβάλλεται από το συμφέρον της ένωσης.
β) Ζητηθεί εγγράφως από το 1) 5 τουλάχι
στον των οικοδομικών συνεταιρισμών - μελών
ή από ένα συνεταιρισμό μέλος εφόσον ο αριθ
μός των συνεταιρισμών - μελών δεν υπερβαίνει
τους 9.
γ) Ζητηθεί από το ίπουργείο Περιβάλλον
τος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για
τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1.6
του άρθρου 1 1 του παρόντος π. δ)τος.
9. Για να αποχωρήσει συνεταιρισμός - μέλος
από ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών απαιτεί
ται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των με
λών του. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στη
διοίκηση της ένωσης και στο Ειρηνοδικείο της
έδρας της, η δε αποχώρηση επιτρέπεται μίνο
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μετά την πάροδο ενός χρόνου από την εγγραφή
του συνεταιρισμού - μέλους στην ένωση και μό
νο στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
10. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφο
ρούν ενώσεις οικοδομικών συνεταιρισμών ισχύ
ουν οι διατάξεις του παρόντος π. δ)τος.
Άρθρο 16.
Οικοδομικοί συνεταιρισμοί αποδήμων Ελλήνων
1. Δικαίωμα σύστασης οικοδομικών συνεται
ρισμών αυτής της κατηγορίας έχουν όλοι όσοι
έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή καταγωγή και
διαμένουν μόνιμα και εργάζονται στο εξωτερι
κό τουλάχιστον 3 χρόνια ή μετά διαμονή τρία
χρόνια στο εξωτερικό επιστρέφουν στην Ελλά
δα για μόνιμη εγκατάσταση μετά τη δημοσίευ
ση του π.δ. 17)84.
2. Για τη σύσταση αυτών των οικοδομικών
συνεταιρισμών μπορεί να ακολουθείται η απλουστευμένη διαδικασία σύστασης που περιγράφεται στο άρθρο 4 παρ. ΙΙ.3 είτε πρόκειται για
απ’ ευθείας αγορά ετοίμων κατοικιών είτε πρό
κειται για απόκτηση έκτασης και εν συνεχεία
οικιστικής ανάπτυξής της. Προϋπόθεση για τη
σύσταση είναι η κοινή αίτηση από 10 τουλάχι
στον άτομα. Αυτοί οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί
μπορούν να είναι αστικοί είτε παραθεριστικοΐ
είτε και των δύο κατηγοριών. Στην περίπτωση
αυτή δεν ισχύει η παρ. 9 του άρθρου 5.
β. Για αυτούς τους οικοδομικούς συνεταιρι
σμούς που θα εκπληρώσουν το σκοπό τους σε
περιοχές εκτός νομού Αττικής και Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης παρέχον
ται, ανάλογα με την περιοχή που θα επιλέξουν, τα παρακάτω κίνητρα επιπλέον των οριζομένων στο άρθρο 21 του παράντος π. δ)τος.
α) Δικαίωμα να αποκτούν έκταση κατά προ
τεραιότητα στην περίπτωση που Δημόσιοι φο
ρείς εκποιούν εκτάσεις ιδιοκτησίας τους κα
τάλληλες για οικιστική ανάπτυξη.
β) Προτεραιότητα για τη σύσταση Εταιρεί
ας Μικτής Οικονομίας ή άλλης μορφής φορέα
για οικιστική ανάπτυξη κατά την κείμενη νο
μοθεσία σε περίπτωση που υπάρχει εκδήλωση
ενδιαφέροντος και από άλλους οικοδομικούς συ
νεταιρισμούς ή ιδιώτες.
γ) Προτεραιότητα στην έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και της εφαρμογής του σχε
δίου στο έδαφος από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Γπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων 'Εργων.
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1337)83 (ZEE κλπ.).
4. Η έδρα τους βρίσκεται στην Ελλάδα, στο
δήμο ή την κοιντητα όπου είναι εγκατεστη
μένη η διοίκηση του οικοδομικού συνεταιρισμού.
Με το καταστατικό όμως είναι δυνατόν να
ορίζεται ότι η Διοίκηση του οικοδομικού συνε
ταιρισμού μπορεί να λειτουργεί και σε τόπο
διάφορο της έδρας του.
5. Οι γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στο
π. δ)γμα αυτό γίνονται προς τις αρμόδιες αρ
χές θεωρημένες από τις κατά τόπους προξενι
κές αρχές. Το κυρωμένο αντίγραφο του κατα
στατικού καθώς και άλλα απαραίτητα στοιχεία
αποστέλλονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας όπου
τηρείται σχετικός φάκελλος για κάθε οικοδο
μικό συνεταιρισμό του άρθρου αυτού.
Β. Χωροθέτηση - απόκτηση έκταση? πολεοδόμηση - κίνητρα.
Άρθρο 17.
Χωροθέτηση οικοδομικών συνεταιρισμών - Οι
κοδομικών οργανισμών και απόκτηση έκτασης
κατοικιών.
δ) Κίνητρα που προβλέπονται από το ν.
1. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και οικοδο
μικοί οργανισμοί οφείλουν να προσαρμόζουν τα
προγράμματά τους στο γενικότερο οικιστικό και
στεγαστικό πρόγραμμα του κράτους και να επι
λέγουν προς αγορά εκτάσεις μέσα στις περιοχές
που προβλέπονται για οικιστική χρήση από εγ
κεκριμένα ή γενικά πολεοδομικά σχέδια ή ζώ
νες οικιστικού ελέγχου ή από άλλα σχέδια ρύθ
μισης των χρήσεων γης.
2. Αν δεν υπάρχει γενικό πολεοδομικό σχέ
διο η ZOE ή άλλο σχέδιο ρύθμισης των χρήσεων γης ή στα όρια των αντιστοίχων εγκεκριμέ
νων αυτών σχεδίων δεν είναι δυνατή η κάλυψη
των στεγαστικών αναγκών του οικοδομικού συ
νεταιρισμού ή οικοδομικού οργανισμού, είναι δυ
νατόν, μέσα στα πλαίσια και τις κατευθύνσεις
της χωροταξικής και οικιστικής πολιτικής, να
εγκρίνεται με απόφαση του Γπουργού ΠΕ.Χβ.
ΔΕ., η χωροθέτηση του οικοδομικού συνεταιρι
σμού και η οικιστική καταλληλότητα της συγ
κεκριμένης έκτασης για την οικιστική εξυπηρέ
τηση οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδομικού
οργανισμού.
Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη
του οικείου OTA και γνώμη του Κεντρικού Συμ
βουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη
μοσίων 'Εργων, βασίζεται δε σε γενικά και ει
δικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά της συγκε
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κριμένης έκτασης καθώς και της ευρύτερης
περιοχής.
3. 2ε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η α
γορά από τον οικοδομικό συνεταιρισμό έκτασης
που υπάγεται σε ίδιο νομικό καθεστώς που απο
κλείει τη χρήση για οικιστικούς σκοπούς.
4. 2ε κάθε δικαιοπραξία απόκτησης έκτασης
από οικοδομικό συνεταιρισμό αναφέρεται βε
βαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
ΠΕ.Χ2.ΔΕ., ότι, η συγκεκριμένη έκταση βρί
σκεται σε περιοχή για οικιστική χρήση εντός
εγκεκριμένων ορίων Γενικών Πολεοδομικών
Σχεδίων ή Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου ή άλλων
σχεδίων ρύθμισης των χρήσεων γης ή η από
φαση οικιστικής καταλληλότητας κατά την πα
ράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και επισυνά
πτονται αντίγραφα τους «καθώς και βεβαίωση
του Γπουργού Γεωργίας ότι η έκταση δεν εί
ναι δάσος ή δασική ή αναδασωτέα έκταση». Η
μη τήρηση των παραπάνω καθιστά άκυρα τα
συμβόλαια.
Οι παραπάνω δικαιοπραξίες που συνοδεύον
ται και από τοπογραφικά διάγραμμα σε κατάλ
ληλη κλίμακα με υψομετρικές καμπύλες υπο
βάλλονται στο Γπουργείο ΠΕ.Χ2.ΔΕ και στον
οικείο OTA.
5. Στην περίπτωση οικοδομικού συνεταιρισμού
του άρθρου 4 παρ. II.3 του παρόντος π. δ)τος
απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη συμ
βολαίων αγοράς των κατοικιών είναι η ύπαρξη
νόμιμης οικοδομικής άδειας για τις κατοικίες
και βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Γπηρεσίας ότι οι εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσΟεί είναι σύμφωνες με την εκδοθείσα οι
κοδομική άδεια ή ότι υφίστανται νομίμως ή έ
χουν εξαιρεθεί νόμιμα από την κατεδάφιση
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα συμ
βόλαια αγοράς των -κατοικιών συντάσσονται σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 12
του ν. 1337)83.
6. Εάν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) χρό
νων από την ημέρα έκδοσης της απόφασης
οικιστικής καταλληλότητας κατά την παρ. 2
του άρθρου αυτού ο οικοδομικός συνεταιρισμός
δεν προβεί στην αγορά με οριστικά συμβόλαια,
έκτασης για την εκπλήρωση του σκοπού του,
τότε διαλύεται αυτοδίκαια. Στην -περίπτωση αυ
τή ανακαλείται επίσης αυτοδίκαια η απόφαση
έγκρισης της οικιστικής καταλληλότητας κα
τά την παρ. 2 του άρθρου αυτού.
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Άρθρο 18.
Πολεοδόμηση έκτασης οικοδομικών συνεταιρι
σμών και οικοδομικών οργανισμών.
1. Καθορισμός τμήματος που πολεοδομείται.
α) Από την συνολική έκταση ιδιοκτησίας οι
κοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδομικού οργανι
σμού, τμήμα μόνο πολεοδομείται το οποίο ακθορίζεται ανάλογα με τα μορφολογικά χαρακτη
ριστικά της έκτασης, τις στεγαστικές ανάγκες,
τον αριθμό των μελών και τον τρόπο της οικι
στικής ανάπτυξης.
β) Το τμήμα που δεν πολεοδομείται παρα
μένει στην ιδιοκτησία του οικοδομικού συνεται
ρισμού, είναι εκτός σχεδίου και η χρήση και
ot όροι δόμησης αυτού καθορίζονται κάθε φορά
με το π. δ) μα έγκρισης της πολεοδομικής με
λέτης του οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδο
μικού οργανισμού.
Μετά τη διάλυση του οικοδομικού συνεταιρι
σμού ή οικοδομικού οργανισμού, το τμήμα ανή
κει εξ αδιαιρέτου σε όλα τα μέλη.
2. Παραχώρηση στον OTA.
Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και οικοδομικοί
οργανισμοί υποχρεοΰνται πριν από την έγκριση
της πολεοδομικής μελέτης να παραχωρούν μβ
συμβολαιογραφική πράξη, η οποία αναφέρεται
στο προοίμιο του π. δ)τος έγκρισης της πο
λεοδομικής μελέτης και χωρίς απαίτηση απο
ζημίωσης τσον οικείο OTA.
α) Τους κοινόχρηστους, κοινωφελείς και ει
δικών χρήσεων χώρους που προβλέπονται από
την πολεοδομική μελέτη και αποτελούν το 30
—40% τουλάχιστον του πολεοδομούμενου τμή
ματος. Για τον ακριβή καθορισμό του ποσο
στού που καταλαμβάνουν οι χώροι αυτοί λαμβάνονται υπόψη οι προτεραιότητες του άρθρου
21 σε συνδυασμό με τις ειιδκές πολεοδομικές
απαιτήσεις και μορφολογικές συνθήκες της κά
θε περιοχής. Οι οπωσδήποτε σχηματισμένοι μέ
σα στην έκταση του οικοδομικού συνεταιρισμού
ή οικοδομικού οργανισμού κοινόχρηστοι χώροι
συνυπολογίζονται στο παραπάνω ποσοστό.
β) Οικοδομήσιμη επιφάνεια σε ποσοστό 5%
επί της συνολικής οικοδομήσιμης επιφάνειας
της έκτασής τους, μετά την αφαίρεση των κοι
νοχρήστων και κοινωφελών χώρων που παραχωρούνται στον οικείο OTA κατά την προηγού
μενη παράγραφο. Η επιφάνεια αυτή προορίζε
ται για κοινωφελείς σκοπούς ή για την εκτέ
λεση στεγαστικών προγραμμάτων και η θέση
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της καθορίζεται με το π. δ) μα έγκρισης της
πολεοδομικής μελέτης.
3. Ανάθεση - εκπόνηση πολεοδομικής μελέ
τηςΗ πολεοδομική μελέτη εκπονείται από τον
οικοδομικό συνεταιρισμό ή οικοδομικό οργανι
σμό, σύμφωνα με προδιαγραφές που εγκρίνονται με απόφαση του Γπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και
την εποπτεία του Γπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
4. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης.
α) Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης γί
νεται με π. δ)γμα που εκδίδεται με πρόταση
του Γπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 7 του ν. 1337) 83.
β) Ο οικοδομικός συνεταιρισμός ή οικοδομι
κός οργανισμός καταρτίζει και υποβάλλει στο
Γπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. πριν από την έγκριση
της πολεοδομικής μελέτης πρόγραμμα κατα
σκευής των έργων τεχνικής υποδομής. Η υπο
χρέωση του οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικο
δομικού οργανισμού για εισφορά σε χρήμα ε
ξαντλείται με τις υποχρεώσεις του για τη με
λέτη, κατασκευή και συντήρηση των έργων τε
χνικής υποδομής στην ιδιοκτησία του.
5. Εφαρμογ σχεδίου - έργα υποδομής.
α)- Μετά την έγκριση της πολεοδομικής με
λέτης ο οικοδομικός συνεταιρισμός και οικοδο
μικός οργανισμός υποχρεούται να αναθέτει την
εφαρμογή του σχεδίου στο έδαφος και να κατα
σκευάζει και συντηρεί τα έργα τεχνικής υποδο
μής'και γενικά τα κοινόχρηστα έργα στην έκ
ταση της ιδιοκτησίας του.
β) Η ολοκλήρωση του προγράμματος των έρ
γων τεχνικής υποδομής δεν πρέπει να υπερβαί
νει τα Β χρόνια από τη δημοσίευση του π.
δ)τος έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης. Η
παράγραφος αυτή δεν ισχύει για την περίπτω
ση οικοδομικού συνεταιρισμού που δημιουργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4
παρ. II.3 του παρόντος π. δ) τος.
Εφόσον οι τυχόν λόγοι καθυστέρησης δεν ο
φείλονται σε υπαιτιότητα του οικοδομικού συ
νεταιρισμού καθώς στην περίπτωση ενώσεων
οικοδομικών συνεταιρισμών τα οριζόμενα χρονι
κά διαστήματα για την κατασκευή των έργων
υποδομής μπορούν να αυξάνουν κατά .5 χρόνια
ακόμη με απόφαση του Γπουργού Περιβάλλον
τος* Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Μετά την εκπνοή των ανωτέρω προθεσμιών
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ο Γπουργός εκτιμώντας τα πραγματικά στοι
χεία δύναται να διαλύσει τον οικοδομικό συνε
ταιρισμό.
6. Συμβάσεις.
Οι οικοδομικός συνεταιρισμός ή οικοδομικός
οργανισμός είναι δυνατόν για την εκπλήρωση
του σκοπού του να συνάπτει σύμβαση με τον
οικείο OTA με την οποία να ρυθμίζονται θέ
ματα κατάρτισης και εκτέλεσης προγραμμάτων
ανάπτυξης, καθορισμού τρόπου και μορφής οι
κιστικής αξιοποίησης, φορέα κατασκευής έρ
γων και γενικότερα θέματα αξιοποίησης και
φροντίδας του οικισμού. Επίσης μπορεί να συ
στήνει ή συμμετέχει σε εταιρείες μικτής οικο
νομίας ή άλλης μορφής εταιρείες σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
7. Ιδιοκτήτες γης.
Στην περίπτιοση οικοδομικού συνεταιρισμού
ιδιοκτητών γης κατά το άρθρο 2 παρ. 2β και
3β, η πολεοδομική μελέτη εκπονείται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
αυτού. Για περιοχές εντός εγκεκριμένων σχε:
δίων εφαρμόζεται το άρθρο 13 του ν. 1337)
1983, όταν η περιοχή είναι πολεοδομικώς προ
βληματική.
'Άρθρο 19.
Όροι και περιορισμοί δόμησης.
1. Για τους αστικούς οικοδομικούς συνεταιρι
σμούς ή οργανισμούς έχουν εφαρμογή οι διατά
ξεις της παρ. 6 του άρθρου του ν. 1337)83,
όπως ισχύει.
Ειδικότερα, για αυτούς τους οικοδομικούς συ
νεταιρισμούς ή οργανισμούς, ανεξάρτητα από
το συντελεστή δόμησης, που καθορίζεται από
την πολεοδομική μελέτη, ορίζεται μεγίστη συ
νολική εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια ανά μερίδα,
240 μ2 αποκλειστικά για χρήση κατοικίας και
μέγιατη επιτρεπόμενη αρτιότητα οικοπέδου
500 μ2.
2. Για τους παραθεριστικούς οικοδομικούς
συνεταιρισμούς ή οργανισμούς έχουν εφαρμο
γή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του
από 16)30.8.1985 π. 3) τος (ΦΕΚ 416/Δ).
Ειδικότερα για αυτούς τους οικοδομικούς συ
νεταιρισμούς ή οργανισμούς, ανεξάρτητα από το
συντελεστή δόμησης που καθορίζεται από την
πολεοδομική μελέτη ορίζεται μεγίστη συνολι
κή εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια ανά μερίδα 120
μ2 αποκλειστικά για χρήση κατοικίας και με
γίστη επιτρεπομένη αρτιότητα οικοπέδου 1.000
μ2 και ανώτατος αριθμός ορόφων δύο (2).
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Άρθρο 20.
Αναγκαστική συνένωση - συμμετοχή
1. Είναι δυνατόν να επιβάλλεται αναγκαστι
κή συνένωση οικοδομικών συνεταιρισμών ή α
ναγκαστική συμμετοχή ιδιοκτητών άλλων ιδιο
κτησιών σε υφιστάμενους οικοδομικούς συνεται
ρισμούς εφόσον με τον τρόπο αυτό επιτυγχά
νεται σωστότερη πολεοδομική οργάνωση ή εφ
όσον κρίνεται αναγκαίο στα πλαίσια της γε
νικότερης στεγαστικής και οικιστικής πολιτι
κής.
2. Η αναγκαστική συμμετοχή ιδιοκτητών άλλών ιδιοκτησιών ή αναγκαστική συνένωση οι
κοδομικών συνεταιρισμών μπορεί να επιβάλλε
ται :
α) Στις περιπτώσεις α, 6 και γ που ορίζον
ται στην παρ. 5 του άρθρου 23 του παρόντος
π. δ)τος.
β) Όταν η έκταση ενός ή και περισσοτέρων
οικοδομικών συνεταιρισμών γειτνιάζει με πε
ριοχές με μεγάλη κατάτμηση γης ή περιοχές
αυθαιρέτων ή με περιοχές κατοικίας που χρει
άζονται ανάπλαση, εξυγίανση και γενικά ανα
μόρφωση ή με εκτάσεις Δημόσιες, Δημοτικές
ή Κοινοτικές.
γ) Όταν ιδιοκτησίες τρίτων παρεμβάλλονται
στην έκταση οικοδομικού συνεταιρισμού ιδιοκτη
τών γης και αντιπροσωπεύουν επιφάνεια το πο
λύ 35% της συνολικής επιφάνειας της προτεινόμενης για ανάπλαση περιοχής.
δ) Σε περίπτωση οικιστικών προβλημάτων
από κάποιο απρόβλεπτο γεγονός όπως σεισμό,
κατολίσθηση, πλημμύρα.
Για την υλοποίηση των παραπάνω εφαρμό
ζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 13 του ν. 1337)83 εφόσον η υπό
πολεοδομική ρύθμιση έκταση βρίσκεται εντός
σχεδίου πόλεως ή οικισμού προ του 1923 ,οι
διατάξεις δε του άρθρου 10 του ν. 1337)83,
- εφ ό σ ο ν η έκταση βρίσκεται εκτός σχεδίου με
τον χαρακτηρισμό ως Ζώνης Αστικού Αναδασμού
(ΖΑΑ). Ο οικοδομικός συνεταιρισμός που προ
κύπτει δεν θεωρείται νέος αλλά οιονεί καθολι
κός διάδοχος του ή των προϋφισταμένων, με α
ριθμό μελών το σύνολο των ατόμων που ήδη
μετείχαν και των ατόμων που οι ιδιοκτησίες
τους περιλαμβάνονται στην υπό ρύθμιση περιο
χή όπως αυτή έχει καθορισθεί με το σχετικό
προεδρικό διάταγμα.
Για τη ;δ_ιο£κηση και λειτουργία του ισχύουν
οι διατάξεις που εφαρμόζονται για την ανά
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πτυξη ή αναμόρφωση της περιοχής με ασΐΐκό
αναδασμό ως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 10
του ν. 1337)83 και αποτελεί το φορέα ανάπτυ
ξης της περιοχής.
Άρθρο 21.
Κίνητρα.
1. Για την προώθηση του θεσμού των οικοδο
μικών συνεταιρισμών καθορίζονται κίνητρα που
κλιμακώνονται με τα εξής κριτήρια:
α) Γην κατηγορία του οικοδομικού συνεται
ρισμού με σειρά προτεραιότητας τους αστικούς,
στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς Αποδήμων
Ελλήνων, τους δημιουργούμενους κατά το άρ
θρο 20 του παρόντος και τους παραθεριστικούς.
β) Τη θέση, με προτεραιότητα στους οικο
δομικούς συνεταιρισμούς που γειτνιάζουν με
περιοχές υποβαθμισμένες με αυθαίρετα κοντά
στον αστικό ιστό κλπ.
γ) Τη σύσταση ή συμμετοχή του οικοδομικού
συνεταιρισμού σε Εταιρείες Μικτής Οικονομίας
(ΕΜΟ) ή άλλης μορφής εταιρείες κατά την
κείμενη νομοθεσία, καθώς και στις περιπτώ
σεις συμμετοχής οικοδομικού συνεταιρισμού σε
κοινά προγράμματα ανάπτυξης με τον οικείο
Ο.Τ.Α.
2. Κατά περίπτωση ή συνδυασμό περιπτώσε
ων παρέχονται τα παρακάτω κίνητρα:
α) Δυνατότητα καθορισμού των ελάχιστων
ποσοστών εισφοράς σε γη.
6) Δυνατότητα παροχής κτηματογράφησης α
πό το κράτος.
γ) Δυνατότητα εκπόνησης της πολεοδομικής
μελέΐής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη
μοσίων Έργων της ΔΕΠΟΣ, των OTA ή άλ
λων φορέων του Δημοσίου.
δ) Προτεραιότητα στη σύνδεση της έκτασης
του οικοδομικού συνεταιρισμού με τα κεντρικά
δίκτυα της ευρύτερης περιοχής.
ε) Δυνατότητα χαρακτηρισμού της έκτασης
του συνεταιρισμού ως Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστού (ΖΚΣ) σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1337)83 η Ζώνη Ειδι
κής Ενίσχυσης (ZEE) ή Ζώνη Ειδικών Κι
νήτρων (ΖΕΚ) κατά περίπτωση σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 1 του ν.
1337)83 όπως αυτά ισχύουν.
στ) Παροχή φορολογικών απαλλαγών όπως
αυτές καθορίζονται στο άρθρο 59 του ν. 947)
1979 στην περίπτωση που η έκταση του συνε
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αυτούς.
γ) Όσα μέλη έχουν περισσότερες της μιας
μερίδας σε οικοδομικό συνεταιρισμό, τις δια
Γ. Μεταβατικές διατάξεις.
τηρούν.
Μέσα σε δύο (2) χρόνια από την έγκριση
Άρθρο 22.
της πολεοδομικής μελέτης μπορούν να τις με
Προσαρμογή καταστατικού - μερίδες.
ταβιβάζουν χωρίς να έχουν εφαρμογή οι διατά
1.
Οι υπάρχοντες οικοδομικοί συνεταιρισμοί ξεις του άρθρου 6 παρ. 8 του παρόντος π. δ)τος.
οι οποίοι είχαν στην ιδιοκτησία τους νομίμως Μετά το χρονικό αυτό διάστημα μεταβιβάζονται
σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις του άρ
έκταση ή είχαν κατά τη δημοσίευση του ν.
δ)τος 17)1984 τουλάχιστον έγκριση ή προέγ θρου 6 παρ. 8.
κριση για άδεια κτήσης έκτασης, ακι οι οποίοι
2. Οι υπάρχοντες οικοδομικοί συνεταιρισμοί
κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν είχαν εγ οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του π. δ)τος
κεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, οφείλουν σε ένα 17)1984 δεν είχαν έκταση στην ιδιοκτησία
χρόνο που δύναται να παραταθεί μέχρι ένα χρό τους, τροποποιούν τα καταστατικά τους σύμφω
νο ακόμη με απόφαση του Γπουργού, Περιβάλτ να με την προηγούμενη παράγραφο χωρίς να
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων
προσαρμόσουν το καταστατικά τους σύμφωνα με α, 6 και γ και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
τα οριζόμενα κατωτέρω.
οι διατάξεις του παρόντος π. δ)τος πλην των
Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα οφείλουν διατάξεων που αφορούν στη διαδικασία σύστα
να υποβάλλουν στο Γπουργείο ΠΕ.Χ8.ΔΕ. φά- σής τους σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.
κελλο με το τροποποιημένο καταστατικό, τον
3. Η προσαρμογή των καταστατικών των οι
κατάλογο των μελών και του αριθμού των με κοδομικών συνεταιρισμών των παραγράφων 1
ρίδων ονομαστικά κατά περιοχή και έκταση ι και 2 γίνεται όπως προβλέπεται στα τροποποι
διοκτησίας του οικοδομικού συνετά ιρισμού.
ούμενα καταστατικά τους.
Δεν υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα κα
Άρθρο 23.
ταστατικά τους όσοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί
Πολεοδόμηση
υπαρχόντων οικοδομικών
υπέβαλαν τροποποιημένα ακταστατικά με τις
συνεταιρισμών.
διατάξεις του άρθρου 10 του π. δ)τος 17)1984,
εκτός εάν αυτά μπορούν να προσαρμοσθούν προς
1. Σε περίπτωση που η έκταση οικοδομικού
ευμενέστερες διατάξεις του παρόντος. Όσοι οι συνεταιρισμού ή οικοδομικού οργανισμού διέπεκοδομικοί συνετά ιρισμοί δεν προσαρμόσουν τα ται από ίδιο νομικό καθεστώς (π.χ. δασική, εκαταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος ποικιστική νομοθεσία, ειδικές ζώνες προστασί
μέσα στις παραπάνω οριζόμενες προθεσμίες δια ας κλπ.) εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές
λύονται με απόφαση του Γπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.,
διατάξεις.
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ2. Για οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή οικο
νήσεως.
δομικούς οργανισμούς που είχαν κατά τη δη
Για τους παραπάνω οικοδομικούς συνεταιρι μοσίευση του π.δ. 17)84 νομίμως έκταση, μπο
σμούς εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατά ρεί να κινηθεί η διαδικασία για την εκπόνηση
ξεις του παρόντος π. δ)τος με τις εξής δια πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 18
κρίσεις:
του παρόντος αν οι εκτάσεις τους συμπεριλαμα) Όσοι συνεταιρισμοί ήταν μέχρι τη δη βάνονται σε Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. ή οπουδήποτε
μοσίευση του π. δ)τος 17)1984 αστικοί και πα- άλλο σχέδιο ρύθμισης των χρήσεων γης και
σε περιοχές που προβλέπονται απ’ αυτά για
ραθεριστικοί (μικτοί), εξακολουθούν να είναι
των κατηγοριών αυτών. Κατά την τροποποίηση χρήση κατοικίας.
όμως των καταστατικών τους, υποχρεούνται να
Η οικιστική ανάπτυξη των εκτάσεων τους γί
δηλώσουν κατά κατηγορία και έκταση τα μέλη νεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τα
τους.
παραπάνω σχέδια χρήσεις ανεξάρτητα από την
β) Όσοι κατά τη δημοσίευση του π. δ)τος κατηγορία τους (αστικός - παραθεριστικός).
3. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί της προη
17)1984 ήσαν μέλη σε περισσότερους από έναν
οικοδομικούς συνεταιρισμούς (αστικούς ή παρα- γούμενης παρ. 2 που δεν συμπεριλαμβάνονται
θεριστικούς) μπορούν να παραμείνουν μέλη σ’ σε Γ.Π.Σ. ή ZOE ή οποιαδήποτε σχέδια ρύθ
ταιρισμού βρίσκεται σε Ζώνη Ενεργού Πολεοδο
μίας ή Ζώνη Αστικού Αναδασμού.
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μισης των χρήσεων γης, μπορούν να ζητήσουν
να κινηθεί η διαδικασία για την εκπόνηση των
αντίστοιχων μελετών ή την τροποποίηση των
ήδη εγκεκριμένων ή να εκδοθεί η απόφαση οι
κιστικής καταλληλότητας σύμφωνα με την πα
ράγραφο 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
4. Είναι δυνατόν κατά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης σε έκταση των οικοδομι
κών συνεταιρισμών της παρ. 2 να εγκρίνεται
μόνο τμήμα του σχεδίου που να καλύπτει τις
στεγαστικές ανάγκες του οικοδομικού συνεται
ρισμού κατά τη στιγμή της έγκρισης.
5. Για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή
οικοδομικούς οργανισμούς που εμπίπτουν στις
διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του πα
ρόντος άρθρου και μέσα στα πλαίσια της χω
ροταξικής οργάνωσης και οικιστικής πολιτικής
είναι δυνατόν να εξετάζονται κατ’ αρχήν οι πα
ρακάτω περιπτώσεις:
α) Συνένωση εκτάσεων οικοδομικών συνεται
ρισμών ή οικοδομικών οργανισμών που γειτνιά
ζουν είτε με τις διαδικασίες του άρθρου 15 εί
τε του άρθρου 20 και τη σύνταξη ενιαίας πολεοδομικής μελέτης.
β) Η ανταλλαγή εκτάσεων οικοδομικών συν
εταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών με ίσης
αξίας εκτάσεις του Δημοσίου, των OTA και άλ
λων νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού
Δικαίου.
γ) Η δυνατότητα μεταφοράς οικοδομικών συ
νεταιρισμών ή οικοδομικών οργανισμών από εκ
τάσεις προβληματικές ακατάλληλες για οικι
στική ανάπτυξη σε εκτάσεις ιδιοκτησίας άλλων
οικοδομικών συνεταιρισμών ή οικοδομικών ορ
γανισμών ή σε νέα έκταση και σύνταξη ενιαίας
πολεοδομικής μελέτης.
δ) Η δυνατότητα σύστασης ή συμμετοχής σε
Εταιρείες Μικτής Οικονομίας ή άλλης μορφής
Εταιρείες κατά την κείμενη νομοθεσία με τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης την ΔΕΠΟΣ ή άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι
καίου με σκοπό την ενιαία και οργανωμένη οι
κιστική ανάπτυξη.
ε) Η ύπαρξη απαραίτητων λόγων για την
αναγκαστική συνένωση οικοδομικών συνεταιρι
σμών ή αναγκαστική συμμετοχή σε αυτούς ιδιο
κτητών άλλων ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην
ίδια περιοχή όπως ειδικότερα περιγράφεται
στο άρθρο 20 του παρόντος π. δ) τος.
6. Τις μελέτες για την υλοποίηση της προη
γούμενης παραγράφου και σχετικές ρυθμίσεις

