
SELIDOSH  22 06 06  16:00  ÂÏ ‰ 1



SELIDOSH  22 06 06  16:00  ÂÏ ‰ 2



SELIDOSH  22 06 06  16:00  ÂÏ ‰ 3



Συγγραφή κειµένου και επιµέλεια έκδοσης:
Ανδρέας Ηρακλέους

SELIDOSH  22 06 06  16:00  ÂÏ ‰ 4



ΣEΛI∆A
Πρόλογος από τον Έφορο της ΥΕΑΣΕ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Προλογικό σηµείωµα από τον Πρόεδρο της Π. Σ.  Συνοµοσπονδίας  . . . . . .11
Εισαγωγή  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
∆ιεθνής Συνεταιριστική Ένωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Συνεργατική Ταυτότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Λογότυπα-σηµαία-χρώµατα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Α. Βασικές συνεργατικές έννοιες και στόχοι του συνεργατικού κινήµατος  .23

Ι. Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του συνεργατικού κινήµατος . . . .23
IΙ. Η συνεργατική ταυτότητα θεµέλιο της επιτυχίας  . . . . . . . . . . . . . . .24
IΙΙ. Η έννοια της συνεργατικής εταιρείας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
ΙΙΙ.α. Είδος και ιδιαιτερότητα των συνεργατικών εταιρειών  . . . . . . . . . .26
ΙΙΙ.β. Κύριος σκοπός το οικονοµικό συµφέρον του µέλους  . . . . . . . . . . .27

B. Η γέννηση της συνεργατικής οργάνωσης στην Ευρώπη  . . . . . . . . . . . . .29
Ι. Συνέπειες της Γαλλικής και της Βιοµηχανικής Επανάστασης . . . . . .29
ΙΙ. Οι πρόδροµοι της συνεταιριστικής οργάνωσης  . . . . . . . . . . . . . . . .31
ΙΙΙ. Οι συνεργατικές εταιρείες Raiffeisen στη Γερµανία  . . . . . . . . . . . .32
III.α. Σύντοµη βιογραφία του Raiffeisen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
III.β. Oι βασικότερες κατευθύνσεις των συνεργατικών εταιρειών

Raiffeisen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
III.γ. Οι συνεργατικές Αρχές του Raiffeisen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
ΙV. Ο συνεταιρισµός των σκαπανέων του Rochdale  . . . . . . . . . . . . . . .37
V. Ο συνεταιρισµός των Αµπελακίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Συνεργατικές Αξίες και συνεργατικές Αρχές  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
I. Ιστορική αναδροµή  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
ΙΙ. Συνεργατικές Αξίες (Values)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
ΙII. Συνεργατικές Αρχές (Principles)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
III.α. Πρώτη Συνεργατική Αρχή: Εθελοντική και ανοικτή συµµετοχή  . .49
III.β. ∆εύτερη Συνεργατική Αρχή: ∆ηµοκρατικός έλεγχος των µελών   . .50
III.γ. Τρίτη Συνεργατική Αρχή: Οικονοµική συµµετοχή των µελών  . . . .53
III.δ. Τέταρτη Συνεργατική Αρχή: Αυτονοµία και ανεξαρτησία  . . . . . . .55
III.ε. Πέµπτη Συνεργατική Αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και

πληροφόρηση  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
III.στ. Έκτη Συνεργατική Αρχή: Συνεργασία µεταξύ των συνεργατικών

εταιρειών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
III.ζ. Έβδοµη Συνεργατική Αρχή: Κοινωνικό ενδιαφέρον . . . . . . . . . . . .59
ΙV. Η τριπλή ιδιότητα του µέλους  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
V Βασικά χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς των µελών  . . . . . . . . . .61

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SELIDOSH  22 06 06  16:00  ÂÏ ‰ 5



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Α. Η ίδρυση του συνεργατικού κινήµατος της Κύπρου  . . . . . . . . . . . . . . . .65
Ι. Η Βρετανική κυριαρχία και η κοινωνική πραγµατικότητα  . . . . . . . .65
ΙΙ. Εκδήλωση των πρώτων συνεργατικών προσπαθειών στην Κύπρο  . .68
ΙΙΙ. Η συνεργατική κίνηση στο Λευκόνοικο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Β. Σηµαντικοί σταθµοί στην ιστορία του συνεργατικού κινήµατος  . . . . . . .74
Ι. Πρώτη περίοδος: 1909-1914 -Ψήφιση του πρώτου Νόµου . . . . . . . .74
ΙΙ. ∆εύτερη περίοδος: 1914-1925 -Η ίδρυση της Γεωργικής Τράπεζας  .75
ΙΙΙ. Τρίτη περίοδος: 1925-1936 -Τµήµα Συνεργατικής Ανάπτυξης  . . . . .77
IV. Τέταρτη περίοδος: 1936-1960 - Η ίδρυση της Σ.Κ. Τράπεζας  . . . . .79
V Πέµπτη περίοδος: 1960-1974 - ∆ιαχωρισµός και εκτοπισµός  . . . . . .83
VI. Έκτη περίοδος: 1975–2004 -∆υσκολίες-Ανάπτυξη-Εναρµόνιση  . . . .86
VII.Έβδοµη περίοδος: Οι εξελίξεις µετά την ένταξη της Κύπρου

στην Ευρωπαϊκή Ένωση  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Οι τοµείς δραστηριότητας του συνεργατικού κινήµατος  . . . . . . . . . . . . . . .93

I. Συνεργατικός πιστωτικός τοµέας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Ι.α. Καταθέσεις-Αποταµιεύσεις  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Ι.β. ∆άνεια-Χρηµατοδοτήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Ι.γ. Σχολικά ταµιευτήρια  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
II. Συνεργατικός καταναλωτικός τοµέας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
ΙΙ.α. Συνεργατικά παντοπωλεία και υπεραγορές  . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
ΙΙ.β. Συνολικές αγορές και πωλήσεις  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
III. Συνεργατικός τοµέας εµπορίας γεωργικών προϊόντων  . . . . . . . . . .108
ΙΙΙ.α. Πρωτοβάθµιες συνεργατικές εταιρείες διαθέσεως γεωργικών

προϊόντων  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
ΙΙΙ.β. ∆ευτεροβάθµιες συνεργατικές εταιρείες διαθέσεως γεωργικών

προϊόντων  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
IV. Συνεργατικός τοµέας µεταποίησης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
IV.α. Οινοποιητικές συνεργατικές εταιρείες  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
IV.β. Συνεργατικές  εταιρείες επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων  . . . .111
IV.γ. Συνεργατικές  εταιρείες καπνοπαραγωγών  . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
IV.δ. Συνεργατικές εταιρείες παρασκευής ζωοτροφών  . . . . . . . . . . . . .113
IV.ε. Συνεργατικές  εταιρείες συγκέντρωσης και διάθεσης χαρουπιών  .113
IV.στ. Συνεργατικές  εταιρείες κατασκευής επίπλων  . . . . . . . . . . . . . . .114
V. Συνεργατικός τοµέας υπηρεσιών  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Οι θεσµικοί φορείς του συνεργατικού κινήµατος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

Ι. Έφορος Yπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

ΙΙ. Επιτροπή Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

ΙΙ.α. Εγκαθίδρυση Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

6 ● ΣYNEPΓATIΣMOΣ 1909 - 2006 (Συνοπτική Θεώρηση)

SELIDOSH  22 06 06  16:00  ÂÏ ‰ 6



ΙΙ.β. Τµήµα Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης  . . .123
ΙΙ.γ. Οργάνωση και διάρθρωση της Υπηρεσίας Εποπτείας και

Ανάπτυξης Συνεργατικών Eταιρειών  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
ΙΙ.δ. Πολιτική µεταρρύθµισης και εκσυγχρονισµού του συνεργατικού

κινήµατος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
ΙΙΙ. Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία Λτδ.  . . . . . . . . . . . . . . . .129
ΙV. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
ΙV.α. Τµήµα Τραπεζικών Εργασιών  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
ΙV.β. Τµήµα Εµπορικών Εργασιών  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
ΙV.γ. Τµήµα Ασφαλιστικών Εργασιών  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
ΙV.δ. Ο νέος ρόλος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας . . . . . . . . . .134
ΙV.ε. Χρηµατιστηριακή δραστηριότητα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
V. Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών . . . . . . . . . . . . . . . .135

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Έλεγχος και ελεγκτικά όργανα των συνεργατικών εταιρειών  . . . . . . . . . .137
Ι. Η γέννηση και η εξέλιξη του θεσµού του ελέγχου-Ιστορική

προσέγγιση  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
ΙΙ. Υποκείµενο του ελέγχου των συνεργατικών εταιρειών . . . . . . . . . .140
II.α. Εσωτερικός έλεγχος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
ΙΙ.β. Εξωτερικός έλεγχος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
II.β.α. Λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος των συνεργατικών

εταιρειών της Κύπρου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
II.β.β. Ο έλεγχος των συνεργατικών εταιρειών διεθνώς  . . . . . . . . . . . .147
II.β.γ. Ενηµέρωση των µελών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
ΙΙΙ. Αντικείµενο και σκοποί του ελέγχου των συνεργατικών εταιρειών  .149
ΙV. Γενικά συµπεράσµατα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152

ΚΕΦΑΛΑΙO ΕΒ∆ΟΜΟ 
Προσδοκίες, προοπτικές και στρατηγικοί στόχοι του συνεργατικού

κινήµατος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Προσδοκίες του συνεταιρισµένου κόσµου  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Προοπτικές και στρατηγικοί στόχοι  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Πτυχές του κοινωφελούς έργου του συνεργατικού κινήµατος  . . . . . . . . . .161

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 
Η περί Συνεργατικών Εταιρειών Νοµοθεσία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169

Ι. Ιστορική αναδροµή  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
ΙΙ. Οι βασικότερες διατάξεις της Περί Συνεργατικών Εταιρειών

Νοµοθεσίας  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
ΙΙΙ. Οι βασικές καινοτοµίες της εναρµονιστικής νοµοθεσίας

[Ν.123/2003]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
IV. Συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185

ΣYNEPΓATIΣMOΣ 1909 - 2006 (Συνοπτική Θεώρηση) ● 7

SELIDOSH  22 06 06  16:00  ÂÏ ‰ 7



8 ● ΣYNEPΓATIΣMOΣ 1909 - 2006 (Συνοπτική Θεώρηση)

∆· Û¯ÔÏÈÎ¿ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ¿ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù· Ù·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈ· ÙË˜ ¢nÌÔÙÈÎ‹˜  ∂Î·›‰Â˘ÛË˜, ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡Ó ÙË ‰›Ô‰Ô ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ·È‰È¿ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÛÌo‡ Î·È ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó,
ÌÂ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ, ÙÈ˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ¤˜ ∞Ú¯¤˜. ™ÙË  ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, Ë  ‰·ÛÎ¿Ï·  ‰¤¯ÂÙ·È ÙÈ˜ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ˜
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ıÂ ‚‰ÔÌ¿‰·, ÛÂ Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË ËÌ¤Ú· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË  ÒÚ·.

SELIDOSH  22 06 06  16:00  ÂÏ ‰ 8



Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση καλωσορίζω την έκδοση του βιβλίου
“ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ 1909-2006”, που εκδίδεται από την Παγκύπρια Συνεργα-
τική Συνοµοσπονδία σε συνεργασία µε την Υπηρεσία
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.
Θέλω από την αρχή να ευχαριστήσω θερµά όλους τους
συντελεστές, που συνέβαλαν µε οποιονδήποτε τρόπο
στην έκδοση του βιβλίου και να τους συγχαρώ για την
αξιοπρόσεκτη προσπάθεια τους.

Θα αποτελούσε επανάληψη η αναφορά µου στο έργο
που επιτέλεσε το συνεργατικό κίνηµα του τόπου µας
στα εκατό σχεδόν χρόνια της ζωής του και στις σηµα-
ντικές υπηρεσίες που πρόσφερε στην κυπριακή κοινω-
νία. Άλλωστε η διάσταση του συνεργατικού έργου
καλύπτεται, έστω περιληπτικά, από το περιεχόµενο του
βιβλίου. Θα ήταν όµως παράλειψη µου αν δεν επεσή-
µαινα ότι οι γραπτές αναφορές, για όλο αυτό το έργο,
είναι εξαιρετικά περιορισµένες. Το γεγονός αυτό προσδίδει στην παρούσα έκδο-
ση µεγαλύτερη σηµασία. Επισηµαίνοντας το κενό αυτό θέλω να υπογραµµίσω
ότι η πολιτική της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρει-
ών είναι να βοηθά και να ενθαρρύνει όλες τις προσπάθειες του είδους αυτού,
που αναλαµβάνονται από τους φορείς του συνεργατικού κινήµατος. 

Η καταγραφή των γεγονότων που αφορούν το συνεργατικό κίνηµα και η γραπτή
διατύπωση αναλύσεων και προβληµατισµών γύρω από αυτά, έχουν ιδιαίτερη
σηµασία. ∆ιευκολύνουν πρώτα τους ιστορικούς του µέλλοντος να αξιολογήσουν
ιστορικά το συνεργατικό έργο και τους κοινωνιολόγους να αναλύσουν κοινω-
νιολογικά τα αποτελέσµατα του. Κυρίως όµως δίνουν την ευκαιρία στη νέα
γενιά να ασχοληθεί µε το συνεργατικό κίνηµα και να διατρίψει στη συνεργατι-
κή φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία που εφαρµόσθηκε στην πράξη από ορισµένους
φωτισµένους ανθρώπους και συνέβαλε αποφασιστικά στην οικονοµική και κοι-
νωνική απελευθέρωση του ατόµου και στην εξυγίανση των δοµών της κοινω-
νίας.

Το βιβλίο “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ 1909-2006”, προσεγγίζει τα συνεργατικά θέµα-
τα από τρεις διαφορετικές γωνίες. Αναλύει πρώτα τις συνεργατικές Αρχές και τις
συνεργατικές Αξίες αγγίζοντας έτσι τη φιλοσοφική διάσταση του συνεργατικού
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θεσµού. Αναφέρεται ακολούθως στα διάφορα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν
στη γέννηση του θεσµού και στη διατύπωση των συνεργατικών Αρχών, καθώς
επίσης και στην πρακτική εφαρµογή τους, στην Ευρώπη πρώτα και µεταγενέ-
στερα στην Κύπρο. Τέλος, προβαίνει σε µια συνοπτική παρουσίαση της σηµε-
ρινής πραγµατικότητας του συνεργατικού κινήµατος της Κύπρου και του έργου
που επιτελείται σε όλους τους συνεργατικούς τοµείς. Η σφαιρική αυτή προσέγ-
γιση των συνεργατικών θεµάτων, καθιστά το βιβλίο εξαιρετικά χρήσιµο για
όλους όσους επιθυµούν να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να κατανοήσουν
πληρέστερα την ουσία και το µέγεθος της κοινωνικής προσφοράς του συνεργα-
τικού κινήµατος. 

Ως Έφορος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
θέλω να χαιρετήσω την έκδοση του βιβλίου, να συγχαρώ όλους όσους εργάστη-
καν για τη έκδοση του και να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να στηρίζω και να
βοηθώ παρόµοιες προσπάθειες που θα αναληφθούν στο µέλλον.     

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
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Η Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία αποδέχθηκε µε ευχαρίστηση να
αναλάβει την ευθύνη της έκδοσης του βιβλίου “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ 1909-2006”
σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εται-
ρειών, θεωρώντας ότι η απόφαση της είναι εναρµονι-
σµένη µε τις ανάγκες του συνεργατικού κινήµατος
στον τοµέα των εκδόσεων και της προβολής του
συνεργατικού έργου. Βεβαίως το έργο που επιτέλεσε
το συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου στα εκατόν σχε-
δόν χρόνια της ζωής του είναι τεράστιο και δεν είναι
δυνατόν να καλυφθεί κατά τρόπο ανάλογο του µεγέ-
θους του στα πλαίσια οποιασδήποτε έκδοσης. Είναι
όµως σηµαντικό και σηµειώνεται µε ικανοποίηση, ότι
στο βιβλίο καταγράφεται συνοπτικά το “χθες” και το
“σήµερα” του συνεργατικού κινήµατος και αναλύο-
νται περιληπτικά οι συνεργατικές Αρχές στις οποίες
θεµελίωσε την ύπαρξη του και καθόρισε τους στόχους
του.

Το βιβλίο, παρά το περιορισµένο της έκτασης του και τον περιληπτικό χαρα-
κτήρα του, δίνει στον αναγνώστη µια σαφή εικόνα για τις συνθήκες µέσα από
τις οποίες γεννήθηκε η συνεργατική φιλοσοφία στην Ευρώπη και προσεγγίζει
σφαιρικά τη διαχρονική εφαρµογή της στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό καθιστά
την έκδοση σηµαντική πηγή πληροφόρησης για εκείνους που επιθυµούν να σχη-
µατίσουν µια γενική αντίληψη γύρω από το συνεργατικό θεσµό. Ταυτόχρονα
κεντρίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και τον ωθεί να εµβαθύνει περισσότε-
ρο στη συνεργατική φιλοσοφία, η οποία στην πραγµατικότητα άλλαξε τον ρουν
της κοινωνικής και οικονοµικής ιστορίας σε διεθνές επίπεδο.

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός που οι σκαπανείς του Rochdale του Ηνωµένου
Βασιλείου, που διατύπωσαν πρώτοι τις συνεργατικές Αρχές και η ∆ιεθνής Συνε-
ταιριστική Ένωση, που στη συνέχεια τις επεξεργάστηκε και τις εκσυγχρόνισε,
συµπεριέλαβαν µεταξύ αυτών και την υποχρέωση των συνεργατικών εταιρειών
να “ενηµερώνουν το κοινό, ειδικότερα τη νέα γενιά και τους ηγέτες της κοι-
νής γνώµης, για τη φύση του συνεργατισµού και τα ωφελήµατα που προ-
σφέρει”. Η εφαρµογή της Αρχής αυτής προϋποθέτει σαφώς τη δηµιουργία ανά-
λογου διαφωτιστικού υλικού, το οποίο να ανταποκρίνεται στις σηµερινές ανά-
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γκες και στη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα. Το βιβλίο “ΣΥΝΕΡΓΑ-
ΤΙΣΜΟΣ 1909-2006” θα αξιοποιηθεί δεόντως από την Παγκύπρια Συνεργατική
Συνοµοσπονδία προς αυτή την κατεύθυνση.

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω θερµά τον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτεί-
ας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών κ. Κωνσταντίνο Λύρα καθώς και τον
πρώην Έφορο κ. Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη γιατί και οι δύο, από τη θέση του
Εφόρου, δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για να καταλήξει η προσπάθεια στο
επιθυµητό αποτέλεσµα. Η βοήθεια και η στήριξη τους ήταν σηµαντική και τυγ-
χάνει της ιδιαίτερης εκτίµησης της Συνοµοσπονδίας και του συνεργατικού κινή-
µατος γενικότερα.  

Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω την έκδοση του βιβλίου και ευχαριστώ και συγ-
χαίρω όλους όσους συνέβαλαν στην έκδοση του.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΟΥΣΚΑΛΛΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Π. Σ.  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
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Mελετώντας την ιστορία των ανθρωπίνων κοινωνιών, παρατηρούµε ότι ο
άνθρωπος στην προσπάθεια του να επιβιώσει και να βελτιώσει τις συνθήκες δια-
βίωσης του, αισθάνθηκε από πολύ νωρίς την ανάγκη συνεργασίας µε το συνάν-
θρωπο του. Η συνένωση και ο συντονισµός των µέσων που υπάρχουν και των
προσπαθειών που καταβάλλονται από τα άτοµα σε µια κοινωνική προσπάθεια,
στα πλαίσια της οποίας επιδιώκεται ένα επωφελές αποτέλεσµα για όλους, συνα-
ντάται σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις εποχές.

Στις πρωτόγονες κοινωνίες η συνεργασία εµφανίζεται στην προσπάθεια του
ανθρώπου να αντιµετωπίσει τα στοιχεία της φύσης ή δυνάµεις υπέρτερες των
δικών του ατοµικών δυνάµεων και δυνατοτήτων. Με την πάροδο του χρόνου, η
αλληλοβοήθεια και η συνεργασία µετατρέπονται σε έθιµο, το οποίο εξελίσσεται
διαχρονικά και διαµορφώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες που εκάστοτε εκδηλώ-
νονται σε κάθε κοινωνία. 

Στο εργατικό κίνηµα, η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη εκδηλώνονται µε τη
συνδικαλιστική δραστηριότητα, στα πλαίσια της οποίας ο κάθε  εργαζόµενος
προσπαθεί  να επιτύχει καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, όχι µόνο
για τον εαυτό του,  αλλά και για όλους τους συναδέλφους του. Είναι αξιοσηµεί-
ωτο το γεγονός ότι σε πολλές χώρες η συνδικαλιστική δραστηριότητα έκανε την
εµφάνιση της µε τη µορφή  “εταιρειών αλληλεγγύης”.

Στον αγροτικό τοµέα, η αλληλοβοήθεια εµφανίζεται κατά το θέρισµα των σιτη-
ρών, το φύτεµα των αµπελιών, την εκ περιτροπής φύλαξη των κοπαδιών, την
κατασκευή αρδευτικών έργων και σε πολλές άλλες δραστηριότητες. Αξιοπρό-
σεκτη έκφραση αλληλοβοήθειας αποτελεί ο τρόπος µε τον οποίο οι γυναίκες της
κυπριακής υπαίθρου, που ήταν κάτοχοι µικρού αριθµού αιγών ή προβάτων,
συνεργάζονταν και αξιοποιούσαν το γάλα των ζώων τους για κατασκευή χαλου-
µιών και τυριών.

Γενικά µπορεί να λεχθεί ότι η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, η ευγενής συνερ-
γασία και η κοινή δράση για το κοινό καλό, αποτυπώθηκαν πολύ βαθιά στη
συνείδηση του ανθρώπου και ως έθιµο πήραν πατροπαράδοτο χαρακτήρα. Το
έθιµο αυτό επηρέασε τη φιλοσοφική σκέψη πολλών διανοουµένων, οι οποίοι
από το 16ο αιώνα, άρχισαν να αναζητούν τρόπους επίλυσης των κοινωνικών
προβληµάτων, τα οποία εστιάζονταν στην οικονοµική και κοινωνική εξαθλίωση
των πληθυσµών, κυρίως της ευρωπαϊκής ηπείρου.
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Πολλοί θεωρητικοί της εποχής εκείνης, µε τις φιλοσοφικές θεωρίες και τις επί-
µονες αναζητήσεις τους, χωρίς να επιτύχουν στην πράξη οτιδήποτε σηµαντικό,
έριξαν τους πρώτους σπόρους της συνεργατικής οργάνωσης της κοινωνίας.
Αρκετές από τις απόψεις που διατύπωσαν και τις κατευθύνσεις που έδωσαν,
οδήγησαν σε µεταγενέστερο στάδιο, στη γέννηση των συνεργατικών Αρχών. Οι
συνεργατικές Αρχές αποτέλεσαν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θεµελιώθηκαν τα
συνεργατικά κινήµατα στις διάφορες χώρες και καθόρισαν, µε ανθρωποκεντρι-
κά κριτήρια, τον τρόπο και τα πλαίσια λειτουργίας τους.

Παρά την ευρύτητα του κοινωνικού και οικονοµικού έργου που επιτέλεσαν τα
συνεργατικά κινήµατα για περισσότερο από ενάµισι αιώνα, η σχετική βιβλιο-
γραφία, σε πολλές χώρες, είναι περιορισµένη. Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει
στις νεότερες γενιές να δώσουν τη δέουσα σηµασία στην ιστορικά εξελισσόµε-
νη οικονοµικοκοινωνική διάσταση των συνεργατικών κινηµάτων, ή  να ασχο-
ληθούν µε τη συνεργατική φιλοσοφία και να εµβαθύνουν στις ιδέες και στα
ανθρωπιστικά νοήµατα που περιέχει. 

Η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση αυτού του φαινοµένου. Ενώ το κυπριακό
συνεργατικό κίνηµα πρωτοστατεί στην οικονοµική και κοινωνική αναβάθµιση
του ατόµου και της κοινωνίας για ένα σχεδόν αιώνα, οι γραπτές αναφορές και
πολύ περισσότερο οι φιλοσοφικές αναλύσεις είναι από πενιχρές έως ανύπαρ-
κτες. Το µεγάλο κενό που δηµιουργήθηκε µε την παρέλευση πολλών δεκαετιών
δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί µε την έκδοση αυτής της µελέτης. Η προσπάθεια
αποσκοπεί στη συνοπτική παρουσίαση της σηµερινής πραγµατικότητας του
συνεργατικού κινήµατος και στην παράθεση ορισµένων παραµέτρων, που θεω-
ρούνται σηµαντικές, είτε από ιστορικής, είτε από φιλοσοφικής άποψης.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές συνεργατικές έννοιες, οριοθετείται
η συνεργατική δραστηριότητα από τις υπόλοιπες οικονοµικές δραστηριότητες
και παρουσιάζεται συνοπτικά ο βασικός στόχος του συνεργατικού κινήµατος
της Κύπρου, που είναι η οµαλή λειτουργία του µέσα στο απαιτητικό περιβάλλον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς οι συνεργατικές εταιρείες να απολέσουν τη
συνεργατική τους ταυτότητα. Στη συνέχεια περιγράφονται οι οικονοµικές και
κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ευρώπη κατά το 18ο και το 19ο
αιώνα, στην αναζήτηση ενός νέου µοντέλου οργάνωσης της κοινωνίας και στη
γέννηση του συνεργατικού θεσµού. Επισηµαίνονται οι επιπτώσεις της Βιοµηχα-
νικής Επανάστασης και οι συνέπειες της Γαλλικής Επανάστασης στις κοινωνίες
της Ευρώπης, που οδήγησαν στη διαφοροποίηση του τρόπου προσέγγισης της
κοινωνικής οργάνωσης. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην υλοποίηση της
συνεργατικής σκέψης και ειδικότερα γίνεται αναφορά στον καταναλωτικό συνε-
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ταιρισµό του Rochdale του Ηνωµένου Βασιλείου, στην Κοινή Συντροφία και
Αδελφότητα των Αµπελακίων της Ελλάδας και στις συνεργατικές αρχές του
Γερµανού Raiffeisen, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση της ίδρυσης και το πλαίσιο
λειτουργίας του κυπριακού συνεργατικού κινήµατος.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται συνοπτικά οι συνεργατικές Αξίες (Values)
και οι συνεργατικές Αρχές (Principles) που αποτελούν τη συνεργατική ταυτότη-
τα των συνεργατικών εταιρειών. Ακολούθως επισηµαίνονται η τριπλή ιδιότητα
του µέλους που απορρέει από τις συνεργατικές Αρχές και τα βασικά χαρακτηρι-
στικά, που πρέπει να διέπουν τη συµπεριφορά των µελών. 

Το τρίτο κεφάλαιο καλύπτει συνοπτικά την ίδρυση του συνεργατικού κινήµατος
της Κύπρου. Αναφέρεται στις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες που επι-
κρατούσαν στις αρχές του εικοστού αιώνα, στο τοκογλυφικό σύστηµα που οδη-
γούσε στην υποβάθµιση της ανθρώπινης προσωπικότητας και στις προσπάθειες
που ανάλαβαν οι πρόκριτοι του Λευκονοίκου, για να αντιµετωπίσουν το φαινό-
µενο αυτό, µε την ίδρυση της πρώτης συνεργατικής εταιρείας. Ακολούθως κατα-
γράφονται τα σηµαντικότερα γεγονότα που επηρέασαν σε διάφορα στάδια την
εκατονταετή πορεία του συνεργατικού κινήµατος και θα µπορούσαν να χαρα-
κτηριστούν ως γεγονότα-σταθµοί στη συνεργατική ιστορία του τόπου µας.    

Στο τέταρτο κεφάλαιο καλύπτονται οι συνεργατικοί τοµείς, στους οποίους το
κίνηµα αναπτύσσει τη δραστηριότητα του, δηλαδή, ο πιστωτικός τοµέας, o
καταναλωτικός τοµέας, ο τοµέας εµπορίας γεωργικών προϊόντων,  ο τοµέας
µεταποίησης και ο τοµέας υπηρεσιών. Παρουσιάζονται συνολικά στοιχεία από
τη δραστηριότητα κάθε τοµέα και γίνεται περιληπτική αναφορά σε πολλά
συνεργατικά ιδρύµατα, αναφορικά µε τη µορφή τους και το παραγόµενο από
αυτά έργο.

Το πέµπτο κεφάλαιο αναφέρεται στους θεσµικούς φορείς του συνεργατικού
κινήµατος, που είναι από την πλευρά της εποπτείας των συνεργατικών εταιρει-
ών, ο Έφορος και η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης της οποίας προΐσταται,
από πλευράς ελέγχου η Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών και από
πλευράς των συνεργατικών ιδρυµάτων η Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπον-
δία και η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι µηχανισµοί ελέγχου των συνεργατικών
εταιρειών. Γίνεται αναφορά στο υποκείµενο του ελέγχου, που είναι ο εσωτερι-
κός και ο εξωτερικός ελεγκτής και στο αντικείµενο του ελέγχου, που είναι η
συνεργατική εταιρεία. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον τρόπο διορισµού των
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εξωτερικών ελεγκτών και στην πρακτική που ακολουθούν οι συνεργατικές εται-
ρείες, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Κύπρο. Το κεφάλαιο καταλήγει µε τη
διατύπωση ορισµένων συµπερασµάτων, τα οποία προκύπτουν από τη θεωρητι-
κή τοποθέτηση του θέµατος, αλλά και από τις συσσωρευµένες εµπειρίες των
δύο τελευταίων δεκαετιών.   

Στο έβδοµο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις προσδοκίες που έχει το κοινό για
την εξέλιξη της εφαρµογής του συνεργατικού θεσµού στην Κύπρο και στις προ-
οπτικές και στους στρατηγικούς στόχους του συνεργατικού κινήµατος. Γίνεται
επίσης επιγραµµατική αναφορά στο ευρύτερο έργο που επιτελούν οι συνεργατι-
κές εταιρείες  και στις προσπάθειες που καταβάλλουν, για να προωθήσουν
πρώτα τα οικονοµικά συµφέροντα των µελών τους και στη συνέχεια να αντα-
ποκριθούν στις διάφορες ανάγκες που παρουσιάζονται, σε ατοµικό και σε κοι-
νωνικό επίπεδο.  

Το όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στο θεσµικό πλαίσιο, το οποίο
καθορίζει τις νοµικές παραµέτρους, µέσα στις οποίες λειτουργεί το συνεργατι-
κό κίνηµα της Κύπρου. Καλύπτει ουσιώδεις πρόνοιες της περί Συνεργατικών
Εταιρειών Νοµοθεσίας, καθώς επίσης και πρόνοιες που αφορούν τις πιο σηµα-
ντικές καινοτοµίες, που επέφερε στο θεσµικό πλαίσιο η εναρµόνιση του Νόµου
µε το “ευρωπαϊκό κεκτηµένο”. 

Κρίθηκε χρήσιµο να συµπεριληφθεί στο τέλος του βιβλίου, υπό µορφή παραρ-
τήµατος, η ανακοίνωση που εξέδωσε το 2004 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων αναφορικά µε την ανάγκη προώθησης των συνεργατικών εταιρειών
στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση, που απευθύνεται προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, τόσο για τα
συνεργατικά κινήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για τις κυβερνήσεις
και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-µελών.  
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Η ∆ιεθνής Συνεταιριστική Ένωση (International Co-operative Alliance – ICA)
ιδρύθηκε στις 19 Αυγούστου του 1895. Το ιδρυτικό της συνέδριο έγινε στο Λον-
δίνο, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των συνεργατικών κινηµάτων  της Αργε-

ντινής, της Αυστραλίας, του Βελγίου, του
Ηνωµένου Βασιλείου, της ∆ανίας, της Γαλ-
λίας, της Γερµανίας, της Ουγγαρίας, της Ιν-
δίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών, της Ρω-
σίας, της Σερβίας και των Ηνωµένων Πολιτει-
ών. Στο ιδρυτικό συνέδριο καθορίστηκαν οι
πρώτοι στόχοι της Ένωσης, που ήταν η παρο-
χή πληροφοριών στα µέλη, ο καθορισµός και η
υπεράσπιση των συνεργατικών Αρχών και η
προώθηση του διεθνούς εµπορίου.

Η ICA, που εδρεύει στη Γενεύη, είναι η µεγα-
λύτερη µη κυβερνητική οργάνωση στον

κόσµο.  Είναι ανεξάρτητος οργανισµός  και ενώνει, αντιπροσωπεύει και εξυπη-
ρετεί τα εθνικά και διεθνή  συνεργατικά κινήµατα σε παγκόσµιο επίπεδο. Συνερ-
γάζεται µε πολλούς διεθνείς οργανισµούς σε διάφορα θέµατα και έχει ειδικό
συµβουλευτικό ρόλο στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, στο Συµβούλιο της
Ευρώπης και σε τοπικές τράπεζες αναπτύξεως. Συµµετέχει επίσης σε διάφορα
δίκτυα των Ηνωµένων Εθνών όπως είναι η Επιτροπή για την Προώθηση και την
Ανάπτυξη των Συνεταιρισµών (COPAC), η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO),
το ∆ιεθνές Αγροδιατροφικό ∆ίκτυο (IAFN) κ.λπ.

Ως µέλη της ICA µπορούν να εγγραφούν εθνικές και διεθνείς συνεταιριστικές
οργανώσεις, όλων των συνεργατικών τοµέων. Σήµερα τα εγγεγραµµένα µέλη
της Ένωσης ανέρχονται σε 221 συνεταιριστικές οργανώσεις, που προέρχονται
από 89 χώρες και αντιπροσωπεύουν πάνω από 800 εκατοµµύρια άτοµα. Το
ελληνοκυπριακό συνεργατικό κίνηµα αντιπροσωπεύεται στην ICA από την
Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπε-
ζα και το τουρκοκυπριακό από την τουρκοκυπριακή Συνεργατική Τράπεζα.

Τα σηµαντικότερα θέµατα µε τα οποία ασχολείται η ICA είναι η προαγωγή και
η υπεράσπιση των συνεργατικών Aρχών για να διασφαλίζεται ο συνεργατικός
χαρακτήρας των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, η κατάλληλη πληροφόρηση
ατόµων και κυβερνήσεων για καλύτερη κατανόηση του συνεργατικού επιχειρη-
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µατικού µοντέλου, η διαµόρφωση του κατάλληλου πολιτικού περιβάλλοντος για
να διευκολύνεται η απρόσκοπτη ανάπτυξη των συνεργατικών εταιρειών, η εξα-
σφάλιση της αναγκαίας πληροφόρησης στις συνεργατικές εταιρείες µε τη διορ-
γάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων κ.λπ., η παροχή τεχνικής βοήθειας, κυρίως στις
αναπτυσσόµενες χώρες, µέσω αναπτυξιακών προγραµµάτων και άλλα.

Η ∆ιεθνής Συνεταιριστική Ένωση ασχολείται επίσης µε τα γενικότερα κοινωνι-
κά θέµατα, που συγκεντρώνουν διεθνές ενδιαφέρον και απασχολούν τη διεθνή
κοινότητα. Μεταξύ των θεµάτων αυτών περιλαµβάνονται η προώθηση της ισό-
τητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, η αντιµετώπιση των επικίνδυνων µεταδοτι-
κών ασθενειών όπως είναι το aids και η ηπατίτιδα Β, η αναχαίτιση του φάσµα-
τος της πείνας που απειλεί ολόκληρους πληθυσµούς, ιδιαίτερα σε πολλές χώρες
του τρίτου κόσµου, η διεθνοποίηση της οικονοµίας και οι επιπτώσεις της στο
χάσµα µεταξύ φτωχών και πλουσίων χωρών, η συµβολή στην αντιµετώπιση των
συνεπειών εκτάκτων καταστροφικών γεγονότων όπως ήταν οι σεισµοί που
έπληξαν πρόσφατα τη Ν.Α. Ασία κ.λπ. 

Η ICA καθιέρωσε το πρώτο Σάββατο του Ιούλη ως τη ∆ιεθνή Μέρα Συνεργατι-
σµού. Η ∆ιεθνής Μέρα Συνεργατισµού υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ και εορτάζε-
ται από τα συνεργατικά κινήµατα όλου του κόσµου. Η Παγκύπρια  Συνεργατι-
κή Συνοµοσπονδία γιορτάζει τη ∆ιεθνή Μέρα Συνεργατισµού µε τη διοργάνω-
ση αιµοδοσιών, τη βράβευση αρίστων φοιτητών, τη διοργάνωση διαλέξεων, την
έκδοση διακηρύξεων και σχετικών ανακοινώσεων κ.λπ. 
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Η δήλωση που αφορά τη συνεργατική ταυτότητα των συνεργατικών εταιρειών
υιοθετήθηκε στο συνέδριο της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης, που έγινε το
1995 στο Μάντσεστερ του Ηνωµένου Βασιλείου και περιλαµβάνει τον ορισµό
της συνεργατικής εταιρείας, τις συνεργατικές Αξίες και τις συνεργατικές Αρχές. 

I. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“Συνεργατική εταιρεία” είναι µια αυτόνοµη ένωση προσώπων τα
οποία συνδέονται εθελοντικά µε σκοπό να εξυπηρετήσουν τις οικονο-
µικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και επιδιώξεις τους µέσω
µιας συµµετοχικής και δηµοκρατικά ελεγχόµενης επιχείρησης.

II. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (VALUES) 

Οι συνεργατικές εταιρείες βασίζονται στις αξίες:
● της αυτοβοήθειας,
● της αυτοευθύνης,
● της δηµοκρατίας,
● της ισότητας,
● της δικαιοσύνης και
● της αλληλεγγύης. 

Σύµφωνα µε τη συνεργατική παράδοση, τα µέλη των συνεργατικών εται-
ρειών πιστεύουν στις ηθικές αξίες:
● της εντιµότητας, 
● της ειλικρίνειας, 
● της κοινωνικής ευθύνης και
● της µέριµνας για τους άλλους. 

III. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (PRINCIPLES)

1. Εθελοντική και ανοικτή συµµετοχή: Οι συνεργατικές εταιρείες είναι εθε-
λοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά να χρη-
σιµοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν µε προθυµία τις ευθύνες
των µελών, χωρίς εθνικές, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές ή θρησκευτικές δια-
κρίσεις.

2. ∆ηµοκρατικός έλεγχος των µελών: Οι συνεργατικές εταιρείες είναι δηµο-
κρατικές οργανώσεις, οι οποίες ελέγχονται από τα µέλη τους, τα οποία συµµε-
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τέχουν στη διαµόρφωση της πολιτικής και στη λήψη των αποφάσεων τους. Οι
άνδρες και οι γυναίκες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αιρετοί αντιπρό-
σωποι είναι υπόλογοι στα µέλη. Πρωτίστως τα µέλη των συνεργατικών εταιρει-
ών έχουν ίσα εκλογικά δικαιώµατα (ένα µέλος, µία ψήφος) και παράλληλα οι
συνεργατικές εταιρείες είναι οργανωµένες µε δηµοκρατικό τρόπο.

3. Οικονοµική συµµετοχή των µελών: Τα µέλη συµµετέχουν δίκαια στο κεφά-
λαιο της συνεργατικής τους εταιρείας και στον έλεγχο του µε δηµοκρατικές
µεθόδους. Μέρος, τουλάχιστον, αυτού του κεφαλαίου είναι συνήθως η  κοινή
περιουσία της συνεργατικής εταιρείας. Τα µέλη συνήθως λαµβάνουν περιορι-
σµένη αποζηµίωση για το κεφάλαιο το οποίο καταβάλλουν ως προϋπόθεση της
συµµετοχής τους. Τα µέλη διαθέτουν τα πλεονάσµατα για όλους ή για οποιον-
δήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς: Για ανάπτυξη της συνεργατικής εταιρεί-
ας τους, πιθανόν µε τη δηµιουργία αποθεµατικών, µέρος των οποίων τουλάχι-
στον θα πρέπει να είναι αδιαίρετο. Για την παραχώρηση ωφεληµάτων στα µέλη,
ανάλογα µε τις συναλλαγές που είχαν µε τη συνεργατική εταιρεία και για προ-
ώθηση άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα µέλη. 

4. Αυτονοµία και ανεξαρτησία: Οι συνεργατικές εταιρείες είναι αυτόνοµες,
αυτοβοηθούµενες οργανώσεις, ελεγχόµενες από τα µέλη τους. Εάν θα συνά-
ψουν συµφωνίες µε άλλους οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων και των
κυβερνήσεων, ή εάν θα εξασφαλίσουν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές θα πρέ-
πει να το πράττουν µε όρους οι οποίοι διασφαλίζουν το δηµοκρατικό έλεγχο που
ασκείται από τα µέλη και συνάδουν µε τη συνεργατική αυτονοµία τους.

5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση: Οι συνεργατικές εταιρείες εξα-
σφαλίζουν εκπαίδευση και κατάρτιση για τα µέλη, τους αιρετούς αντιπροσώ-
πους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους τους έτσι ώστε να µπορούν να συµ-
µετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη των συνεργατικών εταιρειών τους. Ενηµερώ-
νουν το κοινό, ειδικότερα τη νέα γενιά και τους ηγέτες της κοινής γνώµης, για
τη φύση του συνεργατισµού και τα ωφελήµατα που προσφέρει.

6. Συνεργασία µεταξύ συνεργατικών εταιρειών: Οι συνεργατικές εταιρείες
εξυπηρετούν τα µέλη τους περισσότερο αποτελεσµατικά και ενδυναµώνουν το
συνεργατικό κίνηµα συνεργαζόµενες µεταξύ τους σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

7. Κοινωνικό ενδιαφέρον: Οι συνεργατικές εταιρείες εργάζονται για σταθερή
ανάπτυξη των κοινωνιών τους εφαρµόζοντας την πολιτική που αποφασίζεται
από τα µέλη τους.
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Το βασικό λογότυπο το οποίο χρησιµοποιείται από τα συνεργατικά κινήµατα
στις διάφορες χώρες εκφράζεται µε τα γράµµατα “coop”. Τα γράµµατα “coop”,
είτε χρησιµοποιούνται σε οριζόντια διάταξη, είτε διαχωρίζονται στο µέσο και
τοποθετούνται ανά δύο σε κάθετη διάταξη, συνήθως σε γαλάζιο φόντο. Τα γράµ-
µατα coop προέρχονται από την αγγλική λέξη cooperative που σηµαίνει συνερ-
γατική. Στο λογότυπο τονίζεται η έννοια της συνεργασίας που αποτελεί απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη και τη λειτουργία µιας συνεργατικής εται-
ρείας. Η  χρησιµοποίηση του διαχωρίζει τη συνεργατική εταιρεία από όλα τα
άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά και καθιστά ορατή την ιδιαιτερότητα της.  

Ένα άλλο λογότυπο παρουσιάζει µια οµάδα ανθρώπων, οι οποίοι στέκονται
πάνω σε ένα εξάπλευρο πρισµατικό βάθρο, έχουν τα χέρια σε στάση ανάτασης
και υποβαστάζουν µια υδρόγειο σφαίρα, στην οποία είναι γραµµένη η λέξη
“συνεργατισµός”. Στην εµπρόσθια πλευρά του βάθρου είναι χαραγµένο το από-
φθεγµα “ο καθένας για όλους και όλοι για τον καθένα”. Στο λογότυπο αυτό, επί-
σης τονίζεται η έννοια της συνεργασίας και απεικονίζονται πολύ παραστατικά
τα σηµαντικά  αποτελέσµατα που διασφαλίζει η εφαρµογή της. Τα λογότυπα
χρησιµοποιούνται µε πολλές παραλλαγές και διάφορα χρώµατα, που ποικίλουν
από χώρα σε χώρα και από εταιρεία σε εταιρεία. 

Το λογότυπο της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης απεικονίζει τα περιστέρια
της ειρήνης τα οποία εξέρχονται από την άνω άκρη ενός ουράνιου τόξου. Το
ουράνιο τόξο, µε τα επτά χρώµατα του ως σύνολο, είναι το σύµβολο του συνερ-
γατικού κινήµατος και εκφράζει την ενότητα και τη συνεργασία που επιτυγχά-
νεται µεταξύ των ανθρώπων, που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά αναφορι-
κά µε το χρώµα, τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνική καταγωγή και τις
πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις στις οποίες ο κάθε ένας πρεσβεύει. Το
κάθε χρώµα ξεχωριστά έχει για το συνεργατισµό το δικό του συµβολισµό.

❒ Το κόκκινο χρώµα εκφράζει το θάρρος το οποίο χαρακτηρίζει τις συνεργατι-
κές εταιρείες κατά την επιτέλεση του έργου τους.

❒ Το πορτοκαλί προσφέρει το όραµα και τις δυνατότητες που υπάρχουν.  

❒ Το κίτρινο εκφράζει την ετοιµότητα των συνεργατικών εταιρειών να αντα-
ποκριθούν στις προσδοκίες των µελών τους.

❒ Το πράσινο συµβολίζει την ανάπτυξη, που είναι µια πρόκληση των συνεργα-
τιστών να αγωνιστούν µε  στόχο την αύξηση των µελών των συνεργατικών
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εταιρειών και την
προώθηση της κατα-
νόησης των σκοπών
και των αξιών του
συνεργατισµού στο
ευρύτερο κοινό.  

❒ Το γαλάζιο υποδει-
κνύει µακρινούς ορί-
ζοντες για τα συνερ-
γατικά κινήµατα, την
ανάγκη για παροχή
εκπαίδευσης και βο-
ήθειας στους λιγότε-
ρο τυχερούς ανθρώ-
πους και αγώνα για
διεθνή ενότητα.

❒ Το σκούρο µπλε υπο-
δηλώνει απαισιοδο-
ξία και υπενθυµίζει
στους συνεργατιστές,
τους ανθρώπους
εκείνους, οι οποίοι
έχουν ανάγκη από τα
ωφελήµατα που προ-
έρχονται από τη συνεργασία.     

❒ Το βιολετί είναι το χρώµα της ζεστασιάς, της οµορφιάς και της φιλίας.

Το ουράνιο τόξο, το σύµβολο του συνεργατισµού, στο οποίο προστέθηκαν τα
περιστέρια της ειρήνης σχεδιάστηκε αρχικά για να χρησιµοποιηθεί στο συνέ-
δριο της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης που έγινε το 1995 στο Manchester
του  Ηνωµένου Βασιλείου και ήταν αφιερωµένο στην επέτειο της συµπλήρωσης
εκατόν χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης. Από τον Απρίλιο του 2001, το
ουράνιο τόξο µε τα περιστέρια της ειρήνης αντικατέστησε το παραδοσιακό
λογότυπο της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης και υιοθετήθηκε ως το επίση-
µο έµβληµα που αποτυπώνεται στη σηµαία της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των συνεργατικών κινηµάτων ήταν ανέκαθεν
ο άνθρωπος, οι ανάγκες και τα απορρέοντα προβλήµατα του. Οι ανθρώπινες
ανάγκες δεν έχουν στατικό χαρακτήρα. ∆ιαµορφώνονται ανάλογα µε τις συνθή-
κες που επικρατούν στο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον σε κάθε χώρα, σε

µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Παλαιότερα
τα συνεργατικά κινήµατα προσπαθούσαν να
ανταποκριθούν στις ανάγκες επιβίωσης του
ανθρώπου. Σήµερα οι προσπάθειες τους στοχεύ-
ουν στη συνεχή αναβάθµιση του ατόµου και στη

βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Τα µεγάλα προβλήµατα που απασχολούν
το σύγχρονο κόσµο, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ισότητα των
δύο φύλων, η µάστιγα της ηπατίτιδας β, το aids κ.λπ, δεν είναι παράδοξο ότι βρί-
σκονται στην ηµερήσια διάταξη των ενδιαφερόντων του διεθνούς συνεργατικού
κινήµατος.   

Ι. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Η ολοκλήρωση της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφοροποιεί
τα δεδοµένα και θέτει το συνεργατικό κίνηµα µπροστά σε νέες πραγµατικότη-
τες. Το νέο ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η εναρµόνιση του κινήµατος
µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, η πιστή εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών που
σχετίζονται µε τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του κινήµατος, η εφαρµο-
γή του εναρµονισµένου θεσµικού πλαισίου, οι νέες ευκαιρίες για διεύρυνση του
πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας των συνεργατικών ιδρυµάτων, η οµαλή
λειτουργία των νεοσύστατων θεσµικών οργάνων και η ανάγκη για εκσυγχρονι-
σµό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας των συνεργατι-
κών οργανισµών, αποτελούν τις βασικότερες παραµέτρους των νέων πραγµατι-
κοτήτων οι οποίες τίθενται µπροστά στις συνεργατικές εταιρείες. 

Το συνεργατικό κίνηµα ιδρύθηκε µε στόχο να βοηθήσει και να προστατεύσει
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τον άνθρωπο. Ιδρύθηκε για να απαλλάξει το άτοµο από την εκµετάλλευση, να
του διασφαλίσει τις δυνατότητες και να του παράσχει τα απαιτούµενα µέσα για
να αναβαθµίσει την οικονοµική και κοινωνική του θέση. Είναι καθολικά αποδε-
χτό ότι οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό. Παράλληλα
µε τη στήριξη που πρόσφερε στο άτοµο µε άµεσο τρόπο, ο συνεργατισµός ανέ-
λαβε πλήρως τις ευρύτερες κοινωνικές του ευθύνες και πρόσφερε σηµαντικά σε
πολλούς τοµείς της κυπριακής κοινωνίας. Η τελική κατάληξη και σε αυτή την
περίπτωση ήταν η οικονοµική και κοινωνική αναβάθµιση του ατόµου και η βελ-
τίωση της ποιότητας της ζωής του. 

Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας και οι κοινωφελείς προσανατολισµοί του
συνεργατικού κινήµατος είναι στοιχεία βαθιά ριζωµένα στη συνείδηση του
λαού. Το γεγονός αυτό τεκµηριώνεται απόλυτα από την καθηµερινή πρακτική
και από τα αισθήµατα της αγάπης και της εµπιστοσύνης, µε τα οποία οι πολίτες
περιβάλλουν τα συνεργατικά τους ιδρύµατα, καθώς επίσης και µε τη δεδηλωµέ-
νη εκτίµηση που τρέφουν οι διάφοροι κοινωνικοί φορείς, κρατικοί και ιδιωτικοί,
στο έργο που επιτελούν οι συνεργατικές εταιρείες. 

IΙ. Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Είναι σαφές ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διαφορο-
ποιήσεις που επέρχονται στο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον, αλλάζουν
σίγουρα τα πλαίσια και τον τρόπο λειτουργίας των συνεργατικών εταιρειών. Σε
ποιο βαθµό οι εξελίξεις αυτές θα επηρεάσουν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
και τους κοινωφελείς προσανατολισµούς των συνεργατικών εταιρειών δεν είναι
δυνατό να προβλεφθεί. Είναι όµως βέβαιο, ότι το συνεργατικό κίνηµα διαθέτει
όλα τα απαιτούµενα µέσα, για να αξιοποιήσει προς όφελος του τα πλεονεκτή-
µατα και να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες του νέου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος,
χωρίς να απολέσει τους προσανατολισµούς ή  να αλλοιώσει τους στόχους του.
Αυτή άλλωστε, είναι η διακηρυγµένη πολιτική και η καθολική επιδίωξη του
συνεργατικού κινήµατος σε όλα τα επίπεδα του.

Ασφαλώς, η διατήρηση των βασικών στόχων του συνεργατικού κινήµατος προ-
ϋποθέτει πρωτίστως την επιβίωση των συνεργατικών ιδρυµάτων και την παρα-
πέρα ανάπτυξη τους. Η οικονοµική ευρωστία του συνεργατικού κινήµατος τελεί
σε άµεση συνάρτηση µε την ποσοτική και ποιοτική προσφορά του στον άνθρω-
πο και στην κοινωνία. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, οι τρόποι που οδήγησαν το
κίνηµα σε αυτάρκεια χρηµατικών πόρων, επιβάλλεται να διατηρηθούν και να
ενισχυθούν ακόµα περισσότερο.
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Σ’ αυτή την προσπάθεια θα συµβάλουν βέβαια διάφοροι παράγοντες. Ορισµένοι
από αυτούς θα προέλθουν από τις ίδιες τις συνεργατικές εταιρείες και τα µέλη
τους, άλλοι από το συνεργατικό κίνηµα γενικότερα και άλλοι από την κοινωνία
και το ευρύτερο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον. Είναι σηµαντικό όµως
να υπενθυµίσουµε ότι το συνεργατικό κίνηµα ιδρύθηκε κάτω από πολύ πιο
δύσκολες συνθήκες και στην πορεία του αντιµετώπισε πολλές δυσκολίες, κρί-
σεις και προβλήµατα. Η σταθερότητα του στους στόχους και η προσήλωση του
στις συνεργατικές Αρχές και Αξίες ήταν τα βασικά µέσα µε τα οποία αγωνιζό-
ταν και κατόρθωνε να επιβιώνει οικονοµικά και να αναπτύσσεται δηµιουργικά.  

Η τήρηση των συνεργατικών Αρχών και Αξιών από τις συνεργατικές εταιρείες
στην ουσία διασφαλίζει τη συνεργατική τους ταυτότητα. Η διασφάλιση της συνερ-
γατικής ταυτότητας των συνεργατικών ιδρυµάτων οδηγεί στην ταυτόχρονη υιοθέ-
τηση των βασικών στόχων του συνεργατικού κινήµατος, που είναι η εξυπηρέτηση
του ανθρώπου και της κοινωνίας. Συνεπώς, ο όρος “συνεργατισµός” και τα παρά-
γωγα του, είναι έννοιες απόλυτα ταυτισµένες µε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
και τους κοινωφελείς προσανατολισµούς του συνεργατικού κινήµατος.

IΙΙ. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν αναφέρεται ένας συγκεκριµένος ορισµός της
έννοιας “συνεργατική εταιρεία” που να είναι κοινά αποδεκτός. Οι  θεωρητικοί
που ασχολήθηκαν µε τη συνεργατική οργάνωση της κοινωνίας διατύπωσαν
κατά καιρούς διάφορους ορισµούς, οι οποίοι όµως δεν συµπίπτουν απόλυτα
µεταξύ τους. Γι’ αυτό το λόγο ο εγκυρότερος ορισµός της έννοιας  “συνεργατι-
κή εταιρεία” θα µπορούσε να θεωρηθεί ο ορισµός που αναφέρεται στους Κανο-
νισµούς λειτουργίας της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (ICA Rules Policies,
Procedures & Standing Order) στην οποία συµµετέχουν τα συνεργατικά κινή-
µατα όλων σχεδόν των χωρών του κόσµου. Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 5 των
Κανονισµών της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης, 

“Συνεργατική εταιρεία” είναι µια αυτόνοµη ένωση προσώπων, τα
οποία συνδέονται εθελοντικά µε σκοπό να εξυπηρετήσουν τις οικονο-
µικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και επιδιώξεις τους µέσω
µιας συµµετοχικής και δηµοκρατικά ελεγχόµενης επιχείρησης.

Στον ορισµό αυτό, στον οποίο συµπυκνώνεται το νόηµα όλων σχεδόν των
συνεργατικών Αρχών, επισηµαίνονται δύο σηµαντικά στοιχεία. Το πρώτο
αφορά το είδος και την ιδιαιτερότητα των συνεργατικών εταιρειών και το δεύ-
τερο τον καθορισµό του κύριου σκοπού τους.
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ΙΙΙ.α. Είδος και ιδιαιτερότητα των συνεργατικών εταιρειών

Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται από τη ∆ιεθνή Συνεταιριστική Ένωση, οι
συνεργατικές εταιρείες είναι ενώσεις προσώπων και όχι κεφαλαίων. Από τη δια-
τύπωση αυτή απορρέει ότι τα άτοµα τα οποία ιδρύουν µια συνεργατική εταιρεία
δεν προσδοκούν να ικανοποιήσουν τις επιδιώξεις τους χρησιµοποιώντας το
µέγεθος της οικονοµικής συµµετοχής τους στο µετοχικό της κεφάλαιο. Προ-
σπαθούν να επιτύχουν τους σκοπούς τους µε τις συναλλαγές και τη συνεργασία
που θα έχουν µε τη συνεργατική εταιρεία. Στην Κύπρο το προϊόν των εταιρικών
µερίδων (µετοχικό µέρισµα) συνήθως δεν καταλήγει στα µέλη, αλλά κατά κανό-
να, χρησιµοποιείται για ενίσχυση των αποθεµατικών κεφαλαίων των εταιρειών.

Αντίθετα, στις εταιρείες κεφαλαίου αµείβεται το µετοχικό κεφάλαιο. Σκοπός
είναι η µεγιστοποίηση των κερ-
δών και η διανοµή τους στους
µετόχους, ανάλογα µε το ύψος
της συµµετοχής τους στο µετο-
χικό κεφάλαιο. Η αµοιβή του
κεφαλαίου ουδόλως επηρεάζε-
ται από τη συνεργασία που ο
κάθε µέτοχος αναπτύσσει µε
την εταιρεία. Για παράδειγµα,
αν δύο µέτοχοι µιας εταιρείας
κεφαλαίου συµµετέχουν στο
µετοχικό της κεφάλαιο µε το
ίδιο ποσοστό και ο ένας από
αυτούς συνεργάζεται στενά και
σε µεγάλη έκταση µε την εται-
ρεία, ενώ ο άλλος δεν συνεργά-
ζεται καθόλου, θα αποκοµίσουν
και οι δύο ακριβώς το ίδιο
µετοχικό µέρισµα. Αν το παρά-
δειγµα αφορούσε µια συνεργα-
τική εταιρεία, θα συνέβαινε
ακριβώς το αντίθετο. Το συνερ-
γαζόµενο µέλος θα είχε σηµα-
ντικές ωφέλειες από τη συνερ-
γασία του µε την εταιρεία, ενώ
το µη συνεργαζόµενο θα αµει-
βόταν ελάχιστα ή καθόλου.  
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Παράλληλα, ο συνεργατισµός δεν πρέπει να συγχέεται µε το συνδικαλισµό. Οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις προσφέρουν στα µέλη τους έµµεσα οικονοµικά
οφέλη, µε την ανάπτυξη συνδικαλιστικής δραστηριότητας και όχι συναλλασσό-
µενες µε αυτά. Στις συνεργατικές εταιρείες τα οφέλη που αποκοµίζουν τα µέλη
παρέχονται άµεσα και προέρχονται από τις συναλλαγές που το κάθε µέλος έχει
µε την εταιρεία του. 

Επίσης, οι συνεργατικές εταιρείες διαφοροποιούνται από τις κρατικές ή τις ηµι-
κρατικές επιχειρήσεις. Τα νοµικά αυτά πρόσωπα ιδρύονται µε σκοπό τη βελτίω-
ση της ευηµερίας των µελών όλης της κοινωνίας και ανεξάρτητα αν αυτά συνει-
σφέρουν ή δεν συνεισφέρουν στο µετοχικό κεφάλαιο. Στις συνεργατικές εται-
ρείες ιεραρχείται ως πρώτος στόχος η προαγωγή της οικονοµικής κατάστασης
των µελών, τα οποία συνεισφέρουν στο µετοχικό κεφάλαιο, ανεξάρτητα από την
αµοιβή που συνεπάγεται η συνεισφορά τους αυτή.

ΙΙΙ.β. Κύριος σκοπός το οικονοµικό συµφέρον του µέλους

Η ιδέα της ίδρυσης των συνεργατικών κινηµάτων είχε κυρίως ως αφετηρία τα
οικονοµικά προβλήµατα του ατόµου και την ανάγκη επίλυσης τους. Παρά τον
εµπλουτισµό και την ευρύτητα της συνεργατικής δράσης, το οικονοµικό συµ-
φέρον του µέλους τοποθετείται και σήµερα στο ψηλότερο σκαλοπάτι της κλί-
µακας των προτεραιοτήτων των συνεργατικών εταιρειών.

Στον ορισµό της συνεργατικής εταιρείας, που διατύπωσε η ∆ιεθνής Συνεταιρι-
στική Ένωση, η ικανοποίηση των οικονοµικών αναγκών των µελών ιεραρχείται
πρώτη στους σκοπούς που τίθενται και ακολουθεί η ικανοποίηση των κοινωνι-
κών και πολιτιστικών αναγκών. Η ιεράρχηση αυτή δεν έγινε τυχαία. Ο λόγος
που ωθεί τα άτοµα να ιδρύσουν µια συνεργατική εταιρεία είναι πρωτίστως η
προαγωγή των οικονοµικών τους συµφερόντων. Η ικανοποίηση των κοινωνικών
και πολιτιστικών αναγκών ακολουθεί, χωρίς βέβαια τούτο να σηµαίνει υποβάθ-
µιση του τεράστιου κοινωνικού και πολιτιστικού έργου που επιτελούν οι συνερ-
γατικές εταιρείες.