τους Ο ικοδομικούς Σ υνεταιρισμούς

στις παραπάνω περιπτώσεις συντάσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων και για την πραγματοποίησή τους εί
ναι δυνατόν να παρέχονται κατά περίπτωση ει
δικά κίνητρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος και της εν γένει κείμενης νομοθεσί
ας. Με βάση τις μελέτες αυτές ο οικοδομικός
συνεταιρισμός ή οικοδομικός οργανισμός στη
συνέχεια προβαίνει στη σύνταξη πολεοδομικής
μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
7.
Εφόσον εκτάσεις οικοδομικών συνεταιρι
σμών ή οικοδομικών οργανισμών ή συνδυασμός
έκτασης οικοδομικού συνεταιρισμού με την ευ
ρύτερη περιοχή της, πληρούν τα κριτήρια του
από 14.8.1983 π. δ) τος (ΦΕΚ 409/83), οι
εκτάσεις αυτές των οικοδομικών συνεταιρισμών,
πολεοδομούνται κατά τις διατάξεις του ν. 1338
1983 όπως ισχύουν και δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις του παρόντος που αφορούν θέματα
πολεοδόμησης.
Άρθρο 24.
Γπάρχοντες οικοδομικοί συνεταιρισμοί
με εγκεκριμένο σχέδιο.
Όσοι από τους υπάρχοντες οικοδομικούς
συνεταιρισμούς και οικοδομικούς οργανισμούς
είχαν κατά τη δημοσίευση του π. δ) τος 17)84
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και δεν έχουν
διαλυθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος π.
δ) τος οφείλουν μέσα σε διάστημα 1 χρόνου από
τη δημοσίευσή του να υποβάλλουν στην αρμό
δια Γπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έκθεση πε
πραγμένων μετά την έγκριση του ρυμοτομικού
τους σχεδίου καθώς και πρόγραμμα ολοκλήρω
σης των έργων υποδομής μέσα στην έκτασή
τους. Το πρόγραμμα εγκρίνεται από τον Υπουρ
γό ΠΕ.ΧΩ,.ΔΕ. και η ολοκλήρωση της εφαρ
μογής του από τον οικοδομικό συνεταιρισμό ή
οικοδομικό οργανισμό δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία κοι
νοποίησης στον οικοδομικό συνεταιρισμό ή οι
κοδομικό οργανισμό της παραπάνω απόφασης
έγκρισης του προγράμματος του. Η προθεσμία
αυτή δύναται να παραταθεί με απόφαση Υπουρ
γού ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση του οι
κοδομικού συνεταιρισμού ή του οικοδομικού ορ
γανισμού βασισμένη σε αντικειμενικές δυσκολί
ες και λόγους. Εάν δεν τηρηθούν οι προθεσμί
ες, ο Υπουργός ενεργεί σύμφωνα με τα οριζό
μενα στο άρθρο 18 παρ. 5β του παρόντος.
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Άρθρο 25.
Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί
ϊπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οικοδομικοί συνεταιρισμοί ή οικοδομικοί οργανισμοί που κατά τη δημοσίευση του ν. 1337)
1983 ύπήγοντο στην εποπτεία και τον έλεγχο
. του ϊπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν ακολουθούν τις
, διατάξεις
Λ, * του παρόντος
,
*π. , δ) τος που
αψορουν
οργάνωσης,
διοίκησης και
Γ
,σε θέματα
^
ν
,
,
λειτουργίας των οικοδομικών συνεταιρισμών,
αλλά για αυτούς ισχύουν οι διατάξεις των Ειοικων Νόμων βάσει των οποίων ιδρυθήκαν.
_ „,
,
ζ 1
Για θέματα που αφορούν στις διαδικασίες που
τηρούνται για την αγορά έκτασης ή κατοικιών
καθώς και για την πολεοδόμηση των εκτάσεων

τους Ο ικοδομικούς Συνετα ιρισμούς

ιδιοκτησίας τους και τον καθορισμό όρων και
περιορισμών δόμησής εφαρμόζονται οι σχετικές
διατάξεις του παρόντος π. δ) τος.
Άρθρο 26.
Το π. δ)γμα 17)84 καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.
Άοθοο 27
ΤΤ ισχύς του παροντος
,
** ,
Η
διατάγματος
αρχίζει
*
, Γ του στην Εφημερίδα
-ρ
από, τη δημοσίευση
της
^ „ <λ
^
Π ^
ΧωροΧαξίας
.
, Γ1
Γ
,
„
και Δημοσίων Εργων αναθετουμε τη οημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 9 Απριλίου 1987

ΑΥΤΟ ί ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
(Συνέχεια από· τη σελ. 109)
προσπάθεια να οδηγήσει τους δουλευτές τη ς υπαίθρου στο λαμπερό δρόμο της συν
εταιριστικής οργάνωσης με το συνταίριασμά τους γ ια έναν καλύτερο τρόπο ζωής.
Έ ν α ς πραγματικός ιεραπόστολος και ακούραστος στρατοκόπος.
Στάθηκε όρθιος ως την αναπάντεχη στιγμή που απότομα η μοίρα του έκοψε
το νήμα της ζωής, αφού ευτύχησε να γνωρίσει τη δικαίωση των οικογενειακών του
φροντίδων.
Ό σ ο ι τον γνώρισαν θα έχουν πάντοτε ζωντανή την εικόνα της καλωσύνης του.
Γιάννης Στρογγύλης
Π Α ΣΧΑ ΛΗ Σ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Α π’ τις 11 Ιουνίου ένα ακόμη ηγετικό υπηρεσιακό στέλεχος, μετά. τον Γιάννη
Αφεντάκη, έφυγε -απ’ τη, Συνεταιριστική οικογένεια με το θάνατο1 του Π ασχάλη
Π απάζογλου, ο οποίος επί 30 χρόνια πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην Π Α Σ Ε Γ Ε Σ
και ·κατ’ επέκταση στις Συνεταιριστικές μάς Οργανώσεις.
Ο Π ασχάλης Π απάζογλου, που γεννήθηκε στα 1916 στην Αθήνα, ήταν Γεω
πόνος και υπηρέτησε με αφοσίωση το Συνεταιριστικό Κ ίνημά.
Ή τα ν ένας ανιδιοτελής λάτρης του Συνεταιριστικού Κινήματος, το οποίο υπη
ρέτησε πιστά με υπομονή και επιμονή, χω ρίς ποτέ να συσχετίσει την αναμφισβήτη
τη ποιοτική στελεχιακή, του συγκρότηση, οντότητα ·και βαρύτητα με την οικονομι
κή ανταπόκριση του Φορέα.
Η παρουσία του αποτέ,λεσε μ ια συνεχή, ζηλευτή και αφιλοκερδή εκδήλωση.
Στάθηκε σταθερός, ¡επίμονος και πληθωρικός σε εκδηλώσεις, που οδηγούσαν στην
όσα γίνεται καλύτιε>ρηι και πληρέστερη1 αντιμετώπιση και επίλυση τω ν προβλημάτων
τω ν Συνεταιριστικών Οργανώσεων και της Π Α Σ Ε Γ Ε Σ ειδικότερα.
Ο Π ασχάλης Παπάζογλου πόνεσε και αγάπησε τις Συνεταιριστικές Οργανώ
σεις και τους αγρότες μας. Ή τ α ν βαθύς γνώστης των προβλημάτων τους και σε
κάβε περίπτωση με πειστική επιχειρηματολογία αντιμετώπιζε τους ιθύνοντες- των
διαφόρων φορέων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.
Το πολύπλευρο και εκτεταμένο μεταπολεμικό, ιδίως μετά το 1950, έργο της
Π Α Σ Ε Γ Ε Σ συνδέεται — σε υπολογίσιμη αναλογία — άμεσα με την προσωπική
ενεργό παρουσία του Π ασχάλη1 Π απάζογλου.
Α ιώνια του η μνήμη.
Ευδόκιμος Σ αχπάζης
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
•
Α π ό τ η ν Κίνηση τω ν Γ εω ργικώ ν δυτικά κατά 13 δισ. δρχ., τα στεγαστικά
Σ υνεταιρισ μ ώ ν
κατά 3,9 δισ. δρχ., τα δάνεια αξιοποίη
σης αγροτικής παραγω γής κατά 68 δισ.
— Καθορίστηκε σειρά συσκέψεων για
δρχ., και γ ια γεω ργικά εφόδια κατά 6
την εξέταση των προβλημάτων παραγω
δισ.
δρχ.
γή ς, τιμών, εμπορίας, διάθεσης, μετα
—· Έ γ ιν ε ανασυγκρότηση των Συμ
ποίησης, εξαγωγών κλπ. αγροτικών προ
βουλίων θυγατρικών Εταιρειών της A TE
ϊόντων από την Π Α Σ Ε Γ Ε Σ .
Πρόεδροι ορίστηκαν: της Ελληνικής
— Μετά από σχετική γνωμάτευση της
Β ιομηχανίας Ζ άχαρης ο δικηγόρος κ. Σ .
Επιτροπής Συνεταιριστικής Εκπαίδευ Μαυρομάτης, της Α ΓΡΕΞ ο κ. Θ. Κασης Π Α Σ Ε Γ Ε Σ , καθορίζεται νέο πρό
ραβίας πρώην Εμπορικός Σύμβουλος και
γραμμα με τρεις βαθμούς συνεταιριστικής
Διευθύνων Σύμβουλος της Α γροτικής Α 
εκπαίδευσης, τη βασική, τη μέση και
σφαλιστικής ο κ. Π α ν. Τσίρος, δικηγό
την ανώτερη, με τη δημιουργία τοπικών
ροςκαι περιφερειακών κέντρων και μ ιας Α 
— Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο· Τρο
νώτερης Συνεταιριστικής Σχολής.
φίμων, ο Διοικητής κ. Δημόπουλος ανα■—- Αποφασίστηκε η ανταλλαγή επι
φέβθηκε στη συμβολή της A T E γ ια την
σκέψεων συνεταιριστών με την Ο υγγα
ανάπτυξη των κλάδων τεχνολογίας τρο
ρία στα πλαίσια της αγροτοτουριστικής
φίμων.
συνεργασίας μεταξύ των κορυφαίων Συν
— Σ τα πλαίσια σύσφιξης των οικονο
εταιριστικών Οργανώσεων των δύο χ ω 
μικών σχέσεων Ελλάδος - Κίνας, η A T E
ρών. Κάθε αποστολή θα αποτελείται από
προγραμμάτισε σειρά επαφών με την αν20 άτομα.
προσωπεία περιφερειακών υπηρεσιών και
•— Συνήλθε στην αίθουσα συσκέψεων
επιχειρήσεων της Κ ίνας με ανταλλαγή
της Κ Γ Δ Ε Π η τρίτη διαβαλκανική Συν
απόψεων συνεργασίας στον αγροτικό χ ώ 
εταιριστική συνάντηση στις 24 - 26 Μαρο και σειρά επισκέψεων σε οργανώσεις
ΐου ε.-έ. με πρωτοβουλία της Π Α Σ Ε Γ Ε Σ ,
και επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα.
στην οποία έλαβαν μέρος αντιπροσωπεί
— Εγκαινιάστηκε το νέο κατάστημα
ες Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ε λλά Ηρακλείου Κρήτης.
δας, Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας, Ρου
— Οι καταθέσεις έφτασαν συνολικά
μανίας και Τουρκίας. Συζητήθηκαν θέ τα 707,6 δισ. δρχ. σημειώνοντας αύξηση
ματα συνεταιριστικής δραστηριότητας και
το πρώτο τρίμηνο 1988 κατά 2,3 96 <
συνεργασίας των Συνεταιριστικών Οργα
— Αποφασίστηκε η πρόσληψη με επι
νώσεων Βαλκανικών χωρών με οργάνω
λογή
130 υπαλλήλων γ ια τον έλεγχο
ση και κοινών γεωργοβιομηχανικών μα
Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσε
νάδων.
ων (σχετικό σχόλιο σε άλλη σελίδα) .
ο Α γροτική Τ ράπεζα
-—■ Σε συνέντευξη τύπου ο Διοικητής
δραστηριότητα
— Με το νομισματοπιστωτικό πρό της A T E ανέπτυξε τη
γραμμα του 1988, παρέχεται δυνατότητα
των τριών εταιρειών Α γροτικής ανάπτυ
αύξησης χορηγήσεων κατά 2 0 % σε σχέ ξης που έχει ιδρύσει η ATE με άλλους
ση με το 1987, ήτοι κατά 101 δισ. δρχ.
φορείς γ ια την περίοδο 1986) 87. 13.912
. Ειδικότερα τα καλλιεργητικά δάνεια αγροτικές εκμεταλλεύσεις ζήτησαν ενί
αυξάνονται κατά 16 δισ. δρχ., τα επεν σχυση γ ια βελτιώσεις από τις οποίες ε121
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ξετάστηκαν 9.685 με ύψος επένδυσης
27.974 εκατ. δρχ. και επιδότηση 11.626
εκατομ. δρχ. Η απορρόφηση επιδότησης
ανήλθε σε ποσοστό 36 % .
• Από τη ν Κίνηση Κ αταναλωτικών
Σ υνεταιρισ μ ώ ν