Οι συνεργατικές εταιρείες της Κύπρου, παρά τη συνεχή και αδιάλειπτη συµµε-
τοχή τους στην ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών, στο επίκε-
ντρο των στόχων τους έχουν την ικανοποίηση των οικονοµικών αναγκών των
µελών τους. Ο πιστωτικός τοµέας του συνεργατικού κινήµατος δανειοδοτεί τα
µέλη του χωρίς να αξιοποιεί προς όφελος του τη θέση του δανειστή και να επι-
βάλλει απαράδεχτους όρους στους δανειζόµενους. Ο καταναλωτικός τοµέας
προσφέρει στους καταναλωτές καλής ποιότητας προϊόντα σε χαµηλές τιµές προ-
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στατεύοντας έτσι το εισόδηµα τους. Ο µεταποιητικός τοµέας παραλαµβάνει και
µεταποιεί τα πλεονάσµατα της γεωργικής παραγωγής ενισχύοντας το αγροτικό
εισόδηµα, ή παράγει άλλα προϊόντα τα οποία προσφέρει σε τιµές που δεν εµπε-
ριέχουν το στοιχείο της οικονοµικής εκµετάλλευσης του αγοραστή. Ο τοµέας
εµπορίας στοχεύει στην καλύτερη εµπορική αξιοποίηση των αγροτικών προϊό-
ντων και στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος. Ο τοµέας υπηρεσιών προ-
σφέρει διάφορες υπηρεσίες σε προσιτές τιµές συµβάλλοντας έτσι στη συγκρά-
τηση των τιµών και στην προστασία του προσωπικού εισοδήµατος.

Γενικά, είναι σαφές ότι οι συνεργατικές εταιρείες, τόσο της Κύπρου όσο και διε-
θνώς, έχουν ως βασικό στόχο την ικανοποίηση των οικονοµικών αναγκών των
µελών τους. Ιστορικά παρατηρείται ότι οι συνεργατικές εταιρείες, που για διά-

φορους λόγους απώλεσαν τη
δυνατότητα να ικανοποιούν τις
οικονοµικές ανάγκες των µελών
τους, έχασαν το λόγο ύπαρξης
τους και οδηγήθηκαν σταδιακά
σε διάλυση. 

Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις η
ελαχιστοποίηση του κόστους
οδηγεί στη µεγιστοποίηση των
κερδών. Στις συνεργατικές εται-
ρείες η σχέση αυτή είναι διαφο-
ρετική. Η ελαχιστοποίηση του
κόστους είναι άµεσα συνδεδεµέ-
νη µε το οικονοµικό συµφέρον
των µελών. Η εξυπηρέτηση πρώ-
τα του οικονοµικού συµφέρο-
ντος των µελών και ακολούθως
των υπολοίπων αναγκών, εντάσ-
σεται µέσα σε ένα σύστηµα Αρ-
χών (Principles) και Αξιών (Va-
lues), το οποίο λειτουργεί αρµο-
νικά και οριοθετεί τη συνεργατι-
κή δραστηριότητα από τις άλλες
µορφές δραστηριότητας, που α-
σκούνται στα πλαίσια µιας οργα-
νωµένης κοινωνίας.            
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Β. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, η Ευρωπαϊκή ήπειρος και η επικρατούσα κοινωνι-
κή τάξη  σαρώθηκαν κυριολεκτικά από  πολλές και σηµαντικές εξελίξεις, που
σηµειώθηκαν στον οικονοµικό, τον κοινωνικό και τον πολιτικό τοµέα. Τα δύο
σηµαντικά γεγονότα τα οποία οδήγησαν στη ριζική αλλαγή του κοινωνικού και
οικονοµικού χάρτη της Ευρώπης, ήταν η Γαλλική Επανάσταση και η Βιοµηχα-
νική Επανάσταση. 

Ι. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Η Γαλλική Επανάσταση εκδηλώθηκε το Μάιο του  1789 και ολοκληρώθηκε τον
Οκτώβριο 1795. Οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, όπως εκφράζονταν στη
∆ιακήρυξη  των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη, που ψηφίσθηκε
από την Εθνική Συνέλευση της επαναστατηµένης Γαλλίας, διαδόθηκαν ταχύτα-
τα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα άτοµα άρχισαν να εγκαταλείπουν τη µοιρολα-
τρική προσέγγιση της ζωής και να διεκδικούν µαχητικά τα κοινωνικά, πολιτικά
και οικονοµικά  δικαιώµατά τους. 

Η Βιοµηχανική  Επανάσταση ακολούθησε τις µεγάλες ανακαλύψεις του 18ου
και 19ου αιώνα και κυρίως την ανακάλυψη της ατµοµηχανής. Άρχισε µε την
εκβιοµηχάνιση της αγγλικής οικονοµίας και επεκτάθηκε γρήγορα στις περισσό-
τερες χώρες της Ευρώπης και κυρίως στη Γαλλία, στη Γερµανία, στο Βέλγιο
στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Η εκβιοµηχάνιση των οικονοµιών των ευρω-
παϊκών χωρών επέφερε σοβαρότατες αλλαγές και έσεισε συθέµελα τις κοινωνι-
κές ισορροπίες που επικρατούσαν, δηµιουργώντας τεράστια κοινωνικά προβλή-
µατα.

Οι εξελίξεις που σηµειώθηκαν οδήγησαν στη δραµατική µείωση των εργαζοµέ-
νων στη γεωργία και τη µεταφορά τους στα αστικά βιοµηχανικά κέντρα. Εκεί,
ως εργάτες στα εργοστάσια, άνδρες γυναίκες και παιδιά, πρόσφεραν την εργα-
σία τους κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο εργάσιµος χρόνος έφθανε
µέχρι τις δεκαοκτώ ώρες το εικοσιτετράωρο και η αµοιβή των εργαζοµένων
ήταν τόσο χαµηλή που δύσκολα επαρκούσε για την διαβίωση τους.

Οι µικροί βιοτέχνες, βρισκόµενοι κάτω από την πίεση του ανταγωνισµού των
µεγάλων βιοµηχανιών, αναγκάζονταν να κλείσουν τις βιοτεχνίες και να εγκατα-
λείψουν τα επαγγέλµατα τους. Οικονοµικά εξουθενωµένοι και µη έχοντας άλλη
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επιλογή, µετατρέπονταν σε βιοµηχανικούς εργάτες για να εξασφαλίζουν τα ελά-
χιστα µέσα που απαιτούσε η συνέχιση της επιβίωσης τους.

Στο γεωργικό τοµέα ση-
µειώθηκαν επίσης σηµα-
ντικότατες αλλαγές. Η α-
πελευθέρωση του εµπορί-
ου των τροφίµων µε την κα-
τάργηση των δασµών και
η  συνεχής εισαγωγή  µε-
γάλων  ποσοτήτων διαφό-
ρων αγροτικών προϊόντων
από τις αποικίες σε πολύ
χαµηλές τιµές, οδήγησε
στην κάθετη πτώση των
τιµών των ντόπιων προϊό-
ντων µε αποτέλεσµα οι

γεωργοί, είτε να πωλήσουν τα χωράφια τους στους µεγαλοκτηµατίες και να ανα-
ζητήσουν εργασία στις βιοµηχανίες των πόλεων, είτε να συνάψουν δάνεια για
να συνεχίσουν τη γεωργική δραστηριότητα τους και να γίνουν θύµατα εκµετάλ-
λευσης των τοκογλύφων.

Παράλληλα η εισαγωγή γεωργικών προϊόντων από τις αποικίες διαφοροποίησε
τους στόχους των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Η µεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε
στην κτηνοτροφία για  παραγωγή κρέατος και ερίου, που προορίζονταν για τις
µεγάλες βιοµηχανίες. Οι µεγαλοϊδιοκτήτες περίφραζαν τα αγροκτήµατά τους
και φρόντιζαν να βελτιώσουν ποιοτικά και ποσοτικά το ζωικό κεφάλαιό τους,
για να παράγουν περισσότερο κρέας και µαλλί. Αντίθετα οι µικροϊδιοκτήτες που
δεν είχαν τα απαιτούµενα χρηµατικά  κεφάλαια για να προβούν στις αναγκαίες
επενδύσεις, αναγκάζονταν, είτε να πωλήσουν τους µικρούς κλήρους που κατεί-
χαν και να φύγουν στις πόλεις για αναζήτηση εργασίας, είτε να εργάζονται στα
αγροκτήµατα των µεγαλοϊδιοκτητών µε δυσµενείς όρους.                                  

Η εκβιοµηχάνιση της οικονοµίας δηµιούργησε την τάξη των κεφαλαιοκρατών
και την τάξη των βιοµηχανικών εργατών µε απόλυτη κυριαρχία της πρώτης επί
της δεύτερης. Η τάξη των γεωργών µε τους µικρούς κλήρους που απέµεινε,
περιέπεσε σε δυσµενέστερες συνθήκες από  εκείνες της δουλοπαροικίας. Η
περίοδος αυτή  χαρακτηρίζεται από το φαινόµενο της στυγνής εκµετάλλευσης
του ανθρώπου από τον άνθρωπο και από την επιδίωξη των κατόχων του κεφα-
λαίου να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους µε κάθε µέσο.
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ΙΙ. ΟΙ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Οι συνθήκες που πιο πάνω αναφέρθηκαν, οδήγησαν σε έντονες κοινωνικές ανα-
ταραχές και έδωσαν το έναυσµα να εκφρασθούν πολλές βαθυστόχαστες απόψεις
για επίλυση του κοινωνικού προβλήµατος. Μέσα σε αυτό το κλίµα γεννήθηκαν
και αναπτύχθηκαν πολλές θεωρίες για τη συνεταιριστική οργάνωση της κοινω-
νίας, οι οποίες αποτέλεσαν το φιλοσοφικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θεµελιώ-
θηκαν τα συνεργατικά κινήµατα. Οι διάφορες θεωρίες, λόγω του πολυδιάστατου

χαρακτήρα του κοινωνικού προ-
βλήµατος, ήταν σε ένα βαθµό
επηρεασµένες από το κοινωνικό
και οικονοµικό περιβάλλον, το
οποίο βίωνε ο κάθε µελετητής
και από τις ιδεολογικοκοινωνικές
αντιλήψεις τις οποίες πρέσβευε. 

Στην Αγγλία ο Robert Owen
(1771– 1858), ο οποίος θεωρεί-
ται ο πατέρας του καταναλωτι-
κού συνεταιρισµού στην πατρί-
δα του και ο βασικότερος ίσως
πρόδροµος του συνεργατισµού
διεθνώς, έδωσε ιδιαίτερη βαρύ-
τητα στην κατάργηση των µεσα-
ζόντων, οι οποίοι παρεµβάλλο-
νταν µεταξύ των παραγωγών και
των καταναλωτών. Ο γιατρός
William King (1786 – 1865), µα-
θητής του  Owen, επηρεασµένος
από τις ιδέες του δασκάλου του,
υπήρξε ο εµπνευστής της ίδρυ-
σης 300 καταναλωτικών συνε-
ταιρισµών και ήταν ο συντάκτης
µιας εφηµερίδας συνεργατικού
περιεχοµένου που έφερε το όνο-
µα  «Ο Συνεργατιστής».

Στη Γαλλία ο Charles Fourier
(1772 –1837) µε το έργο του έθε-
σε νέα διάσταση στην οργάνωση
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της κοινωνίας και υπήρξε ο πρόδροµος του παραγωγικού συνεταιρισµού στη
χώρα του. Ο Philippe Bushes (1796 –1865) ο οποίος θεωρείται ο ιδρυτής των
επαγγελµατικών συνεταιρισµών παραγωγής, υποστήριζε ότι το κοινωνικό πρό-
βληµα θα µπορούσε να αντιµετωπισθεί µε τη δηµιουργία παραγωγικών συνε-
ταιρισµών, στους οποίους θα συµµετείχαν, τόσο οι εργάτες, όσο και οι ιδιοκτή-
τες των εργοστασίων. Ο  Saint – Simon (1760–1825)
και οι µαθητές του συνέδεαν τις χριστιανικές µε τις
συνεργατικές αξίες  και διακήρυτταν ότι οι αρχές της
αφιλοκέρδειας και της δικαιοσύνης µπορούσαν να
επιτευχθούν µε τη συνεργασία και την αλληλοβοή-
θεια.

Στη Γερµανία ο  F. W. Raiffeisen (1818–1888) µε το
εφευρετικό και ανήσυχο πνεύµα του, ανέπτυξε πρω-
τοβουλίες προσπαθώντας να απαλλάξει τους δεινο-
παθούντες αγρότες από την εκµετάλλευση κυρίως
των τοκογλύφων. Ίδρυσε τους πρώτους πιστωτικούς
και αποταµιευτικούς συνεταιρισµούς και διατύπωσε
τις αρχές λειτουργίας τους, οι οποίες σύντοµα τέθη-
καν σε εφαρµογή σε όλες σχεδόν τις αγροτικές χώ-
ρες του κόσµου. Στην ίδια χώρα ο Schulze–Delitzch
(1808–1883) χαρακτηρίζεται ως απόστολος του α-
στικού πιστωτικού και του βιοτεχνικού συνεταιρισµού. 

ΙΙΙ. ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ RAIFFEISEN ΣΤΗ    
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΙΙ.α. Σύντοµη βιογραφία του Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Ο Friedrich Wilhelm Raiffeisen  γεννήθηκε το 1818 στη Γερµανία και ήταν το
έβδοµο από τα εννέα παιδιά µιας  πολυµελούς, φτωχής αγροτικής οικογένειας.
Ο πατέρας του ήταν αγρότης και για ένα χρονικό διάστηµα υπηρέτησε την
περιοχή του από τη θέση του δηµάρχου. Ο Raiffeisen, στη νεαρή του ηλικία,
επέλεξε να σταδιοδροµήσει στις ένοπλες δυνάµεις της χώρας του. Για να πραγ-
µατοποιήσει το όνειρο του, κατατάχθηκε στο στρατό, αλλά µια σοβαρή πάθηση
στα µάτια τον ανάγκασε να διακόψει τη σταδιοδροµία του και να ενταχθεί στη
δηµόσια υπηρεσία, το 1843. Το 1845, ύστερα από σύντοµη εκπαίδευση, έγινε
δήµαρχος σε ένα σύµπλεγµα είκοσι πέντε αγροτικών κοινοτήτων. 

Ο λιµός που ξέσπασε στη Γερµανία το 1846-1847 είχε πολύ έντονες επιπτώσεις
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στην περιοχή που δηµάρχευε ο Raiffeisen λόγω της µεγάλης φτώχειας που επι-
κρατούσε. Η δεινή οικονοµική κατάσταση των αγροτών τον ανάγκασε να εξεύ-
ρει τρόπους για ανακούφιση των πολιτών του από τις επιπτώσεις του λιµού. Για
να αντιµετωπίσει άµεσα τα µεγάλα προβλήµατα, ίδρυσε µια  φιλανθρωπική
οργάνωση µε την επωνυµία, “Eταιρεία για τον εφοδιασµό ψωµιού και σιταρι-
ού”. Η εταιρεία λειτούργησε ένα αρτοποιείο για εφοδιασµό των αγροτών µε
ψωµί και σιτάρι και εργάστηκε µε υποδειγµατική επιτυχία. Ζώντας από κοντά
τις τεράστιες δυσκολίες, ο Raiffeisen  κατάληξε στην άποψη ότι η φιλανθρωπία
δεν µπορούσε να επιλύσει τα προβλήµατα των αγροτών και ότι εκείνο που χρει-
αζόταν ήταν η παροχή πιστώσεων σε αυτούς, για να µπορέσουν να αναπτύξουν
παραγωγικά τις δυνάµεις που διέθεταν και να αντιµετωπίσουν µακροπρόθεσµα
και µόνιµα τις δυσκολίες.

Ακολούθως, λόγω των µεγάλων επιτευγµάτων που κατάφερε, ανέλαβε ως
δήµαρχος σε µεγαλύτερες αγροτικές περιοχές της χώρας. Το 1864, µε όραµα την
απαλλαγή των αγροτών από τους τοκογλύφους και την ικανοποίηση των πιστο-
ληπτικών τους αναγκών, ίδρυσε την πρώτη συνεργατική πιστωτική εταιρεία.
Κατά τα επόµενα οκτώ χρόνια, η επιτυχία των πρώτων προσπαθειών, συνέβαλε
στην ίδρυση πολλών άλλων συνεργατικών εταιρειών. Το 1872, µε στόχο τον
συντονισµό του έργου των συνεργατικών εταιρειών που είχαν ιδρυθεί και τη
διασφάλιση της βιωσιµότητας τους, δηµιούργησε τη πρώτη συνεργατική τράπε-
ζα στη Γερµανία.

Ο Raiffeisen πέθανε το Μάρτιο του 1888, σε ηλικία εβδοµήντα ετών. 

III.β. Οι βασικότερες κατευθύνσεις των συνεργατικών εταιρειών   
Raiffeisen 

Οι συνεργατικές κατευθύνσεις που διατύπωσε ο Raiffeisen και το έργο που επιτέ-
λεσε στη χώρα του έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την Κύπρο. Η ίδρυση του κυπρια-
κού συνεργατικού κινήµατος, στις αρχές του 20ου αιώνα, βασίσθηκε στα γερµα-
νικά πρότυπα και στις Αρχές του Raiffeisen. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά στοι-
χεία της συνεργατικής φιλοσοφίας του Raiffeisen συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Ο σκοπός ίδρυσης των συνεργατικών Raiffeisen είναι η εξυπηρέτηση των
µικρών γεωργών.

2. Ως κύρια πηγή της δύναµης των εταιρειών είναι η αλληλοβοήθεια η οποία
ενισχύεται από την αλληλέγγυα και απεριόριστη ευθύνη των µελών έναντι
των υποχρεώσεων των συνεταιρισµών, χωρίς να αποκλείεται οποιαδήποτε
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βοήθεια από άλλες πηγές και κυρίως από την
κυβέρνηση. 

3. Κάθε µέλος έχει µια ψήφο και όλα τα µέλη
έχουν ίσα δικαιώµατα.

4. Στην Εταιρεία πρέπει να γίνονται δεκτά ως
µέλη πρόσωπα µε ανεπίληπτο χαρακτήρα.

5. Η περιοχή των εργασιών της κάθε εταιρείας
πρέπει να είναι περιορισµένη, για να καθίστα-
ται δυνατή η αλληλογνωριµία των µελών και
να ασκείται έτσι, ευχερέστερα, ο κοινωνικός
έλεγχος των διοικητικών οργάνων από οικονο-
µικής και ηθικής άποψης.

6. Για τη λειτουργία της εταιρείας δεν χρειάζεται
µετοχικό κεφάλαιο.

7. Τα καθαρά κέρδη µεταφέρονται στο αποθεµατικό, το οποίο δε διανέµεται
στα µέλη. Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας το αποθεµατικό µεταφέρε-
ται σε άλλη συνεργατική εταιρεία.

8. Κατά την παραχώρηση των δανείων, εξετάζεται η ωφελιµότητα του σκοπού
για τον οποίο παραχωρείται η κάθε πίστωση και η διασφάλιση της αποπλη-
ρωµής της. Τα δάνεια παραχωρούνται για παραγωγικούς σκοπούς και όχι
για την αγορά γαιών. Έτσι επιτρέπεται η χρησιµοποίηση του δανείου για τη
βελτίωση της αποδοτικότητας των αγροτικών κλήρων, για την αγορά αρό-
τρων, γεωργικών εργαλείων, σπόρων και λιπασµάτων.

9. Τα παραχωρούµενα δάνεια είναι έντοκα και είναι προθεσµίας τέτοιας που
επιτρέπει την αποπληρωµή τους από το προϊόν της καλλιέργειας για την
οποία χρησιµοποιήθηκαν.

10. Καταβάλλεται προσπάθεια για την καλλιέργεια αποταµιευτικού πνεύµατος
µεταξύ των µελών της εταιρείας και των κατοίκων της κάθε κοινότητας και
ενθαρρύνεται η αποταµίευση  για  τη συγκέντρωση των απαιτούµενων χρη-
µατικών κεφαλαίων.

11. Το αξίωµα του µέλους του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας είναι τιµη-
τικό και τα συµµετέχοντα άτοµα δεν παίρνουν αντιµισθία.
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12. Τόσο οι αγορές των ειδών γεωργικής χρήσης όσο και οι πωλήσεις των
αγροτικών προϊόντων  γίνονται σε οµαδική βάση για να εξασφαλίζονται
καλύτερες τιµές.

13. Ενθαρρύνεται η ίδρυση περιφερειακών ενώσεων για σκοπούς συντονισµού
της συνεργατικής δραστηριότητας, αλλά και για διάδοση της συνεργατικής
φιλοσοφίας.

ΙΙΙ.γ. Οι συνεργατικές Αρχές του Raiffeisen

Η λειτουργία των συνεργατικών εταιρειών του Raiffeisen βασιζόταν στις ακό-
λουθες βασικές αρχές που διατύπωσε ο ίδιος. 

1. Αυτοβοήθεια (Self-help):  Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, άνθρωποι που βρί-
σκονται στην ίδια ή παρόµοια οικονοµική κατάσταση, συνενώνουν τις δυνά-
µεις τους, διαθέτουν την αναγκαία χρηµατοδότηση για να συγκροτήσουν µια
συνεργατική εταιρεία και ετοιµάζονται να υποστηρίξουν αµοιβαία, ο ένας
τον άλλο. Αναµένουν ότι, ως µέλη της συνεργατικής εταιρείας, θα µπορέ-
σουν να αντισταθµίσουν την αδυναµία τους να έχουν πρόσβαση στις αντα-
γωνιστικές αγορές και στο κεφάλαιο και ότι θα βελτιώσουν τη θέση τους
στην αγορά και θα ικανοποιήσουν καλύτερα τις οικονοµικές τους ανάγκες.

2. Αυτοδιαχείριση (Self-administration): Τα µέλη οργανώνουν τα ίδια τους
εσωτερικούς κανονισµούς λειτουργίας της συνεργατικής εταιρείας. Με
αυτό τον τρόπο η συνεργατική εταιρεία περιφρουρείται από εξωτερικές
επιρροές. Αυτό σηµαίνει ότι κανένας δεν µπορεί να δώσει στην εταιρεία
οποιανδήποτε κατεύθυνση ή οδηγία. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε δηµο-
κρατικές διαδικασίες από τα εσωτερικά διοικητικά όργανα της εταιρείας.

3. Αυτοευθύνη (Self-responsibility): Τα ίδια τα µέλη είναι υπεύθυνα για την
ίδρυση και τη διατήρηση της συνεργατικής εταιρείας και έχουν επίσης κοινή
ευθύνη έναντι των τρίτων. Η αµοιβαία κοινή ευθύνη δηµιουργεί εµπιστοσύ-
νη προς τις άλλες οικονοµικές οργανώσεις.

4. Εθελοντική συµµετοχή (Voluntary participation): Η συµµετοχή ενός
ατόµου στη συνεργατική εταιρεία είναι εθελοντική. Ο καθένας έχει το
δικαίωµα να ενταχθεί στην εταιρεία ως µέλος και µπορεί επίσης να αποχω-
ρήσει από αυτή όποτε το θελήσει. Όµως εφόσον είναι µέλος, έχει καθήκον
να συνεργάζεται µε την εταιρεία.
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5. Προαγωγή του µέλους (Member’s promotion): Οι συνεργατικές εταιρεί-
ες εστιάζουν τις δραστηριότητες τους στα µέλη. Ο βασικός τους σκοπός
είναι να προσφέρουν στα µέλη τις υπηρεσίες που αυτά χρειάζονται. Αυτός
ο προσανατολισµός αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των συνεργατικών
εταιρειών. Μακροπρόθεσµα ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, αν η εταιρεία
διαφυλάσσει και αυξάνει το µερίδιο της στην αγορά, αν αναπτύσσεται κανο-
νικά και αν η αξία των περιουσιακών της στοιχείων και η φερεγγυότητα της
είναι διασφαλισµένες. Εποµένως οποιοσδήποτε κοινωνικοπολιτικός στόχος,
έστω και αν ορίζεται από το κράτος, δεν µπορεί να είναι στόχος της εται-
ρείας. 

6. Ανοικτή είσοδος στα µέλη (Open membership): Κάθε άτοµο που θέλει να
συµµετάσχει σε µια συνεργατική εταιρεία έχει τη δυνατότητα να το πράξει
µέσα στα πλαίσια του νόµου και των κανονισµών. Οι συνεργατικές εταιρεί-
ες δεν βασίζονται σε περιορισµένο αριθµό µελών και έτσι η ύπαρξη τους δεν
εξαρτάται από τα µέλη που εγγράφονται ή από τα µέλη που διαγράφονται.

7. Αρχή ταυτότητας (Identity principle): Η συνεργατική εταιρεία είναι ταυ-
τόχρονα, ένωση προσώπων, ένωση κεφαλαίων και επιχείρηση. Η επιχείρη-
ση κατέχεται και χρησιµοποιείται από κοινού. Υπάρχει επίσης τριπλή σχέση
µεταξύ των µελών και της συνεργατικής εταιρείας. Το µέλος είναι ο ιδιο-
κτήτης, το µέλος κατέχει τη δύναµη των αποφάσεων και του ελέγχου και το
µέλος επίσης, είναι ο παραλήπτης των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία.
Οι επιχειρηµατικές σχέσεις µεταξύ των µελών και οι σχέσεις τους ως µελών
της ένωσης προσώπων είναι αλληλοεξαρτώµενες. Αν η συνεργατική εται-
ρεία σε επιχειρησιακό επίπεδο δεν λειτουργεί, δεν µπορεί να λειτουργήσει
ούτε η ένωση προσώπων και αντίστροφα.

8. Αρχή σύνδεσης (Linking-up Principle): Οι συνεργατικές εταιρείες ενώνο-
νται µεταξύ τους µε ένα σύστηµα σύνδεσης. Τούτο γίνεται για λόγους που
οφείλονται στο µέγεθος των εταιρειών, στη διοικητική αποκέντρωση τους
και συχνά για λόγους τοπικού προσανατολισµού. Το σύστηµα σύνδεσης
ενδυναµώνει την αυτοβοήθεια, δηµιουργεί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις
σε κάθε συνεργατική εταιρεία να ανήκει στο σύστηµα και ενισχύει την
ανταγωνιστικότητα τους. Η κεντρική εταιρεία του συστήµατος επιτελεί το
έργο εκείνο που δεν µπορούν οι τοπικές συνεργατικές εταιρείες να αναλά-
βουν.

9. Αποκέντρωση-Αρχή τοπικισµού (Comprehensiveness-The regionalism
principle): Η αρχή της αποκέντρωσης στις συνεργατικές εταιρείες βασίζε-
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ται στο γεγονός ότι οι µικρότερες µονάδες διαθέτουν περισσότερη ευελιξία,
προσεγγίζουν ευκολότερα την αγορά και τους πελάτες και εποµένως έχουν
ένα στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Έχοντας ακριβή γνώση των
συνθηκών που υπάρχουν σε ένα τόπο, διευκολύνονται στην επικοινωνία και
λαµβάνουν ταχύτερα τις αναγκαίες αποφάσεις. Αυτή η στενή επαφή ενισχύ-
ει τις προσωπικές σχέσεις και συντηρεί τη συνοχή των µελών.

10. Η αρχή της ανεξαρτησίας των συνεταιρισµών από το κράτος (Principle
of the independence of cooperatives from the State): Οι συνεργατικές
εταιρείες ανήκουν στα µέλη τους και είναι συνδεδεµένες µε αυτά. Είναι
ανεξάρτητες από το κράτος. ∆εν είναι όργανα υλοποίησης της κοινωνικής,
κοινωνικοπολιτικής ή οικονοµικής πολιτικής του κράτους. ∆εν µπορούν και
δεν θέλουν να αντικαταστήσουν τη κυβερνητική δραστηριότητα. Οι συνερ-
γατικές εταιρείες αναµένουν από την πολιτεία να έχουν ίσες ευκαιρίες, ισό-
τητα στην ανταγωνιστική οικονοµία και ένα σαφές θεσµικό πλαίσιο. Εκπλη-
ρώνουν κοινωνικές λειτουργίες µόνο µε έµµεσο τρόπο. Βοηθούν τα µέλη
τους µε τη δηµιουργία πλούτου, ενσωµατώνουν στη δράση τους τις δηµο-
κρατικές αρχές, ενισχύουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό κ.λπ. 

Οι  περισσότερες από τις πιο πάνω αρχές που διατύπωσε και εφάρµοσε ο Γερ-
µανός Raiffeisen εφαρµόζονται και σήµερα στο κυπριακό συνεργατικό κίνηµα,
µε µεγάλη µάλιστα επιτυχία. Η σηµαντικότερη όµως αρχή, η εφαρµογή της
οποίας επέτρεψε την ίδρυση συνεργατικών εταιρειών χωρίς την ύπαρξη  σηµα-
ντικών κεφαλαίων, ήταν η αρχή της συλλογικής ευθύνης, που αναλάµβαναν τα
µέλη έναντι των υποχρεώσεων της εταιρείας. Η αρχή αυτή, που αποτελούσε την
έκφραση της αλληλοβοήθειας και της αλληλεγγύης των µελών, προσέλκυε
καταθέσεις από το ευρύτερο κοινό, οι οποίες στη συνέχεια χρησιµοποιούνταν
για τη χρηµατοδότηση της γεωργικής δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα και το
αγροτικό εισόδηµα να ενισχύεται και η συνεργατική εταιρεία σταδιακά να ανα-
πτύσσεται.    

ΙV. Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΚΑΠΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ROCHDALE

Οι θεωρίες για τη συνεργατική οργάνωση της κοινωνίας που αναπτύχθηκαν
κατά καιρούς στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι απέ-
τυχαν να εφαρµοσθούν στην εποχή που γεννήθηκαν, αποτέλεσαν το φιλοσοφι-
κό υπόβαθρο και προετοίµασαν κατάλληλα το έδαφος για τη δηµιουργία διαφό-
ρων οργανισµών µε συνεργατική µορφή. 

Το 1844 µια µικρή οµάδα αποτελούµενη από είκοσι οκτώ  υφαντεργάτες, (κατά
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µια εκδοχή, από είκοσι επτά άνδρες και µια γυναίκα), έχοντας ως στόχο την επί-
λυση των οικονοµικών τους προβληµάτων, ίδρυσαν τον πρώτο καταναλωτικό
συνεταιρισµό στο Rochdale του Ηνωµένου Βασιλείου, εφαρµόζοντας τις ιδέες
του  Robert Owen και του William King. Το µετοχικό κεφάλαιο του συνεταιρι-

σµού καθορίσθηκε
σε είκοσι οκτώ λίρες
και ο κάθε ένας από
τους συνεταίρους αν-
έλαβε να εξοφλήσει
την αξία της συνε-
ταιριστικής του µε-
ρίδας, που ανερχό-
ταν σε µια λίρα, µε
εβδοµαδιαίες δόσεις,
το ύψος των οποίων
καθορίσθηκε σε δύο
πέννες. Το αριθµητι-
κό µέγεθος του µε-

τοχικού κεφαλαίου και ο τρόπος καταβολής  του από τα µέλη, αποδεικνύουν το
υψηλό επίπεδο της φτώχειας που επικρατούσε. Σηµειώνεται ότι, µια λίρα Αγ-
γλίας της εποχής εκείνης ήταν ίση µε 220 πέννες.

Ο συνεταιρισµός είχε ως αποστολή να προµηθεύσει τα µέλη,  σε λογικές τιµές,
µε είδη διατροφής, είδη ένδυσης και υπόδησης και γενικά µε οποιαδήποτε άλλα
αγαθά   κρίνονταν απαραίτητα για τη διαβίωση τους. Επίσης στους σκοπούς του
οργανισµού περιλαµβάνονταν η αγορά οικοπέδων και η οικοδόµηση κατοικιών
για ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών των µελών, η απασχόληση των
ανέργων µελών, η µίσθωση ή η αγορά γεωργικών κλήρων και η διανοµή τους
στα µέλη ή η εκµετάλλευση τους µε στόχο την οικονοµική ενίσχυση των µελών.
Οι κανόνες συµπεριφοράς των συνεταίρων και οι κανόνες λειτουργίας του
οργανισµού, που διατυπώθηκαν στο ιδρυτικό του έγγραφο, αποτέλεσαν υπό-
δειγµα για όλους τους καταναλωτικούς συνεταιρισµούς, που σταδιακά άρχισαν
να ιδρύονται σε όλες τις χώρες του κόσµου.

Ο συνεταιρισµός του Rochdale, αναπτύχθηκε µε πολύ γοργούς ρυθµούς και
εξελίχθηκε σε τεράστια οικονοµική δύναµη µε πολύ θετικές επιδράσεις, όχι
µόνο στην αγγλική κοινωνία, αλλά και στο διεθνή χώρο. Εκατόν έτη µετά την
ίδρυση του, ο συνεταιρισµός είχε 11.100.000 µέλη (1952), 350 εκ. λίρες µετοχι-
κό κεφάλαιο και 725 εκ. λίρες κεφάλαιο κίνησης. Το 1949 η τραπεζική κίνηση
του συνεταιρισµού ανήλθε στα 9,4 δισεκατοµµύρια λίρες.  Οι ιδρυτές του συνε-
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ταιρισµού παρέµειναν στην ιστορία ως “Οι ∆ίκαιοι Σκαπανείς του Rochdale”
και οι κανόνες που διατύπωσαν ως “ Οι Συνεργατικές Αρχές του Rochdale ”.

V. Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

Κατά την περίοδο που στον  ευρωπαϊκό χώρο και  κυρίως στις χώρες της ∆υτι-
κής Ευρώπης αναπτύσσονταν οι διάφορες συνεργατικές θεωρίες για αντιµετώ-
πιση του κοινωνικού προβλήµατος, στην Ελλάδα, η οποία βρισκόταν κάτω από
τη στυγνή δουλεία της Oθωµανικής Aυτοκρατορίας, λειτούργησε µε µεγάλη
επιτυχία η “Κοινή Συντροφία και Αδελφότητα των Αµπελακίων”, ένας οργανι-
σµός µε έντονα συνεργατικά χαρακτηριστικά. 

Τα Αµπελάκια είναι κοινότητα που βρίσκεται στο Νοµό Λάρισας και είναι κτι-
σµένα στις πλαγιές του Κίσαβου κοντά στην κοιλάδα των Τεµπών. Η ίδρυση του
πρώτου οικισµού, που στη συνέχεια αναπτύχθηκε σε κοινότητα, ανάγεται στο
τέλος του 16ου αιώνα. Το χωριό γνώρισε µεγάλη ακµή στο τέλος του 18ου και
στις αρχές του 19ου αιώνα, χάρη στα εξαιρετικής ποιότητας νήµατα που κατα-
σκεύαζαν οι κάτοικοι του, καθώς και στην άριστη βαφή και επιτυχή εµπορία
τους. 

Μέχρι τα µέσα του 18ου αιώνα, η κοινότητα των Αµπελακίων ήταν σχεδόν
άγνωστη και οι κάτοικοι του, που δεν ξεπερνούσαν τους 1500, ασχολούνταν
βασικά µε τη γεωργία και κυρίως µε την αµπελουργία. Κατά το δεύτερο ήµισυ
του 18ου αιώνα, η κατάσταση  άρχισε να µεταβάλλεται όταν οι µικρές οικιακές
βιοτεχνίες κατασκευής και βαφής νηµάτων αποφάσισαν να ενωθούν και να
δηµιουργήσουν τις λεγόµενες  “Συντροφίες”   µε στόχο την αύξηση της παρα-
γωγής, την αντιµετώπιση  των οικονοµικών δυσκολιών και την επέκταση των
εµπορικών δραστηριοτήτων τους στον ευρωπαϊκό χώρο. Στις “Συντροφίες”, που
αρχικά ήταν πέντε και αποτελούσαν ένα είδος ετερορρύθµων εταιρειών, συµµε-
τείχαν όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της κοινότητας. 

Το 1778 οι πέντε  “Συντροφίες” των Αµπελακίων συνενώθηκαν και όλες µαζί
αποτέλεσαν την ”Κοινή Συντροφία και Αδελφότητα των Αµπελακίων”  στην
οποία συµµετείχαν και άλλες κοινότητες της κοιλάδας των Τεµπών. Η Κοινή
Συντροφία και Αδελφότητα των Αµπελακίων ήταν οργανισµός κεφαλαίου και
εργασίας µε συνεργατική προσέγγιση στη φιλοσοφία του, στην πρακτική που
εφάρµοζε, στον τρόπο που λειτουργούσε, στους σκοπούς που έθετε και γενικά
σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητας του.

Μέλη του συνεταιρισµού ήταν  οι παραγωγοί βάµβακα και ερυθρόδανου καθώς

ΣYNEPΓATIΣMOΣ 1909 - 2006 (Συνοπτική Θεώρηση) ● 39

SELIDOSH  22 06 06  16:00  ÂÏ ‰ 39



επίσης και το εργατικό δυνα-
µικό το οποίο απασχολούσε ο
οργανισµός στις δραστηριό-
τητες που ασκούσε. Έδρα
του οργανισµού παρέµεινε η
κοινότητα των Αµπελακίων.

Σκοπός του συνεταιρισµού
ήταν η οικονοµική ενίσχυση
των µελών του, αλλά και η
πνευµατική και ηθική καλ-
λιέργεια και αναβάθµιση
τους. Για την επίτευξη των
σκοπών του παραλάµβανε,
επεξεργαζόταν και εµπορευό-
ταν τα προϊόντα της πρωτογε-
νούς παραγωγής των µελών
του, παρείχε σε αυτά εργασία
στα σύγχρονα τότε εργαστή-
ρια του, παραχωρούσε στα
µέλη πιστωτικές διευκολύνσεις µε ευνοϊκούς όρους και δεχόταν από αυτά κατα-
θέσεις.

Τα ετήσια κέρδη του συνεταιρισµού ύστερα από την αφαίρεση σηµαντικών
ποσών για έργα κοινής ωφέλειας και για φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς και
άλλους παρεµφερείς σκοπούς, διαµοιράζονταν στα µέλη ανάλογα µε τα κεφά-
λαια µε τα οποία το κάθε ένα συµµετείχε στο συνεταιρισµό υπό µορφή σταθε-
ρού τόκου και ανάλογα µε τη συνεργασία που κάθε µέλος είχε µε το συνεταιρι-
σµό. Ο τρόπος διάθεσης των καθαρών κερδών ικανοποιούσε την αρχή της δίκαι-
ης κατανοµής, σύµφωνα µε την οποία φτωχοί και πλούσιοι εργάζονταν και απο-
λάµβαναν τους καρπούς της προσωπικής τους εργασίας.

Η κύρια δραστηριότητα του συνεταιρισµού ήταν η αγορά βαµβακιού κυρίως
από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, η επεξεργασία και η µεταποίηση του σε
νήµατα, τα οποία στη συνέχεια βάφονταν µε ανεξίτηλο κόκκινο χρώµα, περί-
φηµο για τη στιλπνότητα και την αντοχή του. Τα χρώµατα παράγονταν από το
φυτό ερυθρόδανος, (Ριζάρι), το οποίο ευδοκιµούσε στην περιοχή των Αµπελα-
κίων. Τα νήµατα του συνεταιρισµού απόκτησαν γρήγορα µεγάλη φήµη για την
ποιότητα τους και έγιναν περιζήτητα σε όλες σχεδόν τις µεγάλες ευρωπαϊκές
πόλεις. 
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Ο οργανισµός είχε οργανώσει
µεγάλο διεθνές δίκτυο διάθεσης
των προϊόντων του και ίδρυσε
δικά του υποκαταστήµατα στη
Βιέννη, στο Λονδίνο, στο
Άµστερνταµ, στη Τεργέστη, στη
∆ρέσδη, στη Λειψία, στην
Οδησσό και στην Κωνσταντι-
νούπολη. Πρωταρχικό ρόλο
στην ανάπτυξη της συνεταιριστι-
κής ιδέας στα Αµπελάκια δια-
δραµάτισε ο επίσκοπος Πλατα-
µώνα και Λυκοστοµίου ∆ιονύ-
σιος πράγµα που επιβεβαιώνει
το θετικό ρόλο που διαδραµάτι-
σε η εκκλησία στην ίδρυση των
συνεργατικών κινηµάτων. 

Η κοινή “Συντροφία και Αδελ-
φότητα των Αµπελακίων” µε τη
δραστηριότητα της αναζωογό-
νησε σύντοµα ολόκληρη την περιοχή.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως µέσα
σε µικρό χρονικό διάστηµα ο πληθυσµός των Αµπελακίων τετραπλασιάστηκε
και η κωµόπολη αναδείχθηκε, εκτός από οικονοµικό και σε πολιτιστικό κέντρο
της ευρύτερης  περιοχής.  Από τις έξι χιλιάδες που είχαν φθάσει οι κάτοικοι της
κοινότητας, οι δύο χιλιάδες εργάζονταν στα βαφεία του συνεταιρισµού, ενώ οι
υπόλοιποι ασχολούνταν µε προπαρασκευαστικές ή βοηθητικές εργασίες. Την
εποχή εκείνη λειτούργησε και η περίφηµη σχολή “Ελληνοµουσείο”, στην οποία
δίδαξαν γνωστές προσωπικότητες των γραµµάτων, όπως ο Κωνσταντίνος Κού-
µας, ο Ευγένιος Βούλγαρης κ.α.

Από το 1808 άρχισε η βαθµιαία παρακµή του συνεταιρισµού που ολοκληρώθη-
κε το 1820, παραµονές της Ελληνικής Επανάστασης. Η παρακµή του οργανι-
σµού οφειλόταν σε διάφορες αιτίες, οι κυριότερες από τις οποίες ήταν οι ακό-
λουθες:

● Εκτός από το βαρύ φόρο που η “Υψηλή Πύλη” επέβαλλε στη Συντρο-
φία, ο Αλί Πασάς που παρακολουθούσε µε ανησυχία την οικονοµική και
πνευµατική πρόοδο που επιτυγχανόταν, εξωθούσε τους Τούρκους που
κατοικούσαν στα γύρω χωριά να επιδίδονται σε επιδροµές και λεηλα-
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σίες  της περιοχής και να διασκορπίζουν τους κατοίκους της ενσπείρο-
ντας τους την τροµοκρατία.

● Ο οξύς ανταγωνισµός της αγγλικής νηµατουργικής βιοµηχανίας, η
οποία προµηθευόταν τις πρώτες ύλες από τις αποικίες σε εξευτελιστικές
τιµές.

● Η απώλεια δέκα εκατοµµυρίων φράγκων που ο οργανισµός είχε
συγκεντρωµένα σε τράπεζες της Βιέννης, ύστερα από την οικονοµική
κατάρρευση της Αυστρίας, που σηµειώθηκε το 1811. 

● Ορισµένες εσωτερικές αντιθέσεις που το γενικότερο κλίµα  δηµιούρ-
γησε   µεταξύ των συνεταίρων.

Ο συνεταιρισµός των Αµπελακίων δεν είναι ο µόνος που αναπτύχθηκε στην
Ελλάδα. Αναφέρουµε ενδεικτικά το συνεταιρισµό της Χίου για την παραγωγή
µεταξιού και  την κατασκευή µεταξωτών υφασµάτων, το συνεταιρισµό που
ίδρυσαν τα Μαδεµοχώρια της Χαλκιδικής για εκµετάλλευση των µεταλλείων
της περιοχής τους, τους ναυτικούς συνεταιρισµούς της Ύδρας, των Σπετσών και
των Ψαρών και τους συνεταιρισµούς των κοινοτήτων του Πηλίου Όρους.

Πολλοί Έλληνες µελετητές του συνεργατικού κινήµατος της Ελλάδας και ειδι-
κότερα της συνεργατικής κίνησης που αναπτύχθηκε στην κοιλάδα των Τεµπών,
υποστηρίζουν έντονα ότι ο συνεταιρισµός του Rochdale του Ηνωµένου Βασι-
λείου δεν ήταν η πρώτη στον κόσµο συνεργατική εταιρεία. Επιµένουν ότι η
πρώτη συνεργατική εταιρεία ήταν η “Κοινή Συντροφία και Αδελφότητα των
Αµπελακίων” και υπογραµµίζουν ότι η Ελλάδα είναι ιστορικά αδικηµένη στο
θέµα αυτό. Ορισµένοι µάλιστα έχουν προβεί σε διαβήµατα προς το διεθνές
συνεταιριστικό κίνηµα για αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας.

Είναι γεγονός ότι χρονολογικά η Κοινή Συντροφία και Αδελφότητα των Αµπε-
λακίων ιδρύθηκε το  έτος 1778, ενώ ο συνεταιρισµός του Rochdale το 1844.
Συνεπώς δεν µπορεί να αµφισβητηθεί ότι τα “Αµπελάκια” προϋπήρξαν του
“Rochdale” κατά επτά περίπου δεκαετίες. Ούτε µπορεί να αµφισβητηθεί ιστορι-
κά ο συνεργατικός χαρακτήρας της Κοινής Συντροφίας κατά την άποψη των
Ελλήνων µελετητών. 

Παράλληλα όµως, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο συνεταιρισµός του
“Rochdale” επέζησε πολύ περισσότερα χρόνια από εκείνο των Αµπελακίων και
ότι το 1895, που ιδρυόταν η ∆ιεθνής Συνεταιριστική Ένωση, ο µεν συνεταιρι-
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σµός του “Rochdale” µεσουρανούσε και αποτελούσε παράδειγµα για µίµηση, ο
δε συνεταιρισµός των Αµπελακίων είχε ήδη διαλυθεί από το 1820 και ουδείς
αναφερόταν για την ύπαρξη του. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι, από το
συνεταιρισµό του “Rochdale”, προέκυψαν οι συνεργατικές Αρχές και ότι αµέ-
σως µετά την ίδρυση του συνεταιρισµού, το Ηνωµένο Βασίλειο προχώρησε στη
δηµιουργία του αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου, ενώ στην Ελλάδα ο πρώτος
νόµος για τους συνεταιρισµούς ψηφίστηκε κατά την δεύτερη δεκαετία του εικο-
στού αιώνα.

Παρά τις επισηµάνσεις αυτές αποτελεί ιστορική πραγµατικότητα ότι η κοινή
Συντροφία και Αδελφότητα των Αµπελακίων προϋπήρξε αρκετά του καταναλω-
τικού συνεταιρισµού του Rochdale.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τα κοινωνικά προβλήµατα, που η βιοµηχανική επανάσταση επισώρευσε στους
λαούς της ευρωπαϊκής ηπείρου και ιδιαίτερα η κυριαρχία του κεφαλαίου και η
στυγνή εκµετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, ήταν οι βασικοί λόγοι
που ώθησαν πολλούς µελετητές να ασχοληθούν σοβαρά µε τη συνεργατική
οργάνωση της κοινωνίας. Ο κάθε µελετητής διαµόρφωνε τις θεωρίες του ανά-
λογα µε τα δεδοµένα και τις επικρατούσες ανάγκες που υπήρχαν στη δική του
κοινωνία. Όλες οι θεωρίες που κατά καιρούς αναπτύχθηκαν αποτέλεσαν το ανα-
γκαίο υπόβαθρο για την κωδικοποίηση των συνεργατικών Αρχών και ακολού-
θως για τη θεµελίωση και την ανάπτυξη των συνεργατικών κινηµάτων των δια-
φόρων χωρών της Ευρώπης αλλά και του υπόλοιπου κόσµου.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ

Οι συνεργατικές Αρχές συγκεκριµενοποιήθηκαν και διατυπώθηκαν για πρώτη
φορά το 1844  από τους ∆ίκαιους Σκαπανείς του Rochdale του Ηνωµένου Βασι-
λείου. Είναι όµως γεγονός ότι πριν από το 1844 παρουσιάστηκε συνεργατική
κίνηση σε πολλές χώρες του κόσµου και ιδιαίτερα σε χώρες της ευρωπαϊκής
ηπείρου. Η Κοινή Συντροφία και Αδελφότητα των Αµπελακίων, για παράδειγ-
µα, που ιδρύθηκε το 1778 στην Ελλάδα, είχε συνεργατική προσέγγιση στη φιλο-
σοφία της, στις πρακτικές που εφάρµοζε και στον τρόπο που λειτουργούσε.

Οι πρωτοπόροι του Rochdale συνόψισαν και κωδικοποίησαν τη συνεργατική
σκέψη δηµιουργώντας ένα πλαίσιο οικονοµικής και κοινωνικής συµπεριφοράς,
που τους επέτρεπε να ελπίζουν ότι θα τους βοηθούσε να επιλύσουν τα οικονο-
µικά, κυρίως, προβλήµατα τους. Το πλαίσιο αυτό καθοριζόταν από τα ακόλου-
θα επτά σηµεία, τα οποία παρέµειναν γνωστά στη συνεργατική ιστορία ως “Οι
Αρχές του Rochdale” (The Rochdale Principles).

1. Ανοικτή συµµετοχή (Open membership).

2. ∆ηµοκρατικός έλεγχος -Ένας άνθρωπος, µία ψήφος (Democratic control -one
man, one vote).

3. Κατανοµή των πλεονασµάτων ανάλογα µε τις συναλλαγές (Distribution of
surplus in proportion to trade).

ΣYNEPΓATIΣMOΣ 1909 - 2006 (Συνοπτική Θεώρηση) ● 45

SELIDOSH  22 06 06  16:00  ÂÏ ‰ 45



4. Πληρωµή περιορισµένου επιτοκίου στο κεφάλαιο (Payment of limited
interest on capital).

5. Πολιτική και θρησκευτική ουδετερότητα (Political and religious neutrality).

6. Εµπορικές συναλλαγές σε µετρητά (Cash trading). 

7. Προώθηση της εκπαίδευσης (Promotion of education).

Οι πιο πάνω συνεργατικές Αρχές υιοθετήθηκαν από τη ∆ιεθνή Συνεταιριστική
Ένωση και παρέµειναν σε ισχύ µέχρι το 1937. Το 1935 το συνέδριο της ∆.Σ.Ε.
όρισε µια επιτροπή µε αποστολή να µελετήσει τις Αρχές του Rochdale και να
παρουσιάσει εισηγητική έκθεση για τροποποίηση τους. Η τροποποίηση των
Αρχών, που έγινε το 1937, υιοθέτησε τις Αρχές του Rochdale και τις εµπλούτι-
σε µε ορισµένα νέα στοιχεία στα οποία όµως δε δόθηκε ο χαρακτηρισµός
“Aρχή”. Συγκεκριµένα οι Αρχές του Rochdale συµπληρώθηκαν ως ακολούθως:

1.  Ανοικτή συµµετοχή.

2. ∆ηµοκρατικός έλεγχος (ένα άτοµο, µία ψήφος). 

3. Κατανοµή των πλεονασµάτων στα µέλη ανάλογα µε τις συναλλαγές τους.  

4. Πληρωµή περιορισµένου επιτοκίου στο κεφάλαιο.

5. Πολιτική και θρησκευτική ουδετερότητα. 

6. Εµπορικές συναλλαγές σε µετρητά. 

7. Προώθηση της εκπαίδευσης.

8. Οι εταιρείες να διεξάγουν εµπορικές πράξεις αποκλειστικά µε τα µέλη.  

9. Η ιδιότητα του µέλους να είναι εθελοντική.  

10. Οι πωλήσεις να γίνονται στις τρέχουσες τιµές αγοράς.

Το 1966, η ∆ιεθνής Συνεταιριστική Ένωση, στοχεύοντας στην πληρέστερη
εναρµόνιση των συνεργατικών εταιρειών στα δεδοµένα της τότε εποχής µέσα
στα πλαίσια του πνεύµατος του συνεργατισµού, συµπλήρωσε και διαµόρφωσε
τις συνεργατικές Αρχές του 1937 ως εξής: 

1. Η ιδιότητα του µέλους µιας συνεργατικής εταιρείας πρέπει να αποκτάται εθε-
λοντικά χωρίς τεχνητούς περιορισµούς ή οποιεσδήποτε κοινωνικές, πολιτικές ή
θρησκευτικές διακρίσεις, από όλα τα πρόσωπα που µπορούν να χρησιµοποιή-
σουν τις υπηρεσίες της και είναι πρόθυµα να αποδεχθούν τις ευθύνες που απορ-
ρέουν από την ιδιότητα του µέλους.  
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2. Οι συνεργατικές εταιρείες είναι δηµοκρατικές οργανώσεις. Η διαχείριση των
υποθέσεων τους πρέπει να γίνεται από πρόσωπα που εκλέγονται ή που διορίζο-
νται µε έναν τρόπο που συµφωνείται από τα µέλη.  Τα µέλη των συνεργατικών
εταιρειών πρέπει να απολαµβάνουν ίσων εκλογικών δικαιωµάτων (ένα µέλος,
µία ψήφος) και να συµµετέχουν στις αποφάσεις που τους επηρεάζουν.  

3. Το κεφάλαιο πρέπει να λαµβάνει ως µερίδιο ένα αυστηρά περιορισµένο ποσο-
στό επιτοκίου.  

4. Tα πλεονάσµατα ή οι αποταµιεύσεις, που ενδεχοµένως να δηµιουργηθούν
από τις εργασίες µιας εταιρείας, ανήκουν στα µέλη εκείνης της εταιρείας και
πρέπει να διανέµονται µε τέτοιο τρόπο που δεν θα επιτρέπει τη δυσµενή διάκρι-
ση µεταξύ των µελών.  

Αυτό µπορεί να γίνει µε απόφαση των µελών αφού ληφθούν υπόψη:

(α) Η προσφορά εκάστου µέλους στην ανάπτυξη της εταιρείας.

(β) Οι κοινές υπηρεσίες που πρόσφερε η εταιρεία στα µέλη.

(γ) Το ύψος των συναλλαγών που κάθε µέλος είχε µε την εταιρεία.

5. Όλες οι συνεργατικές εταιρείες πρέπει να λαµβάνουν µέτρα για την εκπαί-
δευση των µελών, των διευθυντών, των υπαλλήλων τους και ευρύτερα του κοι-
νού, στις αρχές και τις τεχνικές του συνεργατισµού, της  οικονοµίας και της
δηµοκρατίας. 

6. Όλες οι συνεργατικές εταιρείες, προκειµένου να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα
συµφέροντα των µελών τους, πρέπει να συνεργάζονται ενεργά µε κάθε πρακτι-
κό τρόπο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι συνεργατικές Αρχές σε αυτή τη µορφή ίσχυσαν µέχρι το 1995. Το 1995 οι
συνεργατικές Αρχές τροποποιήθηκαν και συµπεριλήφθηκαν στη “∆ήλωση
Συνεργατικής Ταυτότητας” που υιοθέτησε το Συνέδριο της ∆ιεθνούς Συνεταιρι-
στικής Ένωσης που έγινε στο Μάντσεστερ του Ηνωµένου Βασιλείου.

ΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (VALUES)

Οι συνεργατικές Αξίες και οι συνεργατικές Αρχές, όπως καθορίζονται στο κατα-
στατικό της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης,  συνθέτουν τη συνεργατική ταυ-
τότητα που πρέπει να έχει κάθε συνεργατική εταιρεία. Κατά συνέπεια η µη τήρη-
ση των συνεργατικών Αξιών ή η µη εφαρµογή των συνεργατικών Αρχών από ένα
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συνεργατικό ίδρυµα οδηγεί σε σοβαρά ελλείµµατα και δηµιουργεί αποστάσεις
µεταξύ της συνεργατικής θεωρίας και της πρακτικής που εφαρµόζει.

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης,

“Οι συνεργατικές εταιρείες βασίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της
αυτοευθύνης, της δηµοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της
αλληλεγγύης. Σύµφωνα µε τη συνεργατική παράδοση, τα µέλη των συνερ-
γατικών εταιρειών πιστεύουν στις ηθικές αξίες της εντιµότητας, της ειλι-
κρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της µέριµνας για τους άλλους.” 

Οι συνεργατικές Αξίες βρίσκονται
πάντοτε στην επικαιρότητα και
έχουν διαχρονικό χαρακτήρα. Στην
πραγµατικότητα επεκτείνονται
πέρα από τα όρια της συνεργατικής
πρακτικής και προσδιορίζουν το
κοινωνικό “ιδεώδες” που επιδιώκε-
ται από τις σύγχρονες κοινωνίες.
Τα συνεργατικά κινήµατα των δια-
φόρων χωρών, που θεµελιώθηκαν
και λειτούργησαν βασιζόµενα σε
αυτές τις αξίες, πέτυχαν απόλυτα
στους στόχους που έθεσαν.

Οι συνεργατικές Αξίες καλύπτουν
όλο το συνεργατικό οικοδόµηµα.
Προσδιορίζουν πρώτα την αυτο-
βοήθεια και την αυτοευθύνη ως
τις µεθόδους εξασφάλισης και
σωστής διαχείρισης των µέσων
που απαιτούνται για την επιτέλε-
ση του έργου των συνεργατικών
εταιρειών. Καθορίζουν ακολού-
θως τις µεθοδολογίες λειτουργίας
και προσέγγισης των µελών τους,
που είναι η δηµοκρατία, η ισονοµία, η ισότητα και η αλληλεγγύη.

Παράλληλα, προσδιορίζονται οι ηθικές αξίες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη
συµπεριφορά των µελών. Οι αξίες αυτές, που είναι η εντιµότητα, η ειλικρίνεια,
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η κοινωνική ευθύνη και η µέριµνα για τους άλλους, καλλιεργούνται µεταξύ των
µελών από τις ίδιες τις συνεργατικές εταιρείες. Ιστορικά παρατηρείται ότι η
καλλιέργεια των συνεργατικών Αξιών στα µέλη αποτελούσε ένα από τα πρώτα
καθήκοντα των συνεργατικών εταιρειών, οι οποίες διέθεταν σηµαντικό µέρος
των πλεονασµάτων τους για τη δηµιουργία των υποδοµών που απαιτούνταν για
το σκοπό αυτό. Σε πολλές µάλιστα περιπτώσεις οι κανονισµοί λειτουργίας ορι-
σµένων συνεργατικών εταιρειών περιλάµβαναν σχετική πρόνοια, η οποία πρό-
βλεπε ότι άτοµα µε χαµηλό ηθικό υπόβαθρο δεν µπορούσαν να αποκτήσουν την
ιδιότητα του µέλους.   

ΙΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (PRINCIPLES)

Οι συνεργατικές Αρχές δίδουν τις κατευθύνσεις µε τις οποίες οι συνεργατικές
εταιρείες εφαρµόζουν στην πράξη τις συνεργατικές Αξίες. Οι συνεργατικές
Αρχές, όπως ήδη αναφέρθηκε, διατυπώθηκαν το 1844 από τους “∆ίκαιους Σκα-
πανείς” του Rochdale του Ηνωµένου Βασιλείου που βασίσθηκαν στις ιδέες του
Robert Owen. Οι Αρχές αυτές διαδόθηκαν γρήγορα σε ολόκληρο τον κόσµο και
παρέµειναν σχεδόν αναλλοίωτες µέχρι σήµερα. Οι περιορισµένες µεταβολές
στο περιεχόµενο τους, που έκτοτε µεσολάβησαν, οφείλονται στη διαφοροποίη-
ση των συνθηκών της αγοράς και των κανόνων λειτουργίας της. 

Για παράδειγµα, οι σκαπανείς του Rochdale υιοθέτησαν την Αρχή της πώλησης
αγαθών µόνο τοις µετρητοίς, η οποία ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να ισχύσει
σήµερα. Οι περισσότερες όµως και οι βασικότερες συνεργατικές Αρχές, που
διατυπώθηκαν το 1844 ισχύουν και εφαρµόζονται στα σύγχρονα συνεργατικά
κινήµατα µε πολύ καλά αποτελέσµατα.

ΙΙΙ.α. ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: Εθελοντική και ανοικτή συµµετοχή

Οι συνεργατικές εταιρείες είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές
σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά να χρησιµοποιήσουν τις
υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν µε προθυµία τις ευθύνες των
µελών, χωρίς εθνικές, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές ή θρησκευ-
τικές διακρίσεις.

Σύµφωνα µε την Αρχή αυτή οι συνεργατικές εταιρείες είναι εθελοντικές οργα-
νώσεις, δηλαδή, τα άτοµα εγγράφονται ως µέλη, εκούσια και υπακούοντας µόνο
στη συνείδηση τους. Ουδείς, συµπεριλαµβανοµένου και του κράτους, έχει το
δικαίωµα να υποχρεώσει ένα άτοµο να γίνει µέλος σε µια συνεργατική εταιρεία
ή να τερµατίσει την ιδιότητα του µέλους την οποία κατέχει. Η διατήρηση της
ιδιότητας του µέλους σε χρονική διάρκεια είναι επίσης εκούσια. Το µέλος µιας
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συνεργατικής εταιρείας έχει τη δυνατό-
τητα, αν το επιθυµεί, να αποχωρήσει
στο χρόνο που το ίδιο θα επιλέξει, νοου-
µένου βέβαια ότι έχει τακτοποιήσει τις
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από
το θεσµικό πλαίσιο.

Τα άτοµα τα οποία εισέρχονται σε µια
συνεργατική εταιρεία είναι ικανά να
χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες που η
εταιρεία προσφέρει. Τούτο σηµαίνει ότι
έχουν κοινά οικονοµικά συµφέροντα
γιατί, όπως και πιο πάνω αναφέρθηκε, η
κύρια υπηρεσία που προσφέρει µια
συνεργατική εταιρεία στα µέλη της είναι
η εξυπηρέτηση των οικονοµικών τους
συµφερόντων. Παράλληλα, τα άτοµα
που ενδιαφέρονται να γίνουν µέλη απο-
δέχονται τις ευθύνες των µελών. Οι
ευθύνες των µελών καθορίζονται στη
σχετική νοµοθεσία και στους ειδικούς
κανονισµούς λειτουργίας (καταστατικό)
των συνεργατικών εταιρειών.

Η ελεύθερη είσοδος, η ελεύθερη αποχώρηση και η εξυπηρέτηση των µελών  γίνον-
ται χωρίς καµιά απολύτως διάκριση. Η εθνική καταγωγή του ατόµου, η κοινωνι-
κή του θέση, το φύλο του, οι πολιτικές του πεποιθήσεις και τα θρησκευτικά του
“πιστεύω” είναι στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά το ίδιο και δεν επηρεάζουν,
ούτε θετικά ούτε αρνητικά, τη µεταχείριση του από τη συνεργατική εταιρεία.

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το Σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
που επιβλήθηκε στον κυπριακό λαό από τους Βρετανούς το 1960, δεν σέβεται
την Αρχή αυτή. Με βάση το Σύνταγµα, το συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου δια-
χωρίζεται σε ελληνοκυπριακό και τουρκοκυπριακό και οι πολίτες εγγράφονται
ως µέλη στις αντίστοιχες συνεργατικές εταιρείες ανάλογα µε την εθνική κατα-
γωγή τους και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.      

ΙΙΙ.β. ∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ∆ηµοκρατικός έλεγχος των
µελών  

Οι συνεργατικές εταιρείες είναι δηµοκρατικές οργανώσεις, οι οποί-
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ες ελέγχονται από τα µέλη τους, τα οποία συµµετέχουν στη διαµόρ-
φωση της πολιτικής και στη λήψη των αποφάσεων τους. Οι άνδρες
και οι γυναίκες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αιρετοί αντι-
πρόσωποι είναι υπόλογοι στα µέλη. Πρωτίστως τα µέλη των συνερ-
γατικών εταιρειών έχουν ίσα εκλογικά δικαιώµατα (ένα µέλος, µία
ψήφος) και παράλληλα οι συνεργατικές εταιρείες είναι οργανωµένες
µε δηµοκρατικό τρόπο.

Σύµφωνα µε την Αρχή αυτή οι συνεργατικές εταιρείες είναι δηµοκρατικοί οργα-
νισµοί, δηλαδή, όλες οι εξουσίες της διοίκησης πηγάζουν από τα µέλη τους και
τα µέλη είναι όλα ίσα απέναντι στη διοίκηση έχοντας τα ίδια δικαιώµατα και τις
ίδιες υποχρεώσεις. Κυρίαρχο όργανο είναι η γενική συνέλευση στην οποία
έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλα τα µέλη. Η γενική συνέλευση συνέρχεται
τακτικά, συνήθως µια φορά κάθε έτος και έκτακτα όταν παρουσιαστούν σοβα-
ρά θέµατα τα οποία ξεφεύγουν των αρµοδιοτήτων της διοίκησης ή όταν τούτο
επιβάλλεται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Στις γενικές συνελεύσεις τα µέλη
ελέγχουν όλες τις πράξεις ή και τις παραλήψεις της διοίκησης και συµµετέχουν
στη διαµόρφωση της πολιτικής της συνεργατικής εταιρείας και στη λήψη των
διαφόρων σοβαρών αποφάσεων.

Πρακτικά ο έλεγχος της διοίκησης µιας συνεργατικής εταιρείας από τα µέλη
αφορά συνήθως την εφαρµογή του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου και των συνερ-
γατικών Αρχών, την οικονοµική και λογιστική διαχείριση της εταιρείας, τις
πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται για την ανάπτυξη της, την εφαρµογή των
αποφάσεων που λήφθηκαν σε προηγούµενες γενικές συνελεύσεις των µελών
κ.λπ. Στο συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου, η άσκηση του ελέγχου της διοίκη-
σης από τα µέλη είναι θεσµικά κατοχυρωµένη, µε πολλές σχετικές διατάξεις.
Κυρίως όµως εκφράζεται ευκρινέστερα στη διάταξη της νοµοθεσίας που καθο-
ρίζει, πολύ συγκεκριµένα, τα θέµατα που η διοίκηση είναι υποχρεωµένη να
θέσει για συζήτηση στις γενικές συνελεύσεις.  Σε αντίθεση µε τα άλλα νοµικά
πρόσωπα, που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι αποφάσεις στις γενι-
κές συνελεύσεις των συνεργατικών εταιρειών λαµβάνονται από την πλειοψηφία
των µελών τα οποία παρευρίσκονται, ανεξάρτητα από το ύψος του κεφαλαίου
µε το οποίο το κάθε µέλος συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο.  

Σύµφωνα µε την Αρχή αυτή, οι αιρετοί εκπρόσωποι µιας συνεργατικής εταιρεί-
ας είναι υπόλογοι στα µέλη και υπόκεινται στον άµεσο έλεγχο τους. Νοείται ότι
τα µη αιρετά µέλη της διοίκησης δε λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Υπόκεινται στον
έλεγχο των αιρετών οργάνων και λογοδοτούν σε αυτά. Τα µέλη, δηλαδή, ασκούν
έµµεσο έλεγχο στα µη αιρετά όργανα της διοίκησης µέσω των αιρετών οργάνων.
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Τα εκλογικά δικαιώµατα προβάλλονται µε ιδιαίτερη έµφαση στην Αρχή αυτή.
Τα µέλη, αναφέρεται, έχουν ίσα εκλογικά δικαιώµατα και διευκρινίζεται ότι το
κάθε µέλος έχει µια ψήφο. Με τον όρο εκλογικά δικαιώµατα νοούνται τα δικαι-
ώµατα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, που αποτελούν θεµελιώδη προϋπόθεση για
τη δηµοκρατική έκφραση µιας κοινωνικής οµάδας.  

α. Το δικαίωµα του εκλέγειν: Τα µέλη
έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν τα αιρετά
όργανα της διοίκησης της εταιρείας τους.
Το σηµαντικό είναι ότι το δικαίωµα αυτό
δεν µεταβάλλεται ανάλογα µε το ύψος του
µετοχικού κεφαλαίου που κατέχεται από το
κάθε µέλος όπως συµβαίνει στις εταιρείες
κεφαλαίου. Κάθε µέλος έχει µια ψήφο.
Αυτός ο κανόνας αναβαθµίζει την ανθρώ-
πινη υπόσταση του µέλους και τοποθετεί
τον άνθρωπο ψηλότερα από τον παράγοντα
κεφάλαιο.

β. Το δικαίωµα του εκλέγεσθαι: Κάθε
µέλος έχει το δικαίωµα να υποβάλει υπο-
ψηφιότητα και να διεκδικήσει θέση στα
αιρετά σώµατα της εταιρείας του. Το δικαί-
ωµα είναι καθολικό και αναφαίρετο. Η
σωστή άσκηση του µε στόχο την επιλογή
των αρίστων εξαρτάται αποκλειστικά από
τα µέλη. Γι’ αυτό τα µέλη πρέπει να είναι
σωστά διαπαιδαγωγηµένα και σωστά πλη-
ροφορηµένα για να είναι σε θέση να παίρ-
νουν και τις σωστές αποφάσεις. Η ανάγκη
της διαπαιδαγώγησης και της πληροφόρη-
σης των µελών ικανοποιείται µε την εφαρ-
µογή της πέµπτης συνεργατικής Αρχής, την
οποία θα αναλύσουµε στη συνέχεια. 

Εκλογικό σύστηµα: Η εφαρµογή της Αρχής που µελετούµε ανέδειξε ένα σοβα-
ρό ζήτηµα το οποίο πολλές φορές οδήγησε σε διχογνωµίες και έντονες συζητή-
σεις. Τέθηκε το θέµα της επιλογής του εκλογικού συστήµατος στα πλαίσια του
οποίου εκλέγονται τα αιρετά όργανα των συνεργατικών εταιρειών. Η διχογνω-
µία αυτή που απασχόλησε τα συνεργατικά κινήµατα πολλών χωρών έχει τις
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ρίζες της στα φιλοσοφικά ρεύµατα που αναπτύχθηκαν τον 19ο αιώνα στην
Ευρώπη για τη συνεργατική οργάνωση της κοινωνίας. Οι οπαδοί της ρεαλιστι-
κής σχολής τάχθηκαν υπέρ του ενιαίου ψηφοδελτίου. Οι οπαδοί της ουτοπιστι-
κής και της σοσιαλιστικής σχολής τάχθηκαν υπέρ του ενιαίου ψηφοδελτίου όταν
οι συνεργατικές εταιρείες λειτουργούν σε µια σοσιαλιστική κοινωνία και υπέρ
των πολλών ψηφοδελτίων όταν λειτουργούν στα πλαίσια µιας καπιταλιστικής
κοινωνίας. Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι οι απόψεις αυτές εξέφραζαν τα
δεδοµένα της εποχής εκείνης και τις τότε επικρατούσες κοινωνικοπολιτικές
αντιλήψεις. 

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

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

Στο κυπριακό συνεργατικό κίνηµα εφαρµόζεται το πλειοψηφικό σύστηµα µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Κατά καιρούς το θέµα αυτό συζητήθηκε ευρέως
στην κυπριακή κοινωνία και απασχόλησε επανειληµµένα τη Βουλή των Αντι-
προσώπων. Η κυριαρχούσα άποψη των συνεργατικών φορέων είναι η διατήρη-
ση της επιλογής του πλειοψηφικού συστήµατος, του οποίου η εφαρµογή για
πολλές δεκαετίες απέδωσε σηµαντικά και συνέβαλε στην πρόοδο και την ανά-
πτυξη των συνεργατικών ιδρυµάτων. 

ΙΙΙ.γ. ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: Οικονοµική συµµετοχή των µελών

Τα µέλη συµµετέχουν δίκαια στο κεφάλαιο της συνεργατικής τους
εταιρείας και στον έλεγχο του µε δηµοκρατικές µεθόδους. Μέρος,
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τουλάχιστον, αυτού του κεφαλαίου είναι συνήθως η κοινή περιου-
σία της συνεργατικής εταιρείας. Τα µέλη συνήθως λαµβάνουν
περιορισµένη αποζηµίωση για το κεφάλαιο το οποίο καταβάλλουν
ως προϋπόθεση της συµµετοχής τους. Τα µέλη διαθέτουν τα πλεο-
νάσµατα για όλους ή για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκο-
πούς: Για ανάπτυξη της συνεργατικής εταιρείας τους, πιθανόν µε τη
δηµιουργία αποθεµατικών, µέρος των οποίων τουλάχιστον θα πρέ-
πει να είναι αδιαίρετο.  Για την παραχώρηση ωφεληµάτων στα
µέλη, ανάλογα µε τις συναλλαγές που είχαν µε τη συνεργατική εται-
ρεία και για προώθηση άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται
από τα µέλη.

Το ύψος του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου κάθε συνεργατικής εταιρείας
καθορίζεται από τα µέλη, ανάλογα µε τις ανάγκες που επιβάλλει η σωστή επι-
τέλεση του ρόλου της. Η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο µιας συνεργατικής
εταιρείας αποτελεί προϋπόθεση για όλα τα άτοµα που επιθυµούν να γίνουν µέλη
της.  Το µετοχικό κεφάλαιο υποδιαιρείται σε µερίδες (µετοχές) οι οποίες έχουν
ίση χρηµατική αξία και δηµιουργούν τα ίδια ακριβώς δικαιώµατα στους κατό-
χους τους που είναι τα µέλη. Προνοµιούχες µετοχές ή µετοχές που υποτάσσουν
τον ανθρώπινο παράγοντα στον παράγοντα κεφάλαιο δεν υπάρχουν.     

Σύµφωνα µε την Αρχή αυτή, τα µέλη συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο κατά
τρόπο δίκαιο και ασκούν, µε δηµοκρατικές διαδικασίες, έλεγχο στη διαχείριση
του. Ο έλεγχος των µεθόδων διαχείρισης του κεφαλαίου γίνεται µέσα στα πλαί-
σια των γενικών συνελεύσεων στις οποίες οι εντεταλµένες ελεγκτικές υπηρεσίες
παρουσιάζουν τους ελεγµένους λογαριασµούς και τις συναφείς εκθέσεις.

Μέρος του µετοχικού κεφαλαίου ή και ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο αποτε-
λεί την περιουσία της εταιρείας και ανήκει από κοινού στα µέλη. Τα µέλη αµεί-
βονται για τη συµµετοχή τους στο µετοχικό κεφάλαιο µε χαµηλή, κατά κανόνα,
αποζηµίωση, ιδιαίτερα στις εταιρείες εκείνες που τα µέλη τους είναι όλα φυσι-
κά πρόσωπα. 

Είναι φυσιολογικό η συνεργατική δραστηριότητα να δηµιουργεί ορισµένα πλε-
ονάσµατα. Η εξουσία της διανοµής των πλεονασµάτων ανήκει στα ίδια τα µέλη.
Τα µέλη διανέµουν τα πλεονάσµατα για τους ακόλουθους σκοπούς:

α. Για τη δηµιουργία αποθεµατικών κεφαλαίων έτσι ώστε να διευρύνεται η
οικονοµική βάση της εταιρείας και να διασφαλίζονται η απρόσκοπτη λειτουργία
και τα αναπτυξιακά προγράµµατα της.
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β. Για την παραχώρηση ωφεληµάτων στα µέλη, ανάλογα µε τις συναλλαγές που
είχαν µε την εταιρεία κατά τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης που δηµιουρ-
γήθηκαν τα πλεονάσµατα.

γ. Για προώθηση άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα µέλη, όπως
είναι η χρηµατοδότηση κοινωφελών, φιλανθρωπικών και άλλων δραστηριοτή-
των.

Στο κυπριακό συνεργατικό κίνηµα όλα τα θέµατα που αφορούν το µετοχικό
κεφάλαιο ρυθµίζονται λεπτοµερώς από σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµο-
θεσίας. Υπάρχει µάλιστα πρόνοια η οποία απαγορεύει σε ένα µέλος να κατέχει
ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου πέραν του 20%, παρά το γεγονός ότι η αµοι-
βή του δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική, τουλάχιστον στις πρωτοβάθµιες συνεργα-
τικές εταιρείες. Η διάθεση των πλεονασµάτων γίνεται επίσης από τα µέλη µε
βάση τις σχετικές ρυθµίσεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, το οποίο δεν αφί-
σταται των πλαισίων που ορίζει αυτή η συνεργατική Αρχή.

ΙΙΙ.δ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: Αυτονοµία και ανεξαρτησία

Οι συνεργατικές εταιρείες είναι αυτόνοµες, αυτοβοηθούµενες οργα-
νώσεις, ελεγχόµενες από τα µέλη τους. Εάν θα συνάψουν συµφωνίες
µε άλλους οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων και των κυβερνήσε-
ων, ή εάν θα εξασφαλίσουν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές θα πρέ-
πει να το κάνουν µε όρους οι οποίοι διασφαλίζουν το δηµοκρατικό
έλεγχο που ασκείται από τα µέλη και συνάδουν µε τη συνεργατική
αυτονοµία τους.

Στην Αρχή αυτή διευκρινίζεται κατά τρόπο απόλυτο ότι οι συνεργατικές εται-
ρείες είναι οργανισµοί αυτόνοµοι που στηρίζονται στην αυτοβοήθεια  και ελέγ-
χονται από τα µέλη τους. Με την έννοια της αυτονοµίας νοείται ότι οι συνεργα-
τικές εταιρείες λειτουργούν µε βάση το δικό τους θεσµικό πλαίσιο, λαµβάνουν
αποφάσεις και υιοθετούν πολιτικές οι οποίες όµως δεν συγκρούονται µε τις πρό-
νοιες του θεσµικού πλαισίου και τις συνεργατικές Αρχές και λειτουργούν ανε-
ξάρτητα από τις επιδιώξεις οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου ή οποι-
ουδήποτε άλλου ξένου παράγοντα.

Παράλληλα, οι συνεργατικές εταιρείες στηρίζονται µόνο στην υλική και ηθική
βοήθεια των µελών τους. Τα µέλη συνεισφέρουν στο µετοχικό κεφάλαιο και
δηµιουργούν την αναγκαία οικονοµική βάση για τη λειτουργία της εταιρείας.
Αποφασίζουν τη δηµιουργία αποθεµατικών κεφαλαίων τα οποία ενισχύουν
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συνεχώς µε σηµαντικό µέρος των πλεονασµάτων που επιτυγχάνονται. Συνεργά-
ζονται στενά µε την εταιρεία τους και συµβάλλουν στη δηµιουργία των πλεο-
νασµάτων. Το µέλος, πολλές φορές, παραµερίζει το βραχυπρόθεσµο  ατοµικό
οικονοµικό του συµφέρον προς όφελος των συµφερόντων της ολότητας των
µελών και της εταιρείας του. Τα µέλη αναλαµβάνουν συχνά αλληλέγγυες ευθύ-
νες προσθέτοντας έτσι στη δύναµη και στην αξιοπιστία του οργανισµού τους και
γενικά συµπεριφέρονται κατά τρόπο που καθιστά, κατά κανόνα, αχρείαστη
οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια. Είναι δεδοµένο ότι όλες οι πράξεις της εται-
ρείας τελούν κάτω από το δηµοκρατικό έλεγχο των µελών για τον οποίο έγινε
εκτενέστερη αναφορά στη ανάλυση της δεύτερης συνεργατικής Αρχής.

Η Αρχή αυτή διασαφηνίζει, ταυτόχρονα, ότι σε περίπτωση που µια συνεργατι-
κή εταιρεία συνάψει συµφωνίες µε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένης σε αυτούς
και της κυβέρνησης, ή εξασφαλίσει κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, θα πρέπει
οι όροι που υπογράφονται να διασφαλίζουν την αυτονοµία και τον έλεγχο της
από τα µέλη.

ΙΙΙ.ε. ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: Εκπαίδευση, κατάρτιση
και πληροφόρηση

Οι συνεργατικές εταιρείες εξασφαλίζουν εκπαίδευση και κατάρτιση
για τα µέλη, τους αιρετούς αντιπροσώπους, τους διευθυντές και
τους υπαλλήλους τους, έτσι ώστε να µπορούν να συµµετέχουν ενερ-
γά στην ανάπτυξη των συνεργατικών εταιρειών τους. Ενηµερώνουν
το κοινό, ειδικότερα τη νέα γενιά και τους ηγέτες της κοινής γνώ-
µης, για τη φύση του συνεργατισµού και τα ωφελήµατα που προ-
σφέρει.

Ιστορικά το θέµα της εκπαίδευσης απασχόλησε πολύ σοβαρά τους πρώτους
συνεργατιστές οι οποίοι έθεσαν σε εφαρµογή τη συνεργατική φιλοσοφία. Οι
σκαπανείς του καταναλωτικού συνεταιρισµού του Rochdale στο Ηνωµένο
Βασίλειο και οι ιδρυτές της Συντροφίας των Αµπελακίων στην Ελλάδα για
παράδειγµα, ταυτόχρονα µε την ίδρυση των εταιρειών τους, αποφάσισαν να δια-
θέτουν µέρος των πλεονασµάτων για σκοπούς εκπαίδευσης των µελών και του
προσωπικού τους. Πρόσθετα, ίδρυσαν αναγνωστήρια  για διευκόλυνση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και βιβλιοθήκες µε εύκολη πρόσβαση για άντληση
γνώσης και πληροφόρησης.

Σύµφωνα µε τη Αρχή αυτή οι συνεργατικές εταιρείες εξασφαλίζουν εκπαίδευση
και κατάρτιση στα µέλη τους, στους αιρετούς αντιπροσώπους τους, στους διευ-
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θυντές και στους υπαλλή-
λους τους. Ο  στόχος της
εκπαίδευσης είναι η διεύ-
ρυνση των πνευµατικών
δυνατοτήτων των εκπαι-
δευοµένων, για να είναι σε
θέση να εφαρµόζουν τη
συνεργατική θεωρία και
να συµµετέχουν ενεργά
και αποτελεσµατικά στην
ανάπτυξη των συνεργατι-
κών εταιρειών τους. Η ίδια
Αρχή αποδίδει τη δέουσα
σηµασία στην ανάγκη της
διαφώτισης για τη φύση
του συνεργατισµού και τα
ωφελήµατα που προσφέρει. Η διαφώτιση στρέφεται προς την κοινωνία και ιδι-
αίτερα προς τη νέα γενιά και τους ηγέτες της κοινής γνώµης. 

Πρακτικά η Αρχή της εκπαίδευσης, κατάρτισης και πληροφόρησης υλοποιείται
από τις συνεργατικές εταιρείες µε διάφορους τρόπους όπως: µε τη χρηµατοδό-
τηση συνεργατικών σπουδών ή τη λειτουργία σχολών συνεργατικής εκπαίδευ-
σης, µε τη διοργάνωση σεµιναρίων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων συνερ-
γατικού περιεχοµένου, µε την έκδοση βιβλίων, εφηµερίδων, περιοδικών, αφι-
σών και άλλου έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού, µε την αξιοποίηση των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης για την προβολή  θέσεων σε επίκαιρα συνεργατικά θέµα-
τα, τη δηµοσίευση άρθρων, αναλύσεων και πληροφοριών που σχετίζονται µε τις
συνεργατικές εταιρείες κ.α.

Στην Κύπρο οι συνεργατικές εταιρείες συµπεριλαµβάνουν στους ειδικούς κανο-
νισµούς λειτουργίας τους πρόνοια µε την οποία τους δίνεται η δυνατότητα να
χρησιµοποιούν µέρος των πλεονασµάτων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αρµό-
διος φορέας για τη  γενικότερη πληροφόρηση της κοινωνίας και τη διοργάνωση
εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι η Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία.

ΙΙΙ.στ. ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: Συνεργασία µεταξύ των
συνεργατικών εταιρειών

Οι συνεργατικές εταιρείες εξυπηρετούν τα µέλη τους περισσότερο
αποτελεσµατικά και ενδυναµώνουν το συνεργατικό κίνηµα συνερ-
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γαζόµενες µεταξύ τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο.

Η Αρχή αυτή καθορίζει τη συνεργασία µεταξύ των συνεργατικών ιδρυµάτων σε
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ως παράγοντα αποτελεσµατι-
κής εξυπηρέτησης των µελών και ενδυνάµωσης του συνεργατικού κινήµατος.
Όπως τα µέλη κάθε πρωτοβάθµιας συνεργατικής εταιρείας συνεργάζονται µετα-
ξύ τους µε στόχο την προώθηση των κοινών συµφερόντων τους, έτσι και τα
συνεργατικά ιδρύµατα επιβάλλεται να προωθούν τη συνεργασία µεταξύ τους,
τόσο για την ενίσχυση του συνεργατικού κινήµατος γενικά, όσο και για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των ιδίων και των µελών τους.

Εµπειρικά αποδεικνύεται ότι η συνεργασία µεταξύ συνεργατικών εταιρειών που
διεξάγουν συµπληρωµατικές εργασίες είναι ευκολότερη, παρά η συνεργασία
µεταξύ εταιρειών που έχουν το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας. Για παράδειγ-
µα, η συνεργασία είναι ευκολότερη µεταξύ µιας πιστωτικής εταιρείας που χρη-
µατοδοτεί τη γεωργική παραγωγή και των εταιρειών που αναλαµβάνουν να
εµπορευθούν ή να µεταποιήσουν τα γεωργικά προϊόντα. Στην προκείµενη περί-
πτωση ο στόχος είναι η εξυπηρέτηση του αγρότη και είναι κοινός. 

Αντίθετα, η συνεργασία µιας πιστωτικής εταιρείας µε άλλες πιστωτικές εταιρεί-
ες που ασκούν τις ίδιες δραστηριότητες είναι δυσκολότερη. Τούτο οφείλεται
κυρίως στον ανταγωνισµό που αναπτύσσεται µεταξύ τους, ο οποίος τείνει πολ-
λές φορές να λειτουργήσει σε βάρος της ευγενούς άµιλλας και  να επισκιάσει τη
συνεργατική αλληλεγγύη. Η γενεσιουργός αιτία είναι προφανής. Τα οικονοµικά
συµφέροντα των µελών της κάθε συνεργατικής εταιρείας δεν συµπίπτουν µε τα
οικονοµικά συµφέροντα των µελών των άλλων εταιρειών, που ασκούν την ίδια
δραστηριότητα.

Ανεξάρτητα όµως από τις δυσκολίες που αναφύονται, µε βάση αυτή τη συνερ-
γατική Αρχή, η συνεργασία µεταξύ των συνεργατικών ιδρυµάτων επιβάλλεται
να είναι στενή, συνεχής και ειλικρινής. Τα θετικά αποτελέσµατα της συνεργα-
σίας είναι πολλά και ποικίλα. Αντιµετωπίζονται κοινά προβλήµατα, ανταλλάσ-
σονται εµπειρίες, προωθείται η καλύτερη εξυπηρέτηση των µελών, αλληλοσυ-
µπληρώνονται τα συστήµατα λειτουργίας, επιτυγχάνεται ευκολότερα ο εκσυγ-
χρονισµός και η προσαρµογή σε νέα δεδοµένα, η φωνή του συνεργατικού κινή-
µατος και των οργάνων του γίνεται περισσότερο αποτελεσµατική κ.λπ.

Στην Κύπρο, το συνεργατικό κίνηµα διέρχεται µια δύσκολη φάση. Η ένταξη της
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υποχρεώσεις που ανέλαβε, επιβάλλουν
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στενή συνεργασία µεταξύ των συνεργατικών εταιρειών. Η πλήρης  εναρµόνιση
του κινήµατος µε το “ευρωπαϊκό κεκτηµένο” και η επιτυχής αντιµετώπιση του
απαιτητικού ευρωπαϊκού περιβάλλοντος σε πρακτικό επίπεδο προϋποθέτουν
την αγαστή συνεργασία όλων των συνεργατικών δυνάµεων. 

Θεσµοθετηµένα πεδία συνεργασίας υπάρχουν ήδη πολλά. Είναι η Παγκύπρια
Συνεργατική Συνοµοσπονδία, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, ο “κεντρικός
φορέας” που αναµένεται να λειτουργήσει σύντοµα, όλες οι δευτεροβάθµιες και
τριτοβάθµιες συνεργατικές εταιρείες και άλλα.     

ΙΙΙ.ζ. ΕΒ∆ΟΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: Κοινωνικό ενδιαφέρον

Οι συνεργατικές εταιρείες εργάζονται για σταθερή ανάπτυξη των
κοινωνιών τους εφαρµόζοντας την πολιτική που αποφασίζεται από
τα µέλη τους.

Παρά το γεγονός ότι οι συνεργατικές εταιρείες έχουν στο επίκεντρο του ενδια-
φέροντος τους την εξυπηρέτηση του ατόµου, εργάζονται παράλληλα για την
ανάπτυξη της κοινωνίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η πολιτι-
κή που εφαρµόζεται πηγάζει από τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας και απο-
φασίζεται από τα µέλη. Οι βασικότεροι άξονες της συνεργατικής κοινωνικής
πολιτικής, µε την ευρύτερη έννοια του όρου, είναι η αύξηση του εθνικού προϊ-
όντος, η αναδιανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου, η περιφερειακή ανά-
πτυξη και η προώθηση προγραµµάτων κοινωνικού χαρακτήρα.  

α. Αύξηση του εθνικού προϊόντος: Οι συνεργατικές εταιρείες, µε την οικονο-
µική δραστηριότητα που αναπτύσσουν, συµβάλλουν στην αύξηση του εθνικού
προϊόντος και στη βελτίωση των άλλων οικονοµικών δεικτών της χώρας.  Για
παράδειγµα, η χρηµατοδότηση της γεωργίας συµβάλλει στην αύξηση της γεωρ-
γικής παραγωγής, η διάθεση των αγροτικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερι-
κού στη βελτίωση του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών και του ισοζυγίου
πληρωµών, η απασχόληση εργατικού δυναµικού στη µείωση της ανεργίας, η
συνεργατική παρέµβαση στον καταναλωτικό τοµέα στη συγκράτηση των τιµών
και συνεπώς στη µείωση του ρυθµού αύξησης του πληθωρισµού κ.λπ.   

β. Αναδιανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου: Τα κέρδη των ιδιωτικών
επιχειρήσεων διανέµονται στους µετόχους, ανάλογα µε το ποσό που επενδύουν
στην επιχείρηση, οι οποίοι συνήθως, είναι αριθµητικά ελάχιστοι. Στις συνεργα-
τικές εταιρείες τα πλεονάσµατα που πραγµατοποιούνται επιστρέφονται στα
µέλη, είτε µε τη µορφή χρηµάτων, είτε µε τη µορφή άλλων ωφεληµάτων, ανά-
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λογα µε το µέγεθος της συνεργασίας τους µε αυτές. Παράλληλα, οι συνεργατι-
κές εταιρείες ανακόπτουν τις µονοπωλιακές ή µονοψωνιακές τάσεις που ανα-
πτύσσονται στην αγορά ακόµα και σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού. Επί-
σης, οι συνεργατικές εταιρείες διαθέτουν τα χρηµατικά µέσα που έχουν στη διά-
θεση τους για την ικανοποίηση των αναγκών των µελών τους χωρίς καµιά διά-
κριση. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση των εισοδηµάτων των µελών και
κυρίως εκείνων µε τη χαµηλότερη οικονοµική επιφάνεια.   

γ. Περιφερειακή ανάπτυξη: Η συµβολή των συνεργατικών κινηµάτων στην
περιφερειακή ανάπτυξη είναι µεγάλης σηµασίας.  Η ιδιωτική επιχείρηση επιλέ-
γει τον τόπο δραστηριότητας της µε µόνο κριτήριο την απόδοση των επενδύσε-
ων στις οποίες θα προβεί. Συνεπώς, η εγκατάσταση στην περιφέρεια είναι συνή-
θως αντιοικονοµική για τις ίδιες. Οι συνεργατικές εταιρείες αντίθετα ιδρύονται
τοπικά για να εξυπηρετήσουν τα µέλη τους, ή επιλέγουν τον τόπο εγκατάστασης
τους µε κριτήριο το οικονοµικό συµφέρον των µελών τους. Οι συνεργατικές
εταιρείες έχουν από τη φύση τους τοπικό χαρακτήρα. Αναζητούν ευκαιρίες επέν-
δυσης µόνο στη περιοχή τους και όχι σε όλη  τη χώρα ή στο εξωτερικό. Κατά
συνέπεια, τα κεφάλαια τους επενδύονται στην περιφέρεια και συµβάλλουν έτσι
στην τοπική ανάπτυξη. Ορθά έχει διαπιστωθεί ότι οι συνεργατικές εταιρείες
αποτελούν τους οικονοµικούς και κοινωνικούς πνεύµονες της υπαίθρου.

δ. Προώθηση προγραµµάτων κοινωνικού χαρακτήρα: Οι συνεργατικές εται-
ρείες υιοθετούν προτάσεις των µελών τους ή εγκρίνουν πρωτοβουλίες της διοί-
κησης, οι οποίες έχουν έντονα κοινωνικό χαρακτήρα µε τη στενότερη έννοια του
όρου. Η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτή-
των, η στήριξη του αθλητισµού, η καλλιέργεια των ηθικών αξιών στη νέα γενιά,
η συµπαράσταση στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, η οικονοµική και ηθική
ενίσχυση αναξιοπαθούντων ατόµων κ.λπ. είναι µερικές από τις κατευθύνσεις
της συνεργατικής κοινωνικής δραστηριότητας. 

ΙV. Η ΤΡΙΠΛΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Από τις συνεργατικές Αρχές απορρέει η τριπλή ιδιότητα του µέλους µιας συνερ-
γατικής εταιρείας. Πρώτον, το µέλος έχει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη υπό την
έννοια ότι συµµετέχει υποχρεωτικά στο µετοχικό κεφάλαιο της συνεργατικής
εταιρείας. ∆εύτερον, το µέλος είναι το άτοµο που έχει την αρµοδιότητα να ασκεί
έλεγχο στη διοίκηση και να εγκρίνει ή να απορρίπτει τις πράξεις της και τρίτον,
το µέλος είναι το άτοµο το οποίο χρησιµοποιεί την εταιρεία ως πελάτης. Επι-
γραµµατικά µπορεί να λεχθεί ότι το µέλος συγκεντρώνει ταυτόχρονα την ιδιό-
τητα του ιδιοκτήτη, του πελάτη και του ελέγχοντος–διευθύνοντος προσώπου.     
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Στις εταιρείες κεφαλαίου η σχέση είναι διαφορετική. Στις µεγάλες εταιρείες η
ιδιότητα  του ιδιοκτήτη υπό την έννοια του µετόχου, η ιδιότητα του πελάτη και
η ιδιότητα του ελέγχοντος ατόµου δεν συµπίπτουν κατά κανόνα ή εάν συµπί-
πτουν δεν αποτελούν στοιχείο που µπορεί να επηρεάσει την εταιρική δραστη-
ριότητα. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι µέτοχοι των µεγάλων εταιρειών
αναµένουν απλώς την απόδοση του κεφαλαίου που επένδυσαν και συνήθως δεν
έχουν καµία αρµοδιότητα στα εταιρικά δρώµενα.

Στις µεσαίες και µικρές εταιρείες κεφαλαίου οι ιδιότητες του ιδιοκτήτη και του
ελέγχοντος προσώπου συµπίπτουν στα ίδια άτοµα, αλλά το πελατολόγιο της επι-
χείρησης αντλείται από το ευρύτερο κοινό.      

V. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η εφαρµογή των συνεργατικών Αξιών και των συνεργατικών Αρχών δεν αφορά
µόνο τις συνεργατικές εταιρείες. Αφορά παράλληλα και τα µέλη των συνεργα-
τικών εταιρειών. Ο συνεργατισµός δεν αποτελεί µονόδροµο ούτε έχει µονοδιά-
στατο χαρακτήρα. Οι συνεργατικές εταιρείες και τα µέλη τους λειτουργούν ως
συγκοινωνούντα δοχεία. Αµφότεροι δίνουν και παίρνουν. Οι συνεργατικές εται-
ρείες αντλούν τη δύναµη τους από τα µέλη και επιστρέφουν σε αυτά αγαθά και
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υπηρεσίες. Τα µέλη στηρίζουν θεωρητικά και έµπρακτα την  εταιρεία τους και
απολαµβάνουν τα ωφελήµατα που τους προσφέρει.  

Συνοπτικά η συµπεριφορά των µελών πρέπει να διέπεται από τα ακόλουθα βασι-
κά χαρακτηριστικά.

α. Κατανόηση της σχέσης αµοιβαιότητας µέλους και συνεργατικής εταιρεί-
ας: Έχει παρατηρηθεί ότι στα αρχικά στάδια της ίδρυσης ενός συνεργατικού
οργανισµού, το ενδιαφέρον των µελών είναι αυξηµένο και βρίσκεται σε ικανο-
ποιητικά επίπεδα. Σταδιακά το ενδιαφέρον µειώνεται και η σχέση µέλους και
συνεργατικής εταιρείας καθίσταται ετεροβαρής. Η αµοιβαιότητα που πρέπει να
κυριαρχεί στις σχέσεις µέλους και εταιρείας εξασθενίζει. Ανεξάρτητα από τους
λόγους που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση, τα µέλη, για το δικό τους συµφέ-
ρον, δεν πρέπει να ξεχνούν ότι για να πάρουν τα µέγιστα πρέπει να δώσουν τα
ελάχιστα. Η αµοιβαιότητα στις σχέσεις µέλους και συνεργατικής εταιρείας είναι
κρίσιµης σηµασίας και τούτο πρέπει να γίνεται πλήρως κατανοητό από όλους.
Ιδιαίτερα πρέπει να γίνεται κατανοητό από τα µέλη.

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

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

δ. Επιλογή των αρίστων στα αιρετά διοικητικά όργανα: Η επιλογή των αρί-
στων στα αιρετά διοικητικά όργανα µιας συνεργατικής εταιρείας διασφαλίζει τη
χρηστή διοίκηση και την πρόοδο της προς όφελος του συνόλου των µελών.
Συνεπώς, το κάθε µέλος κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος του έχει
καθήκον να συµπεριφέρεται µε ευθυκρισία και µακριά από οποιαδήποτε επιρ-
ροή ή σκοπιµότητα που είναι ξένη προς τα καλώς νοούµενα συµφέροντα της
εταιρείας και των µελών.
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ε. Συλλογικό πνεύµα και σεβασµός της αντίθετης άποψης: Το µέλος, κατά
την άσκηση της συνεργατικής δραστηριότητας του, πρέπει να συµπεριφέρεται
µε πνεύµα συνεργασίας και να προωθεί έµπρακτα τη συλλογική δράση. Ο σεβα-
σµός της αντίθετης άποψης και ο προβληµατισµός στο περιεχόµενο της, συνι-
στά αξιοποίηση του πνευµατικού πλούτου των µελών και λειτουργεί προς όφε-
λος όλων. Οι εγωιστικές τάσεις και ο ατοµικισµός πρέπει να παραµερίζονται και
σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να κυριαρχούν στη συνεργατική δράση των
µελών.

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

ζ. Οικονοµικές θυσίες: Τα µέλη των συνεργατικών εταιρειών έχουν υποχρέω-
ση να συνεισφέρουν οικονοµικά στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας τους όταν
τούτο είναι αναγκαίο. Ιδιαίτερα όταν η συνεργατική εταιρεία διανύει τα πρώτα
στάδια της ζωής της, που οι ανάγκες εξεύρεσης χρηµατικών κεφαλαίων είναι
πιεστικές. Επίσης, τα µέλη πρέπει να είναι πρόθυµα να προσφέρουν δωρεάν
εργασία όταν οι ανάγκες το απαιτούν. Οι οικονοµικές θυσίες των µελών, δια-
σφαλίζουν την οµαλή λειτουργία της εταιρείας τους και την καθιστούν ικανή να
τους επιστρέψει  στο πολλαπλάσιο όσα της πρόσφεραν. 
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∆· ˙Ò· ‹Ù·Ó Ù· ‚·ÛÈÎ¿ Ì¤Û· ÌÂ Ù· ÔÔ›· Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÁÂˆÚÁfi˜ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÓÂ ÙÈ˜ ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÔ˘ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∏ ÂÚÁ·Û›· ‹Ù·Ó
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Α. Η Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ίδρυση του συνεργατικού κινήµατος της
Κύπρου ήταν η πιο ουσιαστική αντίδραση της
κοινωνίας ενάντια στην οικονοµική και κοινω-
νική καταπίεση του ατόµου και κυρίως ενάντια
στο φαινόµενο της τοκογλυφίας. Η µακρόχρο-
νη παραµονή της Κύπρου κάτω από το ζυγό της

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και ο σκοταδισµός που επιβλήθηκε στο νησί, επέ-
φεραν ιδιαίτερα σκληρές επιπτώσεις στην κυπριακή κοινωνία. Το κοινωνικό
σύστηµα, που επιβλήθηκε στο λαό της Κύπρου, ανέκοπτε κάθε φιλοπρόοδη
προσπάθεια και αναχαίτιζε κάθε ατοµική πρωτοβουλία.

Οι Κύπριοι, που αιώνες πριν,
ανέπτυξαν σπουδαίους πολιτι-
σµούς, παραδόθηκαν στη
µοίρα τους και έγιναν αντικεί-
µενα εκµετάλλευσης των
κατακτητών. Η αγγλική αποι-
κιοκρατία που διαδέχθηκε την
Οθωµανική Αυτοκρατορία δεν
διαφοροποίησε τα δεδοµένα.
Μέσα σε αυτές τις δύσκολες
συνθήκες τέθηκε σε εφαρµογή
ο συνεργατικός θεσµός στις αρχές του εικοστού αιώνα.

Ι.Η Βρετανική κυριαρχία και η κοινωνική πραγµατικότητα  

Στις 12 Ιουλίου του 1878, όταν η Αγγλοκρατία διαδέχθηκε την οθωµανική
κυριαρχία που κράτησε τρεις ολόκληρους αιώνες, η Κύπρος έφερε τα χαρακτη-
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ριστικά µιας καθυστερηµένης χώρας.  Οι περιορισµένες µεταρρυθµίσεις που
εισήγαγαν οι Βρετανοί  δεν ήταν αρκετές για να αναζωογονήσουν την ύπαιθρο,
να εξυγιάνουν τις κοινωνικοοικονοµικές σχέσεις, να βελτιώσουν τους επικρα-
τούντες θεσµούς και να οδηγήσουν τους κατοίκους στην ευηµερία και στην κοι-
νωνική πρόοδο. 

Ο σηµαντικότερος παράγοντας που εµπόδιζε την οικονοµική ανάπτυξη ήταν οι
αυξηµένοι φόροι που οι νέοι κατακτητές επέβαλλαν στους Κυπρίους. Σκοπός
της βαριάς φορολογίας ήταν η εξασφάλιση του “φόρου υποτελείας” που οι
Άγγλοι ήταν υποχρεωµένοι να καταβάλλουν στην Τουρκία σύµφωνα µε τη σχε-
τική συνθήκη που υπέγραψαν µε τους Τούρκους το 1878. Ο “φόρος υποτελείας”
ανερχόταν σε 92.800 λίρες ετησίως, που για τα δεδοµένα της εποχής εκείνης, το
ποσό αυτό ήταν τεράστιο και βρισκόταν έξω από τις οικονοµικές δυνατότητες
των Κυπρίων. Έτσι, ενώ συνέχισαν να ισχύουν αρκετές από τις φορολογικές
επιβαρύνσεις που επέβαλλε η Oθωµανική Aυτοκρατορία όπως η δεκάτη, ο κτη-
µατικός φόρος, ο στρατιωτικός φόρος, ο επαγγελµατικός φόρος κ.λπ. προστέ-
θηκαν και άλλες φορολογίες για να µπορούν οι Άγγλοι να ανταποκρίνονται στις
συµβατικές υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντι στην Τουρκία. 

Κατά την περίοδο αυτή, η βασική ασχολία των κατοίκων ήταν η γεωργία, η
οποία διεξαγόταν µε πρωτόγονα µέσα και πανάρχαιες µεθόδους και συµπληρω-
µατικά  η κτηνοτροφία.  Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων διέθετε πολύ
µικρούς κλήρους, οι οποίοι επέφεραν στους κατόχους τους πενιχρά εισοδηµατι-
κά αποτελέσµατα. Η κατάστα-
ση επιδεινωνόταν όταν οι κλι-
µατολογικές συνθήκες δεν
ήταν ευνοϊκές. Οι φτωχοί
αγρότες ήταν υποχρεωµένοι
τότε να προσφεύγουν στους
τοκογλύφους και τους εµπο-
ροπαντοπώλες της εποχής
εκείνης.  Το φαινόµενο της
αναγκαστικής πώλησης
γαιών, σπιτιών και ζώων για
εξόφληση δανείων ήταν συνη-
θισµένο. 

Ο πλούτος του τόπου, τόσο σε
κεφάλαια, όσο και σε γεωργι-
κούς κλήρους, ήταν συσσω-
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ρευµένος σε µικρό αριθµό ατόµων, τα οποία διαδραµάτιζαν το ρόλο του δανει-
στή-τοκογλύφου και το ρόλο του εµπόρου.  Οι τοκογλύφοι και οι έµποροι ποδη-
γετούσαν την οικονοµική και κοινωνική ζωή του τόπου, ενώ οι περισσότεροι
γεωργοί µετατρέπονταν  σε “γεωργικούς εργάτες”, δηλαδή, εργάτες που εργά-
ζονταν στα κτήµατα των µεγαλοϊδιοκτητών. Οι συνθήκες εργασίας των γεωργι-
κών εργατών ήταν επαχθείς και η αµοιβή τους αρνητικά δυσανάλογη σε σχέση
µε την εργασία που πρόσφεραν. Στα τέλη του 19ου αιώνα παρουσιάσθηκε περιο-
ρισµένη ανάπτυξη στον τοµέα της βιοτεχνίας και κυρίως στην υφαντουργία, στη
χαλκουργία, στην κατασκευή οικιακών ειδών και στην υποδηµατοποιία. Οι
δοµές όµως και οι µηχανισµοί του κοινωνικού συστήµατος δεν επέτρεπαν τη
διαφοροποίηση της θέσης των γεωργών και των γεωργικών εργατών.

Η είσοδος της Κύπρου στον εικοστό αιώνα ουδόλως διαφοροποίησε τις επικρα-
τούσες συνθήκες. Η οικονοµική κατάσταση των γεωργών, που ξεπερνούσαν το
80% του πληθυσµού, παρέµεινε άθλια και η κοινωνική τους θέση έντονα υπο-
βαθµισµένη. Το τοκογλυφικό σύστηµα δανειοδότησης των γεωργών, στα πλαί-
σια του οποίου ο δανειστής εκµεταλλευόταν στυγνά και παράνοµα το δανειο-
λήπτη, άκµασε ακόµα περισσότερο και εφαρµόσθηκε για αρκετές ακόµα δεκα-
ετίες. Ο Κύπριος γεωργός ήταν κατά κανόνα, φτωχός και χρεωµένος για διάφο-
ρους λόγους, οι κυριότεροι από τους οποίους ήταν οι ακόλουθοι:

● Το αγροτικό εισόδηµα ήταν απόλυτα εξαρτηµένο από τις καιρικές
συνθήκες και συνήθως επηρεαζόταν αρνητικά από τις ανοµβρίες, που
σε πολλές περιπτώσεις ήταν παρατεταµένες και καταστροφικές.

● Οι συχνές διακυµάνσεις των τιµών των αγροτικών προϊόντων συνή-
θως έπλητταν την οικονοµική θέση των γεωργών γιατί οι ίδιοι, ούτε τις
στοιχειώδεις γνώσεις διέθεταν, ούτε τις οικονοµικές δυνατότητες είχαν,
για να τις χειρισθούν προς όφελος τους.

● Οι πολύ µικροί κλήροι των γεωργών και η µεγάλη διασπορά τους δεν
επέτρεπαν τη συστηµατική αξιοποίηση τους στις δύσκολες κυρίως
περιόδους. 

● Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και ο αναλφαβητισµός που κυριαρ-
χούσε, κρατούσαν τους γεωργούς προσκολληµένους σε πρωτόγονες και
µη αποδοτικές καλλιεργητικές µεθόδους. Παράλληλα τους καθιστού-
σαν αδύναµους να περιφρουρήσουν το πενιχρό εισόδηµα που εξασφά-
λιζαν και να το αξιοποιήσουν µε τον επωφελέστερο για τους ίδιους
τρόπο.
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Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο γεωργός ήταν συχνά υποχρεωµένος να συνάπτει
δάνεια  για να συντηρήσει την οικογένεια του, να συνεχίσει την καλλιέργεια των
αγρών του και να εξασφαλίσει την απαιτούµενη τροφή για τα ζώα του. Η µόνη
πηγή χρηµατοδότησης που  υπήρχε ήταν οι τοκογλύφοι, στους οποίους ο αγρό-
της συχνά κατέφευγε. Οι τοκογλύφοι βρισκόµενοι σε θέση ισχύος, επέβαλλαν
στο δανειζόµενο τους όρους που επιθυµούσαν, οι οποίοι ήταν τόσο επαχθείς,
που κατά κανόνα, οδηγούσαν το δανειζόµενο στη χρεοκοπία και στην απώλεια
της περιουσίας του. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι, ενώ το επίσηµο δανει-
στικό επιτόκιο ήταν 12% επί του δανείου, ο πραγµατικός τόκος που εισέπρατ-
ταν οι τοκογλύφοι έφθανε µέχρι το 600%. Το τοκογλυφικό σύστηµα της εποχής
εκείνης, το οποίο ίσχυσε µέχρι και την πέµπτη δεκαετία περίπου του 20ου
αιώνα, ήταν προϊόν του ίδιου του κοινωνικού συστήµατος. Οι θεσµοί που
ίσχυαν µεταµόρφωναν τον άνθρωπο σε αδίστακτο τοκογλύφο και στυγνό εκµε-
ταλλευτή και καταπατητή κάθε δικαιώµατος του συνάνθρωπου του. 

ΙΙ. Εκδήλωση των πρώτων συνεργατικών προσπαθειών στην Κύπρο

Ενώ στις χώρες της Ευρώπης, κατά το δεύτερο ήµισυ του 19ου αιώνα, η συνερ-
γατική δραστηριότητα προσλάµβανε µεγάλες διαστάσεις, στην Κύπρο οι πρώ-
τες συνεργατικές κινήσεις εκδηλώθηκαν κατά την πρώτη δεκαετία του εικοστού
αιώνα. ∆ιάφορες δραστηριότητες συνεργατικής πρακτικής µε τη µορφή εθίµου,
εµφανίζονται βέβαια από αρχαιοτάτων χρόνων, αρκετές µάλιστα από τις οποίες
διατηρούνται ακόµα και σήµερα, κυρίως στις κοινότητες της υπαίθρου. Επίσης,
πολλά από τα ταµιευτήρια που λειτουργούσαν την εποχή εκείνη δεν ήταν εντε-
λώς ξένα µε τη συνεργατική φιλοσοφία.

Το 1904, ο τότε ∆ιευθυντής Γεωργίας, W. Bevan, δηµοσίευσε µια µελέτη, µε
τίτλο “Γεωργικές Τράπεζες”, στην οποία περιέγραφε τη δραστηριότητα των
αγροτικών τραπεζών που ιδρύθηκαν σε πολλές χώρες της  Ευρώπης, κυρίως στη
Γερµανία, µε βάση τις αρχές που διατύπωσε το 1866 ο Γερµανός Raiffeisen στο
βιβλίο του “Οι πιστωτικοί συνεταιρισµοί ως µέσο καταπολέµησης της αθλιότη-
τας των αγροτικών µαζών”. Πέραν από το πληροφοριακό χαρακτήρα που είχε η
µελέτη του W. Bevan, προσπάθησε ο ίδιος να κεντρίσει το ενδιαφέρον των
αγροτικών µαζών, για να προχωρήσουν στην ίδρυση συνεργατικών εταιρειών.
Επισκέφθηκε µάλιστα διάφορα µέρη της Κύπρου όπου παρουσίασε και ανάλυ-
σε το περιεχόµενο της µελέτης, καταβάλλοντας ενθουσιώδεις προσπάθειες µε
στόχο να εµφυτεύσει στη συνείδηση των γεωργών τις συνεργατικές αξίες.

Παρά τη µεγάλη απήχηση που είχαν οι απόψεις του W. Bevan, οι προσπάθειες
του δεν οδήγησαν σε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα. Οι πρώτες συνεργατικές
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εταιρείες που πρόχειρα συγκροτήθηκαν, διαλύθηκαν σε σύντοµο χρονικό διά-
στηµα. Οι λόγοι της αποτυχίας του συµπίπτουν σε µεγάλο βαθµό µε τους λόγους
που οδήγησαν στην καθυστέρηση της εφαρµογής του συνεργατικού θεσµού
στην Κύπρο και εστιάζονται στις ακόλουθες αιτίες:

● ∆εν ήταν εύκολο να εξασφαλισθούν τα πρώτα κεφάλαια µε τα οποία
θα άρχιζε η συνεργατική δραστηριότητα. Η χρηµατική συνεισφορά των
αγροτών ήταν εκ των πραγµάτων αδύνατη και η σύναψη των αναγκαί-
ων δανείων εντελώς ασύµφορη.

● Η απογοήτευση και η µοιρολατρία που γέννησε και έθρεψε το τοκο-
γλυφικό σύστηµα, οδήγησαν στην απώλεια της αυτοπεποίθησης των
αγροτών και στην έλλειψη από µέρους τους της ανάλογης διάθεσης για
προώθηση οποιωνδήποτε µέτρων, τα οποία θα διατάρασσαν την “κοι-
νωνική τάξη” που τότε επικρατούσε.

● Ο φόβος που διακατείχε τους αγρότες δηµιούργησε στους ίδιους ανα-
στολές και επιφυλάξεις, που τους απέτρεπαν να προβούν σε ενέργειες
που θα ήταν ή θα ερµηνεύονταν ως πράξεις αντίθετες µε τα συµφέρο-
ντα των τοκογλύφων.

● Ο αναλφαβητισµός και η αµάθεια που κυριαρχούσαν, καθιστούσαν
δύσκολη την κατανόηση της συνεργατικής θεωρίας και της συνεργατι-
κής πρακτικής. Παράλληλα, η έλλειψη µορφωµένων και φωτισµένων
στελεχών µεταξύ των αγροτών, δυσκόλευε ακόµα περισσότερο τη διά-
δοση τους.

● Η απροθυµία της τότε αποικιοκρατικής κυβέρνησης να βοηθήσει τον
αγροτικό κόσµο και η σύνταξη της µε τα συµφέροντα του οικονοµικού
κατεστηµένου της εποχής εκείνης. 

● Η γεωγραφική θέση της Κύπρου σε συνάρτηση µε τα περιορισµένα
µέσα επικοινωνίας που υπήρχαν, καθιστούσαν στους Κυπρίους αδύνα-
τη την παρακολούθηση των κοινωνικών και οικονοµικών εξελίξεων που
συντελούνταν στη Ευρώπη.

ΙΙΙ. Η συνεργατική κίνηση στο Λευκόνοικο 

Το τοκογλυφικό σύστηµα, το οποίο αποτελούσε το βασικό άξονα του οικονοµι-
κού και κοινωνικού συστήµατος, κυριαρχούσε σε ολόκληρη την Κύπρο µε ιδι-
αίτερα σκληρές επιπτώσεις στους κατοίκους των κοινοτήτων της υπαίθρου, οι
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οποίοι είχαν ως βασική ενασχόληση τη γεωργία. Σε αυτό το γεγονός επικεντρώ-
νονται οι λόγοι της εµφάνισης των πρώτων συνεργατικών κινήσεων, αλλά και η
ίδρυση των πρώτων συνεργατικών εταιρειών στην ύπαιθρο και όχι στις πόλεις,
όπου το βιοτικό επίπεδο ήταν συγκριτικά ψηλότερο και η εξασφάλιση των
µέσων διαβίωσης ευκολότερη.

Η πρώτη άρτια οργανωµένη και µε µεγάλη διάρκεια συνεργατική εταιρεία ιδρύ-
θηκε στο κατεχόµενο Λευκόνοικο, στις 22 Νοεµβρίου 1909, µε την επωνυµία
“Χωρική Τράπεζα Λευκονοίκου”. Ήδη όµως, από τον Απρίλιο του 1909, είχε
ιδρυθεί, στην ίδια κοινότητα, το Ταµιευτήριο Λευκονοίκου κατά τα πρότυπα του
Ταµιευτηρίου Λευκωσίας, το οποίο µετεξελίχθηκε στη συνέχεια στη σηµερινή

Τράπεζα Κύπρου. Ο σκοπός
του Ταµιευτηρίου Λευκονοίκου
ήταν η ικανοποίηση των δανει-
οληπτικών αναγκών των κατοί-
κων της κοινότητας και των
κατοίκων της γύρω περιοχής µε
ευνοϊκούς όρους. Είναι σηµα-
ντικό να σηµειωθεί ότι οι ιδρυ-
τές και οι διαχειριστές του
Ταµιευτηρίου ήταν τα ίδια πρό-
σωπα τα οποία, λίγους µήνες
αργότερα, ίδρυσαν τη “Χωρική
Τράπεζα Λευκονοίκου”  σύµ-
φωνα µε τη φιλοσοφία και τις
ιδέες του Raiffeisen.

Το Ταµιευτήριο Λευκονοίκου το οποίο περιβλήθηκε µε την αγάπη και την εµπι-
στοσύνη των προκρίτων της κοινότητας, παρά το περιορισµένο µέγεθος του και
τα προβλήµατα που είχε να αντιµετωπίσει στα αρχικά στάδια  του, κατόρθωσε
µε την εργασία του και τη συστηµατική δουλειά εκείνων που το στήριζαν, να
διαλύσει ταχύτατα τους φόβους, την καχυποψία και τη δυσπιστία του αγροτικού
κόσµου και να προετοιµάσει το έδαφος για την ίδρυση, ύστερα από λίγους
µήνες, της “Χωρικής Τράπεζας”. ∆ίκαια λοιπόν θεωρείται ότι το Ταµιευτήριο
αποτέλεσε τον πρόδροµο της ίδρυσης της πρώτης οργανωµένης  συνεργατικής
εταιρείας και εποµένως ολόκληρης της συνεργατικής κίνησης του τόπου.

Η ιδρυτική γενική συνέλευση της “Χωρικής Τράπεζας Λευκονοίκου” έγινε στις
22 Νοεµβρίου 1909. Στη συνέλευση συµµετείχαν συνολικά είκοσι τρία άτοµα,
τα οποία εκπροσωπούσαν όλη την “κοινωνικοταξική ιεραρχία” της κοινότητας.
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Στα είκοσι τρία άτοµα συµπεριλαµβά-
νονταν ένας γιατρός, δύο ιερείς, δύο
δάσκαλοι, ο διευθυντής του Ταµιευτηρί-
ου Λευκωσίας που καταγόταν από το
Λευκόνοικο και δεκαεπτά γεωργοί. 

Παρά το γεγονός ότι η τιµή της ίδρυσης
της “Χωρικής Τράπεζας Λευκονοίκου”
ανήκει και στα 23 άτοµα, είναι ορθό να
µνηµονεύσουµε ότι η ιδέα της ίδρυσης
της εταιρείας και η σύνταξη του κατα-
στατικού της ανήκουν στον αείµνηστο
Ιωάννη Οικονοµίδη, διευθυντή του
Ταµιευτηρίου Λευκωσίας. Βασικός
συντελεστής για την υλοποίηση της
ιδέας ήταν ο αείµνηστος δάσκαλος
Μάρκος Χαραλάµπους.  Ο Μάρκος
Χαραλάµπους, µε την αµέριστη βοή-
θεια  των υπολοίπων, µε τις σπάνιες
αρετές που διέθετε και τη συστηµατική
εργασία του, έδωσε σάρκα και οστά στο
συνεργατικό όραµα. Η “Χωρική Τράπε-
ζα Λευκονοίκου”, σε σύντοµο σχετικά
χρονικό διάστηµα, κατέστη ικανή και
επιτέλεσε πλήρως τους σκοπούς για
τους οποίους ιδρύθηκε. 

Στη συνέλευση εγκρίθηκε και υπογράφηκε το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο
περιλάµβανε 11 κεφάλαια και συνολικά 31 άρθρα. Με τις πρόνοιες του καταστα-
τικού καθοριζόταν η συνεργατική ταυτότητα της εταιρείας και προβλέπονταν οι
τρόποι, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί που η εφαρµογή τους θα διασφάλιζε την
οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονταν η απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας, η
επωνυµία, η έδρα, η διάρκεια και ο σκοπός της. Στο δεύτερο καθορίζονταν τα
κριτήρια εγγραφής και διαγραφής µελών, στο τρίτο τα δικαιώµατα και τα καθή-
κοντα των µελών, στο τέταρτο οι τρόποι δηµιουργίας αποθεµατικών κεφαλαίων
και ο τρόπος χρησιµοποίησης τους. Το πέµπτο κεφάλαιο προέβλεπε τα όργανα
διοίκησης της εταιρείας που ήταν η γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο
και το συµβούλιο των εφόρων και τα επόµενα τρία κεφάλαια κάλυπταν αναλυ-
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τικά τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα
των διοικητικών οργάνων. Το ένατο κεφά-
λαιο αναφερόταν στον τρόπο παροχής των
δανείων, το δέκατο στον έλεγχο των λογα-
ριασµών και το τελευταίο περιλάµβανε
ορισµένες γενικές διατάξεις.