Βασ. Αλεξανδρίδης, Χρ. Μ ιχαηλίδης.
Γ ια την εκλογή τους ψήφισαν 319 αν
τιπρόσωποι.
•
Γραφεί® Καταναλωτικών Σ υνεται
ρισμών ΟΤΟ Ε

Επιτροπή της Ο ΤΟ Ε μ αζί με εκπρο
σώπους των καταναλωτικών συνεταιρι
σμών των τραπεζών θα αποτελέσουν Γρα
φείο Καταναλωτικών Συνεταιρισμών 0 .
Τ .Ο .Ε . που στα πλαίσια απόφασης της
Ο ΤΟ Ε γ ια την ίδρυση Π αντραπεζιτικού
συνεταιριστικού φορέα θα έχει ως κύριο
έργο:
1) Κ αταγραφή όλων των Κ αταναλω
τικών Συνεταιρισμών και απόκτηση 'σχέ
σεων με το γραφείο της ΟΤΟ Ε.
2) Μελέτη και ανάλυση του χώρου
της αγοράς, διακίνηση, διανομή, διάθε
ση. Δυνατότητες ανταγωνιστικότητας και
διαμόρφωση προτάσεων.
3) Επεξεργασία τροποποίησης Κ ατα
στατικών και προσαρμογή αυτών σύμφω
να με το νόμο 1667) 86.
4) Κατεύθυνση και τρόπος ανάπτυξης
των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών.
5) Μελέτη ίδρυσης Έ νω σης Κατανα
λωτικών Συνεταιρισμών.
6) Γνώση του παγκόσμιου κινήματος
καταναλωτικών Συνεταιρισμών.
7) Η προστασία του καταναλωτή σαν
πολιτική του κράτους.
• Ο .Σ .Υ .Γ.Ο .
8) Το καταναλωτικό κίνημα σαν συν
Από το συνέδριο που πραγματοποιή
εταιριστική έκφραση των καταναλωτών
θηκε στις 22.1.1988 αναδείχτηκε η νέα
εργαζομένων σε κοινή πορεία και δρά
Διοίκηση που μετά την κατανομή αξιω
ση
με το συνδικαλιστικό κίνημα.
μάτων έχει ως εξής:
9)
Οι σχέσεις των Καταναλωτικών
Πρόεδρος Γιώργος Κ ατσαμάγκας
Συνεταιρισμών
με άλλους Συνεταιρισμούς
Α ' Αντ) δρος Στάθης Π αντελίδης
εργαζομένων.
Β ' Αντ) δρος Ν ικήτας Γλυνάτσης
10) Επιπτώ σεις του σχεδίου νόμου στη
Γεν. Γραμματέας Γιάννης Σφυρής
Τ αμίας Γιώ ργος Κωττούλης
διάρθρωση και λειτουργία των Κατανα
Αναπλ. Γεν. Γραμμ. Ά γ γ ε λ ο ς Τ ζέκης
λωτικών Συνεταιρισμών και προτάσεις.
Οργαν. Γραμματέας Κώστας Μπλιάτσος Μ 11) Χρηματοδοτικό πλαίσιο και κίνηΣύμβουλοι Π αν. Τ ιά κα ς, Βασ. Κ ετικί- |1 |τ ρ α γ ια τους Καταναλωτικούς Συνεταιδης, Κων. Μ πώρχας, Γιαν. Λίβανός, βΒίρισμούς, προστασία των Συνεταιρισμών,

— Στον Καταναλωτή K O N SU M Θεσ
σαλονίκης έγινε ανασύνθεση του Δ .Σ .:
Νέος Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Λ. Αασκαρίδης.
— Στη; Δράμα ο Κ αταναλωτικός Συν
εταιρισμός που αριθμεί 1.650 μέλη εγ
καινίασε το δεύτερο κατάστημα Τροφί
μων.
— 0 Συνεταιρισμός Λαυρίου έκτισε
δικό του κατάστημα 1.000 μ2 και το
εγκαινίασε το Π άσχα.
— Συνήλθε η ετήσια Γενική Συνέλευ
ση της Έ νω σης Καταναλωτικών Συνε
ταιρισμών Ε Π Ε και αποφάσισε παμψηφεϊ
τη συγχώνευση με την Έ νω ση Κατανα
λωτικών Συνεταιρισμών Συν. Π .Ε .
— Ο κύκλος εργασιών του Κ ατανα
λωτικού Συνεταιρισμού CONSUM Θεσ
σαλονίκης, ανήλθε κατά το 1987 σε 2.
241.880.200 δρχ. και ο αριθμός των κα
ταστημάτων του σε 9.
— Ο Κ αταναλωτικός Συνεταιρισμός
CONSUM Αθηνών εγκαινίασε το 7ο κα
τάστημά του στη Ν έα Σμύρνη.
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Τ Α ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΒΟΥΑΗ
ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το Γπουργείο Γεωργίας:
«Η εκμετάλλευση των δημοσίων δασών γίνε
ται α) με αυτεπιστασία από τη δασική υπηρε
σία, ρ) με παραχώρηση προς τους δασικούς
συνεταιρισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 1541)85 και του Π.Δ. 126)86 και γ) με
μίσθωση του λήμματος.
Στην πρώτη περίπτωση (εκμετάλλευση με
αυτεπιστασία από τη δασική υπηρεσία) οι δα
σικοί συνεταιρισμοί παρέχουν εξηρτημένη εργα
σία. Εργάζονται δηλαδή και παράγουν δασικά
προϊόντα (τεχνική ξυλεία - καυσόξυλα) για
λογαριασμό του δημοσίου. Οι συνεταιρισμοί α
μείβονται για την εργασία που προσφέρουν και
το δημόσιο έχει όλη την παραπέρα ευθύνη για
τη δημοπράτηση και διάθεση των δασικών προ
ϊόντων.
Στη δεύτερη περίπτωση (παραχώρηση της
εκμετάλλευσης στους δασικούς συνεταιρισμούς,,
σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 1541)85 και το
Π.Δ. 126)86) οι δασικοί συνεταιρισμοί εργά
ζονται για δικό τους λογαριασμό. Παράγουν
δηλαδή δασικά προϊόντα τα οποία οι ίδιοι δια
θέτουν στο εμπόριο και τα έσοδα από την εμ
πορία ανήκουν στους δασικούς συνεταιρισμούς.
Από τα έσοδα αυτά, οι δασικοί συνεταιρισμοί
αποδίδουν ένα μικρό ποσοστό στο Κ.Τ.Γ.Κ. και
Δασών και στον OTA, στα διοικητικά όρια του
οποίου βρίσκεται το δημόσιο δάσος.

Επισημαίνεται ότι η παραχώρηση με το Π.
Δ. 126)86 της εκμετάλλευσης των δημοσίων
δασών στους δασικούς συνεταιρισμούς, γίνεται
μόνον εφ’ όσον το ζητήσουν οι ίδιοι με αίτη
σή τους. Διαφορετικά η εκμετάλλευση γίνεται
με αυτεπιστασία από τη δασική υπηρεσία.
Στην τρίτη περίπτωση (μίσθωση του λήμμα
τος) οι δασικοί συνεταιρισμοί αναλαμβάνουν
την εκμετάλλευση για δικό τους λογαριασμό
(όπως και στη δετύερη περίπτωση.). Οι δασικοί
συνεταιρισμοί καταβάλλουν στη δασική υπηρε
σία ένα μικρό μίσθωμα που προσδιορίζεται με
απόφαση του Νομάρχη, και στη συνέχεια εμπο
ρεύονται οι ίδιοι και για δικό τους λογαρια
σμό τα προϊόντα που παράγουν.
Επισημαίνεται ότι και η μίσθωση του λήμ
ματος σαν τρόπος εκμετάλλευσης του δάσους
από τους δασικούς συνεταιρισμούς, γίνεται εφ’
όσον οι Συνεταιρισμοί το ζητήσουν με αίτησή
τους. Διαφορετικά και στην περίπτωση αυτή η
εκμετάλλευση γίνεται με αυτεπιστασία από τη
δασική υπηρεσία.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, οι δασικοί
συνεταιρισμοί έχουν όλη την ευχέρεια σε κάθε
περίπτωση να εκτιμήσουν τις συνθήκες παρα
γωγής - διάθεσης και να επιλέξουν το καθε
στώς σύμφωνα με το οποίο θα εργασθούν».
(Πρακτικά Βουλής σελ. 265/1987).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΣΤ Ο Υ Σ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Η ταχυδρόμηση τω ν τευχώ ν μας γ ίν ε τα ι έπ ειτα α.τό έ λ εγ χ ο (1 τεύ
χος κ ά θ ί τρ ίμ η ν ο ). Τυχόν μη παραλχδή οφ είλεται σε τοπικές συνθήκες.
Σ ε περίπτωση μη παραλαβής τεύχους παρακαλούμε ν« μας το ζη
τά τε αμέσως με ε π ι σ τ ο λ ή
σας. (Τ ο Ιο τεύχος έ χ ε ι εξα ντλη θεί).

Μ η ξεχνά τε να εμδάσετε τη ν ετήσια εισφορά α<χςΧ γ ια να γ ίνετα ι
δυνατή η αντιμετώ πιση τω ν εξόδων για έκδοση του περιοδικού.
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Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΟΗΕ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ (II Δεκ. 1986)
ΕΘΝΙΚΕΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

ΑΠΑ

ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Μ ΕΡΟΣ Λ '
I.

Ε ι σ α γ

oj

γ ή

1.
Σ τέ ψήφισμα του 1 9 8 5 )2 2 της 29 Μαΐου 1985, το Οικονομικό και Κοινω
νικό Συμβούλιο ζήτησε από το Γενικό Γραμματέα να προετοιμάσει, σε συνεργασία
με τα Κ ράτη - Μέλη, τους σχετιζόμενους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και
τους μ η κυβερνητικούς οργανισμούς, μ ια ολοκληρωμένη έκθεση γ ια τις εθνικές εμ
πειρίες από την προώθηση τη ς συνεταιριστικής κίνησης, με ειδικότερη! έμφαση, με
ταξύ άλλων :
— Στο ρόλο των συνεταιρισμών στη συνολική κοινωνική και οικονομική ανάπτυ
ξη1 κυρίως στις αγροτικές περιοχές.
— Στο ρόλο των γεωργικών, αποταμιευτικών, χειροτεχνικών και άλλων κατη
γοριών συνεταιρισμών, στην παραγω γή, εμπορία και κατανάλωση τροφίμων και συν
δεόμενων αγαθών και υπηρεσιών.
— Στο ρόλο· των συνεταιρισμών και των οργανώσεων συνεταιριστικού τύπου στην
προώθηση της ανάπτυξης αστικών περιοχών.
— Σ τη συμμετοχή όλων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των
νέων, των αναπήρων και τω ν ηλικιωμένων, στους συνεταιρισμούς.
— Σ τη συμμετοχή των αγροτών, συμπεριλαμβανομένων των ακτημόνων, στους
συνεταιρισμούς.
— Στο ρόλο και το εύρος της κυβερνητικής υποστήριξης γ ια την προώθηση των
συνεταιρισμών.
— Σε προγράμματα εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης που προωθούν την
αποτελεσματικότατα των συνεταιρισμών και τους δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των μελών τους.
— Σ τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται από επιμέρους χώρες ως προς την ίδρυ
ση και ανάπτυξη των συνεταιρισμών και στις εμπειρίες τους για την παράκαμψή
τους.
— Στην πρόοδο που έχει συντελεσθεί γ ια την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ
συνεταιριστικών κινήσεων και
— Στη,ν πρόοδο που παρατηρείται στην αύξηση του αριθμού μελών και στη διεύ
ρυνση! των συνεταιρισμών.
Από τον Γενικό Γραμματέα ζητήθηκε να υποβάλει την έκθεση, διαμέσου της

Η Έ κθεση
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Γενικού Γ ρ α μ μ α τέα
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OHE γ ι α τους Σ υνετα ιρισμούς

Επιτροπής γ ια την Κοινωνική Ανάπτυξη, m i του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμ
βουλίου, ατην 42η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.
2.
Η έκθεση παρουσιάζει μ ια ανασκόπηση και ανάλυση των προαναφερόμενών
θεμάτων. Σ τηρίζεται, κατά ένα 'μέρος, σε πληροφορίες που ¡δόθηκαν, ύστερα από
προφορικό αίτημα εκ μέρους Χωρών - Μελών (1) και επιπρόσθετα αντλεί πλη
ροφορίες από αναικόπησηι των πιο πρόσφατων δημοσιευμάτων που αναφέρονται
στους συνεταιρισμούς και από στοιχεία που χορηγήθηκαν από τους σχετικούς μ η κυ
βερνητικούς οργανισμούς. Με συνέπεια προς την προηγούμενη έκθίεση γ ια το ίδιο
θέμα (Α /4 0 /7 8 - Ε /1 9 8 5 /1 0 ) , η τωρινή έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση των δια
φόρων δραστηριοτήτων των συνεταιρισμών και τις επιπτώ σεις τους στο άμεσο οικο
νομικό και κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και εμβαθύνει στο θέμα των σχέσεων των
συνεταιρισμών με τις γυναίκες, τους νέους, τους αναπήρους και τους ηλικιωμένους.
Εξαιτίας των επιπτώσεων της μακράς ύφεσης καιι των μεταβολών πολιτικής πολ
λών χωρών έναντι του -ιδιωτικού τομέα, έχει δοθεί περισσότερη σημασία στην ανά
λυση του ρόλου και του εύρους των κυβερνητικών δραστηριοτήτων προώθησης των
συνεταιρισμών.
3. Η Σύσταση 127 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO ) παραμένει ένα
ισχυρό μέσο γ ια να ορισθεί η φύση και ο ρόλος του συνεταιρισμού1: Είναι ένωση
προσώπων που συνδέονται μεταξύ τους εθελοντικά γ ια να πετύχουν κοινούς στόχους
μ® το σχηματισμό μιας αυτόνομης και -δημοκρατικά διοικούμενης οργάνωσης. Οι
συνεταιρισμοί και οι συνεταιριστικού τύπου οργανώσεις έχουν επιδείξει ικανότητα
κινητοποίησης μεγάλων- αριθμών οικονομικά ενεργών ατόμων και ατόμων που έ
χουν απω'θηιθίεί στο περιθώριο της κοινωνίας εξαιτίας τη ς φτώ χιας, της ηλικίας ή
του φύλου. Γπάρχουν πειστικά τεκμήρια που δείχνουν ότι συνεταιρισμοί έχουν συμίβάλειι σημαντικά στη δημιουργία απασχόλησης και στην ενδυνάμωση της παραγω 
γ ικ ή ς και χρηματοδοτικής ικανότητας χωρών και της δυνατότητάς τους να παρέ
χουν βασικές υπηρεσίες. Οι συνεταιρισμοί συνεχίζουν να παίζουν ένα σημαντικό
ρόλο σε πολλές αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες στο γεω ργικό τομέα, και
κυρίως στην παραγω γή και την εμπορία τροφίμων και εμπορεύσιμων φυτικών
προϊόντων.
4. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη Διεθνή Συνεταιριστική
Έ νω σ η (IC A ), υπήρχαν, κατά το 1985, 740.656 συνδεόμενες με αυτή συνεταιρι