Η γενική συνέλευση, παρά το γεγονός ότι
ήταν ιδρυτική και είχε πανηγυρικό χαρα-
κτήρα, για να επισπεύσει τις διαδικασίες
εξυπηρέτησης των µελών, πήρε και τις
αναγκαίες αποφάσεις για τη δανειοδοτική
πολιτική που θα ακολουθούσε η εταιρεία.
Σύµφωνα µε τις αποφάσεις αυτές, η εται-
ρεία µπορούσε να δανεισθεί ποσό µέχρι
£300 και να παραχωρήσει δάνειο σε κάθε
µέλος µέχρι £10 συνολικά. Το δανειστικό
επιτόκιο µε το οποίο θα επιβαρύνονταν τα
µέλη, καθορίσθηκε στο 10% και τελούσε
σε συνάρτηση µε τον τόκο που θα κατέ-
βαλλε η εταιρεία στους δανειστές της.
Καθόρισε επίσης το επιτόκιο για καταθέ-
σεις όψεως στο 3%, για καταθέσεις τρίµη-

νης προθεσµίας στο 4% και για καταθέσεις προθεσµίας ενός έτους στο 5%. Η
µεγάλη διαφορά µεταξύ του δανειστικού επιτοκίου και του επιτοκίου καταθέσε-
ων οφειλόταν στους εξής δύο λόγους:

● Οι καταθέσεις που θα εξασφάλιζε η εταιρεία, στα πρώτα τουλάχιστον
στάδια της ζωής της, ήταν αβέβαιες ενώ οι ανάγκες για δανειοδότηση
των µελών της ήταν πιεστικές. 

● Η εξασφάλιση δανειακών κεφαλαίων για ικανοποίηση των δανειολη-
πτικών αναγκών των µελών ήταν αναγκαία και το επιτόκιο που θα κατέ-
βαλλε η εταιρεία στους δανειστές της υπολογιζόταν ότι θα πλησίαζε το
10%. 

Η ιδρυτική συνέλευση της εταιρείας εξέλεξε και τα δύο διοικητικά σώµατα που
προβλέπονταν από το καταστατικό,  δηλαδή, το διοικητικό συµβούλιο και το
συµβούλιο των εφόρων. Ως πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου εξελέγη ο
γιατρός Μιχαήλ Παπαπέτρου και ως γραµµατέας και ταµίας ο δάσκαλος Μάρ-
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κος Χαραλάµπους. Στη θέση
του προέδρου του συµβουλί-
ου των εφόρων εξελέγη ο
Ιωάννης Οικονοµίδης, διευ-
θυντής του Ταµιευτηρίου
Λευκωσίας.  

Τα πρώτα κεφάλαια  µε τα
οποία τέθηκε σε λειτουργία η
εταιρεία, ήταν δάνειο ύψους
£300, το οποίο εξασφαλίσθη-
κε από το Ταµιευτήριο Λευ-
κωσίας µε παρέµβαση του προέδρου του συµβουλίου των εφόρων Ιωάννη Οικο-
νοµίδη. Το δάνειο παραχωρήθηκε στην εταιρεία υπό µορφή τρεχούµενου λογα-
ριασµού, µε επιτόκιο 9%. Παράλληλα, τα µέλη της εύπορης οικογένειας του
Ιωάννη Οικονοµίδη, καθώς και άλλα εύπορα µέλη της κοινότητας κατέθεσαν
στην εταιρεία µέρος των χρηµατικών τους πλεονασµάτων. Το δάνειο που εξα-
σφαλίσθηκε και οι καταθέσεις που έγιναν, κατέστησαν την εταιρεία ικανή να
αρχίσει χωρίς πιεστικά οικονοµικά προβλήµατα τις εργασίες της και να ανταπο-
κριθεί στις προσδοκίες των µελών της. 

Η επιτυχής ίδρυση της Χωρικής Τράπεζας Λευκονοίκου, η οµαλή και αποτελε-
σµατική λειτουργία της και η καλή φήµη που γρήγορα απόκτησε, επηρέασαν
γενικότερα το κοινωνικό σύστηµα και οδήγησαν σε αλλαγές που ωφέλησαν τον
αγροτικό πληθυσµό και την κοινωνία γενικότερα. Πρώτη αλλαγή ήταν η κατάρ-
ρευση του µύθου που καλλιεργούσε η άρχουσα τάξη ότι οι γεωργοί διακατέχο-
νταν µόνο από έντονο ατοµικισµό και δεν µπορούσαν να αναλάβουν συλλογική
δραστηριότητα. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι οι γεωργοί διέθεταν τις απαραίτητες
ψυχικές δυνάµεις και, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, µπορούσαν να ασκήσουν
κοινωνική δραστηριότητα και να παραγάγουν πολύ σηµαντικό έργο. ∆εύτερη
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αλλαγή ήταν το ρήγµα που επήλθε στο ιστό του κοινωνικού συστήµατος. Η
Χωρική Τράπεζα έδωσε το εναρκτήριο λάκτισµα. Οι αγρότες άρχισαν σταδιακά
να αφυπνίζονται, να εγκαταλείπουν τη µοιρολατρική προσέγγιση της ζωής και
να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ανάλογες µε εκείνη του Λευκονοίκου. Η αντί-
στροφη µέτρηση για το τοκογλυφικό σύστηµα είχε ήδη αρχίσει και εκείνο που
απέµενε ήταν ο χρόνος που θα οδηγούσε στην κατάρρευση του.

Στη συνέχεια, αφού οι συνθήκες ωρίµασαν και  οι γεωργοί απέδειξαν το απόθε-
µα των ψυχικών δυνάµεων που διέθεταν, η αποικιοκρατική πολιτική απέναντι
στο κοινωνικό σύστηµα και ειδικότερα απέναντι στις συνεργατικές εταιρείες
διαφοροποιήθηκε. Έτσι, το ∆εκέµβριο του 1923, η αγγλική διοίκηση, µέσω του
∆ανειστικού Ταµείου, παραχώρησε  στις συνεργατικές εταιρείες που είχαν δηµι-
ουργηθεί δάνειο ύψους  £20.000 χωρίς υποθήκες και µε επιτόκιο 5%. “H Χωρι-
κή Τράπεζα Λευκονοίκου”, που το 1917 µετονοµάσθηκε σε ΣΠΕ Λευκονοίκου,
πήρε £1.500  που ήταν για την εποχή εκείνη πολύ σηµαντικό ποσό. Το ευεργε-
τικό αυτό δάνειο συνέβαλε στη µείωση του δανειστικού επιτοκίου και στην
περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Στην ιστορία του συνεργατικού κινήµατος της Κύπρου έχουν καταγραφεί διά-
φορα σηµαντικά γεγονότα, τα οποία θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως γεγο-
νότα-σταθµοί. Η ίδρυση της πρώτης συνεργατικής εταιρείας, η ψήφιση του
πρώτου νόµου, η ίδρυση της Γεωργικής Τράπεζας, η ίδρυση του Τµήµατος
Συνεργατικής Ανάπτυξης, η ίδρυση της Συνεργατικής Τράπεζας, η εγκαθίδρυση
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και η εφαρµογή του Κυπριακού Συντάγµατος, οι
συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974 και η ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα σηµαντικότερα γεγονότα τα οποία επηρέασαν απο-
φασιστικά την πορεία του συνεργατικού κινήµατος. Με βάση τα γεγονότα αυτά,
η εκατονταετής διαδροµή του συνεργατικού κινήµατος µπορεί, χρονολογικά, να
διαχωριστεί σε αντίστοιχες µε το κάθε γεγονός ιστορικές περιόδους. 

I. ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: 1909–1914 - ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Η λειτουργία της “Χωρικής Τράπεζας Λευκονοίκου” και η αργή µεν, αλλά στα-
θερή ανάπτυξη της, έδωσαν το έναυσµα σε διάφορες κοινότητες να αρχίσουν να
προβληµατίζονται σοβαρά για την ίδρυση παρόµοιων εταιρειών. Η συντηρητι-
κότητα όµως που επικρατούσε, ο φόβος προς τους τοκογλύφους, η έλλειψη στε-
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λεχών και κεφαλαίων και κυρίως η έλλειψη σχετικής νοµοθεσίας, συνέχιζαν να
δηµιουργούν αναστολές στον αγροτικό πληθυσµό, ο οποίος δίσταζε να προχω-
ρήσει και να ακολουθήσει το παράδειγµα του Λευκονοίκου. 

Οι παράγοντες της “Χωρικής Τράπεζας Λευκονοίκου”, αφού εκτίµησαν τις δυ-
σκολίες που υπήρχαν και τη σηµασία της θέσπισης σχετικής νοµοθεσίας για
επέκταση της συνεργατικής κίνησης, κατέβαλαν µεγάλες προσπάθειες για πλή-
ρωση του κενού. Με  διάφορες εκθέσεις που υπέβαλλαν στη αποικιοκρατική
διοίκηση, αλλά και µε ανάλογα δηµοσιεύµατα στον κυπριακό τύπο, πρόβαλλαν
την απαίτηση για σύσταση ειδικού νόµου στα πλαίσια του οποίου να ρυθµίζο-
νται όλα τα θέµατα των συνεργατικών εταιρειών.

Το φθινόπωρο του 1913, η “κυβέρνηση” απέστειλε στο Λευκόνοικο  ανώτερο
υπάλληλο της,  ο οποίος, αφού αντάλλαξε απόψεις µε τους παράγοντες της εται-
ρείας και εκτίµησε την όλη κατάσταση, της υπέβαλε σχετική έκθεση, στην
οποία φαίνεται να ευνοούσε τη σύσταση ειδικής νοµοθεσίας ρύθµισης των
θεµάτων των συνεργατικών εταιρειών. Παράλληλα ο πρόεδρος του συµβουλίου
των εφόρων Ιωάννης Οικονοµίδης που ήταν και Βουλευτής Λάρνακας-Αµµο-
χώστου, µε τη γνώση και το κύρος που διέθετε, εργάσθηκε συστηµατικά προς
την ίδια κατεύθυνση. Οι συνθήκες είχαν πλέον ωριµάσει και το Νοµοθετικό
Σώµα στην επόµενη σύνοδο του, που έγινε το 1914, ψήφισε το “Νόµο 13 Περί
Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών”. Η ψήφιση του Νόµου και οι σχετικές
διευκολύνσεις που µέσω αυτού παραχωρούνταν στους  γεωργούς επισηµοποίη-
σαν τη διαφοροποίηση της θέσης µε την οποία η βρετανική διοίκηση προσέγγι-
ζε γενικότερα το κοινωνικό σύστηµα. 

II. ∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: 1914–1925 - Η Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Παρά τη σύσταση του Νόµου περί Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών, η
συνεργατική κίνηση στα επόµενα χρόνια ήταν περιορισµένη. Το 1920 συγκλή-
θηκε στο Λευκόνοικο το πρώτο αγροτικό συνέδριο, το οποίο εισηγήθηκε στην
αγγλική διοίκηση να επιδείξει µεγαλύτερο ενδιαφέρον και να προώθήσει την
ίδρυση συνεργατικών εταιρειών. Παράλληλα παρατηρούσε ότι τα κύρια προ-
βλήµατα, τα οποία εµπόδιζαν την ίδρυση τέτοιων εταιρειών ήταν η έλλειψη των
πρώτων αναγκαίων κεφαλαίων και η απουσία προσώπων που είχαν την απαι-
τούµενη µόρφωση για να αναλάβουν τη θέση του γραµµατέα.

Οι υποδείξεις του συνεδρίου προβληµάτισαν την αγγλική διοίκηση, µε αποτέ-
λεσµα, το 1923, να παραχωρήσει στις συνεργατικές εταιρείες δάνεια συνολικού
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ύψους  £20.000. Για την εκπαίδευση των γραµµατέων, το Γεωργικό Τµήµα που
λειτουργούσε τότε, διοργάνωσε δεκαήµερο σεµινάριο στη Γεωργική Σχολή που
έδρευε στη Λευκωσία, στο οποίο ο γραµµατέας της ΣΠΕ Λευκονοίκου, Μάρκος
Χαραλάµπους, δίδαξε την απαιτούµενη λογιστική πρακτική. Επιπρόσθετα, για
συµπλήρωση της ισχύουσας νοµοθεσίας, το 1923, θεσπίσθηκε ξεχωριστός
νόµος, ο οποίος προέβλεπε την ίδρυση συνεργατικών εταιρειών µη πιστωτικού
χαρακτήρα. Στα πλαίσια αυτού του νόµου ιδρύθηκαν, µεταγενέστερα, τα συνερ-
γατικά παντοπωλεία, οι διάφορες συνεργατικές ενώσεις κ.λπ.      

Κατά την περίοδο όµως αυτή σηµειώθηκε η έκρηξη του πρώτου παγκοσµίου
πολέµου, του οποίου οι συνέπειες οδήγησαν το κοινωνικό σύστηµα της Κύπρου
σε εκτράχυνση και επιδείνωσαν απίστευτα τη θέση των γεωργών στα µεταπο-
λεµικά χρόνια. Η  αποχή της Κύπρου από τον πόλεµο και η συγκέντρωση
πολυάριθµων στρατευµάτων στις χώρες της Μέσης Ανατολής, είχαν ως συνέ-
πεια την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης των γεωργικών προϊόντων που παρά-
γονταν στην Κύπρο. Η αύξηση της ζήτησης των γεωργικών προϊόντων οδήγησε
στην αύξηση των τιµών τους µε αποτέλεσµα το αγροτικό εισόδηµα να βελτιω-
θεί σηµαντικά.

Η απότοµη όµως αύξηση της ποσότητας του κυκλοφορούντος χρήµατος, η
ευκολία διάθεσης των προϊόντων σε απροσδόκητα ψηλές τιµές σε συνάρτηση µε
τον αναλφαβητισµό που επικρατούσε και την έλλειψη στοιχειώδους ικανότητας
για πρόβλεψη των οικονοµικών εξελίξεων, δηµιούργησαν ένα κλίµα ευφορίας
µε καταστρεπτικά στο τέλος αποτελέσµατα. Οι γεωργοί, που για αιώνες ολό-
κληρους, βρίσκονταν κάτω από οικονοµική εξαθλίωση, πίστεψαν ότι οι εποχές
της οικονοµικής στενότητας είχαν περάσει οριστικά. Έτσι, στερούµενοι της
αναγκαίας διορατικότητας, προέβησαν σε διάφορες δραστηριότητες που τελικά
τους οδήγησαν σε οικονοµικά αδιέξοδα και επιδείνωσαν την οικονοµική τους
κατάσταση. 

Η αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος ενθάρρυνε τους γεωργούς στη σύναψη
δανείων µε την προσδοκία της εξόφλησης τους σε µεταγενέστερο στάδιο και
στη διενέργεια αχρείαστων δαπανών και ζηµιογόνων τοποθετήσεων. Τα δάνεια
που συνάπτονταν από τους τοκογλύφους, για την αγορά γαιών και άλλων αγα-
θών, παραχωρούνταν µε τους σκληρούς και επαχθείς όρους που υπαγόρευαν οι
δανειστές. Μετά το τέλος του πολέµου, η οικονοµική κατάσταση διαφοροποιή-
θηκε δραµατικά. Η ζήτηση των αγροτικών προϊόντων µειώθηκε κατακόρυφα, οι
τιµές ακολούθησαν την πορεία της ζήτησης και το εισόδηµα των γεωργών και η
δυνατότητα τους να εξοφλήσουν τα δάνεια  που πήραν, επανήλθαν στα προπο-
λεµικά επίπεδα. Η µεταβολή που επήλθε είχε οδυνηρές επιπτώσεις τόσο στις
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οικογένειες των αγροτών όσο και στο ίδιο το κοινωνικό σύστηµα, το οποίο, ας
σηµειωθεί ότι, στα χρόνια της ευµάρειας, παρουσίαζε διαφορετικό πρόσωπο.

Οι κατασχέσεις και οι πωλήσεις της κινητής περιουσίας των αγροτών, αποτε-
λούσαν πλέον καθηµερινό φαινόµενο, ενώ πολύ συχνές ήταν οι αποφάσεις των
δικαστηρίων για εκποίηση ακίνητων περιουσιών. Τα κτήµατα πωλούνταν µε
δηµόσιο πλειστηριασµό, αλλά λόγω της στενότητας του χρήµατος και της
έλλειψης αγοραστών, περιέρχονταν στην κυριότητα των δανειστών, σε εξευτε-
λιστικές τιµές. Παράλληλα, τα χρέη των αγροτών δεν αποσβένονταν  µε την
εκποίηση των κτηµάτων τους, αλλά παρέµεναν ισχύοντα για να έχει τη δυνατό-
τητα ο δανειστής να τα διεκδικήσει, όταν ο χρεώστης  κατόρθωνε να αποκτήσει
οποιονδήποτε περιουσιακό στοιχείο. Αυτή η πολύ δυσάρεστη κατάσταση ταλά-
νισε την κυπριακή κοινωνία για δύο περίπου δεκαετίες.

Η αγγλική διοίκηση, που παρακολουθούσε µε ανησυχία τις εξελίξεις, αποφάσι-
σε να πάρει ορισµένα µέτρα µε στόχο την ανάσχεση της κατάστασης που είχε
διαµορφωθεί. Τα δύο σηµαντικότερα µέτρα που αποφασίσθηκε να ληφθούν
ήταν η ίδρυση της Γεωργικής Τράπεζας και η προώθηση νοµοθεσίας για ρύθµι-
ση των αγροτικών χρεών. Έτσι το 1925  προχώρησε  στην ίδρυση της Γεωργι-
κής Τράπεζας, µε την προσδοκία ότι η λειτουργία της θα συνέβαλλε στην επί-
λυση των προβληµάτων. 

Τα αρχικά κεφάλαια µε τα οποία η Γεωργική Τράπεζα άρχισε τη λειτουργία της,
ήταν το µετοχικό κεφάλαιο, το  οποίο ανερχόταν στις £50.000 και  το ποσό των
£200.000, το οποίο προήλθε από την έκδοση οµολογιών, που διατέθηκαν στην
αγορά του Λονδίνου και ήταν εγγυηµένες από την αγγλική διοίκηση του νησι-
ού. Σκοπός της Γεωργικής Τράπεζας ήταν η αποδέσµευση των γεωργών από
τους τοκογλύφους, µε την παραχώρηση σε αυτούς µακροπρόθεσµων πιστώσεων
και γενικότερα, ο περιορισµός και η σταδιακή επίλυση του µεγάλου προβλήµα-
τος των αγροτικών χρεών.

III. ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1925–1936 - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η περίοδος αυτή κρίνεται ως πολύ σηµαντική για το συνεργατικό κίνηµα γιατί
οι εξελίξεις που σηµειώθηκαν οδήγησαν στην ταχύτατη επέκταση του σε ολό-
κληρη την Κύπρο. Παρά τα προβλήµατα και τις δυσκολίες που οφείλονταν σε
ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, θεµελιώθηκαν σχεδόν όλα τα απαιτούµε-
να στοιχεία για να τεθεί το συνεργατικό κίνηµα σε τροχιά ανάπτυξης. Η Γεωρ-
γική Τράπεζα παραχωρούσε µακροπρόθεσµα δάνεια στους γεωργούς, προθε-
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σµίας έξι ετών, εξοφλητέων µε ισάριθµες ετήσιες δόσεις. Τα δάνεια παραχω-
ρούνταν µέσω των συνεργατικών εταιρειών έναντι υποθήκης, η οποία εγγραφό-
ταν στο όνοµα της εταιρείας και µεταβιβαζόταν αµέσως στη Γεωργική Τράπε-
ζα. Ο τόκος που κατέβαλλαν οι συνεργατικές εταιρείες στην Γεωργική Τράπεζα
ανερχόταν στο 8% και ο τόκος που πλήρωναν οι δανειζόµενοι σε αυτές κυµαι-
νόταν µεταξύ 9% και 10%. Το πιο ψηλό ποσό που µπορούσε η Τράπεζα να
παραχωρήσει σε κάθε άτοµο ανερχόταν στις 100 λίρες.

Η δανειοδοτική πολιτική που άσκησε η Γεωργική Τράπεζα δεν οδήγησε ούτε
στην απαλλαγή των γεωργών από τους τοκογλύφους, ούτε στην επίλυση του
προβλήµατος των αγροτικών χρεών. Τα κεφάλαια που είχε η Τράπεζα στην διά-
θεση της ήταν περιορισµένα και δεν µπορούσε να ικανοποιήσει τις δανειολη-
πτικές ανάγκες των γεωργών. Τα βασικότερα όµως προβλήµατα ανέκυψαν επει-
δή η Τράπεζα άσκησε µόνο µακροπρόθεσµη πιστωτική πολιτική και δεν έλαβε
καθόλου υπόψη τις βραχυπρόθεσµες ανάγκες του αγροτικού κόσµου.

Όσοι από τους γεωργούς κατόρθωναν  να εξασφαλίσουν δάνειο από τη Γεωργι-
κή Τράπεζα µέσω των συνεργατικών εταιρειών, κατέβαλλαν το ποσό που δανεί-
ζονταν στους τοκογλύφους, για να αποπληρώσουν τα δάνεια που είχαν συνάψει
από αυτούς στο παρελθόν και να απαλλαγούν από τους επαχθείς όρους τους. Οι
απαλλαγή όµως των γεωργών από τους τοκογλύφους δε διαρκούσε πολύ. Οι
τρέχουσες οικογενειακές και καλλιεργητικές ανάγκες, τους ανάγκαζαν να επα-
ναπροσφύγουν  σε αυτούς για σύναψη νέων τοκογλυφικών δανείων. Έτσι, µέσα
σε πολύ λίγα χρόνια, οι γεωργοί βρέθηκαν εκ νέου εξαρτηµένοι από τους τοκο-
γλύφους και επιπρόσθετα να οφείλουν τα δάνεια που τους παραχώρησε η Γεωρ-
γική Τράπεζα.

Παρά το γεγονός ότι η Γεωργική Τράπεζα, κατά γενική εκτίµηση, δεν µπόρεσε
να πετύχει τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε, η διαδικασία δανειοδότη-
σης που εφάρµοσε επηρέασε πολύ θετικά την επέκταση του συνεργατικού κινή-
µατος. Η παρεµβολή των συνεργατικών εταιρειών στη δανειοδοτική διαδικασία,
ώθησε τους κατοίκους των κοινοτήτων να προχωρήσουν στην ίδρυση συνεργα-
τικών εταιρειών, για να αποκτήσουν τη δυνατότητα εξασφάλισης δανείων από
τη Γεωργική Τράπεζα. Είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί ότι, ενώ το 1925 λει-
τουργούσαν 29 συνεργατικές εταιρείες µε παραχωρηµένα δάνεια 7 χιλ. λίρες, το
1930 λειτουργούσαν 326 συνεργατικές εταιρείες µε παραχωρηµένα δάνεια 267
χιλ. λίρες.                       

Κατά την περίοδο από το 1925 µέχρι το 1929, η Γεωργική Τράπεζα παραχω-
ρούσε δάνεια µε σχετική ευκολία. Τούτο επενεργούσε πολύ θετικά στην επέ-
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κταση της εφαρµογής του
συνεργατικού θεσµού και στην
ανάπτυξη των συνεργατικών
εταιρειών. Η εκδήλωση όµως
της διεθνούς οικονοµικής κρί-
σης του 1930 και η παρατετα-
µένη ανοµβρία η οποία έπληξε
την Κύπρο το 1931 και 1932,
ανέκοψαν την πρόοδο του
συνεργατικού κινήµατος και
µείωσαν τις δυνατότητες των
γεωργών να εξοφλήσουν τα
δάνεια τους, µε αποτέλεσµα
το πρόβληµα των αγροτικών
χρεών να επιδεινωθεί ακόµα
περισσότερο. 

Μέχρι το 1936 δεν υπήρχε “κυβερνητικό τµήµα” το οποίο να ασχολείται µε τα
συνεργατικά θέµατα και να µεριµνά για την ανάπτυξη του συνεργατικού κινή-
µατος. Κατά το 1928  και  1929 είχε διορισθεί  Έφορος  Συνεργατικών Εταιρει-
ών, καθώς επίσης και τρεις επιθεωρητές, που ήταν υπάλληλοι του Γεωργικού
Τµήµατος. Οι διορισθέντες όµως επιθεωρητές, ουδεµία γνώση είχαν για τα
συνεργατικά θέµατα και συνεπώς οι δυνατότητες τους να βοηθήσουν το συνερ-
γατικό κίνηµα ήταν περιορισµένες. Παράλληλα, ο Έφορος ήταν συγχρόνως και
επιθεωρητής της Γεωργικής Τράπεζας και λόγω της ιδιότητας του αυτής, βρι-
σκόταν σε συνεχή αντιπαράθεση µε τους γεωργούς. Οι προσπάθειες του εξα-
ντλούνταν στην είσπραξη των δανείων που είχε παραχωρήσει η Τράπεζα.

Μέσα στις συνθήκες αυτές, το 1936, ιδρύθηκε το Τµήµα Συνεργατικής Ανάπτυ-
ξης. Το Τµήµα Συνεργατικής Ανάπτυξης διαδραµάτισε αποφασιστικό ρόλο στη
διάδοση των συνεργατικών αρχών και στην ανάπτυξη του συνεργατικού κινή-
µατος.  

IV. ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1936–1960 - Ι∆ΡΥΣΗ  Σ.Κ.ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Κατά την περίοδο αυτή η συνεργατική δραστηριότητα επεκτάθηκε  ραγδαία και
η συνεργατική ανάπτυξη τοποθετήθηκε σε υγιείς βάσεις. Το Τµήµα Συνεργατι-
κής Ανάπτυξης, κατάλληλα επανδρωµένο, µελέτησε σφαιρικά τα συνεργατικά
θέµατα και για πρώτη φορά από της ίδρυσης της πρώτης συνεργατικής εταιρεί-
ας, διαµόρφωσε “κυβερνητική συνεργατική πολιτική”, η οποία µάλιστα έφερε
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τη βαρύτητα και το κύρος της αποικιοκρατικής εξουσίας. Η “κυβερνητική
συνεργατική πολιτική” κινήθηκε σε τέσσερις βασικούς άξονες.  

Ο πρώτος άξονας στόχευε στον αυτοκαθορισµό του ατόµου, τον οποίο ο
Κύπριος είχε απολέσει εξαιτίας του άδικου κοινωνικού συστήµατος που λει-
τουργούσε για πολλές δεκαετίες, στην εγκατάλειψη του µοιρολατρικού τρόπου
προσέγγισης της ζωής από µέρους του και στη διαπαιδαγώγησή του στις συνερ-
γατικές αξίες. Καταβλήθηκαν πολλές και συντονισµένες προσπάθειες για να
εξηγηθεί στους αγρότες η συνεργατική φιλοσοφία και ιδιαίτερα η σηµασία που
θα είχαν η αυτοβοήθεια, η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη στην ευηµερία του
καθενός και στην προαγωγή του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. 

Παράλληλα, καλλιεργήθηκε επιτυχώς το αποταµιευτικό πνεύµα στα ευρύτερα
στρώµατα του πληθυσµού, µε αποτέλεσµα να εισρεύσουν στα ταµεία των συνερ-
γατικών εταιρειών πολύ σηµαντικά, για την εποχή εκείνη, χρηµατικά ποσά. Η
αύξηση της αποταµίευσης έλυσε το πρόβληµα της στενότητας χρηµατικών
κεφαλαίων που αντιµετώπιζαν οι συνεργατικές εταιρείες και δηµιούργησε την

απαιτούµενη δυναµική για αναβάθµιση και επέ-
κταση της συνεργατικής δραστηριότητας. Οι
αποταµιεύσεις που συσσωρεύονταν στα ταµεία
των συνεργατικών εταιρειών, χρησιµοποιούνταν
για τις βραχυπρόθεσµες ανάγκες των γεωργών,
µε αποτέλεσµα το µεγαλύτερο µέρος τους να
διατίθεται για παραγωγικούς σκοπούς, δηλαδή,
για συνέχιση και βελτίωση της καλλιεργητικής
δραστηριότητας των αγροτών.

Ο δεύτερος άξονας στόχευε να ευαισθητοποιή-
σει τους συνεργατικούς αξιωµατούχους για να
επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή κατά την
παραχώρηση των δανείων και να µεριµνούν για
την κανονική είσπραξη τους. Η πολιτική αυτή,
σε συνδυασµό µε τη διεύρυνση των αποταµιευ-
τών µε οικονοµικά αδύνατα άτοµα, υποχρέωσε
τις επιτροπείες να χρησιµοποιούν τις αποταµι-
εύσεις του κοινού µε µεγάλη προσοχή. 

Ο στόχος του τρίτου άξονα ήταν η εξυγίανση
ορισµένων συνεργατικών εταιρειών και κυρίως
εκείνων που ιδρύθηκαν µε µόνο σκοπό να εξυ-
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πηρετούν τη µακροπρόθεσµη πίστη της Γεωργικής Τράπεζας. Οι εταιρείες αυτές
τέθηκαν υπό εκκαθάριση και διαλύθηκαν, ενώ παράλληλα ιδρύθηκαν άλλες,
τόσο πιστωτικού, όσο και µη πιστωτικού χαρακτήρα.

Τέλος, ο τέταρτος άξονας είχε ως στόχο να διασφαλίσει την αναγκαία ισορρο-
πία µεταξύ της µακροπρόθεσµης και της βραχυπρόθεσµης γεωργικής πίστης,
ώστε να αποφευχθούν τα λάθη της δανειοδοτικής πολιτικής που ασκούσε η
Γεωργική Τράπεζα. Σε λίγα χρόνια επήλθε η δέουσα ισορροπία και άρχισε η
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και η απεξάρτηση τους από το
τοκογλυφικό σύστηµα.

Σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα παρουσιάσθηκε η ανάγκη ενός κεντρικού
συνεργατικού ιδρύµατος, το οποίο θα εξυπηρετούσε όλες τις συνεργατικές εται-
ρείες. Έτσι, το 1938 ιδρύθηκε η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η οποία
συµπλήρωσε το συνεργατικό οικοδόµηµα. Η ίδρυση της Σ.Κ. Τράπεζας αποτέ-
λεσε σηµαντικό σταθµό στην ιστορία του συνεργατικού κινήµατος. Κύριος στό-
χος της ίδρυσης της ήταν η επίτευξη της αυτοχρηµατοδότησης του συνεργατι-
κού κινήµατος, στόχος που σε λίγα χρόνια από την ίδρυση της Τράπεζας υλο-
ποιήθηκε πλήρως.  Η Τράπεζα δεχόταν ως καταθέσεις τα πλεονάσµατα των
εύπορων συνεργατικών εταιρειών και παραχωρούσε στις πτωχότερες δάνεια µε
ευνοϊκούς όρους, τα οποία οι συνεργατικές εταιρείες στη συνέχεια,  παραχω-
ρούσαν στα µέλη τους υπό µορφή βραχυπροθέσµων πιστώσεων. Με τον τρόπο
αυτό επιτεύχθηκε η αυτοχρηµατοδότηση του συνεργατικού κινήµατος και άρχι-
σε η ανάπτυξη του.

Πέρα από την αποδοχή καταθέσεων και την παραχώρηση δανείων, η Συνεργα-
τική Κεντρική Τράπεζα προµήθευε τους αγρότες µε διάφορα γεωργικά χρειώδη,
ενεργούσε ως αντιπρόσωπος της διοίκησης για τη χρηµατοδότηση διαφόρων
αναπτυξιακών γεωργικών προγραµµάτων και γενικά ασκούσε δραστηριότητες
που αναβάθµιζαν τη ζωή των γεωργών και ενίσχυαν το εισόδηµα τους.               

Η έντονη δραστηριότητα του Τµήµατος Συνεργατικής Ανάπτυξης και ο αναδια-
νεµητικός και ενισχυτικός ρόλος που άσκησε η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα,
έθεσαν το συνεργατικό κίνηµα στις ορθές του βάσεις και δηµιούργησαν τις προ-
οπτικές για ανάπτυξη του. Παράλληλα µε τις συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες,
άρχισαν να ιδρύονται και να λειτουργούν επιτυχώς τα συνεργατικά ταµιευτήρια,
κυρίως µετά το 1935. Πριν από το 1935, υπήρχαν µόνο δύο συνεργατικά ταµιευ-
τήρια, το Συνεργατικό Ταµιευτήριο Αµιάντου το οποίο  βρισκόταν σε αδράνεια
και το Συνεργατικό Ταµιευτήριο Κάµπου το οποίο, είχε ιδρυθεί πρόσφατα και
ουδεµία σχεδόν δραστηριότητα είχε αναπτύξει. Η ίδρυση των συνεργατικών

ΣYNEPΓATIΣMOΣ 1909 - 2006 (Συνοπτική Θεώρηση) ● 81

SELIDOSH  22 06 06  16:00  ÂÏ ‰ 81



ταµιευτηρίων είχε κύριο σκοπό
την αποταµίευση παρά την
παραχώρηση πιστώσεων στα
µέλη τους. Το 1941 λειτουρ-
γούσαν 36 ταµιευτήρια και
µεταξύ αυτών  το Συνεργατικό
Ταµιευτήριο ∆ασκάλων, το
Συνεργατικό Ταµιευτήριο
Λεµεσού, το Συνεργατικό
Ταµιευτήριο Πάφου και το
Συνεργατικό Ταµιευτήριο
∆ηµοσίων Υπαλλήλων Λευ-
κωσίας. 

Το 1938, µια σοβαρή εξέλιξη
που αφορούσε τα δάνεια της
Γεωργικής Τράπεζας και γενι-
κότερα τα αγροτικά χρέη, βοήθησε σηµαντικά τις συνεργατικές πιστωτικές εται-
ρείες. Η αγγλική διοίκηση αποφάσισε να διαχωρίσει τα δάνεια που παραχώρη-
σε η Γεωργική Τράπεζα από τις συνεργατικές εταιρείες. Τα δάνεια µετατράπη-
καν σε ατοµικά, οφειλόµενα απευθείας από τους χρεώστες στην Τράπεζα. Ο
κάθε χρεώστης ευθυνόταν µόνο για το δικό του δάνειο. Με αυτή τη διευθέτηση
οι συνεργατικές εταιρείες απαλλάγηκαν από οποιανδήποτε ευθύνη και κατά
συνέπεια τα µέλη τους αποδεσµεύτηκαν από την αλληλέγγυα  ευθύνη που έφε-
ραν έναντι των άλλων µελών κάθε εταιρείας. 

Είναι επίσης σηµαντικό να αναφερθεί ότι κατά την πρώτη δεκαετία της περιό-
δου αυτής, ιδρύθηκαν πολλές συνεργατικές εταιρείες µη πιστωτικού χαρακτήρα
µε βάση το Νόµο περί Συνεργατικών (µη πιστωτικών) Εταιρειών που ψηφίσθη-
κε το 1923. Πριν από το 1935 ιδρύθηκαν συνολικά οκτώ τέτοιες εταιρείες στις
οποίες συµπεριλαµβάνονταν δύο παντοπωλεία, τέσσερις οινοποιητικές, µία
εταιρεία αµπελουργών και µία δεντροφύτευσης.

Το 1941 ο αριθµός των εταιρειών αυτών αυξήθηκε στις σαράντα εννέα. Λει-
τουργούσαν  δεκαέξι παντοπωλεία, πέντε εταιρείες πώλησης, δεκαεπτά οινοποι-
ητικές, τρεις βιοµηχανικές, έξι εκµίσθωσης και αγοράς γαιών, µία µεταφορών
και µία δεντροφύτευσης. Η πορεία ανάπτυξης του συνεργατικού κινήµατος
συνεχίσθηκε και µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και κάλυψε σχεδόν όλους
τους τοµείς που αφορούσαν τον αγροτικό κυρίως πληθυσµό.
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Η δεκαετία του 1950 σφραγίσθηκε µε την έναρξη και τη λήξη του αντιαποικια-
κού αγώνα του κυπριακού λαού ενάντια στη βρετανική αποικιοκρατία. Τα προ-
βλήµατα τα οποία δηµιούργησε η αποικιοκρατική διοίκηση µεταξύ των Ελλη-
νοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων δεν επηρέασαν σηµαντικά την ενότητα του
συνεργατικού κινήµατος. Οι συνεργατικές εταιρείες εξυπηρετούσαν αδιάκριτα
όλο το λαό τηρώντας την αρχή της πολιτικής και θρησκευτικής ουδετερότητας.
Σε πολλές κοινότητες λειτουργούσαν µεικτές συνεργατικές εταιρείες, οι οποίες,
χωρίς προσκόµµατα και αιτιάσεις, εξυπηρετούσαν όλα τα µέλη τους, ανεξάρτη-
τα από το θρήσκευµα ή την εθνική καταγωγή τους.

Ύστερα από το τέλος του αντιαποικιακού αγώνα, οι Άγγλοι εφαρµόζοντας την
πολιτική  “τού διαίρει και βασίλευε”, µερίµνησαν και συµπεριέλαβαν στο
Σύνταγµα της νεοσύστατης Κυπριακής ∆ηµοκρατίας διαιρετικά στοιχεία και
στο συνεργατικό κίνηµα, του οποίου τη βαρύτητα και το ρόλο  για την ενότητα
του λαού φαίνεται να αντιλαµβάνονταν πλήρως. Με τα άρθρα 87 και 89 του
Συντάγµατος έθεσαν τις προϋποθέσεις για διαχωρισµό του συνεργατικού κινή-
µατος  σε ελληνοκυπριακό και τουρκοκυπριακό, δίδοντας σχετικές αρµοδιότη-
τες στις αντίστοιχες Κοινοτικές Συνελεύσεις.

V. ΠΕΜΠΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: 1960–1974 - ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ

Με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και την εφαρµογή του
Συντάγµατος, τα διχοτοµικά στοιχεία που εισήγαγαν σε αυτό οι Βρετανοί, ενερ-
γοποιήθηκαν πλήρως. Το συνεργατικό κίνηµα διαχωρίστηκε, µε βάση φυλετικά
και θρησκευτικά κριτήρια, σε δύο τµήµατα, το ελληνοκυπριακό συνεργατικό
κίνηµα και το τουρκοκυπριακό  συνεργατικό κίνηµα.  

Κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας και µέχρι το 1960, η εγγραφή, ο έλεγχος
και η εποπτεία των συνεργατικών ιδρυµάτων, ανεξάρτητα από την εθνική κατα-
γωγή της πλειοψηφίας των µελών τους, βρίσκονταν στην αρµοδιότητα του ∆ιοι-
κητή, ο οποίος ασκούσε κοινή διοίκηση χρησιµοποιώντας  Έλληνες και Τούρ-
κους λειτουργούς. Οι ελληνικές συνεργατικές εταιρείες ελέγχονταν από Έλλη-
νες ελεγκτές και οι τούρκικες από Τούρκους ελεγκτές. Η εποπτεία και ο έλεγχος
σε τίποτε δεν διέφεραν εκτός από τη γλώσσα που χρησιµοποιούσαν οι αρµόδι-
οι κατά τη σύνταξη των λογαριασµών και την τήρηση των βιβλίων, που ανάλο-
γα µε την περίπτωση, ήταν η ελληνική και η τουρκική. 

Με την εφαρµογή του Συντάγµατος και τις σχετικές τροποποιήσεις του Νόµου
Περί Συνεργατικών Εταιρειών, το συνεργατικό κίνηµα πέρασε από την ενότητα
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στο διαχωρισµό. Τα αποτελέσµατα, που ήταν άµεσα, µπορούν να συνοψισθούν
ως ακολούθως:

● Για κάθε εθνική κοινότητα δηµιουργήθηκαν χωριστά Γραφεία Συνερ-
γατικής Ανάπτυξης και διορίσθηκαν Έλληνας και Τούρκος ∆ιοικητής
για τα αντίστοιχα τµήµατα του συνεργατικού κινήµατος.

● Στα χωριά που είχαν µεικτό πληθυσµό και µεικτά συνεργατικά ιδρύ-
µατα, ιδρύθηκαν ξεχωριστές εταιρείες για κάθε κοινότητα.

● Ιδρύθηκε ξεχωριστή Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα για το τουρκο-
κυπριακό συνεργατικό κίνηµα.

Τα αποτελέσµατα αυτά που εδραιώθηκαν σύντοµα, ικανοποιούσαν τα συναι-
σθήµατα και τα οικονοµικά συµφέροντα των Ελληνοκυπρίων, αλλά ταυτόχρο-
να ευνοούσαν τις διχοτοµικές βλέψεις της Τουρκίας και τους διαιρετικούς προ-
σανατολισµούς της βρετανικής πολιτικής.

Κατά το διαχωρισµό του συνεργατικού κινήµατος, η Συνεργατική Κεντρική
Τράπεζα είχε εγγεγραµµένα µέλη 469 συνεργατικές εταιρείες διαφόρων τύπων.
Από αυτές οι 341 ήταν αµιγώς ελληνικές, οι 115 τουρκικές και οι 13 µεικτές. Οι
καταθέσεις των συνεργατικών ιδρυµάτων στη Σ. Κ. Τράπεζα, ανέρχονταν σε 2,2
εκ λίρες. Το 93,5% των καταθέσεων προέρχονταν από τις ελληνικές και τις µει-
κτές συνεργατικές εταιρείες και το υπόλοιπο 6,5% από τις τουρκικές. Τα οφει-
λόµενα δάνεια προς την Τράπεζα ανέρχονταν σε 996,3 χιλ. λίρες, από τις οποί-
ες ποσοστό 58%  οφειλόταν από ελληνικές συνεργατικές εταιρείες και 42% από
τουρκικές.

Από αυτά τα στοιχεία και από άλλες µαρτυρίες φαίνεται ότι, πριν από το δια-
χωρισµό του συνεργατικού κινήµατος, οι τουρκοκυπριακές συνεργατικές  εται-
ρείες απολάµβαναν ευνοϊκής µεταχείρισης από τη Σ. Κ. Τράπεζα. Τούτο όµως
δεν δυσκόλευε καθόλου την οµαλή λειτουργία του κινήµατος. Η συνεργατική
δραστηριότητα διευρυνόταν συνεχώς και οι συνεργατικές υπηρεσίες προσφέρο-
νταν αδιάκριτα σε όλους τους πολίτες.

Παρά τη διάσπαση που επήλθε στο Συνεργατικό Κίνηµα και τα προβλήµατα που
άρχισαν να εκδηλώνονται µε την τουρκοκυπριακή ανταρσία του 1963, η ανά-
πτυξη συνεχιζόταν ραγδαία σε όλους τους συνεργατικούς τοµείς. Στον πιστωτι-
κό τοµέα, αξιοσηµείωτο γεγονός ήταν η διάλυση της Γεωργικής Τράπεζας, το
1962, ύστερα από απόφαση της κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και η
ενσωµάτωση της στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Με την πράξη αυτή, το
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συνεργατικό κίνηµα ανάλαβε εξολο-
κλήρου τη δανειοδότηση των γεωρ-
γών, βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα
και µακροπρόθεσµα. Κατά την περίο-
δο που µελετούµε  οι καταθέσεις στα
συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα και
τα δάνεια που παραχωρούνταν από
αυτά, αυξάνονταν σταδιακά για να
φθάσουν κατά την 31.12.1973 οι µεν
καταθέσεις στα 51,9 εκ. λίρες, τα δε
δάνεια στα 44,2 εκ. λίρες, σε σύγκριση
µε 6,3 και 7,3 εκ. λίρες αντίστοιχα που
ήταν το 1961. 

Ο καταναλωτικός τοµέας του συνερ-
γατικού κινήµατος, βασισµένος στις
επιτυχίες που σηµειώθηκαν κατά την
προηγούµενη δεκαετία, συνέχισε την
ανοδική του πορεία. Τα συνεργατικά
παντοπωλεία κάλυψαν όλες τις πόλεις
και όλες σχεδόν τις κοινότητες της
Κύπρου. Λειτουργώντας µε υποδειγ-
µατικά συνεργατικό τρόπο, ανταπο-
κρίθηκαν πλήρως στις ανάγκες των
πολιτών και περιφρούρησαν το οικο-
γενειακό εισόδηµα των χαµηλά αµει-
βοµένων από την εκµετάλλευση. Κατά
την 31.12.1961, οι αγορές του κατανα-
λωτικού τοµέα ανέρχονταν στα 3,1 εκ.
λίρες και οι πωλήσεις στα 3,4 εκ.
λίρες, ενώ κατά την αντίστοιχη ηµερο-
µηνία του 1973, οι αγορές έφθασαν
στα 11,7 εκ. λίρες και οι πωλήσεις στα
12,9 εκ. λίρες.

Παράλληλα µε τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την ανάπτυξη του
πιστωτικού και του καταναλωτικού τοµέα του συνεργατικού κινήµατος, δόθηκε
προσοχή στη συνεργατική οργάνωση της εµπορίας και µεταποίησης της γεωρ-
γικής παραγωγής. Τα αποτελέσµατα ήταν σηµαντικά και πολύ επωφελή για τον
αγροτικό πληθυσµό αλλά και την οικονοµία του τόπου γενικότερα.
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Η συνεργατική ανάπτυξη ανακόπηκε το 1974 ύστερα από την κατάληψη του
βορείου τµήµατος της Κύπρου από τις τουρκικές κατοχικές δυνάµεις. Συνολικά
225 Συνεργατικές Εταιρείες εκτοπίσθηκαν και συνεργατικές περιουσίες δεκά-
δων εκατοµµυρίων λιρών χάθηκαν.  Η οικονοµική καταστροφή που επέφερε στο
συνεργατικό κίνηµα η τουρκική εισβολή και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις που είχε,
δηµιούργησαν τεράστια προβλήµατα και καθόρισαν τις συνεργατικές εξελίξεις
για τα επόµενα χρόνια. 

VI. ΕΚΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: 1975–2004 - ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Τα προβλήµατα τα οποία επισώρευσε στο συνεργατικό κίνηµα η τουρκική
εισβολή και η κατοχή του 38% της Κύπρου, δεν περιορίζονταν µόνο στις ζηµιές
τις οποίες είχαν υποστεί άµεσα οι συνεργατικές εταιρείες. Το συνεργατικό κίνη-
µα είχε να αντιµετωπίσει και σειρά άλλων παρεπόµενων προβληµάτων, τα
οποία έπρεπε να αντιµετωπίζονται προσεκτικά και σε καθηµερινή βάση, τόσο
από τις συνεργατικές εταιρείες, όσο και από το Τµήµα Συνεργατικής Ανάπτυξης
και τους υπόλοιπους φορείς.

Τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια σηµαδεύτηκαν από τα µεγαλεπήβολα σχέδια για
ίδρυση µεγάλων βιοµηχανικών συνεργατικών µονάδων. Ένα µεγάλο συνεργατι-
κό βιοµηχανικό συγκρότηµα αποτελούµενο από οκτώ συνεργατικές βιοµηχανι-
κές µονάδες µε την επωνυµία “Συνεργατικός Κεντρικός Οργανισµός Εµπορικών
και Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Κύπρου Λτδ”, ιδρύθηκε στην επαρχία Πάφου.
Το συγκρότηµα περιλάµβανε  µια βιοµηχανία χάρτου, µια χαρτοκιβωτίων, µια
σπορέλαιων, µια µονωτικών υλικών, µια αλουµινίου, µια µεταλλικών κιτίων,
µια µπουλονιών και  µια κατασκευής τούβλων.

Ολόκληρη σχεδόν η χρηµατοδότηση του βιοµηχανικού συγκροτήµατος, που
υπολογίσθηκε σε 35 εκ. λίρες, αναλήφθηκε από τη Συνεργατική Κεντρική Τρά-
πεζα. Το µεγάλο αυτό χρηµατοδοτικό άνοιγµα, µαζί µε άλλα 15 εκ. λίρες τα
οποία παραχωρήθηκαν ως δάνεια σε ορισµένες µεγάλες συνεργατικές εταιρείες,
καθώς και οι ζηµιές που επέφερε η τούρκικη εισβολή, οδήγησαν τη Συνεργατι-
κή Κεντρική Τράπεζα σε τεράστιες δυσκολίες. Το 1990 η Κυβέρνηση, ύστερα
από ψήφιση σχετικού νόµου, παραχώρησε στη   Συνεργατική Κεντρική Τράπε-
ζα µακροπρόθεσµο ειδικό χαµηλότοκο δάνειο, γνωστό ως “Subordinated Loan”,
ύψους 66,5 εκ. λιρών, για να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις συνέπειες του κεφα-
λαιουχικού ελλείµµατος που παρουσίαζαν οι λογαριασµοί της. 

Πέραν από τα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα που έχουν αναφερθεί, τα κυριό-
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τερα γεγονότα που άφησαν έντονα τα αποτυπώµατα τους στην περίοδο από το
1975 µέχρι το 2004 συνοψίζονται ως ακολούθως: 

● Εκδηµοκρατισµός της περί Συνεργατικών Εταιρειών Νοµοθεσίας.

● Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού και εκσυγχρονισµός της υλι-
κοτεχνικής υποδοµής των συνεργατικών εταιρειών.

● ∆ιάλυση των προβληµατικών εταιρειών και ίδρυση άλλων συνεργατι-
κών ιδρυµάτων.

● Ραγδαία ανάπτυξη του πιστωτικού τοµέα.

● Αναδιάρθρωση των εταιρειών του καταναλωτικού τοµέα.

● Όξυνση των προβληµάτων των εταιρειών που ασχολούνταν µε την
εµπορία και τη µεταποίηση των προβληµατικών γεωργικών προϊόντων
λόγω των δυσκολιών που αντιµετώπισε γενικότερα η γεωργία και ανα-
βάθµιση των εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες.

● Εκπόνηση µελετών για όλα τα θέµατα του Συνεργατικού Κινήµατος.

● Εναρµόνιση της περί Συνεργατικών Εταιρειών Νοµοθεσίας µε το
“ευρωπαϊκό κεκτηµένο” και προσαρµογή του συνεργατικού κινήµατος
στα δεδοµένα της Ευρώπης.

VI.α. Η προσπάθεια εναρµόνισης µε το “κοινοτικό κεκτηµένο”

Το 2001, το Τµήµα Συνεργατικής Ανάπτυξης και το συνεργατικό κίνηµα εκπρο-
σωπούµενο από την Π.Σ. Συνοµοσπονδία, διαµόρφωσαν από κοινού την τελική
θέση για εναρµόνιση του συνεργατικού πιστωτικού τοµέα µε το “κοινοτικό
κεκτηµένο”. Η κοινή θέση, που ήταν αποτέλεσµα πολλών επιµέρους µελετών
και προϊόν βαθύτατου προβληµατισµού, υποβλήθηκε στην Κυπριακή Κυβέρνη-
ση. Η Κυβέρνηση, αφού τη µελέτησε και την υιοθέτησε, την υπέβαλε επίσηµα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο του 2001 και η Ένωση ακολούθως την
έκανε  αποδεκτή. Με την υποβολή της θέσης του κινήµατος από την Κυπριακή
Κυβέρνηση και την αποδοχή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέθηκαν οι βάσεις
για την έναρξη των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων, προκειµένου ο συνεργατι-
κός πιστωτικός τοµέας να εκσυγχρονισθεί και να εναρµονισθεί µε το “κοινοτικό
κεκτηµένο”.

Με βάση τα συµφωνηθέντα µεταξύ της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
εναρµόνιση του συνεργατικού πιστωτικού τοµέα µε το “κοινοτικό κεκτηµένο”,
περιλάµβανε  µεταρρυθµίσεις και αλλαγές στους πιο κάτω τοµείς:
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● Εναρµόνιση της Νοµοθεσίας περί Συνεργατικών Εταιρειών µε τις
Κοινοτικές Οδηγίες που αφορούσαν τα πιστωτικά ιδρύµατα.  Ήδη, µε
την ψήφιση του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού)
Νόµου του 2003, (Ν.123(1)/2003), είχε υιοθετηθεί η βασική κοινοτική
οδηγία για τα πιστωτικά ιδρύµατα (2000/12/ΕΚ). Ορισµένες άλλες  κοι-
νοτικές οδηγίες θα υιοθετούνταν  µέχρι την ένταξη της Κύπρου στην
Ε.Ε. και µερικές σε ηµεροµηνία που είχε συµφωνηθεί, αν η ηµεροµηνία
αυτή ήταν µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας ένταξης.

● Μεταρρυθµίσεις στα ίδια τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα µε
διαρθρωτικές και  οργανωτικές αλλαγές, περιλαµβανοµένων συγχωνεύ-
σεων ή άλλων οµαδοποιήσεων σε γεωγραφική ή λειτουργική βάση.
Επίσης, εκσυγχρονισµός των λειτουργιών των συνεργατικών πιστωτι-
κών ιδρυµάτων µε ορθολογικές  και τεχνολογικές αναβαθµίσεις των
δραστηριοτήτων τους, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των µικρών συνεργα-
τικών πιστωτικών ιδρυµάτων στα οποία ο εκσυγχρονισµός θα βοηθού-
σε στη βελτίωση της διοικητικής και λειτουργικής αποδοτικότητας
τους. 

● Εγκαθίδρυση διευθετήσεων µόνιµης σύνδεσης (permanent affiliation)
αριθµού συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων µε την Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα Λτδ (“κεντρικός φορέας”), βάσει της Κοινοτικής
Οδηγίας 2000/12/ΕΚ, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2007. 

● Ενδυνάµωση της εποπτικής ικανότητας της Υπηρεσίας Εποπτείας και
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (πρώην Τµήµα Συνεργατικής Ανά-
πτυξης),  ως της αρµόδιας εποπτικής αρχής, µε την ουσιαστική ανα-
βάθµιση και επαρκή στελέχωσή της, την εκπαίδευση του προσωπικού,
την ενδυνάµωση των ηλεκτρονικών συστηµάτων εποπτείας καθώς και
την επανεξέταση και αναθεώρηση της διοικητικής, λειτουργικής και
οργανωτικής της δοµής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραχώρησε στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα µετα-
βατική περίοδο µέχρι το τέλος τους 2007, για πλήρη συµµόρφωση τους µε το
“κοινοτικό κεκτηµένο”. Με βάση τη συµφωνία ένταξης, τα συνεργατικά πιστω-
τικά ιδρύµατα θα αποκτήσουν µέχρι το τέλος του 2007 το “ευρωπαϊκό διαβατή-
ριο” (European Passport) για άσκηση διασυνοριακών δραστηριοτήτων σε όλη
την επικράτεια της Ε.Ε., είτε ως αυτοδύναµοι  οργανισµοί (stand alone) είτε
µέσω  του “κεντρικού φορέα”  (Σ.Κ. Τράπεζα).

Αξίζει να σηµειωθεί ότι είχε ήδη επιτευχθεί η εναρµόνιση σε σχέση µε την Κοι-
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νοτική Οδηγία 94/19/ΕΚ περί των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων, µε
την έναρξη της λειτουργίας σχεδίου προστασίας καταθέσεων για τα συνεργατι-
κά πιστωτικά ιδρύµατα τον Σεπτέµβριο του 2000.  Η κάλυψη των καταθέσεων
σε ευρώ ή άλλο νόµισµα κράτους-µέλους της Ε.Ε. υιοθετήθηκε µε την ένταξη
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Επίσης η Κύπρος συµπεριλαµβανοµένου και του συνεργατικού πιστωτικού
τοµέα έχει εναρµονισθεί µε την Κοινοτική Οδηγία 91/308/ΕΟΚ για την πρόλη-
ψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποί-
ηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (money laundering) από το 1996
που τέθηκε σε ισχύ ο Περί Συγκάλυψης, Έρευνας και ∆ήµευσης Εσόδων από
Ορισµένες Εγκληµατικές Πράξεις Νόµος του 1996.

Πέραν από την εναρµόνιση µε το “ευρωπαϊκό κεκτηµένο” στα πλαίσια των
Κεφαλαίων 3 (Ελευθερία Παροχής Υπηρεσιών)  και 4 (Ελεύθερη ∆ιακίνηση
Κεφαλαίων) που έχει αναφερθεί πιο πάνω,  είχε  συµφωνηθεί µε την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και ο τρόπος εναρµόνισης του συνεργατικού κινήµατος µε το “ευρω-
παϊκό κεκτηµένο” στα πλαίσια του Κεφαλαίου 6 που αφορά την Πολιτική Αντα-
γωνισµού και ειδικότερα του τοµέα των Κρατικών Ενισχύσεων (State Aid).
Συγκεκριµένα συµφωνήθηκε όπως:

● Τα κέρδη των συνεργατικών εταιρειών που προέρχονται από δραστη-
ριότητες µε µέλη να συνεχίσουν να εξαιρούνται του φόρου εισοδήµα-
τος, ενώ τα κέρδη που προέρχονται από δραστηριότητες µε µη µέλη να
υπόκεινται σε φορολογία εισοδήµατος, από την 1 Ιανουαρίου 2003,
σύµφωνα µε τους ισχύοντες συντελεστές φορολόγησης των εταιρειών.

● Αντικατασταθεί το υφιστάµενο σχέδιο σχετικά µε τα τέλη υποθήκευσης
ώστε η εξαίρεση να αφορά τους δανειολήπτες όλων των χρηµατοπιστω-
τικών ιδρυµάτων περιλαµβανοµένων και εκείνων των εµπορικών τραπε-
ζών.  Ήδη οι σχετικές αλλαγές έχουν υιοθετηθεί από τον Ιούλιο του 2003.

Όσον αφορά τον γεωργικό τοµέα του συνεργατικού κινήµατος και τις ευκαιρίες
και τις  δυνατότητες που δηµιουργούνται µε την εφαρµογή στην Κύπρο του
“κοινοτικού κεκτηµένου”, η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών ανέλαβε την ευθύνη να ενθαρρύνει και να συµβάλει στη µετατροπή
συνεργατικών εταιρειών (φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εσπεριδοειδή, χαρούπια
κλπ) του γεωργικού τοµέα σε οργανώσεις παραγωγών, όπως προβλέπεται από
το υφιστάµενο “κοινοτικό κεκτηµένο”, προκειµένου να διασφαλισθεί η βιωσι-
µότητα και η ανάπτυξή τους.
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Η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού και το συνεργατικό
κίνηµα, καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για να ολοκληρώσουν το έργο της
πλήρους εναρµόνισης µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα και να ανταποκριθούν στις
σχετικές υποχρεώσεις που ανέλαβε η Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Υπόβαθρο των
προσπαθειών που καταβάλλονται είναι τα αποτελέσµατα της πολιτικής που
εφαρµόσθηκε κατά την περίοδο που ακολούθησε την τούρκικη εισβολή καθώς
και τα συµπεράσµατα των διαφόρων µελετών που έγιναν για το σκοπό αυτό.

Γενικά κατά την περίοδο αυτή, παρά τις δυσκολίες και τα σοβαρά προβλήµατα
που εµφανίσθηκαν, το συνεργατικό έργο κρίνεται ως πολύ σηµαντικό. Το συνερ-
γατικό κίνηµα ενισχύθηκε καταφανώς και οι υπηρεσίες που πρόσφερε στα µέλη
του και στην κοινωνία γενικότερα, αναβαθµίσθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

VII. ΕΒ∆ΟΜΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: Οι εξελίξεις µετά την ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

Η περίοδος που ακολουθεί την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαί-
νεται ότι θα αποτελέσει σηµαντική καµπή για το συνεργατικό κίνηµα. Η εναρ-
µόνιση των συνεργατικών εταιρειών µε το “ευρωπαϊκό κεκτηµένο”, σε πρακτι-
κό πλέον επίπεδο, τοποθετείται στο επίκεντρο των συνεργατικών επιδιώξεων.
Τα γεγονότα που αναµένονται είναι ύψιστης σηµασίας και θα επηρεάσουν απο-
φασιστικά την πορεία του κινήµατος, τόσο σε εταιρικό, όσο και σε συνολικό
επίπεδο. 

Στον πιστωτικό τοµέα αναµένεται να λειτουργήσει ο “κεντρικός φορέας”. Με τη
λειτουργία του “κεντρικού φορέα” θα διαφανεί κατά πόσο το συνεργατικό κίνη-
µα θα προχωρήσει ενωµένο ή αν ορισµένες εταιρείες θα επιλέξουν το διαχωρι-
σµό και την αυτόνοµη πορεία. Στον καταναλωτικό τοµέα, αλλά και στους υπό-
λοιπους τοµείς θα διαφανεί, αν τα πλεονεκτήµατα των συνεργατικών εταιρειών,
όπως θα διαµορφωθούν, είναι αρκετά για να αντέξουν στις πολύ ισχυρές πιέσεις
του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την ίδια περίοδο αναµένεται να ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες µεταρρυθ-
µίσεις του συνεργατικού κινήµατος, από τις οποίες άλλες  βρίσκονται σε εξέλιξη
και άλλες θα επιχειρηθούν σύντοµα. Ειδικότερα αναµένεται να ολοκληρωθούν οι
συγχωνεύσεις των µικρών συνεργατικών εταιρειών και η συγκρότηση µεγαλύτε-
ρων, οι οποίες θα µπορούν να επιβιώσουν ως οικονοµικές µονάδες, αλλά πρωτί-
στως θα µπορούν να εξυπηρετήσουν τα µέλη τους. Οι συγχωνεύσεις αφορούν
κυρίως τον πιστωτικό τοµέα και των τοµέα εµπορίας γεωργικών προϊόντων.
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Πέρα από τις συγχωνεύσεις θα φανούν τα αποτελέσµατα των διερευνήσεων που
γίνονται για νέες συνεργατικές δραστηριότητες σε άλλους τοµείς της οικονοµίας
και κυρίως στον τοµέα των υπηρεσιών. Παράλληλα θα διαφανούν τα αποτελέ-
σµατα της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλλεται για αναδιοργάνωση και
εκσυγχρονισµό των συνεργατικών εταιρειών. Όλα αυτά τα θέµατα και πολλά
άλλα θα καθορίσουν την περαιτέρω πορεία του συνεργατικού κινήµατος και
ενδεχοµένως θα αποτελέσουν γεγονότα-σταθµούς στην ιστορική διαδροµή του.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
1909: Ιδρύεται η Χωρική Τράπεζα Λευκονοίκου.
1914: Ψηφίζεται ο πρώτος Νόµος περί Συνεργατικών Πιστωτικών

Εταιρειών.
1923: Ψηφίζεται ο Νόµος περί Συνεργατικών µη Πιστωτικών

Εταιρειών.
1925: Ιδρύεται η Γεωργική Τράπεζα.
1936: Ιδρύεται το Τµήµα Συνεργατικής Ανάπτυξης.
1937: Ιδρύεται η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.
1960: Το Σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας τίθεται σε εφαρµογή

και το συνεργατικό κίνηµα διαχωρίζεται σε ελληνοκυπριακό και
τουρκοκυπριακό.

1962: ∆ιαλύεται η Γεωργική Τράπεζα ύστερα από απόφαση της
Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

1962: Iδρύεται η Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία.
1974: Μεγάλος αριθµός συνεργατικών εταιρειών εκτοπίζονται από

τις τουρκικές κατοχικές δυνάµεις.
1987: Eκσυγχρονίζεται η Nοµοθεσία και τίθεται σε εφαρµογή ο

Nόµος 22/1985.
1987: ∆ιαλύεται το Ταµείο Εξελέγξεως και Επιθεωρήσεως και

ιδρύεται η Ελεγκτική Υπηρεσία   Συνεργατικών Εταιρειών.
2003: Εφαρµόζεται η νέα νοµοθεσία στα πλαίσια της οποίας το

θεσµικό πλαίσιο του συνεργατικού κινήµατος εναρµονίζεται µε
το “ευρωπαϊκό κεκτηµένο”. 

2003: Εγκαθιδρύεται η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών και διαλύεται το Τµήµα Συνεργατικής
Ανάπτυξης.  

2004: Η Κύπρος εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχίζει η
προσπάθεια µεταρρύθµισης του συνεργατικού κινήµατος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Οι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται σήµερα ο συνεργατισµός, έχουν δια-
µορφωθεί διαχρονικά, ανάλογα µε τις ανάγκες των µελών του και της κοινωνίας
ευρύτερα. Το συνεργατικό κίνηµα, στην αρχή της ίδρυσης του, ασχολήθηκε σχε-
δόν αποκλειστικά µε την αγροτική πίστη. Ο πρωταρχικός σκοπός του ήταν η
απαλλαγή των γεωργών από το τοκογλυφικό σύστηµα και η προστασία του
εισοδήµατος τους. 

Σταδιακά και αφού ο συνεργατικός θεσµός, µε την εφαρµογή του στον πιστωτι-
κό τοµέα, επέφερε πολύ θετικά αποτελέσµατα, θεωρήθηκε ότι η συνεργατική
οργάνωση θα µπορούσε να αντιµετωπίσει µε την ίδια επιτυχία τα προβλήµατα
που παρουσιάζονταν στους άλλους τοµείς της οικονοµίας. Με την πάροδο του
χρόνου ιδρύθηκαν διάφορες συνεργατικές εταιρείες ποικίλων δραστηριοτήτων,
για να ικανοποιήσουν συγκεκριµένες ανάγκες του πληθυσµού, είτε σε τοπικό,
είτε σε παγκύπριο επίπεδο. Η εξειδίκευση των συνεργατικών εταιρειών στην
προσφορά συγκεκριµένων υπηρεσιών, οδήγησε στη διαµόρφωση των τοµέων
δραστηριότητας του συνεργατικού κινήµατος. Η συνεργατική δραστηριότητα
κατανέµεται σήµερα στους ακόλουθους πέντε τοµείς:

● Πιστωτικός τοµέας.

● Καταναλωτικός τοµέας.

● Τοµέας εµπορίας γεωργικών προϊόντων. 

● Τοµέας µεταποίησης.

● Τοµέας υπηρεσιών.

I. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Στον πιστωτικό τοµέα υπάγονται οι συνεργατικές εταιρείες που ασχολούνται µε
τραπεζικής φύσεως εργασίες, κυρίως µε την αποδοχή καταθέσεων και την παρα-
χώρηση δανείων. Οι εταιρείες αυτές διακρίνονται στις συνεργατικές πιστωτικές
εταιρείες, στις οποίες η ευθύνη των µελών είναι απεριόριστη (unlimited) και στα
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συνεργατικά ταµιευτήρια στα οποία η ευθύνη των µελών είναι περιορισµένη
(limited). Τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα προσφέρουν τραπεζικές υπηρε-
σίες, σε όλη την ελεύθερη επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και δραστη-
ριοποιούνται, τόσο στην ύπαιθρο, όσο και στις πόλεις.

Ο συνεργατικός  πιστωτικός τοµέας αποτελεί το πλέον εύρωστο τµήµα   του
συνεργατικού  κινήµατος. Η ευρωστία του τοµέα εκφράζεται κυρίως µε τη
ραγδαία αύξηση των καταθέσεων, την οικονοµική δυνατότητα των συνεργατι-
κών εταιρειών να ανταποκρίνονται µε άνεση στις δανειοληπτικές ανάγκες των
µελών τους, στη συνεχώς διευρυνόµενη κοινωνική προσφορά τους, καθώς επί-
σης και στη συνεχή βελτίωση των αποθεµατικών κεφαλαίων και της κεφαλαι-
ουχικής τους βάσης.

Η συνεχής αύξηση του κύκλου εργασιών των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµά-
των, η συνεχής διεύρυνση των αναγκών των µελών τους και οι γενικότερες συν-

θήκες της οικονοµικής και
κοινωνικής πραγµατικότητας
που επικράτησαν στην
Κύπρο κατά τα τελευταία
τριάντα περίπου χρόνια, οδή-
γησαν τις συνεργατικές εται-
ρείες στην υιοθέτηση εκσυγ-
χρονιστικών προγραµµάτων
µε πολύ ευεργετικά αποτελέ-
σµατα. Μεταξύ άλλων αξιο-
ποιήθηκε η σύγχρονη τεχνο-
λογία σε σηµαντικό βαθµό,
αναβαθµίσθηκε και ενισχύθη-
κε το εργασιακό δυναµικό
κατά τρόπο που να συνδυάζε-

ται η εµπειρία µε την επιστηµονική γνώση, βελτιώθηκε το εργασιακό περιβάλ-
λον και οι χώροι εξυπηρέτησης του κοινού µε την ανέγερση πολλών νέων κτι-
ριακών εγκαταστάσεων και τον εκσυγχρονισµό των παλαιοτέρων και προσφέρ-
θηκαν, στο µέτρο του δυνατού, νέα προϊόντα.

Στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, στο τέλος του 2005, λει-
τουργούσαν 347 συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα. Από αυτά, τα 281 ήταν
συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη και τα υπόλοιπα 66
συνεργατικά ταµιευτήρια µε περιορισµένη ευθύνη.
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Στα µεγάλα συνεργατικά πιστωτι-
κά ιδρύµατα και κυρίως σε αυτά
που ανήκουν στα αστικά κέντρα,
λειτουργούν υποκαταστήµατα για
καλύτερη εξυπηρέτηση των
µελών τους. Έτσι, το δίκτυο του
συνεργατικού πιστωτικού τοµέα,
που αποτελείται από 477 κατα-
στήµατα και 2.101 συνεργατικούς
υπαλλήλους, διακλαδώνεται σε
όλες τις κοινότητες της υπαίθρου
και τις συνοικίες των πόλεων και
προσφέρει µε ευχέρεια   υπηρε-
σίες  στα µέλη και τους πελάτες
του.

∆εσπόζουσα θέση στο συνεργατι-
κό πιστωτικό τοµέα κατέχει η
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα,
για την ταυτότητα και το ρόλο της οποίας γίνεται εκτενής αναφορά στο κεφά-
λαιο, “Οι Θεσµικοί Φορείς του Συνεργατικού Κινήµατος.”   

Ι.α. Καταθέσεις-Αποταµιεύσεις

Τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα, από την αρχή της ίδρυσης τους, ενεργώ-
ντας µέσα στα πλαίσια που καθόριζαν οι συνεργατικές Αρχές, προσπάθησαν και
κατάφεραν να προωθήσουν την αποταµίευση και να καλλιεργήσουν αποταµιευ-
τικό πνεύµα στα ευρύτερα στρώµατα της κυπριακής κοινωνίας. Η αυτοβοήθεια,
η αλληλοβοήθεια και η διαχρονικότητα που επεδίωκαν, προϋπέθεταν τη συγκέ-
ντρωση σηµαντικών χρηµατικών κεφαλαίων. Η προώθηση της αποταµίευσης
και η εµπιστοσύνη του κοινού που αναπτύχθηκε, οδήγησαν σταδιακά τα συνερ-
γατικά πιστωτικά ιδρύµατα σε αυτάρκεια οικονοµικών πόρων. Η οικονοµική
αυτάρκεια τους έδωσε τη δυνατότητα να ικανοποιούν τις δανειοληπτικές ανά-
γκες των µελών τους και ταυτόχρονα να βρίσκονται µέσα στα πλαίσια της επί-
σηµης νοµισµατικής πολιτικής του Κράτους, τηρώντας τις εκάστοτε οδηγίες
των αρµοδίων Αρχών.   

Η ενίσχυση της αποταµίευσης, η άµεση εξυπηρέτηση των µελών, το χαµηλό
κόστος των προσφεροµένων υπηρεσιών, η ανθρώπινη προσέγγιση των πελατών
και η ευρεία  κοινωνική δραστηριότητα που ανάπτυξαν τα συνεργατικά πιστω-
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τικά ιδρύµατα, είχαν ως αποτέλε-
σµα   τη συγκέντρωση του ενός
τρίτου των εγχώριων καταθέσεων
ολόκληρης της οικονοµίας. Σύµ-
φωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, το
σύνολο των καταθέσεων, στις 31
∆εκεµβρίου 2005, έφθασε στα
4.635,3 εκ. λίρες, σε σύγκριση µε
902,9 εκ. λίρες που ήταν την αντί-
στοιχη ηµεροµηνία του 1990.  

Ι.β. ∆άνεια-Χρηµατοδοτήσεις 

Η παραχώρηση  πιστωτικών διευ-
κολύνσεων σε άτοµα και σε οργανισµούς, δηµόσιους και ιδιωτικούς, αποτελεί
ουσιαστικά την οικονοµική αξιοποίηση των καταθέσεων του κοινού, που συσ-
σωρεύονται στα ταµεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων. Η πραγµατι-
κότητα αυτή δηµιούργησε την ανάγκη καθορισµού ορισµένων βασικών κριτη-
ρίων, τα οποία εφαρµόζονται κατά την εξέταση των αιτήσεων για παραχώρηση
δανείων. Τα κυριότερα κριτήρια είναι ο σκοπός για τον οποίο παραχωρείται το
δάνειο, η εγγύηση που προσφέρεται για την ασφάλεια του δανείου και η οικο-
νοµική  δυνατότητα του δανειολήπτη να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που
αναλαµβάνει µε τη σύναψη του.

Τα δάνεια που παραχωρούνται από τα συνεργατικά ιδρύµατα διακρίνονται, µε
βάση το χρόνο εξόφλησης τους, σε βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακρο-
πρόθεσµα. Παραχωρούνται επίσης δάνεια σε τρεχούµενο λογαριασµό υπό
µορφή δικαιώµατος παρατραβήγµατος και δάνεια για προκαταβολές έναντι της
αξίας γεωργικών προϊόντων.  

Με βάση τον σκοπό για τον οποίο εκδίδονται, τα δάνεια χωρίζονται σε γεωργι-
κά, οικιστικά-οικοδοµικά, προσωπικά-επαγγελµατικά και δάνεια σε δηµόσιες
και  τοπικές Αρχές.  

Γεωργικά δάνεια: Τα γεωργικά δάνεια παραχωρούνται στους γεωργούς µε
σκοπό τον εκσυγχρονισµό των µεθόδων παραγωγής, την απόκτηση από τους
γεωργούς της απαιτούµενης υλικοτεχνικής υποδοµής, την ενίσχυση και τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγικής διαδικασίας και την οικονοµική κάλυψη των
γεωργών µέχρι να παραχθούν τα προϊόντα τους και να διατεθούν στην αγορά. 
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Το σύνολο των γεωργικών δανείων, τα οποία παραχωρούνται από τις τοπικές
συνεργατικές εταιρείες και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, καλύπτουν περί-
που το 47% του συνόλου των δανείων που παραχωρούνται για γεωργικούς σκο-
πούς από όλους τους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, σε όλη την κυπριακή επι-
κράτεια που ελέγχεται από την Kυπριακή Kυβέρνηση και µε το 2,8% περίπου
των δανείων που το συνεργατικό κίνηµα παραχωρεί για όλους τους σκοπούς.
Παλαιότερα που η γεωργία συµµετείχε στο εθνικό προιόν µε ποσοστό γύρω στο
25%, τα γεωργικά δάνεια που παραχωρούσαν οι συνεργατικές εταιρείες για
γεωργικούς σκοπούς κάλυπταν ποσοστό γύρω στο 70%.

Οικιστικά-Οικοδοµικά ∆άνεια: Η χρηµατοδότηση της κυπριακής οικογένειας,
µε σκοπό την απόκτηση ιδιόκτητης οικογενειακής στέγης, θεωρείται ένα από τα
σηµαντικότερα επιτεύγµατα του κυπριακού συνεργατικού κινήµατος. Η µακρό-
χρονη συνεργατική δραστηριότητα στον τοµέα αυτό, απάλλαξε την πολιτεία
από το σοβαρό πρόβληµα της στέγασης, που αντιµετωπίζουν πολλές άλλες
χώρες και συνέβαλε στην ενίσχυση της οικογένειας, που αποτελεί το βασικό
κύτταρο της κυπριακής κοινωνίας. Είναι σηµαντικό και υπογραµµίζεται έντονα,
ότι η απόκτηση οικογενειακής στέγης, δεν έλυσε απλώς το πρόβληµα στέγασης
της οικογένειας. ∆ηµιούργησε πολλά παρεπόµενα ωφελήµατα. Η οικογενειακή
στέγη αξιοποιήθηκε δεόντως, για να ικανοποιηθούν πολλές άλλες ανάγκες,
όπως είναι η ανάγκη για σπουδές των παιδιών, η ανάγκη για απόκτηση διαφό-
ρων κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, οι ανάγκες που δηµιουρ-
γούνται από λόγους υγείας κ.λπ.   
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Τα οικιστικά δάνεια που παραχωρούνται σήµερα από τις συνεργατικές εταιρεί-
ες,  πλησιάζουν το 38% του συνόλου των δανείων, που παραχωρούνται από όλα
τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα και καλύπτουν περίπου το 42% του συνό-
λου των οικιστικών δανείων, που παραχωρούν µαζί όλοι οι χρηµατοδοτικοί
οργανισµοί της Κύπρου. Πριν από µερικά χρόνια το τελευταίο ποσοστό ξεπερ-
νούσε το 70%.

Προσωπικά-Επαγγελµατικά ∆άνεια: Τα προσωπικά δάνεια παραχωρούνται
για ικανοποίηση προσωπικών αναγκών, όπως είναι τα δάνεια για κάλυψη ιατρι-
κών δαπανών, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για αγορά οικοσκευής, αυτοκινήτου
κλπ. Τα προσωπικά δάνεια που παραχωρούν οι συνεργατικές εταιρείες δε θα
πρέπει να συγχέονται µε τα καταναλωτικά δάνεια που προορίζονται να ικανο-
ποιήσουν δευτερεύουσες ανάγκες, όπως είναι οι ανάγκες κοινωνικής επίδειξης,
οι ανάγκες για διασκέδαση, οι ανάγκες για προσαρµογή στη µόδα κ.λπ. Λαµβά-
νεται όµως υπόψη ότι πολλές από τις ανθρώπινες ανάγκες, που πριν από µερικά
χρόνια είχαν δευτερεύουσα σηµασία, σήµερα έχουν µεταπηδήσει στις ανάγκες
άµεσης ικανοποίησης. Για παράδειγµα οι ανάγκες εκσυγχρονισµού του οικιακού
εξοπλισµού, η ανάγκη για απόκτηση αυτοκινήτου, η ανάγκη για διακοπές και
πολλές άλλες, χρήζουν σήµερα άµεσης ικανοποίησης, ενώ στο παρελθόν ενδε-
χοµένως να θεωρούνταν ανάγκες επίδειξης ή περιττής πολυτέλειας.      

Τα επαγγελµατικά δάνεια έχουν σκοπό, είτε την ενίσχυση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας του ατόµου, είτε τη χρηµατοδότηση νέων επαγγελµατικών δρα-
στηριοτήτων, µε στόχο την επιτυχή επαγγελµατική σταδιοδροµία των δανειζο-
µένων. Τα επαγγελµατικά δάνεια είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την ανάπτυξη της
οικονοµίας του τόπου και συµβάλλουν στη βελτίωση των διαφόρων οικονοµι-
κών δεικτών, όπως στην αύξηση του εθνικού εισοδήµατος, στη µείωση της
ανεργίας κ.λπ. Τα δάνεια αυτής της κατηγορίας έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρή-
σιµα στη νέα γενιά και ειδικότερα σε εκείνους που επιθυµούν να αξιοποιήσουν
τις επιστηµονικές τους γνώσεις και να ασκήσουν αυτόνοµα τη δική τους επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα.

Το σύνολο των δανείων που παραχωρούνται για προσωπικούς και επαγγελµατι-
κούς σκοπούς ανέρχεται γύρω στο 57% του συνόλου των δανείων που παραχω-
ρεί το συνεργατικό κίνηµα.

∆άνεια σε ∆ηµόσιες και Τοπικές Αρχές: Τα δάνεια που υπάγονται στην κατη-
γορία αυτή, έχουν σκοπό τη χρηµατοδότηση έργων κοινής ωφέλειας, που εκτε-
λούνται από Oργανισµούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης (∆ηµοτικά Συµβούλια και
Συµβούλια Βελτιώσεως), από Κοινοτικές Αρχές, Σχολικές Εφορίες και από κρα-
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τικούς ή ηµικρατικούς φορείς. Τα δάνεια σε ∆ηµόσιες και Τοπικές Αρχές, ανα-
λογούν µε το 2,5% περίπου του συνόλου των δανείων που παραχωρούν οι
συνεργατικές εταιρείες. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο πιστωτικός τοµέας αποτελεί το πλέον ανεπτυγµένο
τµήµα του συνεργατικού κινήµατος. Η διαχρονική ανάπτυξη του πιστωτικού
τοµέα παρουσιάζεται στους δύο πίνακες που ακολουθούν. Στον πρώτο συγκρι-
τικό πίνακα, παρουσιάζονται συνοπτικά οι καταθέσεις και τα δάνεια  κατά
πενταετία, για την περίοδο από την τούρκικη εισβολή µέχρι σήµερα και στο δεύ-
τερο πίνακα το σύνολο του ενεργητικού και των αποθεµατικών κεφαλαίων ανά
διετία κατά τα τελευταία δέκα χρόνια.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΑΝEIΑ 1975-2005

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

£ εκ. % £ εκ. %

1975 49,7 ― 37,0 ―

1980 124,6 151 96,2 160

1985 335,9 169 288,4 200        

1990 902,9 169 788,0 173        

1995 1.800,4 99 1.651,4 110

2000 2.821,6 57 2.483,9 50

2005 4.635,3 64 3.580,3 44
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Η φθίνουσα ποσοστιαία µεταβολή που παρατηρείται κατά τα τελευταία χρόνια,
τόσο στις καταθέσεις, όσο και στα δάνεια, οφείλεται στο περιορισµένο µέγεθος
της οικονοµίας και στον κορεσµό που φυσιολογικά επήλθε στα διάφορα οικο-
νοµικά µεγέθη ολόκληρου του πιστωτικού τοµέα της Κύπρου καθώς επίσης και
στις εξελίξεις των τελευταίων ετών που επηρέασαν σηµαντικά το χρηµατοπι-
στωτικό σύστηµα του τόπου και γενικότερα την οικονοµία. Η σηµαντική αύξη-
ση όµως των καταθέσεων σε απόλυτους αριθµούς που οδηγεί και στην αύξηση
των δανείων, ανέρχεται σε επίπεδα που εξασφαλίζουν την αυτάρκεια των συνερ-
γατικών πιστωτικών ιδρυµάτων και διασφαλίζουν τη δανειοδοτική ικανότητα
τους.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  1992-2005

ΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

£ εκ % £ εκ %

1992 1.378,7 ― 56,0 ―            

1994 1.776,2 29 80,0 42            

1996 2.280,5 28 117,0 46       

1998 2.634,0 15 147,0 26      

2000 3.198,5 21 199,0 35      

2002 3.901,3 22 219,0 18 

2004 4.317,4 11 273,7 25

2005 4.962,3 326,5
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Στα πλαίσια της παρούσας έκδοσης, είναι αδύνατο να γίνει αναφορά στο έργο
που επιτελεί ξεχωριστά το κάθε ένα συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα ή στη συµ-
µετοχή που έχει στις ευρύτερες δραστηριότητες του συνεργατικού κινήµατος.
Είναι όµως βέβαιο, ότι ο ρόλος όλων των συνεργατικών πιστωτικών εταιρειών
είναι σηµαντικός για τα µέλη τους και την κοινωνία, ανεξάρτητα από το επίπεδο
στο οποίο βρίσκονται οι οικονοµικοί τους δείκτες. Είναι φυσικό, οι εταιρείες που
έχουν µεγαλύτερη οικονοµική ευχέρεια, να προσφέρουν µεγαλύτερο και πλου-
σιότερο έργο από εκείνες που έχουν περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες.

Για σκοπούς στατιστικής αναφοράς παρατίθενται πιο κάτω οι πρώτες δέκα
συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες που σύµφωνα µε τα στοιχεία της 31 ∆εκεµ-
βρίου 2005 συγκέντρωναν τις ψηλότερες καταθέσεις.

Ε  Τ Α Ι  Ρ Ε  Ι  Α Κ  Α Τ Α Θ  Ε  Σ  Ε  Ι  Σ  
(£ εκ.)

1. Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Στροβόλου. 368,5
2. Συνεργατικό Ταµιευτήριο Λεµεσού Λτδ. 357,9
3. Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Μακράσυκας. 203,1
4. Συνεργατικό Ταµιευτήριο ∆ασκάλων Λτδ. 145,9 
5. Συνεργατικό Ταµιευτήριο Αστυνοµικών Λτδ. 139,8
6. Συνεργατική Οικοδοµική Εταιρεία ∆ηµοσίων

Υπαλλήλων Λτδ. 128,4 
7. Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Καιµακλίου. 112,8
8. Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λατσιών. 111,0
9. Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λακατάµιας. 96,5

10.Συνεργατικό Ταµιευτήριο Ελλήνων Λειτουργών
Μέσης Εκπαίδευσης Λτδ. 94,1
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Σηµειώνεται πρόσθετα ότι η µεγαλύτερη συνεργατική πιστωτική εταιρεία στην
επαρχία Πάφου είναι το Ελληνικό Συνεργατικό Ταµιευτήριο Πάφου και στην
ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αµµοχώστου η Συνεργατική Πιστωτική Εται-
ρεία Παραλιµνίου, µε καταθέσεις που ανέρχονταν στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 στα
71,3 και  64,0 εκ. λίρες αντίστοιχα.   

Ι.γ. Σχολικά ταµιευτήρια

Λόγω της πολύπλευρης σηµασίας που
έχει για την κυπριακή κοινωνία η λει-
τουργία των σχολικών ταµιευτηρίων,
αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς. Ο θεσµός
των σχολικών ταµιευτηρίων εφαρµό-
στηκε πρώτα στη δηµοτική και ακολού-
θως στη µέση εκπαίδευση. Το 1950
άρχισαν τη λειτουργία τους τα σχολικά
ταµιευτήρια των δηµοτικών σχολείων
και από το σχολικό έτος 1963-1964 ο
θεσµός επεκτάθηκε και στα σχολεία της
µέσης εκπαίδευσης. Ο ρόλος που δια-
δραµάτισε ο διδασκαλικός κόσµος της
Κύπρου για την επιτυχή εφαρµογή του
θεσµού, ήταν θεµελιακής σηµασίας. 

Τα σχολικά ταµιευτήρια δεν έχουν
νοµική προσωπικότητα, διότι οι µαθη-
τές που συµµετέχουν σε αυτά είναι
ανήλικοι. Η λειτουργία τους είναι
απλοποιηµένη και απαλλαγµένη από
ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικα-
σίες. Ο εκπαιδευτικός παραχωρεί στους
µαθητές από ένα βιβλιάριο καταθέσε-
ων, εξηγεί τα πλεονεκτήµατα της εφαρ-
µογής του θεσµού και καθορίζει την
ηµέρα και την ώρα κάθε βδοµάδας, που
οι µαθητές θα µπορούν να κάνουν τις
καταθέσεις τους. Οι καταθέσεις των µαθητών που συγκεντρώνονται στα σχο-
λεία της υπαίθρου, κατατίθενται στις τοπικές συνεργατικές πιστωτικές εταιρεί-
ες. Οι καταθέσεις που γίνονται στα σχολεία των αστικών κέντρων κατατίθενται,
είτε στο Συνεργατικό Ταµιευτήριο των ∆ασκάλων, αν προέρχονται από τη δηµο-
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τική εκπαίδευση, είτε στο Συνεργατικό Ταµιευτήριο των Καθηγητών, αν προέρ-
χονται από γυµνάσια ή λύκεια. Τα χρήµατα που εισπράττονται από κάθε µαθη-
τή  είναι κατατεθειµένα στο όνοµα του και αποσύρονται µόνο ύστερα από την
αποφοίτηση του.

Ο θεσµός των σχολικών ταµιευτηρίων έχει ευρύτερη κοινωνική σηµασία και
εξυπηρετεί τρεις σηµαντικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η καλλιέργεια
και η εξύψωση της αποταµιευτικής συνείδησης των νέων. Ο δεύτερος είναι η
είσοδος τους στο κόσµο των συνεργατικών ιδεωδών και ο τρίτος η συσσώρευ-
ση ενός χρηµατικού ποσού, το οποίο θα δηµιουργήσει στο νέο τη δυνατότητα να
αντιµετωπίσει τις πρώτες ανάγκες ύστερα από την αποφοίτηση του. 

Οι καταθέσεις που έγιναν από τους µαθητές στα σχολικά ταµιευτήρια κατά το
σχολικό έτος 2003-2004 ανήλθαν σε 7,312 εκ. λίρες και κατά το 2004-2005 σε

7,416 εκ. λίρες. Οι συνολικές καταθέσεις, όψεως και προθεσµίας, κατά την 31η

∆εκεµβρίου των τεσσάρων τελευταίων ετών παρουσίαζαν την πιο κάτω εικόνα:

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 2002-2005

31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005

£εκ. £εκ. £εκ. £εκ.

24,822 27,067 28,756 31,771  

ΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν, κυρίως τα οικονοµικά αδύνατα
στρώµατα του καταναλωτικού κοινού της Κύπρου, από τις αρχές του εικοστού
αιώνα, ήταν το ψηλό επίπεδο των τιµών και οι διακυµάνσεις τους που διαµορ-
φώνονταν ανάλογα µε τα υποκειµενικά συµφέροντα των παντοπωλών. Επιπρό-
σθετα, οι εµποροπαντοπώλες αξιοποιούσαν προς όφελος τους την πώληση
εµπορευµάτων επί πιστώσει, που ήταν ο συνήθης τρόπος µε τον οποίο η κυπρια-
κή οικογένεια προµηθευόταν τα είδη πρώτης ανάγκης. Η ανάγκη για αντιµετώ-
πιση των προβληµάτων αυτών, που αφαίµασσαν σηµαντικά το πενιχρό βαλά-
ντιο των Κυπρίων, οδήγησε στην ίδρυση του καταναλωτικού τοµέα του συνερ-
γατικού κινήµατος.

Ο συνεργατικός καταναλωτικός τοµέας διήλθε από διάφορες φάσεις και στάδια,
τα οποία τελούσαν σε συνάρτηση µε τις συνθήκες που εκάστοτε παρουσιάζο-
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νταν στο ευρύτερο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον. Κατά την περίοδο
που µεσολάβησε µεταξύ του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου και της τουρκικής
εισβολής του 1974, ο καταναλωτικός τοµέας αναπτύχθηκε ραγδαία. Σχεδόν σε
όλες τις κοινότητες της υπαίθρου και τις συνοικίες των πόλεων, λειτούργησαν
συνεργατικά παντοπωλεία, µε πολύ ευεργετικά αποτελέσµατα για το καταναλω-
τικό κοινό. 

Η συγκράτηση των τιµών σε χαµηλά επίπεδα, οι πωλήσεις αγαθών πρώτης ανά-
γκης επί πιστώσει µεν, αλλά χωρίς στρεβλώσεις και υποκειµενικές αλλοιώσεις
των αντίστοιχων λογαριασµών, η επαρκής προσφορά καταναλωτικών και
άλλων αγαθών, η ακριβής ζύγιση, η καλή ποιότητα των προϊόντων που προ-

σφέρονταν, η παραχώρηση επιµερίσµατος στο αγοραστικό κοινό, η αναζήτηση
από τους καταναλωτές των καλύτερων τιµών και η λελογισµένη διαχείριση του
χαµηλού επιπέδου του διαθέσιµου οικογενειακού εισοδήµατος, ήταν οι σηµα-
ντικότεροι λόγοι που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του συνεργατικού καταναλωτι-
κού τοµέα. 

Ο εκτοπισµός του ενός τρίτου των Ελληνοκυπρίων και η µετακίνηση των Τουρ-
κοκυπρίων στο βόρειο τµήµα της Κύπρου, που επέβαλαν οι κατοχικές δυνάµεις
το 1974, καθώς επίσης και η διαφοροποίηση των οικονοµικών και κοινωνικών
δεδοµένων που ακολούθησαν, επέφεραν σοβαρές υλικές απώλειες στον κατα-
ναλωτικό τοµέα και  αποσυντόνισαν το άρτια οργανωµένο δίκτυο λειτουργίας
του. Το Τµήµα Συνεργατικής Ανάπτυξης, για να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα,
προώθησε την εφαρµογή της επιβαλλόµενης από τις περιστάσεις πολιτικής, για
ανασυγκρότηση του τοµέα. Η πολιτική ανασυγκρότησης κινήθηκε σε δύο βασι-
κούς άξονες. 
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Ο πρώτος βασικός άξονας στόχευε στον περιορισµό των εξόδων και στην απο-
φυγή συσσώρευσης µεγάλων ζηµιών στα καταναλωτικά ιδρύµατα. Για υλοποί-
ηση αυτού του στόχου, προωθήθηκε η συγχώνευση αρκετών συνεργατικών
παντοπωλείων πολλών κοινοτήτων, µε τις τοπικές συνεργατικές πιστωτικές
εταιρείες και τέθηκαν υπό εκκαθάριση τα ιδρύµατα εκείνα, των οποίων τα περι-
θώρια οικονοµικής επιβίωσης ήταν πλήρως εξαντληµένα.   

Ο δεύτερος άξονας στόχευε στην εξυγίανση και στον εκσυγχρονισµό του
συνεργατικού καταναλωτικού τοµέα, µε την εκπόνηση και την εφαρµογή αξιό-
πιστων οικονοµικών µελετών, οι οποίες θα αναλαµβάνονταν από εξειδικευµέ-
νους οίκους που διέθεταν βαθιά γνώση του αντικειµένου και µεγάλη πείρα. Για
υλοποίηση αυτού του στόχου, µετακλήθηκαν εµπειρογνώµονες του καταναλω-
τικού κινήµατος της Σουηδίας και µελέτησαν επιτόπου όλα τα δεδοµένα. Οι
εµπειρογνώµονες συνέταξαν και υπέβαλαν στους αρµοδίους φορείς τις κατάλ-
ληλες οικονοµικές µελέτες. Τα πορίσµατα και οι κατευθύνσεις των εµπειρογνω-
µόνων, άρχισαν να εφαρµόζονται σταδιακά. 

ΙΙ.α. Συνεργατικά παντοπωλεία και υπεραγορές

Ο συνεργατικός καταναλωτικός
τοµέας αποτελείται σήµερα από 36
συνεργατικά παντοπωλεία, που λει-
τουργούν ως αυτόνοµες συνεργατι-
κές εταιρείες, 70 παντοπωλεία που
αποτελούν τµήµατα συνεργατικών
πιστωτικών εταιρειών και τρεις
κεντρικούς προµηθευτικούς οργα-
νισµούς.

Τα συνεργατικά παντοπωλεία,
που είναι πρωτοβάθµιες συνεργα-
τικές εταιρείες περιορισµένης
ευθύνης και τα παντοπωλεία των
συνεργατικών πιστωτικών εται-
ρειών, ασχολούνται µε τη λιανική
πώληση αγαθών (είδη παντοπωλείου). Οι κεντρικοί προµηθευτικοί οργανισµοί
τροφοδοτούν τα παντοπωλεία µε τα απαραίτητα εµπορεύµατα σε τιµές χονδρι-
κής πώλησης.

Οι κεντρικοί προµηθευτικοί οργανισµοί είναι ο Συνεργατικός Προµηθευτικός
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Οργανισµός Λεµεσού Πάφου (ΣΠΟΛΠ Λτδ.), ο οποίος ενοποιήθηκε µε την
Ένωση Συνεργατικών Εταιρειών Λεµεσού (ΕΣΕΛ Λτδ.) και αποτέλεσαν το δευ-
τεροβάθµιο ενιαίο οργανισµό ΕΣΕΛ-ΣΠΟΛΠ ΛΤ∆, που εξυπηρετεί τις επαρχίες
Λεµεσού, Λευκωσίας και Πάφου, η Συνεργατική Προµηθευτική Ένωση Αµµο-
χώστου-Λάρνακας (ΣΠΕΑΛ Λτδ ), που είναι δευτεροβάθµια συνεργατική εται-
ρεία περιορισµένης ευθύνης και είχε σκοπό την εξυπηρέτηση των επαρχιών
Λάρνακας και Αµµοχώστου και η Συνεργατική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Υγραε-
ρίου (ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ ), που είναι τριτοβάθµια εταιρεία µε περιορισµένη
ευθύνη.

ΕΣΕΛ-ΣΠΟΛΠ ΛΤ∆: Η ΕΣΕΛ-ΣΠΟΛΠ Λτδ είναι το µεγαλύτερο συνεργατικό
καταναλωτικό ίδρυµα της Κύπρου. Έχει την έδρα της στη Λεµεσό και λειτουρ-
γεί, τόσο ως προµηθευτικός οργανισµός, όσο και ως συνεργατική εταιρεία λια-
νικής πώλησης εµπορευµάτων. ∆ιαθέτει τέσσερις µεγάλες και σύγχρονες υπε-
ραγορές, δύο στη Λεµεσό, µια στη Λευκωσία και µια στη Πάφο. ∆ιαθέτει επί-
σης τρεις µικρότερες υπεραγορές στη Λεµεσό, µια στην Πόλη Χρυσοχούς και
µια στη Μεσόγη της Πάφου. Οι ετήσιες πωλήσεις της εταιρείας κυµαίνονται
γύρω στα 35 εκατοµµύρια λίρες. Η ΕΣΕΛ-ΣΠΟΛΠ Λτδ είναι γνωστότερη µε
την εµπορική επωνυµία E&S.

ΣΠΕΑΛ ΛΤ∆: Η τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόµενη κατοχή, έπλη-
ξαν καίρια την εταιρεία αυτή. Μεγάλο µέρος της περιουσίας της χάθηκε και το
µεγαλύτερο ποσοστό του πελατολογίου της απωλέσθηκε. Η εταιρεία που εδρεύ-
ει στη Λάρνακα, έχει σήµερα περιορισµένη δραστηριότητα και ο κύκλος εργα-
σιών της βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα.

Συνεργατική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Υγραερίου (ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤ∆): Η
Συνεργατική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Υγραερίου είναι εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης και εδρεύει στη Λάρνακα. Έχει σκοπό την εµφιάλωση υγραερίου και
την προώθηση του για πώληση στα συνεργατικά παντοπωλεία όλης της
Κύπρου. Οι πωλήσεις της εταιρείας καλύπτουν περίπου το 12% της αγοράς και
κυµαίνονται γύρω στα 2,7 εκ. λίρες.

ΙΙ.β. Συνολικές αγορές και πωλήσεις 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 31 ∆εκεµβρίου 2005 το σύνολο των αγορών του
καταναλωτικού τοµέα ανήλθε στα 55,0 εκ. λίρες και των πωλήσεων στα 60,0 εκ.
λίρες. Στον πίνακα που παρατίθεται πιο κάτω παρουσιάζονται το σύνολο των
αγορών και των πωλήσεων ανά διετία κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια
καθώς και οι σχετικές αντίστοιχες µεταβολές.  

106 ● ΣYNEPΓATIΣMOΣ 1909 - 2006 (Συνοπτική Θεώρηση)

SELIDOSH  22 06 06  16:01  ÂÏ ‰ 106



ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1992-2005

ΕΤΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

£ εκ. % £ εκ. %

1992 36,5 ― 41,5 ―

1994 38,1 4,3 44,5 7,3

1996 40,9 7,3 47,4 6,5

1998 48,0 17,4 53,0 11,7

2000 48,8 1,6 54,5 2,8

2002 52,9 8,4 58,4 7,16

2004 55,0 4,0 60,0 2,74

2005 58,0 63,0                     

Πέραν από τις αγορές και τις πωλήσεις του καταναλωτικού τοµέα που έχουν
αναφερθεί, 5 συνεργατικά παντοπωλεία και 225 πρατήρια τοπικών συνεργατι-
κών πιστωτικών εταιρειών αγοράζουν και προµηθεύουν τα µέλη τους µε διάφο-
ρα γεωργικά χρειώδη όπως λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, σπόρους, γεωργικά
εργαλεία κ.α.  Το σύνολο των αγορών και των πωλήσεων κατά το 2005 ανήλθαν
γύρω στα 17 και 18 εκ. λίρες αντίστοιχα.
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ΙΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το Συνεργατικό Κίνηµα διέγνωσε
έγκαιρα ότι η χρηµατοδότηση της
αγροτικής παραγωγής, δεν ήταν
αρκετή για τη δέουσα ενίσχυση
και διασφάλιση του εισοδήµατος
των αγροτών. Θα έπρεπε να εξευ-
ρεθούν τρόποι συγκέντρωσης των
αγροτικών προϊόντων και διάθε-
σης τους στην αγορά, σε συµφέ-
ρουσες τιµές για τον παραγωγό.
Η αναγκαιότητα αυτή, οδήγησε
στην ίδρυση πολλών συνεργατι-
κών εταιρειών, που είχαν κύριο
σκοπό τη συγκέντρωση και την
εµπορία διαφόρων αγροτικών
προϊόντων.

Η εµπορία της γεωργικής παραγωγής διεξάγεται σήµερα από είκοσι οκτώ πρω-
τοβάθµιες συνεργατικές εταιρείες, από δύο δευτεροβάθµιες και από τέσσερις
συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες στις οποίες λειτουργούν τµήµατα εµπορίας
φθαρτών.

ΙΙΙ.α. Πρωτοβάθµιες Συνεργατικές Εταιρείες ∆ιαθέσεως Γεωργικών
Προϊόντων (ΣΕ∆ΙΓΕΠ)

Οι εταιρείες αυτές ανέρχονται στις είκοσι οκτώ και ασχολούνται µε τη συγκέ-
ντρωση και διάθεση κυρίως φρούτων και λαχανικών.  Έχουν τοπικό ή περιφε-
ρειακό χαρακτήρα και διαθέτουν τα προϊόντα των µελών τους, κυρίως στην
εσωτερική αγορά.  Το σύνολο των πωλήσεων των εταιρειών αυτών κατά τα
τελευταία πέντε χρόνια έχει ως ακολούθως:

2001 2002 2003 2004 2005

£ εκ £ εκ. £ εκ. £ εκ. £ εκ.

13,0 12,1 13 14 15

Ο Συνεργατικός Οργανισµός ∆ιαθέσεως Εσπεριδοειδών Αµµοχώστου (ΣΟ∆ΕΑ)
Λτδ, ύστερα από µια επιτυχηµένη πορεία στον τοµέα της εµπορίας εσπεριδοει-
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δών, ανέστειλε τις εργασίες του, κυρίως λόγω του εκτοπισµού του και των πολ-
λών προβληµάτων που του δηµιούργησε η τούρκικη κατοχή.   

ΙΙΙ.β. ∆ευτεροβάθµιες Συνεργατικές Εταιρείες ∆ιαθέσεως Γεωργικών
Προϊόντων

Συνεργατική Ένωση ∆ιαθέσε-
ως Γεωργικών Προϊόντων
(ΣΕ∆ΙΓΕΠ) Λτδ: Η ΣΕ∆ΙΓΕΠ
Λτδ ιδρύθηκε το 1964 από τους
παραγωγούς, ως περιφερειακή
συνεργατική εταιρεία.  Είναι
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης
και έχει έδρα τη Λεµεσό. Σήµε-
ρα έχει εξελιχθεί σε παγκύπρια
συνεργατική εταιρεία και ασχο-
λείται µε τη συγκέντρωση, τη
συσκευασία και τη διάθεση εσπε-
ριδοειδών, επιτραπέζιων σταφυ-
λιών, πεπονοειδών κ.α. τόσο
στην εσωτερική αγορά, όσο και στο εξωτερικό. 

Η ΣΕ∆ΙΓΕΠ Λτδ είναι ο µεγαλύτερος οργανισµός εξαγωγής γεωργικών προϊό-
ντων της Κύπρου και συνεργάζεται µε γνωστές υπεραγορές της δυτικής και
κεντρικής Ευρώπης και της Σκανδιναβίας και µε πελάτες στις χώρες της ανατο-
λικής Ευρώπης, της Άπω Ανατολής και του Αραβικού Κόλπου.  ∆ιαθέτει ιδιό-
κτητα τοπικά συσκευαστήρια, απασχολεί περί τα 300 άτοµα σε µόνιµο και εργα-
τικό προσωπικό συσκευασίας και χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες 800 περίπου επο-
χιακών εργατών για τη συγκοµιδή και τη µεταφορά των γεωργικών προϊόντων.

Σε παγκύπρια βάση, η ΣΕ∆ΙΓΕΠ Λτδ εξάγει περίπου το 30% των εσπεριδοειδών
και το 57% των επιτραπέζιων σταφυλιών. Το έργο  που επιτελεί η Εταιρεία είναι
πολύ σηµαντικό, τόσο για τον αγροτικό κόσµο της Κύπρου, όσο και για την
κυπριακή οικονοµία ευρύτερα.

Η αξία των εξαγχθέντων από την εταιρεία αγροτικών προϊόντων κατά τα τελευ-
ταία πέντε παρουσιάζει την πιο κάτω εικόνα:

2001 2002 2003 2004 2005

£ εκ £ εκ. £ εκ. £ εκ. £ εκ.

9,3 8,3 8,9 7.8 7,9
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Τµήµατα φθαρτών Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών: Πέντε συνεργατι-
κές πιστωτικές εταιρείες διατηρούν τµήµατα εµπορίας φθαρτών και εµπορεύο-
νται τα αγροτικά προϊόντα της τοπικής παραγωγής. Οι πωλήσεις όλων των
συνεργατικών πιστωτικών εταιρειών, που ασχολούνται µε την εµπορία των αγρο-
τικών προϊόντων, ξεπερνούν τα 4 εκ. λίρες ετησίως.

Oι πωλήσεις όλων των συνεργατικών εταιρειών, που ασχολούνται µε την εµπο-
ρία γεωργικών προϊόντων, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια παρουσιάζονται
συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

2001 2002 2003 2004 2005
£ εκ £ εκ. £ εκ. £ εκ. £ εκ.
26,0 24,1 25,0 25,0 26,0

IV. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Στο συνεργατικό µεταποιητικό τοµέα, υπάγονται δεκαπέντε συνεργατικές εται-
ρείες, οι οποίες επεξεργάζονται και διαθέτουν στην αγορά, διάφορα προϊόντα
και κυρίως προϊόντα της γεωργικής παραγωγής. Ειδικότερα συµπεριλαµβάνο-
νται τέσσερις  οινοποιητικές εταιρείες, µια βιοµηχανικής επεξεργασίας γεωργι-
κής παραγωγής,  δύο εταιρείες καπνοπαραγωγών, µια παρασκευής ζωοτροφών,
τρεις που ασχολούνται µε τη συγκέντρωση και διάθεση χαρουπιών, δύο εται-
ρείες των τριανταφυλλοπαραγωγών, µια επεξεργασίας δασικών προϊόντων και
µια κατασκευής επίπλων.

IV.α. Οινοποιητικές συνεργατικές εταιρείες

Συνεργατικός Οργανισµός ∆ια-
θέσεως Αµπελουργικών Προϊό-
ντων (ΣΟ∆ΑΠ) Λτδ: Η κυριότερη
από τις οινοποιητικές συνεργατι-
κές εταιρείες είναι ο Συνεργατικός
Οργανισµός ∆ιαθέσεως Αµπε-
λουργικών Προϊόντων ( ΣΟ∆ΑΠ)
Λτδ.  Ο ΣΟ∆ΑΠ Λτδ ιδρύθηκε το
1947, είναι δευτεροβάθµια συνερ-
γατική εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης και έχει έδρα τη Λεµεσό.
Σκοπός της εταιρείας είναι η
παραλαβή και η βιοµηχανική επε-
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ξεργασία των σταφυλιών και η διάθεση των τελικών προϊόντων στην εσωτερική
και τη διεθνή αγορά.  Παράγει κυρίως κρασιά, οινόπνευµα, κουµανταρία και
άλλα.  Είναι η µεγαλύτερη οινοβιοµηχανία της Κύπρου και παραλαµβάνει το
30%-35% της συνολικής παραγωγής σταφυλιών που προορίζονται για βιοµηχα-
νική επεξεργασία.  Οι επενδύσεις του Οργανισµού σε κτιριακές εγκαταστάσεις
και µηχανικό εξοπλισµό ξεπερνούν τα 5 εκ. λίρες.  Οι συνολικές πωλήσεις της
εταιρείας κατά το 2005 ανήλθαν στα 5,7 εκ. λίρες. 

Η εταιρεία µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών, αλλά και τη
βελτίωση της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων, τα τελευταία χρόνια,
προέβηκε σε σηµαντικές επενδύσεις δηµιουργώντας στην Πάφο ένα σύγχρονο
τοπικό οινοποιείο. Το οινοποιείο είναι κτισµένο στο µέσο των µεγαλύτερων
αµπελώνων της Πάφου και εφάπτεται του δρόµου που ενώνει τις κοινότητες
Στρουµπίου και Πολεµίου. ∆ιαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και έχει τη δυνα-
τότητα να παράγει κρασιά υψηλής ποιότητας. Παραλαµβάνει και µεταποιεί τα
οινοποιήσιµα σταφύλια της γύρω περιοχής και ευρύτερα όλης της επαρχίας. Η
γειτνίαση του εργοστασίου µε τον τόπο παραγωγής των πρώτων υλών, επενερ-
γεί πολύ θετικά στην ποιότητα των τελικών προϊόντων και στη µείωση του
κόστους παραγωγής τους.      

IV.β. Συνεργατικές εταιρείες βιοµηχανικής επεξεργασίας γεωργικών
προϊόντων

Νέα Συνεργατική Εταιρεία Βιοµηχανικής Επεξεργασίας Γεωργικής Παρα-
γωγής (Νέα ΣΕΒΕΓΕΠ) Λτδ: Η µεταποίηση των γεωργικών προϊόντων καλύ-
πτεται πλήρως από τη Νέα Συνερ-
γατική Εταιρεία Βιοµηχανικής
Επεξεργασίας Γεωργικής Παρα-
γωγής ( Νέα ΣΕΒΕΓΕΠ) Λτδ.  Η
Νέα ΣΕΒΕΓΕΠ Λτδ είναι τριτο-
βάθµιος συνεργατικός οργανισµός
περιορισµένης ευθύνης.  Ιδρύθηκε
το 1990 και αντικατέστησε τη
ΣΕΒΕΓΕΠ Λτδ αγοράζοντας τα
περιουσιακά της στοιχεία και ανα-
λαµβάνοντας τις εργασίες της.
Έχει παγκύπριο χαρακτήρα και η
έδρα της βρίσκεται στην περιοχή
Αστροµερίτη,  στην επαρχία Λευ-
κωσίας.  Σκοπός της εταιρείας
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είναι η βιοµηχανική επεξεργασία, χυµοποίηση και εγκυτίωση, των αγροτικών
προϊόντων, τα οποία δεν είναι δυνατό να απορροφηθούν από την εγχώρια ή την
εξωτερική αγορά.  Ειδικότερα εκχυµοποιεί εσπεριδοειδή και φρούτα, επεξεργά-
ζεται τη ντοµάτα και παρασκευάζει τοµατοπολτό, κατασκευάζει κοµπόστα από
διάφορα φρούτα, εγκυτιώνει αγκινάρες, συσκευάζει φρέσκα λαχανικά τα οποία
διατηρεί σε ψυκτικούς θαλάµους και τα διαθέτει στην αγορά κλπ.

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλή τεχνολογία, άρτια καταρ-
τισµένο και εξειδικευµένο προσωπικό και άνετους εργοστασιακούς χώρους. Τα
δεδοµένα αυτά επιτρέπουν στην εταιρεία, πέραν από το κύριο αντικείµενο δρα-
στηριότητας της, να προσφέρει παρεµφερείς υπηρεσίες σε διάφορες οµοειδείς
επιχειρήσεις της Κύπρου.  

Τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται στην εγχώρια αγορά και στο εξωτερικό.
Οι συνολικές πωλήσεις κατά το 2005 ανήλθαν στα 5,3 εκ. λίρες.

ΙV.γ. Συνεργατικές Εταιρείες Καπνοπαραγωγών.

Συνεργατικός Οργανισµός Κα-
πνοπαραγωγών (Σ.Ο.Κ.) Λτδ: Ο
Συνεργατικός Οργανισµός Καπνο-
παραγωγών Λτδ ιδρύθηκε το 1961
στην Καρπασία από 500 καπνοπα-
ραγωγούς, µε αντικείµενο δραστη-
ριότητας τη συγκέντρωση, την
επεξεργασία και τη διάθεση του
καπνού στις καπνοβιοµηχανίες.
Μετά την τουρκική εισβολή του
1974 και την κατάληψη της Καρ-
πασίας από τα τουρκικά στρατεύ-
µατα, η Κυβέρνηση της ∆ηµοκρα-
τίας παραχώρησε άδεια για καλ-

λιέργεια καπνού σε ορισµένες περιοχές της επαρχίας Πάφου.  Ο Σ.Ο.Κ. Λτδ, για
καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών, επαναδραστηριοποιήθηκε στην Πάφο
ανεγείροντας καινούριες εγκαταστάσεις.

Σήµερα η Εταιρεία παραλαµβάνει ολόκληρη την παραγωγή καπνού, την οποία
επεξεργάζεται κατάλληλα και ακολούθως τη διαθέτει στις καπνοβιοµηχανίες του
τόπου.  Οι πωλήσεις του οργανισµού κατά το 2005 ανήλθαν στις 104 χιλ. λίρες.
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ΙV.δ. Συνεργατικές εταιρείες
παρασκευής ζωοτροφών

Ένα µεγάλο τµήµα της αγοράς
ζωοτροφών καλύπτεται από το
συνεργατικό κίνηµα.  Οι συνεργα-
τικές εταιρείες που παρασκευά-
ζουν ζωοτροφές είναι ο Συνεργα-
τικός Οργανισµός Παραγωγής
Ζωοτροφών (ΣΟΠΑΖ) Λτδ και
τέσσερις συνεργατικές πιστωτικές
εταιρείες που διαθέτουν βιοµηχα-
νικές µονάδες παραγωγής ζωο-
τροφών.

Συνεργατικός Οργανισµός Παραγωγής Ζωοτροφών (ΣΟΠΑΖ) Λτδ: Ο
ΣΟΠΑΖ Λτδ είναι τριτοβάθµια συνεργατική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης
και έχει έδρα τη Λευκωσία. Ιδρύθηκε το 1961 από τρεις συνεργατικές προµη-
θευτικές ενώσεις και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, που είναι και ο βασι-
κός µέτοχος. Παράγει όλων των ειδών τις ζωοτροφές για αγελάδες, αιγοπρόβα-
τα, χοίρους και πουλερικά.  Ο Οργανισµός καλύπτει περίπου το 13% της
κυπριακής αγοράς και οι ετήσιες πωλήσεις του κυµαίνονται γύρω στα 4 εκ.
λίρες.

Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών: Οι
συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες των κοινοτήτων Αραδίππου, Αθηαίνου, Ιδα-
λίου και Λυµπιών έχουν ιδρύσει τις δικές τους αυτόνοµες βιοτεχνίες παρασκευ-
ής ζωοτροφών, για εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων, που δραστηριοποιούνται
στις περιοχές τους. Οι συνολικές πωλήσεις των µονάδων παρασκευής ζωοτρο-
φών των τεσσάρων συνεργατικών πιστωτικών εταιρειών, ανέρχονται γύρω στα
12 εκ. λίρες. 

Όλες οι συνεργατικές εταιρείες που παράγουν ζωοτροφές καλύπτουν πέραν του
60% των αναγκών της κτηνοτροφίας της Κύπρου. 

ΙV.ε. Συνεργατικές εταιρείες συγκέντρωσης και διάθεσης χαρουπιών

Στα µέσα της δεκαετίας του 1940, που τα χαρούπια αποτελούσαν ένα από τα
βασικότερα προϊόντα της Κύπρου, οι τοπικές συνεργατικές εταιρείες των
χαρουποπαραγωγικών περιοχών, ίδρυσαν πέντε Συνεργατικές Ενώσεις ∆ιαθέσε-
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ως Χαρουπιών, ανά µια στις
επαρχίες Λεµεσού, Λάρνακας,
Αµµοχώστου, Πάφου και Κερύ-
νειας. Οι εταιρείες αυτές είναι τρι-
τοβάθµιες συνεργατικές εταιρείες,
µε περιορισµένη ευθύνη και έχουν
σκοπό τη συγκέντρωση και διάθε-
ση χαρουπιών, αµυγδάλων,
οσπρίων, φιστικιών κλπ.

Το 1953, οι πέντε Συνεργατικές
Ενώσεις ∆ιαθέσεως Χαρουπιών, ίδρυσαν την Οµοσπονδία ∆ιαθέσεως Χαρου-
πιών.  Η Οµοσπονδία είναι τριτοβάθµια συνεργατική εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης και έχει έδρα τη Λεµεσό.  Σκοπός της ίδρυσης της είναι η επεξεργασία
και η µεταποίηση των χαρουπιών και των άλλων αγροτικών προϊόντων, που
παραλαµβάνουν οι επαρχιακές ενώσεις των χαρουποπαραγωγών και ο συντονι-
σµός της διάθεσης των προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού. Οι Ενώσεις ∆ια-
θέσεως Χαρουπιών της Αµµοχώστου και της Κερύνειας ανέστειλαν τις εργασίες
τους από το 1974, λόγω της τουρκικής κατοχής.

Ο κύκλος εργασιών των τριών Ενώσεων που απέµειναν ανήλθε κατά το 2005
στο 1,6 εκ. λίρες και της Οµοσπονδίας στις 899 χιλ. λίρες.

IV.στ. Συνεργατικές Εταιρείες κατασκευής επίπλων

Συνεργατική Εταιρεία Κωφών Λτδ: Στον τοµέα κατασκευής επίπλων λει-
τουργεί µία συνεργατική εταιρεία, η οποία, παρά το περιορισµένο µέγεθος της,
αξίζει ξεχωριστής αναφοράς
λόγω της ιδιαιτερότητας της.
Είναι η Συνεργατική Εταιρεία
Κωφών Λτδ, που είναι πρωτο-
βάθµια εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης και έχει την έδρα της
στη Λευκωσία.  Τα µέλη της
εταιρείας καθώς και οι εργαζό-
µενοι στην παραγωγική της
µονάδα είναι όλοι κωφοί.   Η
εταιρεία κατασκευάζει έπιπλα,
κυρίως µε παραδοσιακή κυπριακή
γραµµή.
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Οι υπόλοιπες επτά εταιρείες του µεταποιητικού τοµέα ασκούν διάφορες δρα-
στηριότητες περιορισµένης έκτασης όπως η επεξεργασία τριαντάφυλλων, η
συσκευασία µελιού, η επεξεργασία δασικών προϊόντων κ.λπ.

Το ύψος των συνολικών πωλήσεων του συνεργατικού µεταποιητικού τοµέα
κατά τα τελευταία πέντε χρόνια παρουσιάζει την πιο κάτω εικόνα:

2001 2002 2003 2004 2005

£ εκ £ εκ. £ εκ. £ εκ. £ εκ.

27,8 29,7 28,0 28,0 28,1

V. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆εκαεπτά συνολικά συνεργα-
τικές εταιρείες ασχολούνται
µε την παροχή διαφόρων
υπηρεσιών ικανοποιώντας
σηµαντικές ανάγκες του
συνεργατικού κινήµατος και
της   κοινωνίας γενικότερα.
Οι σηµαντικότερες από τις
εταιρείες αυτές είναι η
Παγκύπρια Συνεργατική
Συνοµοσπονδία Λτδ, για την
οποία θα γίνει αναφορά στο
κεφάλαιο “Οι Θεσµικοί
Φορείς του Συνεργατικού
Κινήµατος”, η Συνεργατική
Εταιρεία Μηχανογράφησης
(ΣΕΜ) Λτδ, η Συνεργατική
Εταιρεία Ναυτιλιακών Υπη-
ρεσιών Κύπρου (COMARI-
NE) Λτδ, η Συνεργατική
Ένωση ∆ιακίνησης Σιτηρών (ΣΕ∆ΙΣ) Λτδ, η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία
Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Λτδ, το Παγκύπριο Συνεργατικό Ταµείο Υγείας Λτδ,
η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Κοµµωτών Λτδ και η Συνεργατική Εταιρεία
Λαχειοπωλών Λευκωσίας Λτδ. Οι υπόλοιπες εταιρείες που ανήκουν στον Τοµέα
αυτό προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες και έχουν περιορισµένο κύκλο εργασιών.
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Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης (ΣΕΜ) Λτδ.

Η Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης είναι τριτοβάθµια συνεργατική
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και έχει την έδρα της στη Λευκωσία. Ιδρύθηκε
το 1984 από δεκαπέντε µεγάλες συνεργατικές εταιρείες και τα µέλη της αυξή-
θηκαν σταδιακά στα πενήντα οκτώ. 

Ο σκοπός της ίδρυσης της είναι η προσφορά εξειδικευµένων υπηρεσιών µηχα-
νογράφησης στις συνεργατικές εταιρείες όλης της Κύπρου και η παραγωγή ολο-
κληρωµένων λύσεων στο τοµέα της πληροφορικής για κάλυψη των αναγκών
του Συνεργατικού Κινήµατος. Από το 1996 επέλεξε και εφαρµόζει την τραπεζι-
κή εφαρµογή “∆ΕΛΤΑ” ανταποκρινόµενη πλήρως στις σηµερινές απαιτήσεις,
κυρίως του πιστωτικού τοµέα. Οι υπηρεσίες του συστήµατος “∆ΕΛΤΑ” χρησι-
µοποιούνται σήµερα από 212 συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα. Στόχος της
εταιρείας είναι η σύνδεση του συστήµατος µε όλες  τις εταιρείες του πιστωτικού
τοµέα πράγµα που θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση τους.
Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας κατά το 2005 έφθασαν τα 6,2 εκ. λίρες.