(1) Κατά το χρόνο προετοιμασίας του τελικού κειμένου είχαν ληφθεί απαντήσεις από τις ακό
λουθες 33 Χώρες - Μέλη: Αφγανιστάν, Αλγερία, Μπενίν, Βουλγαρία, Μπουρκίνα Φάσο, Κολομ
βία, Τσεχοσλοβακία, Ισημερινό, Αίγυπτο, Ελ - Σαλβαδόρ, Αιθιοπία, Φιλανδία, Λ.Δ. Γερμανίας,
Ο.Δ. Γερμανίας, Ελλάδα, Γουατεμάλα, Γουινέα, Γουιάνα, Ουγγαρία, Ιράκ, Λεσόθο, Μεξικό, Ολ
λανδία, Νικαράγουα, Πακιστάν, Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ, Γουάντα,, Συρία, Ουκρανία,
Σοβιετική Ένωση και Ζάμπια. Σχόλια και πληροφορίες δόθηκαν από τρεις ειδικές οργανώσεις:
Λιεθνή Οργανισμό Εργασίας, Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και Οργανισμό Βιο
μηχανικής Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Επίσης από τρεις μη κυβερνητικούς οργανισμούς: Διεθνή Συνε
ταιριστική Ένωση, Διεθνή Ομοσπονδία Αγροτών Παραγωγών και Διεθνές Συμβούλιο Πιστωτι
κών Ενώσεων.
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στικές οργανώσεις, με συνολικό αριθμό μελών 500 εκατ. άνδρες και γυναίκες. Οι
οργανώνεις αυτές βρίσκονται σε 72 χώρες και ασχολούνται με γεω ργικές, κατανα
λωτικές, πιστωτικές, αλιευτικές, οικοδομικές, βιομηχανικές και ποικίλες άλλες οι
κονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Λ ίγο περισσότερα από· τα μισά (258
εκατομ.) από· τ α μέλη ανήκουν σε καταναλωτικούς και πιστωτικούς συνεταιρισμούς.
Από τους 740!.656 συνεταιρισμούς περισσότεροί από το ένα τρίτο (34,6% ) είναι
γεωργικοί και περισσότεροι από το ένα τέταρτο (27,6% ) είναι πιστωτικοί. Από
τους συνεταιρισμούς των αναπτυσσόμενων χωρώ"/, το 80% βρίσκονται στην Ασία
και στον Ειρηνικό και 10% στην Αφρική. Οι υπόλοιποι κατανέμονται εξ, ίσου με
ταξύ Λ ατινικής Α μερικής και Μέσης Ανατολής.
5.
Η παγκοσμιότητα των συνεταιρισμών δεν συνεπάγεται υψηλό βαθμό ομοιο
μορφίας στις δραστηριότητες. Σε μερικές χώρες έχουν αναπτυχθεί σημαντικά οι
καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, ενώ σε άλλες επικρατούν οι παραγω γικοί ή πιστω
τικοί συνεταιρισμοί. Ως προς τα σημαντικότερα σημεία είναι ευκολότερο να απαριθμη&ούν οι παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι 'διαφορές μεταξύ1των επιμέρους
συνεταιριστικών κινήσεων, στίους οποίους περιλαμβάνονται κυρίως οι επιπτώσεις
της λειτουργίας τους στην εθνική οικονομία, η φύση της εσωτερικής διάρθρωσης και
των δραστηριοτήτων τους', η, ιδεολογία' τους και οι σχέσεις τους με δημόσιους φο
ρείς. Μια ανασκόπηση! των εθνικών 'εμπειριών αποκαλύπτει όχι μόνο αυτές τις δια
φορές, αλλά και εκτεταμένες ομοιότητες. Γπάρχουν ανθούσες συνεταιριστικές οργα
νώσεις τόσο σε χώρες με κεντρικό σχεδίασμά όσο και χώρες μ ε οικονομία της α
γοράς. Είναι εξίσου εμφανές ότι οι συνεταιρισμοί σε αμφότερα τα κοινωνικοοικονομι
κά συστήματα δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστοι από τις επιπτώ σεις της βραδύτερης
οικονομικής ανάπτυξης και τα άλλα οικονομικά προβλήματα, ιδιαίτερα στο γεω ργι
κό τομέα. Τόσο στις αναπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι γεω ργι
κοί ¡συνεταιρισμοί είναι επιβαρυμένοι με σοβαρά χρέη και αντιμετωπίζουν έντονα
προβλήματα ταμειακής ρευστότητας που προέρχονται από συμπιεσμένες τιμές τρο
φίμων και σε ορισμένες περιπτώσεις, από την αδυναμία των φορέων εμπορίας να
πληρώνουν έγκαιρα την αξία τω ν προϊόντων. Οι συνεταιρισμοί, όπως άλλες μορ
φές επιχειρήσεων, επηρεάζονται άμεσα από την κυβερνητική πολιτική' και από το
σύστημα στο οποίο λειτουργούν. Π ,χ. η π ιο σωστά οργανωμένη συνεταιριστική' ορ
γάνωση δεν μπορεί να προσδοκά να παραμείνει οικονομικά βιώσιμη, όταν1 η κυ
βέρνησή διατηρεί τεχνητά χαμηλή την τιμή τω ν προϊόντων της, γ ια να ευνοήσει ο
ρισμένες κοινωνικές ομάδες, ενώ· δεν θέτει υπό έλεγχο' το κόστος. Δεν -μπορεί επί
σης να αναμένεται από τους συνεταιρισμούς να πραγματοποιήσουν σημαντική πρόο
δο στην ενσωμάτωση γυναικών, αναπήρων και νέων, όταν οι νόμοι τη ς χώρας δεί
χνουν ελάχιστο ενδιαφέρον γ ια την προώθηση αυτών των πληθυσμιακών ομάδων.
Κ αι είναι απίθανο οι συνεταιρισμοί να έχουν επαρκή ελευθερία να διοικούν τις ορ
γανώσεις τους -με δημοκρατικό τρόπο σε μια κοινωνία που δεν υποστηρίζει γενικά
τις δημοκρατικές αρχές. Οι συνεταιρισμοί δεν αποτελούν μ ια νηρίδα στην κοινωνία,
ανεπηρέαστη α π ότις ευρύτερες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές τάσεις που
διαμορφώνουν τη ζω ή του μέσου πολίτη.
6.
Σ ε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αναπτυχθεί διάφορες μορφές οργα
νώσεων αυταβοήθειας. Ο ι οργανώσεις αυτές αν και παρουσιάζουν ορισμένα από τα
χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, δεν είναι πλήρεις συνεταιρισμοί με τη συνηθι
σμένη έννοια. Συνήθως είναι γνωστές ως «προ-συνεταιρ'ίαμοί». 0 όρος αυτός δείχνει
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ότι οι οργανώσεις αυτές κινούνται προς απομάκρυνση; τω ν μη 'συνεταιριστικών γνω
ρισμάτων τους γ ια να. γίνουν συνεταιρισμοί όπως ορίζονται στη σχετική εθνική νο
μοθεσία. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντοτε. Σε μερικές περιπτώσεις η ανάπτυξη ε
νός άτυπου συνεταιριστικού τομέα, αποτελεί μια, προσαρμοστική! απάντηση στις αδυ
ναμίες του συνεταιριστικού τομέα. Μ ια ισχυρή συμμετοχική ηθική διακατέχει αυ
τές τις ομάδες που παραδοσιακά τονίζει την αυτοβοήθεια και την αλληλοβοήθεια.
7. Η συμετοχή ομάδων χαμηλού εισοδήματος, με ελάχιστα, ή καθόλου πάγια
περιουσιακά στοιχεία, όπως π .χ . γηι και με περιορισμένη εκπαίδευση: και γραμμα
τικές γνώσεις, δημιουργούν ειδικά προβλήματα γ ια τις συνεταιριστικές οργανώσεις.
Εξ ανάγκης οι οργανώσεις αυτές τονίζουν την πολύ μικρή συμβολή στο συνεταιριστι
κό κεφάλαιο, συλλογική ευθύνη! γ ια δανεισμό και συμμετοχή με εισφορά εργασίας.
Το χαμηλό εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο των μελών οδηγεί στον περιορισμό
του μεγέθους του συνεταιρισμού1 για, την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών, ώστε
να, μην επιβαρύνονται με ένα, πολύπλοκο σύστημα διαχείρισης και με προώθηση
δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται προς τις διαπιστωμένες ανάγκες των μελών.
Αυτό εξηγεί π .χ . την ανάπτυξη,, σε μερικές γαλλόφωνες αφρικανικές χώρες, άτυ
πων συνεταιριστικού τύπου οργανώσεων που επιδίδονται στην αποθήκευση σπόρων
και την άλεση καρπών δημητριακών. Τ α πελονεκτήματα αυτών τω ν άτυπων ομά
δων, είναι ότι έχουν τις ρίζες τους στην κοινότητα και ασφαλώς ικανοποιούν άμε
σες τοπικές ανάγκες. Σ τις αδυναμίες τους περιλαμβάνονται η εγγενής οικονομική
αδυναμία, οι δυσκολίες εξασφάλισης πιστώσεων και άλλων εισροών και το συνα
φές πρόβλημα της αδιευκρίνιστης νομικής υπόστασης που εμποδίζει τις συμβατι
κές σχέσεις.
8. 0 μεγάλος και ανερχόμενος αριθμός των φτωχών των αγροτικών και των
αστικών περιοχών, έχει οδηγήσει στο σχηματισμό ποικιλίας μορφών οργανώσεων.
Σ τις περισσότερες περιπτώσεις οι ομάδες αυτές σχηματίζονται με πρωτοβουλία κα
τοίκων των περιοχών αυτών ή με την υποστήριξη εθνικών και διεθνών Οργανισμών,
διότι τα υφιστάμενα προγράμματα δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες των κα
τοίκων με χαμηλό εισόδημα, ως προς την απασχόληση, τη γη και το δανεισμό. Χ ρη
ματοδοτικοί φορείς, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, συχνά αποφεύγουν τις αγροτικές περιο
χές, αφού υπάρχουν καλύτερες ευκαιρίες αλλού- ή διότι το διαχειριστικό κόστος εί
ναι εκεί υψηλότερο. Τ α Ηνωμένα Έ θνη , ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας και ο
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (Ρ Α θ ) έχουν δεσμευθεί να ενθαρ
ρύνουν την ανάπτυξη! τέτοιων οργανώσεων βάσης.
(Συνέχεια στο επόμενο)
(Μετάφραση Κ . Λ. Π .)
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