Συνεργατική Εταιρεία Ναυτιλιακών Υπηρεσιών Κύπρου Λτδ.
(COMARINE Ltd.)

Η Συνεργατική Εταιρεία
Ναυτιλιακών Υπηρεσιών
Κύπρου Λτδ ιδρύθηκε το
1965 στην Αµµόχωστο
από δεκατρείς συνεργατι-
κές εταιρείες. Είναι τριτο-
βάθµια συνεργατική εται-
ρεία, περιορισµένης ευθύ-
νης. Ύστερα από την
τούρκικη εισβολή του
1974, η εταιρεία εκτοπί-
σθηκε και επαναδραστη-
ριοποιήθηκε στη Λεµεσό
διατηρώντας τα υποκατα-
στήµατα της στη Λευκω-
σία και τη Λάρνακα.

Σκοπός της εταιρείας είναι η προσφορά υπηρεσιών στις χερσαίες, θαλάσσιες και
αεροπορικές µεταφορές και η άσκηση δραστηριοτήτων στον τοµέα της τουρι-
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στικής βιοµηχανίας. Τα µέλη της εταιρείας αυξήθηκαν σταδιακά στα είκοσι
τέσσερα και τα περισσότερα είναι εταιρείες που ασχολούνται κυρίως µε το εισα-
γωγικό και εξαγωγικό εµπόριο. Θεωρείται µια από τις πιο εύρωστες και δυναµι-
κές συνεργατικές εταιρείες και διαθέτει ψηλά αποθεµατικά και περιουσιακά
στοιχεία πολλών εκατοµµυρίων λιρών. 

Οι τοµείς δραστηριότητας της εταιρείας είναι οι εξής:

● Ο ναυτιλιακός τοµέας που περιλαµβάνει την αντιπροσώπευση πλοίων, τις
ναυλώσεις πλοίων, τις εκτελωνίσεις, τη διαµετακόµιση κ.λπ.

● Ο τοµέας των αεροµεταφορών.

● Ο τουριστικός τοµέας.

● Ο τοµέας διαχείρισης του ξενοδοχείου Miramare.

Το ξενοδοχείο Miramare είναι κτισµένο στην κύρια παραλιακή περιοχή της
Λεµεσού και ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Plaza Ltd. της οποίας µοναδικός
µέτοχος είναι η COMARINE Ltd. Είναι ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και δια-
θέτει διακόσια ογδόντα δύο ευρύχωρα και άρτια επιπλωµένα δωµάτια, συνολι-
κής χωρητικότητας πεντακόσιων πενήντα δύο κλινών. ∆ιαθέτει επίσης άνετους
και σύγχρονους χώρους και µπορεί να φιλοξενήσει συνέδρια, επιστηµονικά
σεµινάρια, διοργανώσεις κοινωνικού περιεχοµένου κ.λπ.  

Συνεργατική Ένωση ∆ιακινήσεως Σιτηρών (ΣΕ∆ΙΣ) Λτδ. 

Η Συνεργατική Ένωση ∆ιακινήσεως Σιτηρών ιδρύθηκε το 1966 από τις τοπικές
συνεργατικές εταιρείες
των χωριών των σιτοπα-
ραγωγικών περιοχών. Εί-
ναι τριτοβάθµια συνερ-
γατική εταιρεία περιορι-
σµένης ευθύνης και έχει
την έδρα της στη Λευκω-
σία. Μέλη της εταιρείας
είναι 289 πρωτοβάθµιες
συνεργατικές εταιρείες,
στις οποίες είναι µέλη οι
σιτοπαραγωγοί όλης της
Κύπρου.
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Η εταιρεία, από το 1966 που ιδρύθηκε µέχρι σήµερα, εργάσθηκε συστηµατικά
και µέσα στα θεσµικά πλαίσια και το νοµικό καθεστώς που ίσχυαν, πρόσφερε
σηµαντικές υπηρεσίες στον αγροτικό κόσµο του τόπου µας. Ο σκοπός ίδρυσης
της εταιρείας είναι ο συντονισµός της παραλαβής και της συγκέντρωσης των
σιτηρών, η κατάλληλη αποθήκευση και συντήρηση τους σε ειδικά κατασκευα-
σµένους χώρους, η διακίνηση τους στις αποθήκες των αρµοδίων Αρχών του
κράτους καθώς επίσης και η διεκπεραίωση των πληρωµών στους δικαιούχους
παραγωγούς. 

Η ΣΕ∆ΙΣ Λτδ, πολύ πριν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
συνεργαζόµενη µε τις αγροτικές οργανώσεις της Κύπρου, την Πανελλήνια
Συνεταιριστική Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ) της Ελλάδας
και χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες ξένων εµπειρογνωµόνων, προχώρησε στην
εκπόνηση µελετών για ορθή αντιµετώπιση των επιπτώσεων που πιθανόν να
επέφερε η εφαρµογή του “κοινοτικού κεκτηµένου” στον τοµέα των σιτηρών.
Αναµένεται ότι η ΣΕ∆ΙΣ Λτδ θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στον τοµέα της
και γενικότερα στην υλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, όπως λειτουργεί σήµερα, βρίσκεται σε άµεση
συνάρτηση µε τον όγκο της παραγωγής και τις συνθήκες που την επηρεάζουν.
Κατά το έτος 2005, διακινήθηκαν συνολικά 51.000 τόνοι σιτηρών αξίας 4 εκ.
λιρών.

Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Λτδ. 

Η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Λτδ (Συνεργα-
τική Ασφαλιστική) είναι τριτοβάθµια συνεργατική εταιρεία, µε µέλη πεντακό-
σιες πενήντα συνεργατικές εταιρείες. Είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και
έχει έδρα τη Λευκωσία. Ιδρύθηκε το 1982 και έχει σκοπό να συνεργάζεται µε τις
ασφαλιστικές εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα και να προωθεί τις οµαδικές ασφα-
λίσεις των υπαλλήλων και των µελών των συνεργατικών ιδρυµάτων στον κλάδο
ζωής.

Η εταιρεία εξυπηρετεί σήµερα γύρω στις τριάντα επτά χιλιάδες άτοµα και οι
εισφορές που συγκεντρώνει για αποπληρωµή των ασφαλίστρων κυµαίνονται
γύρω στα  2,5 εκ. λίρες.
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Παγκύπριο Συνεργατικό Ταµείο Υγείας Λτδ.

Το Παγκύπριο Συνεργατικό Ταµείο Υγείας Λτδ είναι πρωτοβάθµια συνεργατική
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Ιδρύθηκε το 1976, µε σκοπό την προσφορά
οµαδικής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους συνεργατικούς υπαλλήλους
και στα µέλη των οικογενειών τους, µε την ορθή διαχείριση των εισφορών των
υπαλλήλων και των εργοδοτών τους.

∆ραστηριοποιείται παγκύπρια, έχει σήµερα 2.095 µέλη και θεωρείται ένα από
τα σηµαντικότερα ταµεία υγείας που λειτουργούν στην Κύπρο. Το 2005 εισέ-
πραξε συνολικά 1,05 εκ. λίρες και κατέβαλε για ιατρικά έξοδα των µελών του
ποσό 986 χιλ. λιρών.

Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Κοµµωτών Λτδ.

Η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Κοµµωτών Λτδ ιδρύθηκε το 1966 και έχει
έδρα τη Λευκωσία. Είναι πρωτοβάθµια συνεργατική εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης και έχει παγκύπριο χαρακτήρα. Ο σκοπός της εταιρείας είναι η εισα-
γωγή και η προµήθεια των µελών της µε είδη κοµµωτικής τέχνης. Το 2005 οι
πωλήσεις της εταιρείας έφθασαν τις 726 χιλ. λίρες. 

Συνεργατική Εταιρεία Λαχειοπωλών Λευκωσίας Λτδ. 

Η Συνεργατική Εταιρεία Λαχειοπωλών Λευκωσίας Λτδ είναι πρωτοβάθµια εται-
ρεία περιορισµένης ευθύνης. Ιδρύθηκε το 1979, µε σκοπό να συντονίσει τους
λαχειοπώλες της Λευκωσίας και να καταστήσει την εργασία τους πιο αποδοτι-
κή προς όφελος των ιδίων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανέρχεται σήµερα
γύρω στα 1,4 εκ. λίρες ετησίως.

Οι υπόλοιπες εταιρείες του συνεργατικού τοµέα υπηρεσιών είναι µικρότερες και
προσφέρουν στα µέλη τους διαφόρων ειδών υπηρεσίες, όπως είναι οι υπηρεσίες
προς τους ράπτες, τους υποδηµατοποιούς Λεµεσού, τους χειροτέχνες των Λευ-
κάρων, τους αγγειοπλάστες του Κόρνου και άλλων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Με τον όρο “θεσµικοί φορείς” του συνεργατικού κινήµατος νοούνται οι φορείς
εκείνοι που αναφέρονται ρητά στην Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νοµοθεσία
και επιτελούν έργο, που αφορά όλες τις συνεργατικές εταιρείες. Στους “θεσµι-
κούς φορείς” περιλαµβάνονται ο Έφορος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανά-
πτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, η Επιτροπή της  Υπηρεσίας Εποπτείας και
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, η Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπον-
δία Λτδ, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και η Ελεγκτική Υπηρεσία
Συνεργατικών Εταιρειών. 

Ι. Έφορος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών 

Ο Έφορος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο, για περίοδο πέντε ετών και η θητεία
του είναι ανανεώσιµη. Ο Έφορος, µεταξύ άλλων, έχει τις ακόλουθες αρµοδιό-
τητες:

● Εγκρίνει τη σύσταση και αποφασίζει την εγγραφή νέων συνεργατικών
εταιρειών και όταν συντρέχουν λόγοι, έχει εξουσία να διατάξει την
εκκαθάριση και τη διάλυση ενός συνεργατικού ιδρύµατος.

● Προΐσταται της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών, διευθύνει και ελέγχει τις εργασίες της και ενεργεί για όλα τα
ζητήµατα που αφορούν την Υπηρεσία και δεν υπάγονται ρητά στην
αρµοδιότητα της Επιτροπής, για την οποία θα γίνει σχετική αναφορά
πιο κάτω.

● Εκπροσωπεί την Επιτροπή σε κάθε σχέση της µε άλλα πρόσωπα, περι-
λαµβανοµένης και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

● Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής.

● Έχει εξουσία να ζητά και να συλλέγει πληροφορίες, που είναι χρήσι-
µες για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του και να επιβάλλει διοικητικές
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κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης παροχής των πληροφοριών µέσα
στα χρονικά περιθώρια που τίθενται, ή σε περίπτωση παροχής ανακρι-
βών πληροφοριών.

● Έχει εξουσία να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, σε περιπτώσεις
παραβιάσεων της νοµοθεσίας από συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα.

● Έχει εξουσία χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης άδειας λει-
τουργίας και αρµοδιότητα εποπτείας των συνεργατικών πιστωτικών
ιδρυµάτων, εξουσία για συνεργασία µε άλλες εποπτικές αρχές, αρµο-
διότητα άσκησης ενοποιηµένης εποπτείας του “κεντρικού φορέα” και
των συνδεδεµένων συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων κλπ.

ΙΙ. Επιτροπή Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών  Εταιρειών

Η Επιτροπή Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών είναι
εντελώς νέος θεσµός που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια της εφαρµογής της εναρ-
µονιστικής νοµοθεσίας. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Έφορο, ο οποίος προ-
εδρεύει και από τέσσερα µέλη, που διορίζονται µε απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου, για περίοδο τριών ετών.

Εκτενέστερη αναφορά, τόσο για τον Έφορο, όσο και για την Επιτροπή της Υπη-
ρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, γίνεται στο όγδοο
κεφάλαιο, που αναφέρεται στην περί συνεργατικών εταιρειών νοµοθεσία. Ο
Έφορος και η Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών ασκούν τις αρµοδιότητες τους µε τη βοήθεια υπηρεσιών, που εγκαθι-
δρύονται σύµφωνα µε τις σχετικές πρόνοιες της νοµοθεσίας.   

ΙΙ.α. Εγκαθίδρυση Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών

Η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών εγκαθιδρύθηκε
µε την εφαρµογή της εναρµονιστικής νοµοθεσίας των συνεργατικών εταιρειών
µε το “κοινοτικό κεκτηµένο”. Η νοµοθεσία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφη-
µερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, στις 25 Ιουλίου 2003 και τέθηκε σε ισχύ
από την ίδια ηµεροµηνία. Στην Υπηρεσία, που  αντικατέστησε το Τµήµα Συνερ-
γατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης και ανέλαβε σχεδόν όλες τις
ευθύνες που είχε, ανατέθηκαν πρόσθετα καθήκοντα, τα οποία κυρίως σχετίζο-
νται µε τη νοµισµατοπιστωτική εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυ-
µάτων, για εφαρµογή των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι
όµως χρήσιµο να γίνει µια συνοπτική αναφορά στο Τµήµα Συνεργατικής Ανά-
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πτυξης και ιδιαίτερα στην πολιτική που εφάρµοσε κατά τα τελευταία είκοσι του-
λάχιστον χρόνια.

ΙΙ.β. Τµήµα Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης

Το Τµήµα Συνεργατικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1935 και λειτούργησε εντατικά
και αδιάλειπτα για εξήντα οκτώ περίπου χρόνια. Oι πολυετείς υπηρεσίες που
πρόσφερε είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τη διάδοση των συνεργατικών αρχών,
την εµπιστοσύνη µε την οποία η κοινωνία περιέβαλε το συνεργατικό θεσµό και
την πρόοδο και την ανάπτυξη του συνεργατικού κινήµατος. Η πολιτική που
κατά καιρούς εφάρµοσε, τελούσε σε πλήρη αρµονία µε τις ανάγκες του ανθρώ-
που και τις απαιτήσεις των καιρών και της κοινωνίας.

Η ραγδαία ανάπτυξη του συνεργατικού κινήµατος ανακόπηκε από την τούρκι-
κη εισβολή του 1974. Πολλές συνεργατικές εταιρείες εκτοπίσθηκαν και απώλε-
σαν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ο µηχανισµός του συνεργατικού κινή-
µατος τέθηκε εκτός λειτουργίας στις κατεχόµενες περιοχές. Η σύνθεση των
τοπικών κοινωνιών στις ελεύθερες περιοχές άλλαξε. Η ιεράρχηση των ανθρω-
πίνων αναγκών διαφοροποιήθηκε. Οι δυνατότητες των συνεργατικών εταιρειών
για εξυπηρέτηση των µελών τους περιορίσθηκαν. Στα πρώτα µεταπολεµικά χρό-
νια, η πολιτική που ασκήθηκε από το Τµήµα Συνεργατικής Ανάπτυξης αποσκο-
πούσε, κυρίως στην αντιµετώπιση των τρεχόντων προβληµάτων και αποτελού-
σε, στην πραγµατικότητα, συµπλήρωµα της πολιτικής του κράτους, που απο-
σκοπούσε στην άµβλυνση των πιεστικών επιπτώσεων της εισβολής και της
κατοχής.

Το Τµήµα Συνεργατικής Ανάπτυξης σε επόµενο στάδιο, συνεργαζόµενο πλήρως
µε τους άλλους συνεργατικούς φορείς και τις συνεργατικές εταιρείες, διαµόρφω-
σε και προώθησε µακροπρόθεσµη πολιτική ανασυγκρότησης και εκσυγχρονι-
σµού του συνεργατικού κινήµατος. Τα αποτελέσµατα της πολιτικής αυτής δια-
φάνηκαν γρήγορα και αποτέλεσαν µεταγενέστερα το υπόβαθρο στο οποίο στηρί-
χθηκε η προσπάθεια εναρµόνισης του κινήµατος µε το “ευρωπαϊκό κεκτηµένο”.

Οι βασικότεροι άξονες της πολιτικής ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού του
συνεργατικού κινήµατος ήταν οι ακόλουθοι:  

● Η τροποποίηση και ο εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας, κατά τρόπο
που θα βοηθούσε τις συνεργατικές εταιρείες να εισέλθουν στην τροχιά
ανάπτυξης της προπολεµικής περιόδου και θα βελτίωνε τους µηχανι-
σµούς διοίκησης και ελέγχου.
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● Η προσήλωση των συνεργατικών αξιωµατούχων στις συνεργατικές
Aρχές και η ενίσχυση και διεύρυνση της συνεργατικής αλληλεγγύης
µεταξύ όλων των συνεργατιστών.

● Η αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων που δηµιούργησε η
τουρκική κατοχή και κυρίως των οικονοµικών προβληµάτων που είχε
να αντιµετωπίσει η Σ. Κ. Τράπεζα. 

● Η αποτροπή συσσώρευσης πρόσθετων ζηµιών σε συνεργατικές εται-
ρείες, µε την προώθηση συγχωνεύσεων ή εκκαθαρίσεων.

● Η επαναδραστηριοποίηση ορισµένων εκτοπισµένων συνεργατικών
εταιρειών, για τις οποίες υπήρχαν τα περιθώρια επαναλειτουργίας, επι-
βίωσης και ανάπτυξης τους.

● Η επιµόρφωση και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού των συνερ-
γατικών ιδρυµάτων, κατά τρόπο που να συνδυάζεται η πείρα µε την επι-
στηµονική γνώση.

● Η απόκτηση σύγχρονης τεχνολογίας και η δηµιουργία των αναγκαίων
προϋποθέσεων για την αρτιότερη αξιοποίηση της.

● Η ανέγερση σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων και η ανακαίνιση
παλαιοτέρων, για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και βελτίωση των
συνθηκών εργασίας.    

● Η εκπόνηση εξειδικευµένων µελετών και η εξαγωγή χρήσιµων συµπε-
ρασµάτων, για όλα τα σοβαρά  θέµατα τα οποία αφορούσαν, είτε ολό-
κληρο το συνεργατικό κίνηµα, είτε ένα τοµέα, είτε µεµονωµένες συνερ-
γατικές εταιρείες.

Η πολιτική που το Τµήµα Συνεργατικής Ανάπτυξης προώθησε σε συνεργασία µε
τους άλλους συνεργατικούς φορείς και τις συνεργατικές εταιρείες, επέφερε
αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα. Η εικόνα του κινήµατος βελτιώθηκε σηµαντικά, η
εµπιστοσύνη του κοινού ενισχύθηκε, ο κύκλος εργασιών των συνεργατικών
ιδρυµάτων διευρύνθηκε και γενικά οι δυνατότητες των συνεργατικών εταιρειών
για εξυπηρέτηση των µελών τους αναβαθµίσθηκαν.

ΙΙ.γ. Οργάνωση και διάρθρωση της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών 

Από τις 25 Ιουλίου 2003 που τέθηκε σε ισχύ η εναρµονιστική νοµοθεσία, όλες
οι υπηρεσίες, οι µηχανισµοί λειτουργίας, η υπάρχουσα υποδοµή και το προσω-
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πικό του Τµήµατος Συνεργατικής Ανάπτυξης τέθηκαν στη διάθεση της Υπηρε-
σίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Η οργανωτική δοµή
και η διάρθρωση της Υπηρεσίας, που βρίσκονται κάτω από συνεχή και συστη-
µατική µελέτη, θα ανταποκρίνονται στις θεσµικές αλλαγές που έγιναν και θα
δηµιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για απρόσκοπτη λειτουργία της
Υπηρεσίας.

Της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών προΐσταται
ο Έφορος. Τα µέλη του προσωπικού της είναι µέλη της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, τα
οποία διορίζονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Περί ∆ηµόσιας Υπηρε-
σίας Νόµο και υπηρετούν, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους Θεσµούς, στα
σχέδια υπηρεσίας και στο σχετικό οργανόγραµµα. Των διαφόρων υπηρεσιών
προΐστανται διευθυντές, από τους οποίους ο αρχαιότερος έχει εξουσία να αντι-
καθιστά τον Έφορο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος.

Η εποπτεία της Υπηρεσίας έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Υπηρεσίας και Ανάπτυ-
ξης Συνεργατικών Εταιρειών, που εγκαθιδρύθηκε µε τον ίδιο νόµο. Η Επιτροπή
απαρτίζεται από τον Έφορο ή τον αντικαταστάτη του, οι οποίοι προεδρεύουν ανά-
λογα της Επιτροπής και από τέσσερα άλλα µέλη, τα οποία διορίζονται από το
Υπουργικό Συµβούλιο. ∆ύο από τα µέλη που διορίζει το Υπουργικό Συµβούλιο
επιλέγονται από κατάλογο που υποβάλλει η Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµο-
σπονδία, µε διπλάσιο τουλάχιστο αριθµό προσώπων.

Τα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας βρίσκονται στη Λευκωσία. ∆ιατηρεί επίσης
επαρχιακά γραφεία σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. 

II.δ. Πολιτική µεταρρύθµισης και εκσυγχρονισµού του συνεργατικού
κινήµατος 

Η πολιτική της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών,
ύστερα από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει προσανατολι-
στεί σε δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η πλήρης εναρµόνιση του
συνεργατικού κινήµατος µε το “ευρωπαϊκό κεκτηµένο”, µέσα στα χρονοδια-
γράµµατα που έχουν καθοριστεί κατά τις προενταξιακές διαπραγµατεύσεις της
Κύπρου µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δεύτερος στόχος, που είναι άµεσα συνδε-
δεµένος µε τον πρώτο, αφορά τις µεταρρυθµίσεις που επιβάλλεται να γίνουν για
να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί ακόµα περισσότερο η δυνατότητα των συνερ-
γατικών εταιρειών να εξυπηρετούν απρόσκοπτα τα µέλη τους και την κοινωνία.

Ως προς τον πρώτο στόχο, το συνεργατικό κίνηµα έχει ήδη καλύψει σηµαντική
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απόσταση και αναµένεται ότι µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2007, που λήγουν τα
σχετικά χρονοδιαγράµµατα, θα ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις του.
Έτσι, η πολιτική της Υπηρεσίας είναι προσανατολισµένη στην επιτυχή κατάλη-
ξη των θεµάτων εκείνων που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά δεν έχουν ακόµα ολο-
κληρωθεί. Τα σηµαντικότερα από τα θέµατα αυτά είναι τα ακόλουθα:

● Η περαιτέρω ενίσχυση της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών κατά τρόπο που θα της εξασφαλίζει τη δυνα-
τότητα να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στο ρόλο της, ως εποπτεύ-
ουσας αρχής των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων.

● Η επιτυχής προώθηση της λειτουργίας του “κεντρικού φορέα” και η
παροχή βοήθειας σε όσα από τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα απο-
φασίσουν να ενταχθούν σε αυτό. 

● Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισµός των συνεργατικών εταιρειών
για να καταστεί η λειτουργία τους συµβατή µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα
και την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Για την επίτευξη του δεύτερου στόχου, που είναι η µεταρρύθµιση και ο εκσυγ-
χρονισµός του συνεργατικού κινήµατος για αναβαθµισµένη εξυπηρέτηση των
µελών του, η πολιτική της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών κινείται σε δύο συνιστώσες. Η πρώτη συνιστώσα αφορά την πολιτι-
κή που απευθύνεται σε όλα τα συνεργατικά ιδρύµατα και η δεύτερη την πολιτι-
κή που απευθύνεται στις συνεργατικές εταιρείες κατά τοµέα συνεργατικής δρα-
στηριότητας. Οι δύο συνιστώσες πολιτικές είναι αλληλένδετες, αλληλοσυµπλη-
ρούµενες και κινούνται ταυτόχρονα και παράλληλα.

Η πολιτική που απευθύνεται καθολικά σε όλες τις συνεργατικές εταιρείες, δια-
κλαδώνεται σε πολλές κατευθύνσεις οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

● Η συνεχής εκπαίδευση και o εµπλουτισµός του έµψυχου δυναµικού
των συνεργατικών εταιρειών, κατά τρόπο που να εναρµονίζεται η επι-
στηµονική γνώση του σήµερα µε την πείρα του παρελθόντος. 

● Η τεχνολογική αναβάθµιση των µέσων επιτέλεσης των διαφόρων λει-
τουργιών των συνεργατικών εταιρειών και η προσαρµογή του ανθρώπι-
νου δυναµικού  στις νέες τεχνολογίες.

● Η βελτίωση της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδοµής όλων των
συνεργατικών εταιρειών και κυρίως η αναβάθµιση των χώρων από τους
οποίους προσφέρονται στα µέλη και στο κοινό αγαθά και υπηρεσίες. 
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● Η συγκράτηση του κόστους παραγωγής των προσφεροµένων προϊό-
ντων και υπηρεσιών, η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση
της ανταγωνιστικής θέσης των συνεργατικών εταιρειών. 

● Ο επαναπροσδιορισµός των στόχων κάθε συνεργατικής εταιρείας,
έτσι ώστε η κάθε µια από αυτές να µπορεί, µε τη δραστηριότητα της να
εξυπηρετεί στο ακέραιο τα µέλη της και την κοινωνία προσφέροντας
τους αναβαθµισµένες υπηρεσίες, στα πλαίσια της συνεργατικής αλλη-
λεγγύης η οποία θα διευρύνεται και θα αναβαθµίζεται συνεχώς.  

● Η ενίσχυση των µηχανισµών ελέγχου των συνεργατικών εταιρειών,
για να προλαµβάνονται εκούσια ή ακούσια σφάλµατα και πράξεις που
δε συνάδουν µε το θεσµικό πλαίσιο. 

● Η αναζήτηση νέων τοµέων στους οποίους είναι δυνατή η ανάληψη
πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη συνεργατικής δραστηριότητας.  

● Ο πλήρης εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου κατά τρόπο που θα
επιτρέπει στις συνεργατικές εταιρείες να ανταποκρίνονται στις σηµερι-
νές απαιτήσεις της αγοράς µε τη δέουσα ευελιξία, αλλά πάντοτε µέσα
στα πλαίσια των νόµων και των κανονισµών.      

● Η συνεχής προσπάθεια για διάδοση και εφαρµογή των συνεργατικών
Αρχών και Αξιών.

Παράλληλα µε τη γενική πολιτική που αφορά το συνεργατικό κίνηµα στο σύνο-
λο του, η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών µελε-
τώντας τα δεδοµένα της κάθε συνεργατικής δραστηριότητας, έχει επεξεργαστεί
και προωθεί την κατάλληλη κατά τοµέα πολιτική. 

Στο συνεργατικό πιστωτικό τοµέα η πολιτική ανασυγκρότησης και εκσυγχρονι-
σµού των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων είναι προσανατολισµένη στους
πιο κάτω στόχους:

● Στη σύνδεση µε τον “κεντρικό φορέα” όσων συνεργατικών πιστωτι-
κών ιδρυµάτων αποφασίσουν να συνδεθούν µε αυτό, για να διασφαλι-
στεί η συνέχιση της εξυπηρέτησης των µελών τους και η επιβίωση και
η ανάπτυξη τους ως οικονοµικών οργανισµών. 

● Στην οµαλή λειτουργία όλων των συνεργατικών πιστωτικών εταιρει-
ών που πληρούν τα προβλεπόµενα κριτήρια και θα επιλέξουν να µην
συνδεθούν µε τον “κεντρικό φορέα”, αλλά να ακολουθήσουν αυτόνοµη
πορεία.  
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● Στην προώθηση συγχωνεύσεων µικρών συνεργατικών εταιρειών, σε
γεωγραφική ή λειτουργική βάση, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν µεγαλύ-
τερες εταιρείες, που θα συγκεντρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για
να ασκούν πιστωτικές εργασίες, να συµµετέχουν στον “κεντρικό
φορέα” διαθέτοντας τις αναγκαίες λειτουργικές και οργανωτικές δυνα-
τότητες και να µπορούν να αντέξουν στον ανταγωνισµό της ελεύθερης
αγοράς αξιοποιώντας, µεταξύ άλλων, τις νέες δυνατότητες που προσφέ-
ρει το ευρωπαϊκό περιβάλλον,  τις οικονοµίες κλίµακας που σίγουρα θα
εµφανιστούν κ.λπ.    

● Στην ορθή αξιοποίηση, προς όφελος των µελών, όλων των πλεονε-
κτηµάτων που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις των εταιρειών. Ο
κεντρικός στόχος του συνεργατικού κινήµατος είναι η εξυπηρέτηση του
ανθρώπου και όχι η συντήρηση µεγάλου αριθµού συνεργατικών εται-
ρειών µε περιορισµένες δυνατότητες εξυπηρέτησης των µελών τους και
ευρύτερα του κοινού, στο σύγχρονο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλ-
λον.

Πέραν από τον στόχο για πλήρη εναρµόνιση του συνεργατικού πιστωτικού
τοµέα µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, η πολιτική της Υπηρεσίας Εποπτείας και
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών είναι προσανατολισµένη στη γενική ανα-
διάρθρωση και ανασυγκρότηση των άλλων Συνεργατικών Εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται στους υπόλοιπους τοµείς. Στους τοµείς αυτούς το συνεργατικό
κίνηµα πρέπει να ανασυνταχθεί και να αναπροσαρµοσθεί στις νέες συνθήκες
της αγοράς ανεξάρτητα αν τούτο υπαγορεύεται ή όχι από το ευρωπαϊκό θεσµι-
κό πλαίσιο. Η εφαρµογή των κατάλληλων διοικητικών συστηµάτων και η επαρ-
κής στελέχωση των συνεργατικών εταιρειών, η αναβάθµιση των συστηµάτων
εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, η βελτίωση των προσφεροµένων προϊό-
ντων και υπηρεσιών, η  απόκτηση των αναγκαίων  δυνατοτήτων για αξιοποίηση
των ευκαιριών που προσφέρει το ευρωπαϊκό περιβάλλον είναι θέµατα υψίστης
προτεραιότητας. 

Ειδικότερα στους τοµείς που συνδέονται µε τη γεωργική παραγωγή και κυρίως
µε την εµπορία των γεωργικών προϊόντων, η πολιτική στρέφεται στην κατά
περιοχή συγχώνευση των συνεργατικών εταιρειών διάθεσης γεωργικών προϊό-
ντων που λειτουργούν σήµερα. Στόχος της πολιτικής είναι η δηµιουργία ισχυ-
ρών συνεργατικών εταιρειών, που θα είναι σε θέση να εξυπηρετούν καλύτερα
τον παραγωγό, να εργάζονται µε χαµηλότερο κόστος και να αξιοποιούν προς
όφελος των µελών τα πλεονεκτήµατα που θα απορρέουν από το µεγάλο µέγεθος
τους.
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Στο µεταποιητικό τοµέα όπως και στον τοµέα υπηρεσιών, η πολιτική ποικίλει
ανάλογα µε την περίπτωση και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η κάθε
συνεργατική εταιρεία.

Στον καταναλωτικό τοµέα η πολιτική της Υπηρεσίας στρέφεται προς δύο κατευ-
θύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά τη διασφάλιση της δυνατότητας των
συνεργατικών καταναλωτικών  ιδρυµάτων να εξυπηρετούν το καταναλωτικό
κοινό κατά τρόπο εφάµιλλο µε τον ιδιωτικό τοµέα. Η δεύτερη κατεύθυνση, που
αποτελεί προϋπόθεση της πρώτης, είναι η προσαρµογή των εταιρειών του κατα-
ναλωτικού τοµέα στις συνθήκες και στις ιδιοµορφίες που παρουσιάζει εκάστο-
τε η αγορά.

Για προώθηση και υλοποίηση της πολιτικής που καταγράφηκε πολύ περιληπτι-
κά, η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών συνεργάζε-
ται στενά µε τους άλλους φορείς του συνεργατικού κινήµατος και ιδιαίτερα µε
την Π.Σ. Συνοµοσπονδία και τη Σ.Κ. Τράπεζα, αλλά και µε τις συνεργατικές
εταιρείες όλων των τοµέων, τόσο σε επίπεδο επιτροπειών όσο και σε επίπεδο
γραµµατέων.

ΙΙΙ. Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία Λτδ.

Η Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία ιδρύθηκε το 1962. Είναι τριτοβάθ-
µια συνεργατική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, έχει παγκύπρια εµβέλεια
συνεργατικής δραστηριότητας και εδρεύει στη Λευκωσία. Τα µέλη της εταιρεί-
ας ανέρχονται σε 233 συνερ-
γατικά ιδρύµατα και οι υπη-
ρεσίες της προσφέρονται
καθολικά σε όλες τις συνερ-
γατικές εταιρείες.

Η Συνοµοσπονδία συµµετέ-
χει στη διαµόρφωση της γενι-
κότερης πολιτικής που αφο-
ρά το συνεργατικό κίνηµα
συνεργαζόµενη µε τους άλ-
λους συνεργατικούς φορείς
και είναι ο κύριος εκφραστής
της πολιτικής αυτής, από της
πλευράς των συνεργατικών
εταιρειών. Εκπροσωπεί το
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συνεργατικό κίνηµα και οµιλεί εξ ονόµατος του, για όλα τα συνεργατικά θέµα-
τα που µελετούνται από την Εκτελεστική και τη Νοµοθετική Εξουσία.

Ειδικότερα, η Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία ασκεί τις ακόλουθες
δραστηριότητες:

● Προβάλλει τις θέσεις, τις απόψεις, τις αρχές και το έργο του συνερ-
γατικού κινήµατος  µε την αξιοποίηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
και την έκδοση διαφόρων εντύπων πάνω  σε τακτική ή έκτακτη βάση.

● ∆ιοργανώνει επιµορφωτικά σεµινάρια, που στοχεύουν στον εµπλου-
τισµό της γνώσης των εργαζοµένων στις συνεργατικές εταιρείες και
στην αναβάθµιση των επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων.

● Παρακολουθεί στενά όλα τα επίκαιρα θέµατα που απασχολούν το
συνεργατικό κίνηµα και προωθεί την αποτελεσµατική αντιµετώπιση
τους, µε την ανάθεση σε εµπειρογνώµονες εξειδικευµένων µελετών, µε
τη διοργάνωση τοπικών, επαρχιακών ή παγκυπρίων συσκέψεων εργα-
σίας, µε τη δηµιουργία υποεπιτροπών και την ανάθεση σε αυτές συγκε-
κριµένου έργου κ.λπ.

● Προωθεί τη συνεργατική αλληλεγγύη µε τη διοργάνωση διαφόρων
εκδηλώσεων και την αξιοποίηση για το σκοπό αυτό, του υπόλοιπου
φάσµατος των δραστηριοτήτων της.

● Εκπροσωπεί το συνεργατικό κίνηµα στις διεθνείς συνεργατικές συνα-
ντήσεις και είναι µέλος της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης [ICA]. 

● ∆ιαχειρίζεται το ταµείο εκπόνησης µελετών και προβολής του έργου
του συνεργατικού κινήµατος.

● Συµµετέχει στο διορισµό της Επιτροπής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
Συνεργατικών Εταιρειών και στο διορισµό της Επιτροπής της Υπηρε-
σίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, µε τον τρόπο
που καθορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

Γενικά το έργο που επιτελεί η εταιρεία είναι πολυδιάστατο και πολύ σηµαντικό
για το συνεργατικό κίνηµα. Ιδιαίτερης µνείας αξίζουν η δραστηριότητα που ανέ-
πτυξε και οι πρωτοβουλίες που πήρε σε όλα τα θέµατα που αφορούσαν την
εναρµόνιση του κινήµατος µε το “ευρωπαϊκό κεκτηµένο”.  Οι απαιτούµενοι
χρηµατικοί πόροι για την επιτέλεση του έργου της, αντλούνται από συνδροµές
και εισφορές των µελών της και από ορισµένες υπηρεσίες που προσφέρει,
κυρίως εκπαιδευτικού περιεχοµένου.
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ΙV. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ ιδρύθηκε το
1937. Είναι τριτοβάθµιος συνεργατικός οργανισµός
περιορισµένης ευθύνης και έχει εγγεγραµµένα ως
µέλη, όλες τις συνεργατικές εταιρείες.  Έχει έδρα τη
Λευκωσία και λειτουργεί υποκαταστήµατα σε όλες
τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Είναι άµεσα συν-
δεδεµένη µε όλους τους τοµείς δραστηριότητας του
συνεργατικού κινήµατος και παρέχει υπηρεσίες σε όλα τα συνεργατικά ιδρύµα-
τα.

∆ιοικητικά η τράπεζα χωρίζεται σε διάφορα τµήµατα και κάθε τµήµα χειρίζεται
και διεκπεραιώνει συγκεκριµένα θέµατα. Ειδικότερα, οι εργασίες της Tράπεζας
διεξάγονται από το τµήµα που ασχολείται µε τα καθαρώς τραπεζικά θέµατα, από
το τµήµα εµπορικών εργασιών  και από το τµήµα ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Λειτουργούν επίσης διάφορες υπηρεσίες, µε πολύ εξειδικευµένα αντικείµενα
δραστηριοτήτων, για καλύτερη µελέτη και επιτυχέστερη αντιµετώπιση επιµέ-
ρους θεµάτων.

ΙV.α. Τµήµα Τραπεζικών Εργασιών 

Καταθέσεις: Η Σ.Κ. Τράπεζα δέχεται καταθέσεις από τις συνεργατικές εταιρεί-
ες και από το κοινό. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία όλες οι συνεργατικές
εταιρείες είναι υποχρεωµένες να καταθέτουν τα πλεονάσµατα τους στη Σ.Κ.
Τράπεζα. Οι καταθέσεις στην Σ.Κ. Τράπεζα κατά τα τελευταία δέκα χρόνια
είχαν ως ακολούθως:

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

£εκ. £εκ. £εκ. £εκ. £εκ. £εκ. £εκ. £εκ. £εκ. £εκ.

393,7 481,1 547,7 465,5 598,7 876,2 1.102,1 1.308 1.268 1.374

∆άνεια: Η Σ.Κ. Τράπεζα χρησιµοποιεί τις καταθέσεις που έχει στη διάθεση της,
για τη χρηµατοδότηση των συνεργατικών εταιρειών που έχουν ανάγκη χρηµα-
τικών κεφαλαίων για επιτέλεση του έργου τους, για τη δανειοδότηση διάφορων
δηµοσίων και άλλων οργανισµών, για τη χρηµατοδότηση της γεωργίας, για τη
χρηµατοδότηση διαφόρων άλλων τοµέων της οικονοµίας και το υπόλοιπο επεν-
δύεται σε κυβερνητικά χρεόγραφα ή τοποθετείται κατά τρόπο που ευνοεί τα
συµφέροντα της Tράπεζας και των άλλων συνεργατικών ιδρυµάτων. Η κατανο-
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µή του συνόλου των χορηγήσεων στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας
κατά το 2005 είχε ως ακολούθως:

∆άνεια σε δηµόσιους οργανισµούς £253.377.000

∆άνεια για εµπορικούς και βιοµηχανικούς σκοπούς £82.656.000

∆άνεια για ακίνητα και κατασκευές £18.214.000 

∆άνεια για γεωργικούς σκοπούς £19.425.000

∆άνεια για διάφορους άλλους σκοπούς £68.051.000

Η Σ. Κ. Τράπεζα από το 1963
ενεργεί ως αντιπρόσωπος της
Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας,
για την παραχώρηση µακρο-
πρόθεσµων χαµηλότοκων δα-
νείων για ανάπτυξη της γεωρ-
γίας και της κτηνοτροφίας και
για την εφαρµογή διαφόρων
προγραµµάτων, τα οποία στο-
χεύουν κυρίως στην επαναδρα-
στηριοποίηση των εκτοπισθέ-
ντων γεωργών και κτηνοτρό-
φων. Τα προγράµµατα αυτά
αποσκοπούν στη βελτίωση της
καλλιέργειας λαχανικών, στην
ενθάρρυνση της καλλιέργειας
αρωµατικών φυτών, στην ορθή
χρήση του ύδατος, στην ανά-
πτυξη της ανθοκοµίας, στην ανάπτυξη της γεωργίας και γενικά στην αναζωογό-
νηση της υπαίθρου και την ενίσχυση του αγροτικού πληθυσµού.

Από το 1984, που η Τράπεζα εξασφάλισε άδεια για να διεξάγει όλα τα είδη τρα-
πεζικών εργασιών,  δηµιούργησε ειδική υπηρεσία στον τοµέα των εξωτερικών
συναλλαγών η οποία ασχολείται µε όλες τις δραστηριότητες του τοµέα όπως, µε
το άνοιγµα πιστώσεων, µε την είσπραξη εγγράφων, µε τη διεκπεραίωση εµβα-
σµάτων από και προς το εξωτερικό, µε την αγορά και πώληση ξένου συναλλάγ-
µατος κ.λπ.

Η Σ.Κ. Τράπεζα µέσα στα πλαίσια αναβάθµισης των υπηρεσιών που προσφέρει,
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εφάρµοσε πρώτη στην Κύπρο το σύστηµα αυτόµατης επεξεργασίας επιταγών
που αποτελεί εκσυγχρονιστικό βήµα για την ίδια, αλλά και ένα σηµαντικό µέσο
άρτιας εξυπηρέτησης των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων που εκδίδουν
βιβλιάρια επιταγών. Μέσα στα ίδια πλαίσια προχώρησε στον τοµέα του λογι-
στικού χρήµατος και στους σύγχρονους τρόπους δοσοληψιών µε την έκδοση
πιστωτικών καρτών και την εγκατάσταση των αναγκαίων µηχανηµάτων, για
εξυπηρέτηση του κοινού.

ΙV.β. Τµήµα Εµπορικών Εργασιών

Μια από τις σηµαντικότερες
δραστηριότητες της Σ. Κ.
Τράπεζας είναι η εξυπηρέτη-
ση του αγροτικού κόσµου της
Κύπρου µε τη βοήθεια των
κατά τόπους συνεργατικών
εταιρειών. Από της ίδρυσης
της, η Τράπεζα µεριµνά για
την προµήθεια των γεωργών
µε όλα τα γεωργικά χρειώδη
όπως λιπάσµατα, φυτοφάρ-
µακα, πατατόσπορο, γεωργι-
κά εργαλεία και άλλα.
Παράλληλα παρέχει δωρεάν
συµβουλές στους γεωργούς
µε το έµπειρο και επιστηµο-
νικά καταρτισµένο προσωπι-
κό που διαθέτει, για αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας των
αγροτικών προϊόντων. Οι συνολικές πωλήσεις του τµήµατος εµπορικών εργα-
σιών κυµαίνονται γύρω στα 7,4 εκ. λίρες ετησίως.

ΙV.γ. Τµήµα Ασφαλιστικών Εργασιών  

Η Σ. Κ. Τράπεζα συνεργάζεται µε ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού και
προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες σε όλους τους κλάδους, εξυπηρετώντας τις
συνεργατικές εταιρείες, τα µέλη τους και ευρύτερα το κοινό. Τα συνολικά ετή-
σια ασφάλιστρα που εισπράττει από ασφαλιστικές εργασίες ανέρχονται γύρω
στα 9,6 εκ. λίρες. Στον τοµέα των οµαδικών συµβολαίων ασφαλίσεως ζωής
συνεργαζεται µε την Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Ασφαλιστικών Υπηρε-
σιών.
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ΙV.δ. Ο νέος ρόλος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας 

Η νέα περί συνεργατικών εταιρειών νοµοθεσία, στα πλαίσια της οποίας το
συνεργατικό κίνηµα εναρµονίζεται µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, δίδει στην
Τράπεζα το ρόλο του “κεντρικού φορέα”, που αποτελεί µια από τις σηµαντικό-
τερες καινοτοµίες που περιέχει η εναρµονιστική νοµοθεσία. Στον “κεντρικό
φορέα” θα ενταχθούν όλα τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία δεν
πληρούν τα απαιτούµενα κριτήρια που προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµα-
τα που πληρούν τα απαιτούµενα κριτήρια, αλλά δεν επιθυµούν από µόνα τους
να ακολουθήσουν αυτόνοµη πορεία και να λειτουργήσουν στην πραγµατικότη-
τα, ως αυτοτελείς τραπεζικές µονάδες.

Η µόνιµη σύνδεση των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων µε τον “κεντρικό
φορέα” προβλέπεται από τις παραγράφους 5 και 6 της ευρωπαϊκής οδηγίας
2000/12/ΕΕ. Συγκεκριµένα καταγράφονται συνοπτικά τα ακόλουθα:

● Οι διευθετήσεις αναφέρονται σε πιστωτικά ιδρύµατα, που βρίσκονται
στο ίδιο κράτος-µέλος και είναι µόνιµα συνδεδεµένα µε ένα “κεντρικό
φορέα”, ο οποίος τα εποπτεύει και βρίσκεται στο ίδιο κράτος-µέλος.

● Η κρατική νοµοθεσία του κράτους-µέλους πρέπει να προνοεί ότι: 

I. Οι υποχρεώσεις του κεντρικού οργανισµού και των συνδεδεµένων
ιδρυµάτων αποτελούν αλληλέγγυες υποχρεώσεις, ή ότι οι υποχρεώ-
σεις των ιδρυµάτων που συνδέονται µε αυτό τον κεντρικό οργανισµό,
καλύπτονται πλήρως από τις εγγυήσεις του κεντρικού οργανισµού. 

II. Η φερεγγυότητα και η ρευστότητα του κεντρικού οργανισµού (σ.σ.
του “κεντρικού φορέα”) και όλων των ιδρυµάτων που συνδέονται µε
αυτόν, υπόκεινται στο σύνολο τους σε εποπτεία βάσει ενοποιηµένων
λογαριασµών. Η διοίκηση του κεντρικού οργανισµού (σ.σ. του
“κεντρικού φορέα”) έχει την δυνατότητα να εκδίδει οδηγίες στα ιδρύ-
µατα που συνδέονται µε αυτόν.

ΙV.ε. Χρηµατιστηριακή δραστηριότητα

Ύστερα από τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν στην εταιρεία  “Λευκόνοικο
Χρηµατιστηριακή Λτδ” και την αναστολή της λειτουργίας της, η Σ.Κ. Τράπεζα
προχώρησε, στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας, στην ίδρυση εξειδικευµέ-
νου φορέα, µε σκοπό την πλήρη εξυπηρέτηση των χρηµατιστηριακών αναγκών
των µελών των συνεργατικών ιδρυµάτων. Ο φορέας που λειτούργησε σε πολύ
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σύντοµο χρονικό διάστηµα, εργάζεται κανονικά και ανταποκρίνεται πλήρως
στις προσδοκίες των συνεργατικών εταιρειών.   

V. Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Η Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών ιδρύθηκε το 1987 ύστερα από
την τροποποίηση του Νόµου Περί Συνεργατικών Εταιρειών για να αναλάβει το
ρόλο που επιτελούσε µέχρι τότε το Ταµείο Εξελέγξεως και Επιθεωρήσεως που
υπαγόταν στο Τµήµα Συνεργατικής Ανάπτυξης. Η ίδρυση της Ελεγκτικής Υπη-
ρεσίας αποσκοπούσε στην επαγγελµατική διενέργεια και την πλήρη ανεξαρτητο-
ποίηση του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου των συνεργατικών εταιρειών.

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει εξουσία να διενεργεί τον
έλεγχο των λογαριασµών και της οικονοµικής διαχείρισης των συνεργατικών
εταιρειών. ∆ιοικείται από επιτροπή που διορίζεται από το Υπουργικό Συµβού-
λιο, για περίοδο τριών ετών. Η επιτροπή αποτελείται από πέντε µέλη. Τα δύο
από αυτά επιλέγονται από κατάλογο τεσσάρων ατόµων, τον οποίο υποβάλλει η
Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία. Ένα από τα µέλη  διορίζεται ταυτό-
χρονα ως πρόεδρος της επιτροπής. Της Υπηρεσίας προΐσταται διευθυντής, ο
οποίος πρέπει να κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται από τον Περί Εταιρει-
ών Νόµο, για πρόσωπο που ασκεί έλεγχο σε δηµόσιες εταιρείες.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι σήµερα στελεχωµένη µε προσοντούχους ελεγκτές,
λειτουργεί µε απόλυτη ανεξαρτησία και µε το µηχανισµό και τα ανεξάρτητα
γραφεία που διαθέτει σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, έχει όλες τις
προϋποθέσεις, για να επιτελεί στο ακέραιο την αποστολή της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΤΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η ορθή λογιστική απεικόνιση της δραστηριότητας µιας συνεργατικής εταιρείας
και η συνετή διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων, αποτελούν θεµελιώ-
δεις προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση των στόχων της. Τούτο, άλλωστε, δεν
ισχύει µόνο στις συνεργατικές εταιρείες, αλλά σε όλα τα νοµικά πρόσωπα, που
ανεξάρτητα από τη µορφή τους, επιδιώκουν να επιτύχουν ένα οικονοµικό απο-
τέλεσµα. Η ορθότητα της λογιστικής απεικόνισης από τα αρµόδια πρόσωπα και
το λελογισµένο της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του οργανισµού
στον οποίο υπηρετούν, τίθενται στο µικροσκόπιο των υπηρεσιών εσωτερικού
ελέγχου, αλλά κυρίως ελέγχονται συστηµατικά από τους εξωτερικούς ελεγκτές.

Ο έλεγχος των συνεργατικών εταιρειών είναι ταυτισµένος µε την ίδια την ύπαρ-
ξη τους και προβλέπεται από το νοµικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα. Είναι
σηµαντικό και υπογραµµίζεται το γεγονός ότι, το συνεργατικό κίνηµα από της
ίδρυσης του, προσέδιδε µεγάλη σηµασία στο λογιστικό και διαχειριστικό έλεγ-
χο των συνεργατικών εταιρειών, γιατί πέραν από την αξιοποίηση των διαφόρων
οικονοµικών στοιχείων και ευρηµάτων,  θεωρούσε ότι τα καλά αποτελέσµατα
του ελέγχου, αποτελούσαν ένα “πιστοποιητικό”, το οποίο αποδείκνυε την άρι-
στη ηθική υπόσταση, την εργατικότητα, την υπευθυνότητα και τη διορατικότη-
τα των µελών των διοικητικών οργάνων.

Ι. Η γέννηση και η εξέλιξη του θεσµού του ελέγχου-Ιστορική προσέγγιση

Η εργασία του λογιστή και το λειτούργηµα του ελεγκτή ανάγονται ιστορικά, σε
πολλούς αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού. Όπως αναφέρουν οι διάφο-
ροι ιστορικοί, τα πρώτα ίχνη για την ύπαρξη λογιστών και ελεγκτών, παρουσιά-
ζονται στη αρχαία Βαβυλώνα και παραπέµπουν στο 3000 π.χ. Συγκεκριµένα, οι
Νινευίτες της Βαβυλώνας εφάρµοζαν εµπορικούς νόµους και συνέτασσαν λογι-
στικές εκθέσεις. Από τις ανακαλύψεις που έφεραν στο φως οι αρχαιολόγοι, δια-
πιστώνεται ότι οι σηµαντικές συναλλαγές καταχωρούνταν πάνω σε µεγάλες
πλάκες από το γραµµατέα. Ο γραµµατέας νοµιµοποιούσε τις καταχωρήσεις µε
την υπογραφή του, λειτουργώντας, µε τον τρόπο αυτό, ως πραγµατογνώµονας -
λογιστής.
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Στην αρχαία Αίγυπτο, οι Φαραώ αντλούσαν τα περισσότερα έσοδα του κράτους,
κυρίως από τη φορολόγηση των σιτηρών, τα οποία παράγονταν στη χώρα σε
µεγάλες ποσότητες. Για τον έλεγχο της φορολογητέας ύλης, διόριζαν τους λεγό-
µενους “Επιστάτες” για τα σιτηρά. Οι “Επιστάτες” επιτελούσαν ρόλο ελεγκτή,
θεωρούνταν σηµαίνοντα πρόσωπα της τότε αιγυπτιακής κοινωνίας, απολάµβα-
ναν εξέχουσας τιµής από τους Φαραώ και έφθαναν στα υψηλότερα αξιώµατα
του κράτους. Εκπαιδεύονταν στους ναούς και κατέγραφαν την παραγωγή των
σιτηρών και τις εξαγωγές που γίνονταν, προσδιορίζοντας έτσι τη φορολογητέα
ύλη και τους φόρους που αναλογούσαν για κάθε συγκοµιδή.

Στην Αθήνα λειτουργούσε ως θεσµός το “Συνέδριο των Ελεγκτών”, πριν από το
300 π.χ. και είχε αποστολή τον έλεγχο των οικονοµικών του κράτους. Το “Συνέ-
δριο των Ελεγκτών” έλεγχε τους ταµίες του Κράτους (“Άρχοντες” “Υπόλογοι”)
και παράπεµπε στη δικαιοσύνη εκείνους που παρανοµούσαν. Λειτουργούσε,
δηλαδή, ως σώµα ελεγκτών. Το Αθηναϊκό κράτος δηµιούργησε επίσης ένα άλλο
σώµα, το οποίο αποτελείτο από δέκα Αθηναίους Εφόρους, οι οποίοι εκλέγονταν
από την Εκκλησία του ∆ήµου και ονοµάζονταν “Εύθυνοι”. Οι “Εύθυνοι” έλεγ-
χαν εκείνους που κατείχαν δηµόσια αξιώµατα και διαχειρίζονταν δηµόσιο
χρήµα, πριν αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους. Είναι σηµαντικό να σηµειω-
θεί ότι η Αθηναϊκή Πολιτεία επέβαλλε στις εταιρείες που λειτουργούσαν τότε,
να δηµοσιεύουν τους λογαριασµούς τους. Παρόµοιους ελεγκτικούς µηχανι-
σµούς συναντούµε και στην υπόλοιπη Αρχαία Ελλάδα. Στην Αχαϊκή Συµπολι-
τεία υπήρξαν οι “εξεταστές”, οι “Συνήγοροι” και οι “∆οκιµαστήρες”, στη Βοι-
ωτία οι “Κατόπτες”, στη Φθιώτιδα οι “Αρχησκόποι” και στη Θάσο οι “Απολό-
γοι”.

Στην αρχαία Ρώµη, ο έλεγχος των δηµοσίων οικονοµικών ανατέθηκε διαδοχικά
στους “Ύπατους”, στους “Κήνσορες”, ή “Τιµητές” και στους “Ταµίες”. Αυτοί
είχαν αρµοδιότητα να ελέγχουν τους λογαριασµούς των επαρχιών της αυτοκρα-
τορίας και ακολούθως να υποβάλλουν στη Σύγκλητο το σύνολο των λογαρια-
σµών για έγκριση. 

Υπάρχουν µαρτυρίες ότι κατά την πρώιµη εποχή της Αναγέννησης αναπτύχθη-
κε σοβαρός έλεγχος στην Ιταλία, που θεωρείται η πατρίδα της λογιστικής. Η
Πίζα, από τις αρχές του 13ου αιώνα, είχε τον επίσηµο ελεγκτή της. Κατά την
περίοδο αυτή ασχολούνταν µε τον έλεγχο δύο πρόσωπα, των οποίων τα σχετικά
κατάστιχα, θα έπρεπε αντιπαραβαλλόµενα να συµφωνούν. Κατά την ίδια περίο-
δο, το υπουργείο οικονοµικών της Αγγλίας χρησιµοποιούσε παρόµοιες µεθόδους
ελέγχου, µε εκείνες που εφαρµόζονταν στην Ιταλία. Συντελεστές του ελέγχου
ήταν ο “Θησαυροφύλακας”, ο “Γραµµατέας” και ένας εκπρόσωπος του Βασι-
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λιά. Οι τρεις συντελεστές του ελέγχου τηρούσαν από ένα ξεχωριστό κατάστιχο,
αλλά το κατάστιχο του καθενός, θα έπρεπε να συµφωνεί µε εκείνα των δύο
άλλων.

Στα τέλη του 17ου αιώνα, στη Γαλλία, στο Ελεγκτικό Συνέδριο του Παρισιού
υπήρχε ένας ελεγκτής µε αρµοδιότητα την επαλήθευση όλων των λογαριασµών.
Για πολλά χρόνια η εργασία αυτή διεκπεραιωνόταν από τον πολύ γνωστό αριθ-
µητικολόγο Bertrand – Francois Bareme, ο οποίος συνέγραψε και ένα έργο µε
αντικείµενο τη διπλογραφική λογιστική µέθοδο.

Είναι σαφές ότι στην ιστορία της ανθρωπότητας, η λογιστική και η ελεγκτική
γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν σε εκείνες τις περιοχές της γης, που ευηµερού-
σαν οικονοµικά και γενικότερα που δηµιουργούσαν και ανάπτυσσαν πολιτισµό. 

Ο νεώτερος λογιστικός έλεγχος ξεκίνησε από την Αγγλία στις αρχές του 19ου
αιώνα. Ο έλεγχος των λογαριασµών γινόταν από άτοµα πλήρως καταρτισµένα,
µε εξειδικευµένα επαγγελµατικά προσόντα. Τα άτοµα αυτά έφεραν τον τίτλο
του “Chartered Accountant”, που στο περιεχόµενο του είναι ανάλογος µε τον
τίτλο του “Ορκωτού Λογιστή” της Ελλάδας. 

Στην ανάπτυξη του θεσµού του ελεγκτή στην Αγγλία συνέβαλαν οι οικονοµικές
συγκυρίες της εποχής εκείνης και τα διάφορα σχετικά νοµοθετήµατα, όπως ήταν
για παράδειγµα, ο νόµος για τη συγχώνευση των σιδηροδροµικών εταιρειών, ο
οποίος προέβλεπε ότι ο ετήσιος ισολογισµός της νέας εταιρείας θα έπρεπε να
επιθεωρείται από ελεγκτές. Γενικότερα η ανάπτυξη του θεσµού του ελεγκτή
στην Αγγλία είναι συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας και τη δηµι-
ουργία πολλών εταιρειών, οι οποίες αναζητούσαν τον έλεγχο των λογαριασµών
τους από εξειδικευµένα προς τούτο άτοµα.

Μέσα σε αυτά τα δεδοµένα η νεότερη ελεγκτική αναπτύχθηκε ραγδαία, καθιε-
ρώθηκε θεσµικά και οι λειτουργοί της κατέλαβαν περίοπτη θέση στην κλίµακα
της αγγλικής κοινωνίας. Σταδιακά όµως εµφιλοχώρησαν στο επάγγελµα του
ελεγκτή άτοµα που δεν διέθεταν την αναγκαία επαγγελµατική κατάρτιση, ή που
στερούνταν της απαραίτητης επαγγελµατικής συνείδησης, µε αποτέλεσµα να
διαπράττονται λάθη, να σηµειώνονται παραλήψεις και να γίνονται απάτες. Η
κατάσταση αυτή και το κλίµα που δηµιουργήθηκε, οδήγησαν το επάγγελµα του
ελεγκτή σε κρίση, για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι επαγγελµατίες ελεγκτές, µε
στόχο την αντιµετώπιση της κρίσης και την αποκατάσταση του επαγγέλµατος
τους, άρχισαν να συνασπίζονται και να ιδρύουν διάφορες ενώσεις επαγγελµα-
τιών ελεγκτών. 
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Η πρώτη όµως ένωση επαγγελµατιών ελεγκτών ιδρύθηκε το 1581 στη Βενετία
µε την επωνυµία Coliegio dei Raxonati. Η ένωση αυτή, που ήταν κρατικός
φορέας, ρύθµιζε µε αυστηρότητα τις δραστηριότητες των µελών της και από-
κτησε µεγάλη επιρροή. Ο θεσµός αυτός επεκτάθηκε αργότερα στο Μιλάνο και
στη Μπολώνια µε τη δηµιουργία της Academia dei Regionieri, το 1658.

Ο θεσµός του ελεγκτή εφαρµόζεται σήµερα σε όλο τον κόσµο και είναι ιδιαίτε-
ρα ανεπτυγµένος στις προοδευµένες χώρες. Στη διεθνή ελεγκτική ορολογία η
έννοια του ελεγκτή αποδίδεται µε τον αγγλικό όρο “auditor”. Η εµφάνιση του
όρου “auditor” ανάγεται στο έτος 1285 στην εποχή του Εδουάρδου του Α΄. Κατά
την περίοδο αυτή όλοι οι υπηρέτες, οι θαλαµηπόλοι, οι διοικητές, οι ταµίες και
όλοι όσοι εισέπρατταν χρήµατα του δηµοσίου, ήταν υποχρεωµένοι να τηρούν
λογαριασµούς. Όλοι αυτοί ελέγχονταν από ελεγκτές, οι οποίοι ονοµάζονταν
“auditors”. Η µαρτυρία των “auditors” ήταν αρκετή για να καταδικαστεί  οποι-
οσδήποτε, σε περίπτωση που διαπιστωνόταν ότι διέπραξε κατάχρηση σε βάρος
του δηµοσίου. Επίσης, το 1298, ο δήµαρχος και οι δηµοτικοί άρχοντες (Σκαβί-
νοι) του Λονδίνου ονοµάσθηκαν επίσηµα “auditors”.

ΙΙ. Υποκείµενο του ελέγχου των συνεργατικών εταιρειών

Υποκείµενο του ελέγχου είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι επιφορτι-
σµένα µε τη διεξαγωγή του ελέγχου σε µια συνεργατική εταιρεία, δηλαδή, οι
ελεγκτές. Οι ελεγκτές πρέπει να καλύπτουν πλήρως τα προβλεπόµενα επαγγελ-
µατικά προσόντα και να διαθέτουν ψηλή επαγγελµατική συνείδηση. Τα υποκεί-
µενα του ελέγχου, ανάλογα µε το είδος της εργασίας που επιτελούν, τους σκο-
πούς που επιδιώκουν και τη σχέση που έχουν µε την ελεγχόµενη εταιρεία, δια-
κρίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.  

II.α. Εσωτερικός έλεγχος

Με την έννοια εσωτερικός έλεγχος, νοείται η παρακολούθηση των λογιστικών
καταχωρήσεων και των διαχειριστικών πράξεων, µε σκοπό την άµεση επισή-
µανση εκούσιων ή ακούσιων λαθών ή παραλήψεων ή αντικανονικών και παρά-
νοµων ενεργειών. Ο εσωτερικός έλεγχος έχει από τη φύση του προληπτικό
χαρακτήρα, δηλαδή διενεργείται ταυτόχρονα µε τις λογιστικές και διαχειριστι-
κές πράξεις σε καθηµερινή βάση, για να προλαβαίνει οποιανδήποτε λογιστική ή
διαχειριστική παρατυπία, σκόπιµη ή µη. Υπάρχουν βέβαια και ορισµένες περι-
πτώσεις, που ο εσωτερικός έλεγχος δεν συµβαδίζει χρονικά µε τις λειτουργίες
της εταιρείας, όπως είναι για παράδειγµα, ο εσωτερικός έλεγχος των υποκατα-
στηµάτων που βρίσκονται, είτε στην ίδια τη χώρα που εδρεύει η εταιρεία, είτε
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στο εξωτερικό. Στις περιπτώσεις αυτές ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι συνεχής,
διενεργείται σε µεταγενέστερο χρόνο από  το χρόνο που λαµβάνονται οι διαχει-
ριστικές αποφάσεις ή απεικονίζονται λογιστικά οι εταιρικές πράξεις και έχει
στην πραγµατικότητα κατασταλτικό χαρακτήρα.

Η µορφή του εσωτερικού ελέγχου στις συνεργατικές εταιρείες, µε την έννοια
των προσώπων που τον διενεργούν, εξαρτάται κυρίως από το µέγεθος της εται-
ρείας και  από την πληρότητα των µηχανισµών της οργανωτικής διάθρωσης της.
Γενικά, η σύγχρονη αντίληψη επιβάλλει τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου σε
κάθε συνεργατική εταιρεία. Στην καθηµερινή πρακτική η έκφραση της µορφής
του εσωτερικού ελέγχου θα µπορούσε, εντελώς σχηµατικά, να διαχωριστεί ως
ακολούθως:

Στις µεγάλες συνεργατικές εταιρείες, ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από
πρόσωπο το οποίο ονοµάζεται εσωτερικός ελεγκτής. Ο εσωτερικός ελεγκτής
διορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο και συνήθως έχει άµεση πρόσβαση και
λογοδοτεί άµεσα σε αυτό. Στις περιπτώσεις που η έκταση των αναγκών το επι-
βάλλει, δηµιουργείται ειδική υπηρεσία, που είναι γνωστή ως υπηρεσία εσωτερι-
κού ελέγχου.

Στις µεσαίες συνεργατικές εταιρείες, ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή ασκείται
από τους προϊσταµένους των επιµέρους τµηµάτων και από το ανώτατο εκτελε-
στικό όργανο της εταιρείας.

Στις µικρές και πολύ µικρές συνεργατικές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν ένα ή
δύο υπαλλήλους παρουσιάζεται σοβαρό πρόβληµα λειτουργίας εσωτερικού
ελέγχου διότι εκ των πραγµάτων, ούτε υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, ούτε εσω-
τερικός ελεγκτής είναι δυνατόν να υπάρξουν, ούτε υπάρχουν τµήµατα και συνε-
πώς ούτε τµηµατάρχες-προϊστάµενοι, για να επιτελούν και το ρόλο του εσωτε-
ρικού ελεγκτή. Ο ένας ή οι δύο υπάλληλοι διεκπεραιώνουν όλες τις λειτουργίες
της εταιρείας και έτσι ο εσωτερικός έλεγχος είναι, είτε ανύπαρκτος, είτε εντε-
λώς αντιπαραγωγικός διότι οι υπάλληλοι  καλούνται να ασκήσουν εσωτερικό
έλεγχο στις πράξεις στις οποίες οι ίδιοι προβαίνουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις το
πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπισθεί µε τη διενέργεια έκτακτων και απροειδο-
ποίητων εξωτερικών ελέγχων, µε τη στενή παρακολούθηση των λειτουργιών της
εταιρείας από το διοικητικό συµβούλιο, µε την σωστή επιλογή των υπαλλήλων
κ.λπ.

Ο διορισµός του εσωτερικού ελεγκτή πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή
και χωρίς οποιανδήποτε σκοπιµότητα ξένη προς τα καθήκοντα που απορρέουν
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ÀÔÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈ-
ÎÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜. √ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜   ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ› ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô  ÛÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÏ¤Á-
¯Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ‰ËÏ·‰‹, ÂÏ¤Á¯ÂÈ ÙÈ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Î·È ÌË ·ÈÚÂÙÒÓ ÔÚÁ¿-
ÓˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘. √ ÂÍˆ-
ÙÂÚÈÎfi˜ ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. ∂Ï¤Á¯ÂÈ ÙË ‰È·¯Â›-
ÚÈÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÈ˜ Û˘Ó·ÊÂ›˜ ÂÎı¤ÛÂÈ˜. ∂ÓËÌÂÚÒ-
ÓÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Ù· ·ÈÚÂÙ¿ fiÚÁ·Ó· ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘ Î·È Û˘˙ËÙ¿ Ì·˙› ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù·
ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙÔ˘ È‰›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¤ÁÎ·ÈÚË ·Ó¿-
ÏË„Ë ·fi Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. ™Â ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂ-
ÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ù· Ì¤ÏË Ó· ·ÛÎ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ
·fi ÙÈ˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ¤˜ ∞Ú¯¤˜ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙ· fiÚÁ·Ó· ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜. 
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από τη θέση του. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να διακρίνεται για τα υψηλά
επαγγελµατικά του προσόντα, για τη µόρφωση και την πείρα του. Να είναι
άτοµο µε εγνωσµένο ήθος, εξαιρετικά έξυπνο, διερευνητικό και δραστήριο και
να αντιλαµβάνεται εύκολα τα γεγονότα που εξελίσσονται µέσα στον οργανισµό
τον οποίο ελέγχει. Αυτές οι ιδιαίτερες ικανότητες του εσωτερικού ελεγκτή είναι
αναγκαίες, γιατί ο ρόλος που διαδραµατίζει είναι πολύ σηµαντικός και πολλές
φορές είναι συνυφασµένος µε την ίδια την ύπαρξη της συνεργατικής εταιρείας. 

Παρά τη µεγάλη σπουδαιότητα του έργου που επιτελεί ο εσωτερικός ελεγκτής,
επιβάλλεται να επισηµανθούν ορισµένα µειονεκτήµατα, τα οποία αναφύονται
από την υπαλληλική σχέση που έχει µε την εταιρεία την οποία ελέγχει. Τα σηµα-
ντικότερα από αυτά είναι τα εξής:

● Ο εσωτερικός ελεγκτής εργάζεται µέσα στα πλαίσια των κανόνων και
των όρων που θεσπίζουν τα όργανα της διοίκησης και όχι µέσα στα
πλαίσια των κανόνων της ελεγκτικής.

● Συχνά ο εσωτερικός ελεγκτής δεν ενηµερώνεται για τις αποφάσεις και
τις πράξεις των διοικητικών οργάνων, ή των ιεραρχικά ανωτέρων του,
µε αποτέλεσµα ο έλεγχος του, να είναι περιορισµένος και σε πολλές
περιπτώσεις να καθίσταται εντελώς τυπικός.

● Λόγω της υπαλληλικής σχέσης που έχει µε την εταιρεία ο εσωτερικός
ελεγκτής, είναι πολύ πιθανόν, η συναδελφική αλληλεγγύη να επηρεάσει
αρνητικά την αντικειµενικότητα και την αµεροληψία του ελέγχου του.
Η αδυναµία αυτή οξύνεται µε το πέρασµα του χρόνου και την καλλιέρ-
γεια στενότερων φιλικών σχέσεων µεταξύ του ελεγκτή και των ελεγχό-
µενων.    

● Συνήθως η επαγρύπνηση και η διερευνητικότητα του εσωτερικού ελε-
γκτή εξασθενούν σταδιακά, επειδή ασχολείται συνεχώς µε τα ίδια θέµα-
τα, χρησιµοποιώντας τις ίδιες τεχνικές και εφαρµόζοντας τις ίδιες µεθό-
δους.

Με στόχο τον περιορισµό των πιο πάνω αδυναµιών, πολλές συνεργατικές εται-
ρείες προβαίνουν στις απαιτούµενες ενέργειες και προσδίδουν στη θέση του
εσωτερικού ελεγκτή ιδιαίτερο κύρος. Πρώτα απ’ όλα, επιλέγουν για τη θέση του
εσωτερικού ελεγκτή, πρόσωπο µε υψηλά ακαδηµαϊκά προσόντα και άριστο
ηθικό υπόβαθρο. Ακολούθως αποφασίζουν ότι ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να
υπάγεται άµεσα στα αιρετά όργανα της διοίκησης και να λειτουργεί κατά το
δυνατόν αυτόνοµα από τη δοµή της εταιρείας. Τέλος, πολλές συνεργατικές εται-
ρείες επιτρέπουν στον εσωτερικό ελεγκτή να παρακάθεται στις συνεδριάσεις
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των διοικητικών οργάνων, για να λαµβάνει την αναγκαία πληροφόρηση µε
άµεσο τρόπο και να επιτελεί έτσι ευχερέστερα το έργο του. 

ΙΙ.β. Εξωτερικός έλεγχος

Ο εξωτερικός έλεγχος είναι ο έλεγχος ο οποίος διενεργείται από άτοµα, µε ειδι-
κά προς τούτο επαγγελµατικά προσόντα, µε άρτια επιστηµονική κατάρτιση και
ειδική πείρα, µε ακέραιο χαρακτήρα και ανεπίληπτο ήθος, τα οποία δεν έχουν
καµιά απολύτως υποβλητική σχέση ή εξάρτιση µε τη συνεργατική εταιρεία που
ελέγχουν. Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται από τον εξωτερικό ελεγκτή ή από
υπηρεσία που αποτελείται από εξωτερικούς ελεγκτές.

Με τον όρο “εξωτερικός” που προσδίδεται στον ελεγκτή, νοείται ότι ο ελεγκτής
δεν έχει καµιά σχέση µε την εταιρεία που ελέγχει, η οποία είναι ενδεχόµενο να
επηρεάσει την αντικειµενικότητα και την αµεροληψία του. Έτσι δεν διατηρεί
καµιά υπαλληλική σχέση µε την εταιρεία, ούτε είναι µέλος των αιρετών διοικη-
τικών της οργάνων, ούτε έχει οποιανδήποτε άλλη εξάρτηση που να καταλήγει
σε υποβλητική σχέση µε την εταιρεία την οποία καλείται να ελέγξει.

Αυτή ακριβώς η σχέση απαλλάσσει τον εξωτερικό ελεγκτή από τα µειονεκτή-
µατα που παρεµβάλλονται και αποτελούν σοβαρά εµπόδια στην πορεία του
έργου του εσωτερικού ελεγκτή. Κατά συνέπεια, είναι απόλυτα αδέσµευτος και
ενεργεί εντελώς ανεξάρτητα, χωρίς να επηρεάζεται από τη διοίκηση ή από το
υπαλληλικό προσωπικό της ελεγχόµενης εταιρείας. Αυτά τα δεδοµένα αποτε-
λούν τη δικλείδα ασφαλείας, για τη διενέργεια ανεπηρέαστου και αντικειµενι-
κού ελέγχου, µε αποτέλεσµα το έργο του εξωτερικού ελεγκτή να περιβάλλεται
µε ιδιαίτερο κύρος και τα πορίσµατα του να γίνονται σεβαστά και να χρησιµο-
ποιούνται ποικιλοτρόπως.

Συναντούµε  βέβαια και περιπτώσεις συνεργατικών εταιρειών, όπου ο εξωτερι-
κός ελεγκτής είναι υποχρεωµένος να διεκπεραιώσει πρώτα τη λογιστική εργα-
σία της εταιρείας, να ενηµερώσει κατάλληλα τα λογιστικά της βιβλία και ακο-
λούθως να προχωρήσει στη διενέργεια του ελέγχου του. Οι περιπτώσεις αυτές
αφορούν πολύ µικρές συνεργατικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται κυρίως
στην ύπαιθρο και δεν διαθέτουν την υποδοµή που απαιτείται για τη διεκπεραί-
ωση της λογιστικής τους εργασίας. Οι διαδικασίες αυτές είναι ανορθόδοξες,
αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι εκ των πραγµάτων επιβεβληµένες.
Θα ήταν ίσως σοφότερο, αν εξευρίσκονταν άλλοι τρόποι αντιµετώπισης των
αδυναµιών, για να αποφεύγεται η συνταύτιση της ιδιότητας του ελέγχοντος και
του ελεγχόµενου στο ίδιο πρόσωπο.
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Ο εξωτερικός ελεγκτής, σε αντίθεση µε τον εσωτερικό ελεγκτή, του οποίου η
δραστηριότητα εξαντλείται µέσα στα στενά πλαίσια της εταιρείας στην οποία
είναι υπάλληλος, έχει πολλά πεδία δράσης. Προκειµένου να ελέγξει την ακρί-
βεια και να διαπιστώσει την αλήθεια των οικονοµικών καταστάσεων, έχει την
ευχέρεια, αλλά και το καθήκον, να επεκτείνει τον έλεγχο του και πέραν των στε-
νών ορίων της επιχείρησης. Για παράδειγµα µπορεί να επιβεβαιώσει τα χρεω-
στικά και πιστωτικά υπόλοιπα που παρουσιάζουν οι λογαριασµοί, να διασταυ-
ρώσει τα εντάλµατα πληρωµών, να  µελετήσει τις συµφωνίες µε τρίτους και να
διαπιστώσει αν αυτές είναι διαχειριστικά ορθές και συνάδουν µε το θεσµικό
πλαίσιο κ.λπ. Όλη αυτή η πολύ σοβαρή εργασία δηµιούργησε, στις ανεπτυγµέ-
νες χώρες, την ανάγκη της θεσµικής αναγνώρισης του ρόλου του εξωτερικού
ελεγκτή.

Για να είναι σε θέση να διαδραµατίσει σωστά το ρόλο του, ο εξωτερικός ελε-
γκτής πρέπει να διαθέτει και τα ανάλογα προσόντα, τα οποία αφορούν, τόσο την
επαγγελµατική του συγκρότηση, όσο και το χαρακτήρα και γενικά την προσω-
πικότητα του. Ως προς την επαγγελµατική συγκρότηση του πρέπει να είναι
άτοµο µε άρτια επιστηµονική κατάρτιση και εξειδικευµένη πείρα σύµφωνα µε
τα κριτήρια που θέτουν τα διεθνή σώµατα ελεγκτών. Ως προς την προσωπικό-
τητα του πρέπει να είναι άτοµο προικισµένο µε ανεπίληπτο ήθος και ακέραιο
χαρακτήρα, να διαθέτει ικανότητα ταχείας αντίληψης και να έχει σωστή κρίση,
να διακρίνεται για την επινοητικότητα, την επιµέλεια, την εργατικότητα και την
αυτοπεποίθηση του, να χαρακτηρίζεται για τη λεπτότητα του όταν ασκεί έλεγχο
στην εργασία άλλων και να µπορεί εύκολα να χειρίζεται τον προφορικό και
γραπτό λόγο, για να διατυπώνει µε τρόπο εύληπτο τις απόψεις και τα σχόλια του
και να συντάσσει µε επαγγελµατική σαφήνεια τις εκθέσεις του.        

II.β.α. Λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος των συνεργατικών εταιρειών
της Κύπρου

Σύµφωνα µε την Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νοµοθεσία αρµόδιος φορέας
για την άσκηση του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου του συνεργατικού
τοµέα είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών. Ο έλεγχος διεκπε-
ραιώνεται από προσοντούχους ελεγκτές που ανήκουν στο προσωπικό της Υπη-
ρεσίας. Μπορεί όµως, µε τη σύσταση του Εφόρου της Υπηρεσίας Εποπτείας και
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και την έγκριση του Υπουργού Εµπορίου,
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, να διορίσει προσοντούχους ελεγκτές, που δεν ανή-
κουν στο προσωπικό της για τη διεξαγωγή του ελέγχου σε οποιανδήποτε συνερ-
γατική εταιρεία.
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Η Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών ιδρύθηκε το 1987 ύστερα από
την τροποποίηση του Νόµου Περί Συνεργατικών Εταιρειών, για να αναλάβει το
ρόλο που επιτελούσε µέχρι τότε το Ταµείο Εξελέγξεως και Επιθεωρήσεως, που
υπαγόταν στο Τµήµα Συνεργατικής Ανάπτυξης, το οποίο µετεξελίχθηκε και
µετονοµάσθηκε, µε την εφαρµογή µεταγενέστερου νόµου, σε Υπηρεσία Επο-
πτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Η ίδρυση της Ελεγκτικής Υπη-
ρεσίας αποσκοπούσε στην επαγγελµατική διενέργεια και την πλήρη ανεξαρτη-
τοποίηση του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου των συνεργατικών εταιρει-
ών. Έτσι, ο νοµοθέτης έδωσε στον επιφορτισµένο µε τον έλεγχο µιας συνεργα-
τικής εταιρείας ελεγκτή, τις ίδιες εξουσίες και τα ίδια δικαιώµατα, που ο Περί
Εταιρειών Νόµος δίδει στους ελεγκτές που αναλαµβάνουν τον έλεγχο των δηµο-
σίων εταιρειών. 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι νοµικό πρόσωπο που
δηµιουργήθηκε µέσα στα πλαίσια της εφαρµογής του άρθρου 21 του Νόµου
περί Συνεργατικών Εταιρειών. ∆ιοικείται από επιτροπή που διορίζεται από το
Υπουργικό Συµβούλιο για περίοδο τριών ετών. Της Υπηρεσίας προΐσταται διευ-
θυντής, ο οποίος πρέπει να έχει τα προσόντα που προβλέπονται στον Περί Εται-
ρειών Νόµο, για πρόσωπο που ασκεί έλεγχο σε δηµόσιες εταιρείες.

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

Παρά την ευρύτητα του έργου που επιτελεί η Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατι-
κών Εταιρειών, κατά καιρούς παρουσιάσθηκαν προβλήµατα στις σχέσεις της µε
τις συνεργατικές εταιρείες, κυρίως λόγω του ύψους του ελεγκτικού κόστους.
Επίσης η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να δηµιουργεί
ερωτηµατικά ως προς τη συµβατότητα της µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Ιστορι-
κά πάντως, είναι απόλυτα τεκµηριωµένο ότι το ελεγκτικό τµήµα του συνεργατι-
κού κινήµατος, ανεξάρτητα από τη µορφή που κατά περιόδους είχε, αποτέλεσε
ένα από τους σηµαντικότερους παράγοντες ορθής διαχείρισης των συνεργατι-
κών εταιρειών και συνέβαλε µε τον τρόπο αυτό στην πρόοδο και στην ανάπτυ-
ξη τους.

146 ● ΣYNEPΓATIΣMOΣ 1909 - 2006 (Συνοπτική Θεώρηση)

SELIDOSH  22 06 06  16:01  ÂÏ ‰ 146



II.β.β. Ο έλεγχος των συνεργατικών εταιρειών διεθνώς 

Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, οι συνεργατικές εταιρείες σε διεθνές επίπεδο,
ελέγχονται κάθε χρόνο από εξωτερικούς ελεγκτές, µε βάση την ισχύουσα νοµο-
θεσία σε κάθε χώρα, ή και τους κανονισµούς λειτουργίας των εταιρειών. Οι ελε-
γκτικές υπηρεσίες προσφέρονται στις συνεργατικές εταιρείες από ιδιώτες επαγ-
γελµατίες εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται από τη γενική συνέλευση
των µελών, ή από τις συνεργατικές οµοσπονδίες. 

Πολλές συνεργατικές εταιρείες, εκτός από τους εξωτερικούς ελεγκτές, εκλέγουν
στις γενικές τους συνελεύσεις πρόσθετους ελεγκτές από τα µέλη τους, οι οποίοι
αναλαµβάνουν να παρακολουθούν τους εξωτερικούς ελεγκτές, για να διασφαλί-
ζουν ότι τα αποτελέσµατα του εξωτερικού ελέγχου και οι αποφάσεις που λαµ-
βάνονται, είναι εναρµονισµένες µε τα συµφέροντα των µελών. Οι εξωτερικοί
ελεγκτές υποβάλλουν τις εκθέσεις τους στα διοικητικά όργανα για µελέτη και
ανάληψη όλων των επιβαλλόµενων ενεργειών. Στις γενικές συνελεύσεις των
µελών παρουσιάζεται περίληψη του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένης και µιας
σύντοµης δήλωσης για την ακρίβεια των στοιχείων του ισολογισµού και των
λογαριασµών. 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο ο διορισµός των εξωτερικών ελεγκτών γίνεται από το
διοικητικό συµβούλιο, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης των
µελών. Ο έλεγχος των συνεργατικών εταιρειών διενεργείται από προσοντούχους
ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να είναι κανονικά µέλη εγκεκριµένων επαγγελµατι-
κών σωµάτων. Στο παρελθόν οι συνεργατικές εταιρείες γενικού εµπορίου ελέγ-
χονταν από δικές τους ελεγκτικές εταιρείες, αλλά σήµερα αυτό έχει εγκαταλει-
φθεί και ο έλεγχος όλων των συνεργατικών εταιρειών του Ηνωµένου Βασιλείου
αναλαµβάνεται από ιδιώτες ελεγκτές.

Γενικότερα στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο έλεγχος των
συνεργατικών εταιρειών αναλαµβάνεται από ιδιώτες ελεγκτές. Υπάρχουν βεβαί-
ως και ορισµένες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγµα στη Γερµανία, όπου ο έλεγ-
χος διενεργείται από συνεργατικές ελεγκτικές ενώσεις, οι οποίες προσφέρουν
στα µέλη τους διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικού ελέγχου. Στην
Κύπρο επίσης ο έλεγχος διενεργείται από νοµικό πρόσωπο που συστάθηκε για
να επιτελεί ειδικά αυτό το ρόλο.

II.β.γ. Ενηµέρωση των µελών

Όπως έχει λεχθεί, οι εξωτερικοί ελεγκτές έχουν καθήκον να ενηµερώνουν τα

ΣYNEPΓATIΣMOΣ 1909 - 2006 (Συνοπτική Θεώρηση) ● 147

SELIDOSH  22 06 06  16:01  ÂÏ ‰ 147



µέλη στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις τους για τα αποτελέσµατα του ελέγχου.
Τίθεται όµως συχνά το ερώτηµα, µέχρι ποιού σηµείου µπορεί να επεκτείνεται η
ενηµέρωση αυτή και σε ποιό βάθος είναι ορθό να προχωρεί; Θα µπορούσε εύκο-
λα να προβληθεί η άποψη ότι η ενηµέρωση πρέπει να είναι λεπτοµερής, υπό την
έννοια της εξάντλησης όλου του βάθους και όλου του πλάτους της κάθε πτυχής
των λογαριασµών και της διαχείρισης της συνεργατικής εταιρείας. Είναι όµως
τούτο ορθό και πραγµατικά περιφρουρεί και προάγει τα συµφέροντα της εται-
ρείας και των µελών; Ή µήπως µε τον τρόπο αυτό γίνεται κατάχρηση της έννοι-
ας της διαφάνειας µε αποτέλεσµα να βλάπτεται η εταιρεία και να ζηµιώνονται
τα µέλη;

Για να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά θα πρέπει πρώτα να διευκρινι-
σθούν πλήρως οι σκοποί για τους οποίους γίνεται η ενηµέρωση των µελών. Τα
µέλη ενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα του ελέγχου που διενεργούν οι εξω-
τερικοί  ελεγκτές, για να είναι σε θέση, µέσα στα πλαίσια των δικαιωµάτων που
τους παρέχει η δεύτερη συνεργατική Αρχή, να ασκήσουν το δικό τους έλεγχο
στα διοικητικά όργανα της εταιρείας τους. Με βάση την πληροφόρηση που
έχουν τα µέλη θα αξιολογήσουν την οικονοµική κατάσταση και το γενικότερο
έργο που επιτελεί η εταιρεία και θα εκτιµήσουν ανάλογα τις προοπτικές που
υπάρχουν. Σε τελευταία ανάλυση σκοπός της ενηµέρωσης είναι να βοηθήσει τα
µέλη να αποκρυσταλλώσουν σωστή άποψη για τα εταιρικά δρώµενα και να
πάρουν τις εκάστοτε ενδεικνυόµενες αποφάσεις. 

Όταν η ενηµέρωση των µελών ικανοποιεί τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να
θεωρείται πλήρης και ενδελεχής. Οι αναφορές σε λεπτοµέρειες, που κατά γενι-
κή εκτίµηση θεωρούνται αχρείαστες, είναι ενδεχόµενο να ζηµιώσουν την εται-
ρεία και να πλήξουν τα καλώς νοούµενα συµφέροντα των µελών. Το γεγονός ότι
στις πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνώς, η ενηµέρωση
των µελών γίνεται µε την κατάθεση µιας περίληψης των λογαριασµών και µιας
σύντοµης δήλωσης των ελεγκτών για την ακρίβεια των στοιχείων τους δεν είναι
τυχαίο. Άλλωστε τα µέλη δεν αξιολογούν το έργο που επιτελείται από τα διοι-
κητικά όργανα µόνο από την ενηµέρωση που θα έχουν από τους εξωτερικούς
ελεγκτές, αλλά και από τις προσωπικές εµπειρίες, που το κάθε ένα αποκοµίζει
από τις σχέσεις και τη συχνή επαφή που διατηρεί µε την εταιρεία.

Ο συνεργατικός τοµέας δεν είναι αποκοµµένος από τους υπόλοιπους τοµείς της
οικονοµίας µιας χώρας. Αποτελεί µέρος του οικονοµικού συστήµατος και επη-
ρεάζεται, όπως και οι υπόλοιποι τοµείς, από το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλ-
λον. Κατά συνέπεια οι διαδικασίες του εξωτερικού ελέγχου των συνεργατικών
εταιρειών, σε όλα τα στάδια του, δεν είναι ορθό να υστερούν από τις αντίστοι-
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χες διαδικασίες του ιδιωτικού τοµέα. Ταυτόχρονα όµως δε θα πρέπει στο συνερ-
γατικό τοµέα να εφαρµόζονται πρακτικές, που να οδηγούν τις συνεργατικές
εταιρείες σε µειονεκτική θέση έναντι των εταιρειών του ιδιωτικού τοµέα. Για
παράδειγµα, αν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, δεν είναι ορθό να δηµοσιοποιού-
νται στοιχεία τα οποία είναι ενδεχόµενο να θέσουν σε κίνδυνο τα οικονοµικά
συµφέροντα της εταιρείας ή να γίνονται ανακοινώσεις οι οποίες τείνουν να κλο-
νίσουν την εµπιστοσύνη των µελών απέναντι στην εταιρεία τους.  

Στις δηµόσιες εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα, η ενηµέρωση των µετόχων που
γίνεται από τους εξωτερικούς ελεγκτές, κατά κανόνα περιορίζεται αυστηρά στο
επίπεδο που προβλέπεται από το ισχύουσα νοµοθεσία και περιλαµβάνει τα απο-
τελέσµατα του λογιστικού ελέγχου ( έκθεση ελεγκτών, ισολογισµός, λογαρια-
σµός αποτελεσµάτων και συναφείς σηµειώσεις επί των λογαριασµών). Για τα
υπόλοιπα θέµατα γίνεται ενηµέρωση µε την ανάγνωση της έκθεσης του διοικη-
τικού συµβουλίου, µε τον τρόπο και στην έκταση που το ίδιο το διοικητικό συµ-
βούλιο θα κρίνει ότι εξυπηρετούνται καλύτερα τα συµφέροντα της εταιρείας.
Ανάλογες διαδικασίες εφαρµόζονται και στις συνεργατικές εταιρείες στις περισ-
σότερες χώρες και ιδιαίτερα στις ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης αλλά και του
υπόλοιπου κόσµου.

ΙΙΙ. Αντικείµενο και σκοποί του ελέγχου των συνεργατικών εταιρειών

Όπως συµβαίνει σε όλους τους οργανισµούς, έτσι και στις συνεργατικές εται-
ρείες, αντικείµενο του ελέγχου  είναι η οικονοµική διαχείριση ξένης περιουσίας
η οποία απεικονίζεται λογιστικά. Ήτοι, για να έχει ο έλεγχος αντικείµενο θα
πρέπει,

α. Η οικονοµική διαχείριση να αφορά ξένη περιουσία και,

β. Η οικονοµική διαχείριση της ξένης περιουσίας να απεικονίζεται
λογιστικά.

Παρά το γεγονός ότι τα αιρετά διοικητικά όργανα και συνήθως και τα µη αιρε-
τά διοικητικά όργανα µιας συνεργατικής εταιρείας είναι µέλη της και συµµετέ-
χουν στο µετοχικό της κεφάλαιο, η εταιρική περιουσία είναι ξένη προς αυτά.
Κανένα απολύτως προσωπικό δικαίωµα έχουν στην περιουσία της εταιρείας, η
οποία ανήκει συλλογικά στα µέλη. Απλώς, τα διοικητικά όργανα λαµβάνουν
εντολή από τα µέλη, να διαχειρίζονται, µε τον καλύτερο τρόπο, την περιουσία
της εταιρείας προς όφελος της ιδίας και του συνόλου των µελών. Κατά συνέπεια
τα διοικητικά όργανα µιας συνεργατικής εταιρείας ασκούν οικονοµική διαχείρι-
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ση σε ξένη περιουσία και έτσι πληρείται η πρώτη προϋπόθεση για να έχει αντι-
κείµενο ο έλεγχος.

Παράλληλα οι συνεργατικές εταιρείες, σε διεθνές επίπεδο, χρησιµοποιούν τη
λογιστική για την απεικόνιση της οικονοµικής διαχείρισης της εταιρικής περι-
ουσίας. Στις περισσότερες µάλιστα χώρες και ιδιαίτερα στις ανεπτυγµένες, η
λογιστική απεικόνιση γίνεται µε βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Η τήρηση
της λογιστικής από τις συνεργατικές εταιρείες πληροί και τη δεύτερη προϋπό-
θεση και προσφέρει στον έλεγχο πλήρες και ξεκάθαρο αντικείµενο.

Οι κυριότεροι σκοποί του λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου µιας συνεργα-
τικής εταιρείας συνοψίζονται ως ακολούθως:

● Πρώτα είναι η πρόληψη κάθε εκούσιου ή ακούσιου λάθους ή οποιασ-
δήποτε κακόβουλης ενέργειας που βλάπτει τα συµφέροντα της εταιρεί-
ας ή συγκρούεται µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Στις περιπτώσεις αυτές
ο έλεγχος έχει προληπτικό χαρακτήρα και διενεργείται κυρίως από τους
εσωτερικούς ελεγκτές.

● Ακολούθως είναι η αποκάλυψη και η καταστολή εκούσιων ή ακού-
σιων σφαλµάτων, απατών κ.λπ. Ο έλεγχος αυτός έχει κατασταλτικό
χαρακτήρα και διενεργείται κυρίως από τους εξωτερικούς ελεγκτές.

● Είναι τέλος η πιστοποίηση της ακρίβειας και της αλήθειας των οικο-
νοµικών καταστάσεων και πρωτίστως του ισολογισµού και του λογα-
ριασµού αποτελεσµάτων και η εξαγωγή διαφόρων οικονοµικών δει-
κτών, τους οποίους η εταιρεία µπορεί να αξιοποιήσει ποικιλοτρόπως.

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αποτελούν στην πραγµατικότητα τον καθρέφτη
της συνεργατικής εταιρείας και παρουσιάζουν ενδιαφέρον το οποίο εκδηλώνε-
ται και πέραν από τα στενά όρια της. Γενικά, τα αποτελέσµατα του ελέγχου,
προσελκύουν την προσοχή πολλών παραγόντων από τους οποίους οι κυριότεροι
είναι οι εξής:

α. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου ενδιαφέρουν πρωτίστως τα µέλη της εταιρείας
γιατί µε βάση αυτά, θα ασκήσουν τον επιβαλλόµενο από τις συνεργατικές Αρχές
έλεγχο στις πράξεις ή τις παραλήψεις των αιρετών διοικητικών οργάνων. Επί-
σης τα µέλη, µε βάση τα αποτελέσµατα, θα κάµουν τις παρεµβάσεις τους στα
αναπτυξιακά προγράµµατα, τα οποία η εταιρεία προτίθεται να εφαρµόσει ή στα
κοινωνικά ανοίγµατα, τα οποία σκοπεύει να υιοθετήσει. 

Το ενδιαφέρον των µελών είναι συνδεδεµένο µε τη µορφή που έχει η συνεργα-
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τική τους εταιρεία αναφορικά µε την ευθύνη που φέρουν απέναντι της. Είναι
φυσικό στις συνεργατικές εταιρείες όπου η ευθύνη των µελών είναι απεριόρι-
στη, το ενδιαφέρον να είναι µεγαλύτερο γιατί στη ψυχολογική διάθεση του
µέλους εισάγεται εντονότερα το στοιχείο του προσωπικού οικονοµικού συµφέ-
ροντος. 

β. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα αποτελέσµατα για τα αιρετά όργανα της εται-
ρείας. Το διοικητικό συµβούλιο θα παρουσιάσει τα αποτελέσµατα του ελέγχου,
αν είναι ικανοποιητικά, ως επιβεβαίωση της παραγωγικής διοίκησης που άσκη-
σε στην εταιρεία και θα προσπαθήσει να τα αξιοποιήσει προς όφελος της εται-
ρείας και των µελών. Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα δεν είναι ικανοποιη-
τικά, η διοίκηση θα τα αναλύσει ενώπιον της γενικής συνέλευσης για σκοπούς
ενηµέρωσης και θα ζητήσει από τα µέλη την υιοθέτηση της επιβαλλόµενης από
τις περιστάσεις διορθωτικής πολιτικής.

γ. Τα µη αιρετά όργανα και γενικά το υπαλληλικό προσωπικό, ενδιαφέρεται για
τα αποτελέσµατα του ελέγχου γιατί αυτά αποτελούν ταυτόχρονα και τα αποτε-
λέσµατα της εργασίας του. Επιπρόσθετα, µε βάση αυτά, τα µη αιρετά όργανα
και το προσωπικό θα διαµορφώσουν και θα υποβάλουν τις εισηγήσεις τους στα
αιρετά διοικητικά όργανα.

δ. Τα κοινωνικοοικονοµικά  συστήµατα που λειτουργούν στις σύγχρονες κοινω-
νίες αποτελούνται από το δηµόσιο, τον ιδιωτικό και το συνεργατικό τοµέα. Αυτή
η πραγµατικότητα επιβάλλει στο ίδιο το κράτος, να ενδιαφέρεται για τα αποτε-
λέσµατα του ελέγχου των συνεργατικών εταιρειών και να παρεµβαίνει µε τους
µηχανισµούς που το θεσµικό πλαίσιο του παρέχει, µε στόχο τη διασφάλιση της
οικονοµικής σταθερότητας και της κοινωνικής συνοχής.

ε. Οι πιστωτές της συνεργατικής εταιρείας έχουν έντονο ενδιαφέρον για τα αποτε-
λέσµατα του ελέγχου γιατί µε βάση αυτά, θα καθορίσουν την πολιτική είσπραξης
των χρηµάτων τους και θα υπολογίσουν το µέγεθος των πιστωτικών διευκολύνσε-
ων, που θα παρέχουν στην εταιρεία στο µέλλον.

στ. Σύµφωνα µε την πρώτη συνεργατική Αρχή, οι συνεργατικές εταιρείες είναι
ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα, δηλαδή το κάθε άτοµο που πληροί τα προβλεπό-
µενα από το θεσµικό πλαίσιο κριτήρια, κατέχει τη θέση του “εν δυνάµει
µέλους”. Είναι λογικό για ένα άτοµο, πριν αποφασίσει να ενταχθεί σε µια συνερ-
γατική εταιρεία, να ενδιαφερθεί για την οικονοµική και διαχειριστική της κατά-
σταση. Ο ενδιαφερόµενος θα αντλήσει τις αναγκαίες  πληροφορίες από τους
εξελεγµένους λογαριασµούς και τις συναφείς εκθέσεις.
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ζ. Σε περίπτωση που η συνεργατική εταιρεία είναι πιστωτικό ίδρυµα, είναι
φυσιολογικό, οι καταθέτες να έχουν έντονα αυξηµένο ενδιαφέρον για τα αποτε-
λέσµατα του ελέγχου. Η καλή οικονοµική κατάσταση και η συνετή διαχείριση
της εταιρείας, που διαπιστώνονται επίσηµα µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου,
διασφαλίζουν τις καταθέσεις. Η κακή οικονοµική κατάσταση και η κακή δια-
χείριση θέτουν σε κίνδυνο τις καταθέσεις και είναι δυνατόν να οδηγήσουν τους
καταθέτες σε περιπέτειες. Είτε βέβαια συµβαίνει το πρώτο, είτε συµβαίνει το
δεύτερο, είναι λογικό οι καταθέτες να έχουν αυξηµένο ενδιαφέρον για τα απο-
τελέσµατα του ελέγχου. 

IV. Γενικά συµπεράσµατα

Το πολύπλοκο και πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο εισήλθε η
Κύπρος το 2004, διαφοροποίησε τους τρόπους προσέγγισης και χειρισµού των
διαφόρων οικονοµικών θεµάτων. Οι διαφοροποιήσεις αυτές επήλθαν, είτε λόγω
των αλλαγών που έγιναν στο θεσµικό πλαίσιο κάθε τοµέα, είτε λόγω των γενι-
κότερων συνθηκών που διαµορφώθηκαν. Το νέο περιβάλλον, επηρέασε, και θα
συνεχίσει να επηρεάζει και το συνεργατικό τοµέα, σε πολλά επιµέρους ζητήµα-
τα. Ένας από τους τοµείς που φαίνεται να επηρεάζεται έντονα, κυρίως κατά
έµµεσο τρόπο, είναι ο τοµέας που αφορά τον έλεγχο των συνεργατικών εταιρει-
ών. Λαµβάνοντας υπόψη τη θεωρητική προσέγγιση του θέµατος, που αναπτύσ-
σεται στο κεφάλαιο αυτό, καθώς επίσης και την καθηµερινή εµπειρία που συσ-
σωρεύεται και εµπλουτίζεται συνεχώς, θα µπορούσαµε να καταλήξουµε σε ορι-
σµένα συµπεράσµατα, κρίσιµης σηµασίας. 

● Εσωτερικός έλεγχος: Παρά τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζει ο εσωτερικός
έλεγχος, προσφέρει πολύ σηµαντικά ωφελήµατα στις συνεργατικές εταιρείες.
Έχει αποδειχθεί ότι, σε περίπτωση που ο εσωτερικός ελεγκτής αφεθεί να επιτε-
λέσει απερίσπαστος το ρόλο του, οι πιθανότητες διάπραξης ακούσιων ή εκού-
σιων σφαλµάτων, περιορίζονται δραστικά. Το γεγονός αυτό επιβάλλει στις
συνεργατικές εταιρείες να µεριµνούν για τη συνεχή ενίσχυση και αναβάθµιση
των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου που διαθέτουν. Τα διοικητικά όργανα των
συνεργατικών εταιρειών, που δεν διαθέτουν τέτοιους µηχανισµούς, ή έχουν
υποτυπώδεις  εσωτερικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς, επιβάλλεται να πάρουν τις
αναγκαίες αποφάσεις για κάλυψη του κενού. Άλλωστε, η καλή λειτουργία µηχα-
νισµών εσωτερικού ελέγχου, διευκολύνει το έργο των εποπτικών αρχών και των
αρχών εξωτερικού ελέγχου και στην περίπτωση των συνεργατικών πιστωτικών
ιδρυµάτων, βοηθά τον “κεντρικό φορέα” να επιτελέσει καλύτερα και ευχερέ-
στερα το έργο του.     

● Σχέσεις ελέγχοντος και ελεγχόµενου: Σε καµιά περίπτωση ο ελεγκτής, εσω-
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τερικός ή εξωτερικός και τα διοικητικά όργανα της ελεγχόµενης εταιρείας, δεν
πρέπει να βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Ο τελικός σκοπός των διοικητικών
οργάνων είναι η ανάπτυξη της εταιρείας και η περιφρούρηση και η προαγωγή
των συµφερόντων των µελών. Ο τελικός σκοπός των ελεγκτικών οργάνων δεν
είναι διαφορετικός. Απλώς ο ελεγκτής επιτελεί συµπληρωµατικό, αλλά απαραί-
τητο έργο, µέσα στα πλαίσια της ευρύτερης λειτουργίας της συνεργατικής εται-
ρείας. Συνεπώς, η σχέση ελέγχοντος και ελεγχόµενου πρέπει να είναι σχέση
συνεργασίας και όχι αντιπαράθεσης.      

● Ενηµέρωση των µελών: Οι συνεργατικές εταιρείες λειτουργούν σε συνθήκες
ελεύθερου ανταγωνισµού και εδράζουν την επιτυχία τους στην εµπιστοσύνη, µε
την οποία τα µέλη τους και το ευρύτερο κοινό τις περιβάλλει. Το γεγονός αυτό
είναι σηµαντικό και δεν είναι ορθό να αγνοείται όταν οι ελεγκτικές αρχές
παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα του ελέγχου τους στις γενικές συνελεύσεις.
Βεβαίως η ενηµέρωση των µελών πρέπει να χαρακτηρίζεται για την ακρίβεια
και την πληρότητα της. Είναι όµως πολύ ζηµιογόνο για την εταιρεία και τα µέλη
της, όταν µε την ευκαιρία της παρουσίασης των αποτελεσµάτων του ελέγχου,
δηµοσιοποιούνται στοιχεία τα οποία δηµιουργούν το ενδεχόµενο να πληγεί η
ανταγωνιστική θέση της εταιρείας, ή να κλονισθεί η εµπιστοσύνη, µε την οποία
περιβάλλεται από τα µέλη της. Είναι βέβαιο ότι η ενηµέρωση αυτού του είδους
δεν είναι επιθυµητή ούτε από τα ίδια τα µέλη. Η “διαχωριστική γραµµή” µετα-
ξύ των στοιχείων ή και των ευρηµάτων του ελέγχου και της ενηµέρωσης των
µελών, πρέπει να χαράσσεται ύστερα από βαθύτατο προβληµατισµό και ανταλ-
λαγή απόψεων, τόσο µε την ίδια την εταιρεία, όσο και µε την εποπτική αρχή, αν
τούτο είναι επιβεβληµένο.

● Λογιστική εργασία: Η ελεγκτική αρχή είναι αναγκαίο να απαλλαγεί εντελώς
από την ηθική, έστω, υποχρέωση διεκπεραίωσης λογιστικής εργασίας στις ελεγ-
χόµενες συνεργατικές εταιρείες. Τούτο θα καταστήσει τα αποτελέσµατα του
ελέγχου περισσότερο αξιόπιστα και θα προσθέσει κύρος, τόσο στην εργασία της
ελεγχόµενης εταιρείας, όσο και στον ίδιο τον ελεγκτή που διεξάγει τον έλεγχο.

● Σηµασία των αποτελεσµάτων του ελέγχου: Παρατηρείται γενικά ότι τα
µέλη των εταιρειών που συµµετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, δε δίδουν τη
δέουσα σηµασία στα αποτελέσµατα του ελέγχου. Οι λόγοι είναι διάφοροι και
δεν είναι σκόπιµη η λεπτοµερής αναφορά τους στα πλαίσια της παρούσας µελέ-
της. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αποτελούν ουσιαστικά τον καθρέφτη της
εταιρείας και κατά συνέπεια θα ήταν πολύ χρήσιµο να µελετούνται επισταµένα,
για να αποκτά το κάθε µέλος τη δυνατότητα να προβαίνει σε σοβαρές εισηγή-
σεις ή παρεµβάσεις στο έργο που επιτελούν τα διοικητικά όργανα. 
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● Σύγκριση µε τον ιδιωτικό τοµέα: Οι συνεργατικές εταιρείες ανήκουν συλ-
λογικά σε µεγάλες οµάδες πολιτών, που είναι τα µέλη τους. Κανένα µέλος, ως
άτοµο, δεν έχει οποιανδήποτε  ιδιοκτησιακή σχέση µε την περιουσία της εται-
ρείας. Το γεγονός αυτό επιβάλλει όπως ο έλεγχος που διενεργείται στις συνερ-
γατικές εταιρείες είναι εφάµιλλος σε ποιότητα και αξία µε τους ελέγχους που
διεξάγονται στις αντίστοιχες εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα. Με τον ίδιο τρόπο
επιβάλλεται όµως, να γίνεται και η διαχείριση των αποτελεσµάτων του ελέγχου,
τόσο από τους ελεγκτές, όσο και από τα διοικητικά όργανα της εταιρείας.

● Ετεροχρονισµένοι έλεγχοι: Στις περιπτώσεις που µεσολαβεί µεγάλο χρονικό
διάστηµα, µεταξύ της ηµεροµηνίας που συµπληρώνεται το οικονοµικό έτος µιας
εταιρείας και της ηµεροµηνίας που ολοκληρώνεται ο έλεγχος της, τα αποτελέ-
σµατα του ελέγχου χάνουν σηµαντικά από την αξία τους. Τα αιρετά διοικητικά
όργανα δεν έχουν τα δεδοµένα ενώπιον τους στον κατάλληλο χρόνο και συνε-
πώς αδυνατούν να πάρουν έγκαιρα τις ενδεδειγµένες αποφάσεις. Η εποπτική
αρχή επίσης, χωρίς τα αποτελέσµατα του ελέγχου είναι αδύνατο να ασκήσει τον
εποπτικό ρόλο της και να αντιµετωπίσει προβλήµατα που ενδεχοµένως να υπάρ-
χουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε το συνεργατικό κίνη-
µα σε ένα εντελώς νέο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον. Η εναρµόνιση της
Νοµοθεσίας µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο έχει προ πολλού ολοκληρωθεί. Η
οµαλή λειτουργία των διαφόρων θεσµικών οργάνων και υπηρεσιών που προ-
βλέπονται και η διασφάλιση της λειτουργίας τους, αποτελούν το ένα σκέλος των
προσπαθειών που επιβάλλουν οι καινούριες συνθήκες. Το άλλο σκέλος αφορά
τις µεθόδους αντιµετώπισης των νέων δεδοµένων, κατά τρόπο που να διασφα-
λίζεται απόλυτα ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας, η συνέχεια και η ανάπτυξη
του συνεργατικού κινήµατος, µέσα στα πλαίσια που καθορίζουν οι θεσµοί της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ι. ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Το συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου ιδρύθηκε θέτοντας στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος του τον άνθρωπο, τις ανάγκες και τα προβλήµατα του. Αποτελεί
κοινό τόπο όλων όσων υπηρετούν το κίνηµα, ότι αυτός ο προσανατολισµός, που
εδράζεται στις συνεργατικές Aρχές και τα συνεργατικά ιδεώδη, θα παραµείνει
σταθερός και αναλλοίωτος. Οι προσδοκίες όλων είναι ότι οι προκλήσεις της
ελεύθερης αγοράς της Ευρώπης, οι ευκαιρίες που προσφέρονται και οι ανταγω-
νισµοί που λειτουργούν, δε θα αποπροσανατολίσουν τις συνεργατικές εταιρείες,
ούτε θα επηρεάσουν αρνητικά τη συνεργατική ταυτότητα τους. 

Η δοµή του συνεργατικού κινήµατος, τα µέσα που διαθέτει σε υλικό και ανθρώ-
πινο κεφάλαιο και η εµπιστοσύνη µε την οποία το κοινό περιβάλλει τα συνερ-
γατικά ιδρύµατα συναποτελούν το απαιτούµενο υπόβαθρο και εγγυώνται τη
συνέχεια, τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και τη διεύρυνση της εφαρµογής του
συνεργατικού θεσµού. Με αυτά τα δεδοµένα, το συνεργατικό κίνηµα είναι σε
θέση να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά όλες τις δυσκολίες και να επιλύσει όλα
τα προβλήµατα, που θα παρουσιασθούν, ως επακόλουθο της εναρµόνισης του
µε το “ευρωπαϊκό κεκτηµένο”. Άλλωστε, το κίνηµα έχει αποδείξει πολλές
φορές, ότι έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τις εκάστοτε εξελίξεις µε τον
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καταλληλότερο τρόπο και να προσαρµόζεται σχετικά εύκολα, στις µεταβολές
που κατά καιρούς σηµειώνονται στην κυπριακή κοινωνία.

Η εναρµόνιση του συνεργατικού κινήµατος µε την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα
και τους κανόνες που ρυθµίζουν τη λειτουργία της δεν είναι φυσικά, ούτε απλή,
ούτε εύκολη υπόθεση. Το κίνηµα έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που υπάρ-
χουν και χωρίς να εγκαταλείπει τους κοινωφελείς προσανατολισµούς και τον
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του, εργάζεται συστηµατικά και σε όλα τα επίπε-
δα για να επιτύχει στους στόχους του. Γίνεται ευρύτερα αποδεχτό ότι η εργασία
που γίνεται θέτει σε πλήρη αρµονία τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του κινήµατος
µε τα καλώς νοούµενα συµφέροντα των µελών του.

Το συνεργατικό κίνηµα προσδοκά ότι στο τέλος αυτής της πορείας, θα εξέλθει
ενισχυµένο και θα είναι σε ακόµα καλύτερη θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες
του στα  µέλη του και στην κοινωνία. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται δια-
σφαλίζουν αύτη την προοπτική. ∆ιασφαλίζουν τη συνέχιση της στήριξης του
αγροτικού κόσµου, τη συνέχιση της χρηµατοδότησης της ιδιόκτητης οικογενει-
ακής κατοικίας, τη στήριξη της εκπαίδευσης και της υγείας των µελών και των
µελών των οικογενειών τους, κυρίως εκείνων µε τα χαµηλά εισοδήµατα, την
προώθηση των συµφερόντων σχεδόν όλων των επαγγελµατικών τάξεων του
πληθυσµού, την ικανοποίηση των επαγγελµατικών αναγκών των µελών των
συνεργατικών ιδρυµάτων και την πλούσια προσφορά του κινήµατος για κοινω-
φελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

ΙΙ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τους συνεργατικούς φορείς και τις
συνεργατικές εταιρείες είναι προσανατολισµένες στους ακόλουθους έξι στόχους
που έχουν για το κίνηµα στρατηγική σηµασία.

α. Στην ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση των συνεργατικών εταιρει-
ών µε στόχο την προσαρµογή τους στο ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοι-
νωνικό περιβάλλον.

β. Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των συνεργατικών εταιρειών.

γ. Στην εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση των συνεργατικών
στελεχών.

δ. Στη γνώση και αξιοποίηση των ευκαιριών και των µέσων που παρέ-
χονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ε. Στην αξιοποίηση των συνεργατικών Aρχών για επιτυχή εφαρµογή
διαφόρων αναπτυξιακών προγραµµάτων.

στ. Στη διατήρηση και  ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του συνεργατι-
κού κινήµατος.

Ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση των συνεργατικών εταιρειών µε στόχο
τη προσαρµογή τους στο ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον:
Η προώθηση του στρατηγικού αυτού στόχου προϋποθέτει την πλήρη ενηµέρω-
ση των συνεργατικών  αξιωµατούχων για όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώ-
µατα των συνεργατικών εταιρειών και των µελών τους, που απορρέουν από την
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανά-
πτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, η Π.Σ. Συνοµοσπονδία, η Σ.Κ. Τράπεζα και οι
άλλοι φορείς του συνεργατικού κινήµατος, καταβάλλουν τις απαιτούµενες προ-
σπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, αρχίζοντας από τον πιστωτικό τοµέα όπου οι αλλαγές είναι εκτε-
ταµένες,  στόχος είναι να παραχωρηθεί στις συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες
η νοµική δυνατότητα να διενεργούν πιστωτικές εργασίες, ανεξάρτητα αν επιλέ-
ξουν την ένταξη τους στον “κεντρικό φορέα” ή αν αποφασίσουν να δραστηριο-
ποιούνται ως αυτόνοµες τραπεζικές µονάδες, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις. 

Η επίτευξη του στόχου αυτού επιβάλλει σχολαστική µελέτη των δεδοµένων
κάθε συνεργατικής εταιρείας ξεχωριστά και την ανάληψη των επιβαλλόµενων
πρωτοβουλιών για ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση των εταιρειών εκείνων
που θα κριθεί αναγκαίο. Η τελική κατάληξη του στόχου αυτού είναι η δηµιουρ-
γία ισχυρών συνεργατικών µονάδων, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να λει-
τουργούν απρόσκοπτα, να αντιµετωπίζουν επιτυχώς τις δυσκολίες και να αξιο-
ποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το νέο περιβάλλον.    

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε τον πλήρη εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής
υποδοµής, µε την αναθεώρηση των συστηµάτων διεύθυνσης, διοίκησης και
ελέγχου και µε την ενίσχυση των οικονοµικών δυνατοτήτων των εταιρειών. Η
πολιτική των συγχωνεύσεων των µικρών εταιρειών σε γεωγραφική ή λειτουργι-
κή βάση, που υιοθέτησε η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών στρέφεται προς την ορθή κατεύθυνση. Τα πλεονεκτήµατα που θα
επέλθουν από τις συγχωνεύσεις των µικρών εταιρειών, και ιδιαίτερα µε τον
τρόπο που αυτές επιχειρούνται, θα είναι πολύ σηµαντικά. Ενδεικτικά είναι χρή-
σιµο να αναφερθούν ορισµένα από αυτά.
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● Τα µέλη θα έχουν στη διάθεση τους ισχυρότερες, από κάθε άποψη, συνεργα-
τικές εταιρείες και συνεπώς οι υπηρεσίες που θα απολαµβάνουν θα είναι σαφώς
αναβαθµισµένες. 

● Οι συγχωνεύσεις θα οδηγήσουν στη συγκρότηση µεγαλύτερων εταιρειών που
θα έχουν τη δυνατότητα,

■ Να µειώσουν το κόστος των προσφεροµένων υπηρεσιών προς όφελος
των ιδίων και των µελών τους,

■ Να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση,

■ Να αξιοποιήσουν τις οικονοµίες κλίµακας που σίγουρα θα εµφανι-
σθούν, 

■ Να εφαρµόσουν αξιόπιστα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου για δια-
σφάλιση των οικονοµικών τους συµφερόντων και των οικονοµικών
συµφερόντων των µελών τους, 

■ Να υλοποιήσουν περισσότερο φιλόδοξα αναπτυξιακά προγράµµατα,

■ Να ενδυναµώσουν τη φωνή και το κύρος τους,

■ Να συµµετέχουν στον “κεντρικό φορέα”, αν το αποφασίσουν, χωρίς
προβλήµατα ή αναστολές, 

■ Να διευκολύνουν τις εποπτικές και ελεγκτικές αρχές στην επιτέλεση
του έργου τους κ.λπ.  

Όσον αφορά το γεωργικό τοµέα του συνεργατικού κινήµατος, µέσα στα πλαίσια
αυτού του στρατηγικού στόχου, επιδιώκεται η ανασυγκρότηση και η αναδιορ-
γάνωση των συνεργατικών εταιρειών που ασχολούνται µε τη γεωργική παρα-
γωγή, για να µετατραπούν σε ισχυρές οργανώσεις παραγωγών που να ανταπο-
κρίνονται  στις απαιτήσεις που θέτει το “ευρωπαϊκό κεκτηµένο”. Η κατάργηση
των µονοπωλιακών µορφών αγοράς µε τη διάλυση των διαφόρων συµβουλίων,
όπως του Συµβουλίου Εµπορίας Κυπριακών Πατατών, του Συµβουλίου Εµπο-
ρίας Τεύτλων, του Οργανισµού Κυπριακής Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας, του
Συµβουλίου Ελαιοκοµικών Προϊόντων κ.λπ. δηµιουργούν τεράστια περιθώρια
για περαιτέρω ανάπτυξη και επιβάλλουν στο συνεργατικό κίνηµα την πλήρη
αξιοποίηση τους.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των συνεργατικών εταιρειών: Ο στρα-
τηγικός αυτός στόχος διαχωρίζεται σε τέσσερις επιµέρους βασικές κατευθύν-
σεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι η αναβάθµιση των υπηρεσιών και η βελτίωση
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της ποιότητας των αγαθών που προσφέρουν οι συνεργατικές εταιρείες. Η δεύ-
τερη είναι η συγκράτηση του κόστους παραγωγής, χωρίς τούτο να αποβαίνει σε
βάρος της ποιότητας των προσφεροµένων αγαθών και υπηρεσιών. Η τρίτη
κατεύθυνση αφορά την ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και
την επέκταση της εφαρµογής του συνεργατικού θεσµού σε νέους τοµείς της
οικονοµικής ζωής του τόπου και η τέταρτη τη δηµιουργία στρατηγικών συµµα-
χιών µε ευρωπαϊκές συνεργα-
τικές οργανώσεις. 

Εκπαίδευση και επαγγελ-
µατική κατάρτιση των
συνεργατικών στελεχών: Η
συνεχής εκπαίδευση και η
επαγγελµατική κατάρτιση
των συνεργατικών στελεχών
προβλέπεται από τις συνερ-
γατικές Aρχές που διατύπω-
σαν οι σκαπανείς του
Rochdale, το 1844, στο Ηνω-
µένο Βασίλειο. Το νέο ευρω-
παϊκό περιβάλλον επιβάλλει
την αυστηρότερη εφαρµογή
της αρχής αυτής µε στόχο την
προώθηση της προσαρµοστι-
κότητας των συνεργατικών
εταιρειών στις συνεχώς µετα-
βαλλόµενες συνθήκες της
αγοράς, την ενίσχυση της
παραγωγικότητας, τον εµ-
πλουτισµό της επιχειρηµατι-
κότητας και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας.

Γνώση και αξιοποίηση των
ευκαιριών και των µέσων
που παρέχονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το
συνεργατικό κίνηµα, εκτός
από τις υποχρεώσεις που ανέ-
λαβε  µε την ολοκλήρωση της
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ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να ωφεληθεί από πολλά πλε-
ονεκτήµατα τα οποία οφείλει να αξιοποιήσει µε τον καλύτερο τρόπο. Για να
είναι όµως σε θέση να αξιοποιήσει σωστά τις ευκαιρίες και τα µέσα που του
προσφέρονται, επιβάλλεται να γνωρίζει πολύ καλά τα εκάστοτε  δεδοµένα και
παράλληλα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τα ευρωπαϊκά δρώµενα που
το αφορούν. Ο στρατηγικός αυτός στόχος κατατείνει στη δηµιουργία κατάλλη-
λου µηχανισµού του συνεργατικού κινήµατος, ο οποίος θα παρακολουθεί τις
εξελίξεις και θα ενηµερώνει έγκαιρα τα αρµόδια όργανα, για τη λήψη των ανα-
λόγων αποφάσεων ή την ανάληψη των ενδεδειγµένων ενεργειών.

Αξιοποίηση των συνεργατικών Aρχών για επιτυχή εφαρµογή αναπτυξιακών
προγραµµάτων: Η εφαρµογή των συνεργατικών Αρχών από τις  συνεργατικές
εταιρείες επέφερε εξαιρετικά αποτελέσµατα. Συνέβαλε στην ανάπτυξη των
ιδίων των εταιρειών ως επιχειρηµατικών µονάδων και ευνόησε σηµαντικά τα
µέλη τους και την κοινωνία. Τα αναπτυξιακά προγράµµατα που εφαρµόσθηκαν
και πέτυχαν, βασίστηκαν στις συνεργατικές Αρχές και στις αξίες που πηγάζουν
από αυτές. Η συνεργατική αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, η φιλία, το συλλογι-
κό πνεύµα και η συνεργατική συνοχή προάγουν την ανάληψη πρωτοβουλιών και
οδηγούν σε καρποφόρα αποτελέσµατα. Αντίθετα ο ατοµικισµός, οι έριδες, οι
προστριβές, οι επιλογές µοναχικών δρόµων κ.λπ.  έχουν απογοητευτική κατά-
ληξη.

Μέσα στο πολύ απαιτητικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, η κάθε συνεργατική εται-
ρεία έχει ανάγκη την αλληλεγγύη των µελών της, αλλά ταυτόχρονα έχει ανάγκη
και τη στήριξη των υπόλοιπων συνεργατικών εταιρειών. Ο στρατηγικός αυτός
στόχος καταλήγει στη συστηµατική καλλιέργεια της συνεργατικής αλληλεγ-
γύης, τόσο µεταξύ των συνεργατικών ιδρυµάτων, όσο και µεταξύ των µελών
τους. Η συνεργατική αλληλεγγύη και η αλληλοστήριξη των συνεργατικών εται-
ρειών, ενισχύουν την εµπιστοσύνη των µελών και γενικότερα του κοινωνικού
συνόλου προς τους συνεργατικούς θεσµούς και καθιστούν ευκολότερη την ανά-
ληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων.

Η διατήρηση και η αναβάθµιση του κοινωνικού ρόλου του συνεργατικού
κινήµατος: Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα σηµεία της παρούσας µελέτης, ο
σκοπός των συνεργατικών εταιρειών δεν είναι η µεγιστοποίηση των κερδών
τους, αλλά η χρησιµοποίηση των µέσων που έχουν στη διάθεση τους για εξυ-
πηρέτηση των µελών και ευρύτερα της κοινωνίας. Κατά συνέπεια, όλες οι επι-
χειρηµατικές δραστηριότητες τους θα πρέπει να περιβάλλονται από τη σκοπι-
µότητα αυτή, που αποτελεί στην ουσία την κύρια όψη της συνεργατικής πρα-
κτικής. Ο στρατηγικός αυτός στόχος αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ενί-
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σχυση των κοινωφελών προσανατολισµών του συνεργατικού κινήµατος, οι
οποίοι συνοπτικά εκδηλώνονται µε τους πιο κάτω τρόπους. 

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών: Η απόκτηση ιδιόκτητης οικογενειακής
κατοικίας αποτελεί τη βασικότερη ίσως ανάγκη της κυπριακής οικογένειας
ύστερα από τις άµεσες καθηµερινές ανάγκες της διατροφής και της ένδυσης.
Πέραν όµως από το γεγονός αυτό, η χρησιµότητα της ιδιόκτητης κατοικίας είναι
πολύπλευρη και τελεί σε άµεση σχέση µε την οικονοµική και κοινωνική πρόο-
δο της οικογένειας και συµβάλλει παράλληλα στην ενίσχυση της οικογενειακής
συνοχής. Το Συνεργατικό Κίνηµα αποτελεί σήµερα τον κύριο χρηµατοδότη σε
αυτό τον τοµέα καλύπτοντας το
42% των στεγαστικών αναγκών
της Κύπρου.

Σε πολλές χώρες η στέγαση του
πληθυσµού έχει αναχθεί σε κοινω-
νικό πρόβληµα, µε πολλές πτυχές
και µεγάλες διαστάσεις. Στην
Κύπρο, σύµφωνα µε τα επίσηµα
στοιχεία του Κράτους, παρά τα
προβλήµατα που δηµιούργησε η
τούρκικη κατοχή και ο εκτοπισµός
του ενός τρίτου του πληθυσµού, η
έκταση του προβλήµατος είναι
περιορισµένη και οι ανησυχίες
που δηµιουργεί σχεδόν ανύπαρ-
κτες. Η  πραγµατικότητα αυτή,
στη διαµόρφωση της οποίας το
συνεργατικό κίνηµα είναι ο βασι-
κότερος πρωταγωνιστής, απαλ-
λάσσει την πολιτεία από πολλά
προβλήµατα και συµβάλλει στην
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
που αποτελεί το αναγκαίο υπόβα-
θρο κάθε αναπτυξιακής δραστη-
ριότητας.
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Ικανοποίηση εκπαιδευτι-
κών αναγκών: Το συνεργατι-
κό κίνηµα από της ίδρυσης
του, διέθετε σηµαντικό µέρος
των οικονοµικών δυνατοτή-
των που είχε, για να καταστεί
η παιδεία δικαίωµα όλων των
πολιτών και όχι προνόµιο
εκείνων που διέθεταν µεγάλα
εισοδήµατα ή περίοπτη θέση
στην κοινωνική πυραµίδα. Η
παραχώρηση συνεργατικών
δανείων για εκπαιδευτικούς
σκοπούς, έδωσε την ευκαιρία
σε νέους που προέρχονταν
από οικογένειες µε χαµηλά
εισοδήµατα να κατακτήσουν

τα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης, να εξέλθουν από την αφάνεια και σταδια-
κά να επηρεάσουν και να διαφοροποιήσουν τον κοινωνικό ιστό, που πριν από
µερικές δεκαετίες λειτουργούσε προς όφελος ενός περιορισµένου αριθµού οικο-
γενειών και σε βάρος των πολλών. Η πολιτική της χρηµατοδότησης των εκπαι-
δευτικών αναγκών εφαρµόζεται σταθερά και σήµερα και βρίσκεται ψηλά στην
κλίµακα των προτεραιοτήτων των συνεργατικών ιδρυµάτων. 

Ικανοποίηση αναγκών υγείας: Οι συνεργατικές εταιρείες χειρίζονται µε ιδιαί-
τερη ευαισθησία τις αιτήσεις
που υποβάλλονται για παρα-
χώρηση δανείων για σκοπούς
υγείας. Στις περιπτώσεις
αυτές η πρακτική που χρησι-
µοποιείται και οι διαδικασίες
που εφαρµόζονται επιφέρουν
άµεση ικανοποίηση των ανα-
γκών που παρουσιάζονται.
Οι περιπτώσεις αυτές είναι
πολλές και σχετίζονται
κυρίως µε την αγορά ιατρι-
κών υπηρεσιών από νοσοκο-
µεία του εξωτερικού.
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Ικανοποίηση επαγγελµατικών αναγκών: Η επαγγελµατική δραστηριότητα
βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε το βιοτικό επίπεδο της οικογένειας. Ο πιστω-
τικός τοµέας του συνεργατικού κινήµατος, έχοντας υπόψη αυτή τη διάσταση
του θέµατος, δανειοδοτεί τα µέλη του µε στόχο την ανάπτυξη των επαγγελµατι-
κών δραστηριοτήτων τους και κατά συνέπεια τη βελτίωση του οικογενειακού
τους εισοδήµατος. Χρηµατοδοτεί επίσης καινούριες δραστηριότητες νεαρών
κυρίων ατόµων συµβάλλοντας έτσι στην επαγγελµατική αποκατάσταση τους.

Ικανοποίηση άµεσων προσωπικών αναγκών: Η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης
δεν είναι αρκετή για την οµαλή διαβίωση µιας οικογένειας. Η αγορά οικοσκευ-
ής, η αγορά αυτοκινήτου, η συντήρηση της κατοικίας ή η επέκταση της όταν τα
µέλη της οικογένειας αυξάνονται, αποτελούν µέρος των αναγκών που η ίδια η
ζωή και οι συνθήκες της κοινωνίας επιβάλλουν. Το συνεργατικό κίνηµα κατα-
νοεί πλήρως και αυτή την ενότητα των αναγκών και µε την κατάλληλη δανειο-
δοτική πολιτική που ασκεί, ανταποκρίνεται σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. 

Ικανοποίηση αναγκών του αγροτικού πληθυσµού: Το συνεργατικό κίνηµα
είναι ταυτισµένο µε τον αγροτικό κόσµο της Κύπρου, µε τα προβλήµατα, τις
ανάγκες και τις ανησυχίες
του αλλά και µε τα επιτεύγ-
µατα του. Γι αυτό ακριβώς
το λόγο στέκεται αποφασι-
στικά κοντά του και εφαρ-
µόζει πολιτική που προω-
θεί τα συµφέροντα του και
ενδυναµώνει τις επιδιώξεις
του. Οι ανάγκες των γεωρ-
γών και των κτηνοτρόφων
καλύπτονται σε ποσοστό
γύρω στο 47% από πιστώ-
σεις που τους παραχωρούν
οι συνεργατικές εταιρείες.

Εκτός όµως από τη χρηµα-
τοδότηση της γεωργικής
δραστηριότητας και την ικανοποίηση των δανειοληπτικών αναγκών των γεωρ-
γών και των κτηνοτρόφων, το συνεργατικό κίνηµα προσπαθεί να διαφυλάξει και
να ενισχύσει το αγροτικό εισόδηµα, που συνήθως είναι εκτεθειµένο σε πολλούς
κινδύνους που δεν µπορούν να ελεγχθούν. Μεγάλο µέρος των γεωργικών προϊ-
όντων παραλαµβάνεται από τις συνεργατικές εταιρείες και είτε διατίθεται στην
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εσωτερική αγορά, είτε εξάγεται στο εξωτερικό, είτε µεταποιείται από τις συνερ-
γατικές βιοµηχανικές µονάδες σε προϊόντα που η εµπορία τους είναι ευχερέστε-
ρη και συνεπώς αποδοτικότερη για τον παραγωγό. Ο σηµαντικός αυτός ρόλος
του κινήµατος διακρίνεται πολύ πιο έντονα σε περιόδους κατά τις οποίες, για
διάφορους λόγους, η αγροτική παραγωγή παρουσιάζει πλεονάσµατα και το
αγροτικό εισόδηµα κινδυνεύει αναλογικά να συρρικνωθεί.

Ικανοποίηση καταναλωτικών αναγκών: Πέραν από τις υπηρεσίες που προ-
σφέρουν οι συνεργατικές καταναλωτικές µονάδες αναφορικά µε τον εµπλουτι-
σµό της αγοράς µε διάφορα καταναλωτικά αγαθά, τη διασφάλιση της καλής ποι-
ότητας και τη συγκράτηση
των τιµών, το συνεργατικό
κίνηµα προσφέρει επιλογές
στο καταναλωτικό κοινό και
για πολλά άλλα προϊόντα και
υπηρεσίες, όπως στον τοµέα
της µηχανογράφησης, στον
τοµέα του τουρισµού, στον
τοµέα της ασφάλισης κλπ.
Σηµαντική επίσης είναι η
διάθεση στην αγορά των
προϊόντων που παράγονται
από τις συνεργατικές βιοµη-
χανικές µονάδες, όπως χυµοί,
κονσέρβες, κοµπόστα, τοµα-
τοπολτός, µέλι, ανθόνερο,
φιστίκια κ.α.

Η σηµασία της συνεργατικής
παρέµβασης στην αγορά δια-
φαίνεται σε δύσκολες περιό-
δους, που τα εισοδήµατα των
καταναλωτών είναι χαµηλά, ή
βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω
διαφόρων εξελίξεων και
συγκυριών γεγονότων.

Υπηρεσίες προς την πολιτεία: Η βασική επιδίωξη κάθε σύγχρονου και δηµο-
κρατικού κράτους, ανεξάρτητα από την πολιτική που εκάστοτε εφαρµόζεται
στους επιµέρους τοµείς, είναι η αναβάθµιση της ευηµερίας των πολιτών του. Η
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επιδίωξη αυτή συµπίπτει µε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του συνεργατικού
κινήµατος. Γι’ αυτό δεν είναι υπερβολική η άποψη ότι σε πολλές χώρες οι
συνεργατικές υπηρεσίες συµπληρώνουν, σε αρκετούς τοµείς, τις υπηρεσίες και
την κοινωνική πολιτική του Κράτους, χωρίς βέβαια να δηµιουργούν εξαρτήσεις,
που είναι ενδεχόµενο να επηρεάσουν την αυτονοµία και την ανεξαρτησία τους.

Το συνεργατικό κίνηµα Κύπρου είναι ένας από τους σηµαντικότερους συντελε-
στές για την εφαρµογή της γεωργικής πολιτικής του Κράτους και µε την ευρύ-
τερη δραστηριότητα του συµπληρώνει σε πολλά σηµεία την κρατική κοινωνική
πολιτική. Παράλληλα, προσφέρει πολλές άλλες υπηρεσίες και διευκολύνσεις
στον κρατικό και ηµικρατικό τοµέα, όπως είναι η ανανέωση των αδειών κυκλο-
φορίας των µηχανοκινήτων οχηµάτων, η είσπραξη µέρους του φόρου προστιθέ-
µενης αξίας, η εξόφληση των λογαριασµών της Αρχής Ηλεκτρισµού και της
Αρχής Τηλεπικοινωνιών κ.λπ.

Η σηµαντικότερη όµως υπηρεσία προς την πολιτεία, η οποία παραµένει συνή-
θως αθέατη, είναι η µεγάλη συµβολή του συνεργατικού κινήµατος στον περιο-
ρισµό πολλών κοινωνικών προβληµάτων, µε αποτέλεσµα να διασφαλίζεται η
κοινωνική συνοχή που αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για την απρόσκο-

πτη και αποτελεσµατική
άσκηση κάθε δραστηριότη-
τας.

Υπηρεσίες στην αγορά
εργασίας: Το συνεργατικό
κίνηµα απασχολεί σήµερα
σε µόνιµη βάση πέραν των
τριών χιλιάδων συνεργατι-
κών υπαλλήλων. Επιπρό-
σθετα απασχολεί έκτακτα
γύρω στις δύο χιλιάδες
άτοµα κάθε χρόνο για διά-
φορες εποχιακές ασχολίες.
Τα στοιχεία αυτά θέτουν το
συνεργατικό κίνηµα, ως το
µεγαλύτερο εργοδότη στην
Κύπρο µετά τη ∆ηµόσια

Υπηρεσία. Συνεπώς ο ρόλος του κινήµατος στην αγορά εργασίας και κυρίως η
συµβολή του στη µείωση της ανεργίας είναι πάρα πολύ σηµαντικός.
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Προσφορά στον πολιτισµό και τον αθλητισµό: Σε όλες τις  πόλεις και σε όλες
τις κοινότητες που αναπτύσσεται αθλητική και πολιτιστική κίνηση, οι συνεργα-
τικές εταιρείες στηρίζουν ηθικά και οικονοµικά τις σχετικές προσπάθειες που
καταβάλλονται από διάφορους φορείς. Για τους σκοπούς αυτούς διατίθενται
πολλές χιλιάδες λίρες κάθε χρόνο, τόσο σε είδος, όσο και σε χρήµα. Πολλές
είναι επίσης οι δραστηριότητες που το συνεργατικό κίνηµα αναπτύσσει αυτόνο-
µα στους πολύ σηµαντικούς αυτούς τοµείς. Η ανακαίνιση του κινηµατογράφου
“Ριάλτο” και η ανάδειξη του ως πολιτιστικού κέντρου από το Συνεργατικό Ταµι-
ευτήριο Λεµεσού, η οµάδα χειροσφαίρισης της Συνεργατικής Πιστωτικής Εται-
ρείας Στροβόλου που εκπροσωπεί επάξια την Κύπρο στο εξωτερικό, η ίδρυση
πολιτιστικών κέντρων από το Συνεργατικό Ταµιευτήριο ∆ασκάλων, από τη ΣΠΕ
Καιµακλίου και άλλες εταιρείες και η διάθεση τους στο κοινό για διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ. αποτελούν µερικά φωτεινά παραδείγµατα του
έργου που επιτελείται.     

Φιλανθρωπική δραστηριότητα: Το συνεργατικό κίνηµα, ως οργανισµός µε
έντονα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, δεν είναι δυνατό να παρακολουθεί τη
δυστυχία και τον ανθρώπινο πόνο ως απλός θεατής. Στέκεται µε στοργή δίπλα
στον πάσχοντα συνάνθρωπο µας και µε τρόπο αθέατο συµβάλλει στην άµβλυν-
ση του πόνου και της δυστυχίας του. Παράλληλα συµµετέχει ενεργά και έµπρα-
κτα στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση της ποιότητας της
ζωής σε κοινοτικό, περιφερειακό ή παγκύπριο επίπεδο. Οι εισφορές για φιλαν-
θρωπικούς σκοπούς και οι δωρεές που παραχωρούνται από το κίνηµα για δρα-
στηριότητες κοινής ωφέλειας, ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες λίρες κάθε
χρόνο.

Προσφορά στην τρίτη ηλικία:
Οι συνεργατικές εταιρείες αντι-
µετωπίζουν τα θέµατα των
ανθρώπων της τρίτης ηλικίας µε
τη δέουσα ευαισθησία και προ-
σπαθούν να τους προσφέρουν
χαρά και να καταστήσουν τη ζωή
τους περισσότερο ευχάριστη. Οι
συνεστιάσεις, οι ψυχαγωγικές
συναντήσεις, οι διοργανώσεις
εκδροµών στην Κύπρο και το
εξωτερικό και η κάλυψη των
αντίστοιχων δαπανών, αποτε-
λούν συνηθισµένους τρόπους

166 ● ΣYNEPΓATIΣMOΣ 1909 - 2006 (Συνοπτική Θεώρηση)

∏ ¯ÔÚˆ‰›· ÙË˜ ¶∞™À¢À ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ÛÂ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÙË˜
™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ‹˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹-
ÏˆÓ ∫‡ÚÔ˘.

SELIDOSH  22 06 06  16:01  ÂÏ ‰ 166



έκφρασης αλληλεγγύης προς τους συνταξιούχους και γενικότερα τους ανθρώ-
πους µε προχωρηµένη ηλικία.

Προσφορά στη νέα γενιά: Ο συνεργατισµός κατανοώντας πλήρως το γεγονός
ότι το µέλλον του τόπου εξαρτάται απόλυτα από την ποιότητα της νεολαίας και
τις κατευθύνσεις  που της δίνει η παρούσα γενιά, συµβάλλει σηµαντικά και µε
ποικίλους τρόπους στην εξύψωση του ηθικού και πνευµατικού επιπέδου των
νέων. Πέραν από τις άλλες
υπηρεσίες που οι συνεργα-
τικές εταιρείες παρέχουν
στην κοινωνία, της οποίας
αναπόσπαστο µέρος είναι η
νεολαία, ενισχύουν αξιόλο-
γα τους διάφορους φορείς
που ασχολούνται µε τη νέα
γενιά, όπως συλλόγους,
πολιτιστικούς οµίλους,
αθλητικά και πολιτιστικά
σωµατεία κ.λπ. και πολύ
συχνά βραβεύουν τους άρι-
στους καλλιεργώντας έτσι
την ευγενή άµιλλα µεταξύ
των νέων.      

Καλλιέργεια αποταµιευτικού πνεύµατος και προώθηση της αποταµίευσης.
Η   αποταµίευση  στην οικονοµική επιστήµη αποτελεί ένα από τους σπουδαιό-
τερους παράγοντες άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής. Στην Κύπρο το αποταµι-
ευτικό πνεύµα είναι αρκετά αναπτυγµένο και η αποταµίευση βρίσκεται σε ικα-
νοποιητικά επίπεδα. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην λειτουρ-
γία των σχολικών συνεργατικών ταµιευτηρίων, τα οποία αξιοποιούνται από τους
λειτουργούς της εκπαίδευσης µε τον καλύτερο τρόπο. Τα σχολικά ταµιευτήρια
που λειτουργούν, τόσο στη στοιχειώδη, όσο και στη µέση εκπαίδευση, δηµι-
ουργούν αποταµιευτική συνείδηση στους νέους και διαµορφώνουν ανάλογα το
χαρακτήρα τους. 

Το δίκτυο του συνεργατικού πιστωτικού τοµέα επίσης, όπως είναι διακλαδωµέ-
νο σε ολόκληρη την Κύπρο, καθιστά την αποταµίευση εύκολη και καλλιεργεί τη
συνήθεια για επανάληψη της. 

Αντιπροσώπευση της Κύπρου στο διεθνή χώρο: Η Παγκύπρια Συνεργατική
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Συνοµοσπονδία, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και άλλες συνεργατικές
εταιρείες εκπροσωπούν την Κύπρο σε διάφορες συνεργατικές διεθνείς συνα-
ντήσεις που πραγµατοποιούνται στο εξωτερικό. Οι δραστηριότητες αυτές, λαµ-
βανοµένου υπόψη του πολιτικού προβλήµατος της Κύπρου, είναι αναγκαίες και
έχουν ξεχωριστή σηµασία. 

Παρεµβάσεις σε εξειδικευµένες οικονοµικές δραστηριότητες: Το συνεργατικό
κίνηµα παρεµβαίνει συχνά όταν διαβλέπει ότι συγκεκριµένες οικονοµικές δρα-
στηριότητες µε εξειδικευµένο συνήθως αντικείµενο, τείνουν να θέσουν σε κίνδυ-
νο τα συµφέροντα µεγάλου αριθµού πολιτών ή και ολόκληρης της κοινωνίας.
Μια σηµαντική παρέµβαση του κινήµατος στον τοµέα αυτό ήταν η δραστηριότη-
τα που ανέπτυξε στη χρηµατοπιστωτική αγορά κατά την περίοδο 2000-2002.
Παρά τα προβλήµατα που ανέκυψαν και παρουσιάσθηκαν σε µεταγενέστερο στά-
διο, η συνεργατική δραστηριότητα ανέκοψε, σε µεγάλο βαθµό, το χρηµατιστη-
ριακό κατήφορο και περιέσωσε τις περιουσίες δεκάδων χιλιάδων ατόµων. 

Γενικά όλη η δραστηριότητα που αναπτύσσεται από το συνεργατικό κίνηµα, η
οποία προσφέρεται χωρίς καµιά διάθεση εκµετάλλευσης του ατόµου, είναι γνω-
στή στο κοινωνικό σύνολο. Αυτός είναι ο λόγος που το κοινό εκτιµά το συνερ-
γατικό έργο και περιβάλλει µε µεγάλη εµπιστοσύνη τα συνεργατικά ιδρύµατα.
Έχει αποδειχθεί ότι η εµπιστοσύνη του κοινού είναι το ισχυρότερο όπλο που
διαθέτουν οι συν-
εργατικές εταιρεί-
ες. Με βάση την
εµπιστοσύνη του
κοινού λειτουρ-
γούν, αναπτύσσο-
νται και αντιµετω-
πίζουν τα προβλή-
µατα και την αν-
τισυνεργατική πο-
λιτική που συχνά
εφαρµόζουν σε
βάρος τους τα διά-
φορα ανταγωνιστι-
κά ιδιωτικά συµ-
φέροντα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ

Η ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ

Ύστερα από την ίδρυση της Χωρικής Τράπεζας Λευκονοίκου το 1909,
δηµιουργήθηκε η ανάγκη νοµικής αναγνώρισης της εταιρείας ως νοµικού
προσώπου και θεσµικής ρύθµισης του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών της. Η
έλλειψη νοµοθεσίας απασχόλησε πολύ σοβαρά τους πρωτεργάτες του
Λευκονοίκου, οι οποίοι µε κάθε ευκαιρία έθεταν το πρόβληµα στις αρµόδιες
αρχές της αποικιοκρατικής διοίκησης. Πολύ σηµαντικό ρόλο στη προβολή του
αιτήµατος  διαδραµάτισε ο πρόεδρος του συµβουλίου των εφόρων της Χωρικής
Τράπεζας, αείµνηστος Ιωάννης Οικονοµίδης, που ήταν µέλος του Νοµοθετικού
Συµβουλίου και εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα της εποχής εκείνης.

Παράλληλα, η αναγκαιότητα της θέσπισης νοµοθεσίας για τις συνεργατικές
εταιρείες εντεινόταν από τις πιέσεις που ασκούσαν πολλές µεγάλες κοινότητες,
που ήθελαν να ιδρύσουν τις δικές τους συνεργατικές εταιρείες αλλά δίσταζαν να
προχωρήσουν επειδή απουσίαζε το απαιτούµενο θεσµικό πλαίσιο.

Το 1910 ο Ιωάννης Οικονοµίδης υπέβαλε, τόσο στη βρετανική διοίκηση της
Κύπρου, όσο και στην κυβέρνηση της µητροπολιτικής Αγγλίας, σχέδιο νόµου
για τις συνεργατικές εταιρείες το οποίο ετοίµασε ο ίδιος. Το σχέδιο νόµου δεν
είχε καµιά τύχη γιατί οι αγγλικές αρχές δεν θέλησαν να το προωθήσουν στο
Νοµοθετικό Συµβούλιο. Οι ενέργειες όµως που έγιναν και το κλίµα που
διαµορφώθηκε ωρίµασαν σταδιακά τη σκέψη για ικανοποίηση του αιτήµατος
αυτού που πρόβαλλε πιεστικά. Έτσι στις 2 Ιουνίου του 1913 ο Άγγλος
“∆ικηγόρος του Στέµµατος” εισήγαγε στο Νοµοθετικό Σώµα, για πρώτη
ανάγνωση, νοµοσχέδιο για τις συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες.

Το νοµοσχέδιο ψηφίσθηκε τελικά στις 5 Νοεµβρίου 1914, ύστερα από πολλές
συζητήσεις και αφού προηγουµένως απορρίφθηκαν όλες οι εισηγήσεις που
υπέβαλε ο Ιωάννης Οικονοµίδης. Οι εισηγήσεις αποσκοπούσαν στην
ενισχυµένη ανεξαρτησία των συνεργατικών εταιρειών έναντι της κεντρικής
διοίκησης, στο δηµοκρατικότερο τρόπο λειτουργίας τους, στην καλύτερη
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εξυπηρέτηση των µελών τους και στη δηµιουργία των αναγκαίων
προϋποθέσεων για ταχύτερη ανάπτυξη τους. 

Με την παρέλευση όµως του χρόνου, είχε παρουσιασθεί η ανάγκη θέσπισης και
άλλης νοµοθεσίας, η οποία θα ρύθµιζε τα θέµατα των συνεργατικών  µη
πιστωτικών εταιρειών.  Στις 12 Μαίου του 1923 παρουσιάσθηκε στο
Νοµοθετικό Συµβούλιο σχετικό κυβερνητικό νοµοσχέδιο το οποίο ψηφίσθηκε
σε νόµο. Το 1939 ο Άγγλος Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών Β. Σάρριτς που
διόρισε η αποικιοκρατική διοίκηση, προώθησε την τροποποίηση και την
ενοποίηση των δύο νόµων  κατά τρόπο που έθεσε τις συνεργατικές εταιρείες
κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του.

Με ορισµένες τροποποιήσεις που κατά καιρούς έγιναν, ο Νόµος περί
Συνεργατικών Εταιρειών  παρέµεινε σε ισχύ µέχρι το 1987. Το 1987 τέθηκε σε
εφαρµογή ο νέος νόµος που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων το 1985, µε
πολλές καινοτοµίες και σηµαντικές αλλαγές. Η διαδικασία ένταξης της Κύπρου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε την εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε το
“ευρωπαϊκό κεκτηµένο”. Από τις 25 Ιουλίου 2003 τέθηκε σε ισχύ η νέα νοµοθεσία
στα πλαίσια της οποίας θεσµοθετήθηκαν  όλες οι απαιτούµενες ρυθµίσεις που
αφορούν την εναρµόνιση του συνεργατικού κινήµατος µε τα θεσµικά δεδοµένα
της Ευρώπης.

Το θεσµικό πλαίσιο, µε την ευρύτερη έννοια του όρου, που διέπει τις
συνεργατικές εταιρείες σήµερα, αποτελείται από τα ακόλουθα: 

α. Από τη βασική νοµοθεσία που περιλαµβάνει τους Νόµους 22/1985,
68/1987, 190/1989, 8/1992, 22(I)/1992, 140(I)/1999, 140(I)/2000,
171(I)/2000, και 8(I)/2001, 123(I)/2003, 124(I)/2003, 144(I)/2003,
5(I)/2004, 170(I)/2004, 230(I)/2004, 23(Ι)/2005 49(Ι)/2005 και
76(Ι)/2005.

β. Από τους Θεσµούς που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο και
εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 1987 µε βάση το
άρθρο 53 της βασικής νοµοθεσίας όπως τροποποιήθηκαν από την
Κ.∆.Π. 40/2000 και Κ.∆.Π. 874/2004.

γ. Από τους Ειδικούς Κανονισµούς κάθε συνεργατικής εταιρείας που
εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της και εγγράφονται από τον
Έφορο. Οι Ειδικοί Κανονισµοί επέχουν θέση καταστατικού. 
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ΙΙ. ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η παρουσίαση των σηµαντικότερων διατάξεων της νοµοθεσίας αποσκοπεί στη
γενική ενηµέρωση του αναγνώστη και σε καµιά περίπτωση δεν αποτελεί νοµικό
κείµενο για να χρησιµοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό πέραν από το σκοπό
αυτό. Στην παρουσίαση γίνεται γενική αναφορά στην διάκριση, στην εγγραφή,
στη διάλυση, στον έλεγχο, στην εποπτεία και στα όργανα των συνεργατικών
εταιρειών καθώς επίσης και στις βασικότερες διατάξεις της εναρµονιστικής
νοµοθεσίας του 2003.  

∆ιάκριση συνεργατικών εταιρειών

Σύµφωνα µε τo Άρθρο 2 του Νόµου οι συνεργατικές εταιρείες διακρίνονται σε
πρωτοβάθµιες, δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες. 

● Πρωτοβάθµια συνεργατική εταιρεία είναι εκείνη της οποίας τα
µέλη είναι όλα φυσικά πρόσωπα.

● ∆ευτεροβάθµια συνεργατική εταιρεία ορίζεται εκείνη της οποίας
έστω και ένα µέλος είναι πρωτοβάθµια συνεργατική εταιρεία.

● Τριτοβάθµια συνεργατική εταιρεία ορίζεται εκείνη της οποίας έστω
και ένα µέλος είναι δευτεροβάθµια συνεργατική εταιρεία.

Εγγραφή συνεργατικής εταιρείας

Μια εταιρεία εγγράφεται ως “συνεργατική” όταν έχει ως σκοπό της, την
προαγωγή των οικονοµικών συµφερόντων των µελών της, σύµφωνα µε τις
συνεργατικές Aρχές ή όταν ιδρύεται µε σκοπό να διευκολύνει τις εργασίες
άλλων εγγεγραµµένων συνεργατικών εταιρειών (άρθρο 6).

Για την εγγραφή µιας συνεργατικής εταιρείας της οποίας κανένα µέλος δεν θα
είναι άλλη εγγεγραµµένη συνεργατική εταιρεία απαιτείται να υποβληθεί στον
Έφορο σχετική αίτηση, υπογραµµένη από 12 τουλάχιστον πρόσωπα, που πληρούν
τις ακόλουθες προϋποθέσεις (άρθρο 8).

α) Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

β) Να διαµένουν ή να είναι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας στην
περιοχή που επιδιώκεται η διενέργεια των εργασιών της εταιρείας για
την οποία  ζητείται η εγγραφή.
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Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δύο αντίγραφα των ειδικών κανονισµών
της εταιρείας της οποίας προτείνεται η εγγραφή.

Για την εγγραφή συνεργατικής εταιρείας που έχει ως µέλος της άλλη
εγγεγραµµένη συνεργατική εταιρεία, η αίτηση προς τον Έφορο θα πρέπει
υπογράφεται από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο για λογαριασµό της
συνεργατικής  εταιρείας µέλους. Όταν τα µέλη της εταιρείας δεν είναι όλα
εγγεγραµµένες συνεργατικές εταιρείες η αίτηση υπογράφεται και από 12 άλλα
µέλη. Αν πάλι δεν υπάρχουν τόσα µέλη, υπογράφουν όλα τα υπάρχοντα µέλη
[άρθρο 9].

Κάθε συνεργατική εταιρεία πρέπει απαραίτητα να έχει στην επωνυµία της τη
λέξη “συνεργατική”. Όταν πρόκειται για συνεργατική εταιρεία µε
περιορισµένη ευθύνη πρέπει να προστίθεται στο τέλος της επωνυµίας της και η
λέξη «Λίµιτεδ».    

Όταν ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι η εγγραφή της εταιρείας είναι σύµφωνη µε το
Νόµο και τους Θεσµούς και οι ειδικοί κανονισµοί της είναι εναρµονισµένοι µε
αυτούς, εγγράφει την εταιρεία και τους ειδικούς κανονισµούς της και εκδίδει
Πιστοποιητικό Εγγραφής.

∆ιάλυση συνεργατικής εταιρείας

Η διάλυση µιας συνεργατικής εταιρείας επέρχεται ύστερα από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας εκκαθάρισης της και αφού ο Έφορος εκδώσει διαταγή που
ακυρώνει την εγγραφή της. Μια συνεργατική εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση
µε διαταγή που εκδίδεται από τον Έφορο ύστερα από τη διενέργεια εξέτασης και
επιθεώρησης αναφορικά µε τη σύσταση, τη λειτουργία και την οικονοµική της
κατάσταση, η οποία γίνεται, είτε αυτεπάγγελτα από τον ίδιο, είτε ύστερα από
σχετικό αίτηµα που του υποβάλλει η πλειοψηφία των µελών της επιτροπής ή το
ένα τρίτο, τουλάχιστον, των µελών της εταιρείας. (Άρθρα 42, 44 και 48).

Έλεγχος συνεργατικών εταιρειών

Με βάση το Άρθρο 19, η αρµοδιότητα για τον έλεγχο των λογαριασµών και της
οικονοµικής διαχείρισης κάθε συνεργατικής εταιρείας ανήκει στην Ελεγκτική
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών. Η Υπηρεσία είναι νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου και διοικείται από επιτροπή που διορίζεται από το Υπουργικό
Συµβούλιο για περίοδο τριών ετών. Των εργασιών της προΐσταται ∆ιευθυντής,
ο οποίος θα πρέπει να κατέχει τα προβλεπόµενα από τον περί Εταιρειών Νόµο
προσόντα για πρόσωπο που διενεργεί ελέγχους σε δηµόσιες εταιρείες.
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Η διάρθρωση της Υπηρεσίας, τα προσόντα και οι όροι υπηρεσίας του ∆ιευθυντή
και του υπόλοιπου προσωπικού καθορίζονται σε Κανονισµούς που εκδίδονται
από το Υπουργικό Συµβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων.

Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο οι λογαριασµοί κάθε εταιρείας που ασκεί εργασίες
συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος πρέπει να είναι έτοιµοι για έλεγχο µέσα σε
ένα µήνα από τη λήξη του οικονοµικού της έτους. Για όλες τις άλλες εταιρείες
οι λογαριασµοί πρέπει να είναι έτοιµοι µέσα στους τρεις µήνες που ακολουθούν
τη λήξη του οικονοµικού τους έτους. Η Ελεγκτική Υπηρεσία, µόλις
ολοκληρώσει τον έλεγχο της, οφείλει να υποβάλει στην εταιρεία που έχει
ελέγξει τους ελεγµένους λογαριασµούς και την έκθεση της. Αντίγραφο των
λογαριασµών υποβάλλεται και στον Έφορο. 

Εποπτεία συνεργατικών εταιρειών

Η εποπτεία των συνεργατικών ιδρυµάτων γίνεται από τον Υπουργό Εµπορίου
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, συνήθως δια του Εφόρου, εκτός από τα θέµατα που
αφορούν τις εξουσίες του Εφόρου για την εποπτεία και τον έλεγχο των
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων. Η εποπτεία και ο έλεγχος των
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων υπάγονται στην αρµοδιότητα του Εφόρου
και της Επιτροπής της Yπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών η οποία εγκαθιδρύθηκε µε το Ν. 123/2003 (άρθρο 2).

Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής της Yπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών σύµφωνα µε το άρθρο 5 είναι οι ακόλουθες:

(α) Εποπτεύει τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών.   

(β) Καθορίζει και εποπτεύει την πολιτική της Υπηρεσίας Εποπτείας και
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

(γ) Ρυθµίζει, µε κανονιστικής φύσεως αποφάσεις, θέµατα που έχει
εξουσία να ρυθµίζει σύµφωνα µε τον περί Συνεργατικών Εταιρειών
Νόµο.

(δ) Υποβάλλει στο Υπουργικό Συµβούλιο προτάσεις για τη ρύθµιση
θεµάτων που αυτό έχει εξουσία να ρυθµίζει σύµφωνα µε το Νόµο.

(ε) Υποβάλλει στο Υπουργικό Συµβούλιο προτάσεις για τροποποιήσεις
του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου ή των Θεσµών που εκδίδονται
δυνάµει αυτού.
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(στ) Ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρµοδιότητες της ανατίθενται από τον
περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµο ή οποιονδήποτε άλλο Νόµο.

Ο Έφορος, ως το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Υπηρεσίας Εποπτείας και
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

(α) Εφαρµόζει την πολιτική που καθορίζει η Επιτροπή και που αφορά
την Υπηρεσία αυτή όπως αναφέρεται πιο πάνω στις αρµοδιότητες της
Επιτροπής.

(β) ∆ιευθύνει και ελέγχει τις εργασίες της Υπηρεσίας.

(γ) Ενεργεί για όλα τα ζητήµατα που αφορούν τις εργασίες της
Υπηρεσίας τα οποία δεν υπάγονται ρητά στην αρµοδιότητα της
Επιτροπής. 

(δ) Εκπροσωπεί την Επιτροπή σε κάθε σχέση της περιλαµβανοµένης και
της ∆ηµοκρατίας (άρθρο 4).

Όργανα συνεργατικής εταιρείας

Τα όργανα κάθε συνεργατικής εταιρείας είναι οι γενικές συνελεύσεις των
µελών, η επιτροπεία και ο γραµµατέας.

Γενικές συνελεύσεις

Οι γενικές συνελεύσεις αποτελούν το ανώτατο όργανο κάθε συνεργατικής
εταιρείας και  διακρίνονται στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις και στις ειδικές
γενικές συνελεύσεις. ∆ικαίωµα συµµετοχής στις συνελεύσεις έχουν όλα τα µέλη
και στις περιπτώσεις που τα µέλη είναι νοµικά πρόσωπα εξουσιοδοτηµένοι
αντιπρόσωποι τους. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία εκτός στις
περιπτώσεις εκείνες που η νοµοθεσία ορίζει διαφορετικά.

Ετήσια γενική συνέλευση: Η ετήσια γενική συνέλευση των µελών συγκαλείται
είτε από την επιτροπή µέσα στους τρεις µήνες που ακολουθούν τη λήψη της
έκθεσης ελέγχου των λογαριασµών από την Ελεγκτική Υπηρεσία, είτε από τον
Έφορο σε περίπτωση που η επιτροπή παραλείψει να τη συγκαλέσει µέσα στο
προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα. Η συνέλευση επιλαµβάνεται των
λογαριασµών και των συναφών εκθέσεων, εγκρίνει τους λογαριασµούς,
εξετάζει τα τυχόν παράπονα που θα υποβληθούν από οποιονδήποτε µέλος που
θεωρεί τον εαυτό του αδικηµένο εξαιτίας µιας απόφασης της επιτροπής και
διεξάγει οποιανδήποτε άλλη εργασία γενικής φύσεως, που αφορά την εταιρεία.
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Ειδική γενική συνέλευση: Οι ειδικές γενικές συνελεύσεις που επιλαµβάνονται
σοβαρών θεµάτων, συγκαλούνται από την επιτροπεία ή από το εποπτικό
συµβούλιο ή από τον Έφορο ή από τα µέλη ανάλογα µε την περίπτωση και µε
τον τρόπο που προβλέπει η νοµοθεσία.

Επιτροπεία - Γραµµατέας

Επιτροπεία: Η επιτροπεία απαρτίζεται από πέντε µέλη ή από περισσότερα στην
περίπτωση που η περιοχή των εργασιών της εγγεγραµµένης εταιρείας
επεκτείνεται πέραν της µιας επαρχίας. Τα µέλη της πρέπει να είναι µέλη της
εγγεγραµµένης Εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι, προκειµένου για
µέλη που είναι εγγεγραµµένες εταιρείες. Η επιτροπεία εκλέγεται στην αρχή,
κατά την πρώτη γενική συνέλευση των µελών και ακολούθως κάθε τρία χρόνια,
σε αρχαιρεσίες που προκηρύσσονται από τον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας
και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Τα µέλη της Επιτροπείας είναι
επανεκλέξιµα και κατέχουν το αξίωµα τους µέχρι να εκλεγεί νέα επιτροπεία. Η
επιτροπεία καταρτίζεται σε σώµα µε την εκλογή του προέδρου της.

Η επιτροπεία αντιπροσωπεύει τη συνεργατική εταιρεία ενώπιον όλων των
δηµόσιων και δικαστικών Αρχών και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις της
εταιρείας που σύµφωνα µε τους Θεσµούς και τους ειδικούς κανονισµούς δεν
έχουν ανατεθεί στις γενικές συνελεύσεις ή στο εποπτικό συµβούλιο ή σε άλλο
αξιωµατούχο της εταιρείας.

Γραµµατέας: Η επιτροπεία (ή η επιτροπεία και το εποπτικό συµβούλιο στις
εταιρείες που υπάρχει), σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρία, διορίζει το
γραµµατέα και καθορίζει την αµοιβή του, σύµφωνα µε τα σχέδια υπηρεσίας που
καταρτίζει η ίδια και εγκρίνει ο Έφορος.   

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

ΙΙΙ. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Ν.123/2003) 

Η εναρµόνιση της Κύπρου µε το “κοινοτικό κεκτηµένο” επέφερε πολλές
αλλαγές και στον περί Συνεργατικών Εταιρειών  Νόµο. Οι βασικότερες από
αυτές αφορούν την ίδρυση της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συν-
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εργατικών Εταιρειών, τον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών και τη λειτουργία και τον έλεγχο των συνεργατικών
πιστωτικών ιδρυµάτων. Οι βασικότερες από τις καινοτοµίες που εισήχθηκαν
στη Νοµοθεσία και τέθηκαν σε εφαρµογή από τις 25 Ιουλίου 2003, είναι
συνοπτικά οι ακόλουθες:

Εξουσίες Υπουργού [Άρθρο 3 (2)] 

α. Η εξουσία του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού να
εποπτεύει τη λειτουργία των Συνεργατικών Εταιρειών και να δίνει στον Έφορο
Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών οδηγίες
αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του για τα συµφέροντα του συνεργατισµού,
περιορίζεται σε θέµατα που δεν αφορούν την εποπτεία και τον έλεγχο των
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων.

β.  Ο Υπουργός έχει εξουσία να ζητά πληροφορίες, εκθέσεις και λογαριασµούς
για τις εγγεγραµµένες εταιρείες και την εν γένει άσκηση των αρµοδιοτήτων του
Εφόρου, στην έκταση που αυτές δεν αφορούν τις αρµοδιότητες του Εφόρου
αναφορικά µε την εποπτεία και έλεγχο των συνεργατικών πιστωτικών
εταιρειών.

Έφορος [Άρθρο 4(1)] 

α. Ο Έφορος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο για περίοδο πέντε χρόνων, η οποία
είναι ανανεώσιµη.

β. Ο Έφορος δεν δύναται να διωχθεί πειθαρχικά και είναι δυνατό να παυθεί µε
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µόνο όταν δεν πληροί πλέον τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή έχει
υποπέσει σε βαρύ παράπτωµα.

γ. Ο Έφορος προΐσταται της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών της οποίας τα µέλη του προσωπικού είναι µέλη της
∆ηµόσιας Υπηρεσίας που διορίζονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον περί
∆ηµοσίας Υπηρεσίας Νόµο και υπηρετούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους
Θεσµούς, στα σχέδια υπηρεσίας και στο οργανόγραµµα της Υπηρεσίας
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

δ. Ο Έφορος ή οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο που υπηρετεί στην Υπηρεσία
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών  δεν υπέχουν αστικής
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ευθύνης για πράξεις ή παραλείψεις εκτός και αν αποδειχθεί ότι έγιναν
κακόπιστα ή ύστερα από σοβαρή αµέλεια.

ε. Ο Έφορος δύναται να εξασφαλίζει απευθείας υπηρεσίες σε θέµατα που
σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες και εξουσίες και την εκτέλεση των καθηκόντων
του ή µε την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας του. Για το σκοπό
αυτό δύναται να συνάπτει συµβάσεις ή να εξασφαλίζει την παροχή
εξειδικευµένων υπηρεσιών και να έχει διαθέσιµα κονδύλια για την απρόσκοπτη
εκτέλεση των καθηκόντων και εξουσιών του για την εποπτεία και τον έλεγχο
των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων.

στ. Ο Έφορος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Υπηρεσίας Εποπτείας
και ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και εφαρµόζει την πολιτική που
καθορίζει η Επιτροπή, διευθύνει και ελέγχει όλα τα ζητήµατα που αφορούν την
Υπηρεσία και δεν υπάγονται ρητά στην αρµοδιότητα της Επιτροπής και
εκπροσωπεί την Επιτροπή σε κάθε σχέση της µε άλλα πρόσωπα
περιλαµβανοµένης και της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας.

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών [Άρθρο
4Α(1)] 

α. Της Υπηρεσίας προΐσταται ο Έφορος και των διαφόρων τµηµάτων της
διευθυντές από τους οποίους  ο αρχαιότερος αντικαθιστά τον Έφορο σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος.

β.   Η µετάθεση ή άσκηση πειθαρχικής δίωξης εναντίον οποιουδήποτε υπηρετεί
στην Υπηρεσία είναι δυνατή µόνο µε την συγκατάθεση του Εφόρου.

Επιτροπή Υπηρεσίας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών [Άρθρο
5(1)(2)]

α. Η Συµβουλευτική Επιτροπή Συνεργατικής Αναπτύξεως καταργείται και
δηµιουργείται Επιτροπή Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών.  Η Επιτροπή  απαρτίζεται από τον Έφορο ή τον αντικαταστάτη του
και τέσσερα µέλη ανώτατου ηθικού και επαγγελµατικού επιπέδου που
διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο, δύο από τα οποία προέρχονται από
κατάλογο τεσσάρων τουλάχιστον προσώπων που υποβάλλει η Παγκύπρια
Συνεργατική Συνοµοσπονδία.

β.  Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται ή προτείνεται για διορισµό ως µέλος της
Επιτροπής αν κατέχει θέση ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα αυτή.
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γ.  Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι πενταετής, ενώ επαναδιορισµός
µέλους επιτρέπεται µόνο για µια επιπλέον θητεία.

δ. Η Επιτροπή συγκαλείται τουλάχιστον µια φορά τον µήνα σε συνεδρία µε
ειδοποίηση που αποστέλλεται σε όλα τα µέλη της από τον Έφορο ή σε
περίπτωση απουσίας του από τον αντικαταστάτη του. Ο Έφορος συγκαλεί
επίσης συνεδρία όταν του ζητηθεί από δύο µέλη της Επιτροπής. Της Επιτροπής
προεδρεύει ο Έφορος ή ο αντικαταστάτης του.

Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής αναφέρονται πιο πάνω στο υποκεφάλαιο µε
τίτλο, “εποπτεία συνεργατικών εταιρειών”. 

Άλλες τροποποιήσεις

Τροποποίηση απεριόριστης ευθύνης µελών [Άρθρο 12(5)]: Συνεργατικά
πιστωτικά ιδρύµατα των οποίων η ευθύνη είναι απεριόριστη δύνανται να
τροποποιούν τους ειδικούς κανονισµούς τους ώστε η ευθύνη των µελών τους ή
ορισµένων από αυτά, να περιορίζεται σε συγκεκριµένο ποσό συνεισφοράς,
νοουµένου ότι είναι άµεσα απαιτητό και πληρωτέο ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε απαίτηση του µέλους έναντι του ιδρύµατος και η έγγραφη δήλωση
ανάληψης ευθύνης υποβληθεί στο γραφείο του Εφόρου, σύµφωνα µε τον τύπο
που καθορίζεται στους Θεσµούς.

Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών [Άρθρο 19(16)]: Η
Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών υποχρεούται να γνωστοποιεί
άµεσα στον Έφορο οποιαδήποτε πληροφορία ή γεγονός για συνεργατικό
πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο ασκεί οικονοµικό έλεγχο και που είναι δυνατό να
αποτελεί ουσιαστική παράβαση της νοµοθεσίας, να θίγει τη συνέχεια της
εκµετάλλευσης της εν λόγω εταιρείας, ή που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε
άρνηση έγκρισης των λογαριασµών της ή στη διατύπωση επιφυλάξεων επί των
λογαριασµών αυτών.

Απαλλαγή τελών χαρτοσήµου και δικαιωµάτων εγγραφής [Άρθρο 36
Ν.124(10/2003)]: Η Εξουσία του Υπουργικού Συµβουλίου να απαλλάσσει
συνεργατικές εταιρείες από τέλη και δικαιώµατα καταργείται. Η τροποποίηση
αυτή τίθεται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου.

IV. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ

Προϋποθέσεις για απόκτηση άδειας λειτουργίας [41Β(1)(α)]: Ένα
συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα, για να δικαιούται να διεξαγάγει τραπεζικής
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φύσεως εργασίες, θα πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας είτε ως αναγνωρισµένο
συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα είτε ως συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα
συνδεδεµένο µε τον “κεντρικό φορέα”.

α. Μια συνεργατική πιστωτική εταιρεία µπορεί να αποκτήσει άδεια λειτουργίας
ως αναγνωρισµένο συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα όταν:

● Τα ίδια κεφάλαια της ανέρχονται τουλάχιστον σε ένα εκατοµµύριο
ευρώ.

● ∆ιευθύνεται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα που έχουν την
απαιτούµενη εντιµότητα και πείρα.

● ∆ιαθέτει καλή διοικητική και λογιστική οργάνωση και πρόσφορες
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.

● ∆ιαθέτει ή, αν πρόκειται για νεοσυσταθείσα συνεργατική πιστωτική
εταιρεία, ικανοποιεί τον Έφορο ότι θα αποκτήσει πριν την έναρξη των
εργασιών της την απαιτούµενη οικονοµική επάρκεια και ρευστότητα
για να επιτελέσει το πρόγραµµα δραστηριοτήτων στο οποίο αποσκοπεί
και υποβάλλει µε την αίτησή της.

● Ικανοποιεί τον Έφορο ότι δύναται να διεξάγει τις εργασίες της µε
τρόπο που να διασφαλίζει τους καταθέτες της και γενικά όσους
συναλλάσσονται µε αυτή.

β. Όταν µια συνεργατική πιστωτική εταιρεία δεν πληροί τις πιο πάνω
προϋποθέσεις µπορεί να αποκτήσει άδεια λειτουργίας όταν συνδεθεί µε τον
“κεντρικό φορέα” όπως προβλέπει το Άρθρο 41Ζ(1)(γ).

Αρµοδιότητες της Εφόρου για τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα και
εξουσία του Εφόρου για παραχώρηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας
Άρθρο 41∆ 41ΣΤ: Ο Έφορος έχει εξουσία χορήγησης, τροποποίησης και
ανάκλησης άδειας λειτουργίας και αρµοδιότητα εποπτείας των συνεργατικών
πιστωτικών ιδρυµάτων, εξουσία συνεργασίας µε άλλες εποπτικές αρχές,
αρµοδιότητα άσκησης ενοποιηµένης εποπτείας του “κεντρικού φορέα” και των
συνδεδεµένων συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων, εξουσία διενέργειας
ελέγχων και συλλογής πληροφοριών, εξουσία επιβολής κυρώσεων κλπ.

Περιορισµοί αναφορικά µε χρηµατοδοτικά ανοίγµατα [Άρθρο 41
ΙΑ(1)(α)(β)(γ)]: Πέραν οποιουδήποτε άλλου περιορισµού ή υποχρέωσης που
προβλέπεται στο Νόµο, απαγορεύεται σε αναγνωρισµένο συνεργατικό
πιστωτικό ίδρυµα να επιτρέπει όπως: 
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α. Η συνολική αξία των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων προς ένα πελάτη
ή µία οµάδα συνδεδεµένων πελατών να υπερβεί το 25% των ιδίων κε-
φαλαίων του ή όποιο άλλο χαµηλότερο ποσοστό που η Επιτροπή ήθελε
καθορίσει.

β. Η συνολική αξία των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων (10%
και άνω των ιδίων κεφαλαίων) να υπερβαίνει το οκταπλάσιο των ιδίων
κεφαλαίων του συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος ή άλλο χαµηλό-
τερο ποσοστό που η Επιτροπή ήθελε καθορίσει.

γ. Η συνολική αξία των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων που δεν εξασφα-
λίζονται µε εµπράγµατη ασφάλεια και παραχωρούνται προς τα µέλη της
Επιτροπείας ή του Εποπτικού Συµβουλίου ή το γραµµατέα ή τα νοµικά
πρόσωπα στα οποία οι προαναφερόµενοι ή οι σύζυγοι ή τα τέκνα ή
εγγόνια αυτών κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 10%  του µετοχικού
τους κεφαλαίου, να υπερβαίνει οποτεδήποτε το 5% των ιδίων κεφα-
λαίων του συνεργατικού πιστωτικού ιδρύµατος ή οποιονδήποτε άλλο
χαµηλότερο ποσοστό που η Επιτροπή ήθελε καθορίσει.
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Η στυγνή εκµετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο ήταν ο βασικός λόγος
που οδήγησε στη γέννηση του συνεργατικού θεσµού. Οι σκληρές συνθήκες που
βίωναν οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, κυρίως τον 17ο και 18ο αιώνα,
υποχρέωσαν τον άνθρωπο να απαντήσει στην εκµετάλλευση και στην
κοινωνική αδικία µε την εφαρµογή στην πράξη της σοφής ρήσης “ο καθένας για
όλους και όλοι για τον καθένα”. Ουδείς βεβαίως µπορούσε τότε να φανταστεί
ότι οι πρώτες συνεργατικές κινήσεις, που εξελίσσονταν σε κλίµα αβεβαιότητας
και καχυποψίας, θα µπορούσαν να καταλήξουν στο θεσµό του συνεργατισµού,
µε τη µορφή που το γνωρίζει σήµερα όλη η ανθρωπότητα. 

Οι είκοσι οκτώ “∆ίκαιοι Σκαπανείς” του Rochdale του Ηνωµένου Βασιλείου
ίδρυσαν τον πρώτο συνεταιρισµό, µε σκοπό να επιλύσουν τα προσωπικά τους
προβλήµατα και να αντιµετωπίσουν την εκµετάλλευση του ανθρώπου, που
µάστιζε τη δική τους κοινωνία. Ο Raiffeisen έθεσε τα θεµέλια του πιστωτικού
συνεταιριστικού κινήµατος στη Γερµανία, για να απαλλάξει τους αγρότες των
περιοχών που δηµάρχευε από την πείνα και τη µάστιγα της τοκογλυφίας. Σε
µεταγενέστερο στάδιο, ο Ιωάννης Οικονοµίδης και ο Μάρκος Χαραλάµπους
ίδρυσαν τη “Χωρική Τράπεζα Λευκονοίκου” για να δώσουν διέξοδο στα
τροµακτικά αδιέξοδα, που δηµιουργούσε η φτώχεια και το βάναυσο φαινόµενο
της τοκογλυφίας στη δική τους περιοχή.

Όλες όµως οι συνεργατικές κινήσεις, που κατά περιόδους εκδηλώθηκαν στις
διάφορες χώρες, ήταν βασισµένες σε ορισµένες αρχές, που ήταν σταθερά
προσανατολισµένες στην προστασία των συµφερόντων του ατόµου και κατά
συνέπεια της κοινωνίας. Όλες οι κινήσεις στηρίζονταν αποκλειστικά στις
δυνάµεις των ιδίων των µελών τους. Οι πρωτεργάτες των κινήσεων δεν
επαιτούσαν, ούτε πίστευαν ότι η φιλανθρωπία θα µπορούσε να βελτιώσει τη
θέση τους. Απαιτούσαν όµως να τερµατιστεί η λεηλασία του πενιχρού
βαλαντίου των µελών από τους καιροσκόπους και τους επιτήδειους.
∆ιεκδικούσαν να έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν στην οικονοµική
εξάρτηση τους από τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα των ολίγων και να
προστατεύσουν τα προϊόντα του µόχθου και της εργασίας τους. Τα
αποτελέσµατα της προσπάθειας τους ήταν θετικά και απροσδόκητα µεγάλα σε
έκταση και βαρύτητα.
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Ο συνεργατικός θεσµός εφαρµόστηκε στην Κύπρο σχετικά αργά, µόλις στις
αρχές του εικοστού αιώνα. Παρά τις δυσκολίες και τα µεγάλα προβλήµατα, που
το συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου αντιµετώπισε στα πρώτα στάδια της ζωής
του, κατόρθωσε να εδραιωθεί γρήγορα και να ανταποκριθεί στα όνειρα και τις
προσδοκίες των ιδρυτών του. Οι συνεργατικές εταιρείες µε τη δράση τους
ξέθαψαν τις ανεξάντλητες δυνάµεις που το άτοµο ήταν υποχρεωµένο από το
κοινωνικό σύστηµα να κρύβει µέσα του, δηµιούργησαν το όραµα για το µέλλον
και έφεραν την ελπίδα για καλύτερη ζωή.

Το συνεργατικό κίνηµα του τόπου µας διέρχεται σήµερα µια από τις πιο δύ-
σκολες φάσεις της ιστορικής του πορείας. Τα νέα δεδοµένα που διαµορφώθηκαν
ύστερα από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεώνουν το
συνεργατικό κίνηµα να προχωρήσει σε πολλές µεταρρυθµίσεις και ριζοσπαστι-
κές αλλαγές. Αποτελεί όµως καθολική απαίτηση, όπως οι επιχειρούµενες προ-
σαρµογές γίνουν κατά τρόπο που δεν θα  αποπροσανατολίσει τις συνεργατικές
εταιρείες από το βασικό στόχο τους, που είναι η εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Το
απαιτούµενο υπόβαθρο προς αυτή την κατεύθυνση είναι έτοιµο. Η υλικοτεχνική
υποδοµή και τα αναγκαία χρηµατικά κεφάλαια υπάρχουν. Το έµψυχο υλικό, που
είναι εµπειρικά και επιστηµονικά αναβαθµισµένο, µπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των καιρών. Η απαιτούµενη βούληση όλων των αρµοδίων παρα-
γόντων θεωρείται δεδοµένη.

Εκείνο το οποίο απαιτείται είναι η αποτελεσµατική αξιοποίηση όλων των πιο
πάνω πλεονεκτηµάτων. Οι νέοι θεσµοί που δηµιουργήθηκαν, αλλά και η
πολιτική που χαράσσεται, προσδιορίζουν τα πλαίσια µέσα στα οποία θα µπορεί
να γίνει η αξιοποίηση των υπαρχόντων πλεονεκτηµάτων µε τον καλύτερο
τρόπο. Χρειάζεται όµως η ενεργός συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων. Η
επιτυχία θα εξασφαλιστεί µε τις συντονισµένες προσπάθειες των διαφόρων
φορέων του συνεργατικού κινήµατος και µε τη σκληρή και συντονισµένη
εργασία των συνεργατικών εταιρειών, του προσωπικού και των µελών τους. Ο
κάθε ένας έχει να διαδραµατίσει το δικό του ρόλο. Οι συνεργατικές Αξίες και οι
συνεργατικές Αρχές αποτελούν τα βασικότερα εργαλεία. Η πιστή εφαρµογή
τους δεν αφήνει περιθώρια αποπροσανατολισµού από τους βασικούς στόχους. 
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Το Φεβρουάριο του 2004, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε
µια σηµαντική ανακοίνωση προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
αναφορικά µε την ανάγκη προώθησης των συνεργατικών εταιρειών στις χώρες-
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος για το συνεργατικό θεσµό που παρατηρείται
σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, η Επιτροπή ξεκίνησε, το 2002, δηµόσια
διαβούλευση για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Η διαβούλευση αυτή έγινε
περισσότερο αναγκαία από δύο σηµαντικά γεγονότα που τόνισαν µε ιδιαίτερα
έντονο τρόπο, τη σηµασία και την έκταση της εφαρµογής του συνεργατικού
θεσµού, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο  και σε διεθνές επίπεδο.

Στις 20 Ιουνίου του 2002, η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας, στην 90ή σύνοδο της,
λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση 56/114 της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών και την  Έκθεση του Γενικού Γραµµατέα 2001/68 εξέδωσε τη
σύσταση 193 για την προώθηση  των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, η οποία
υιοθετήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το άλλο σηµαντικό γεγονός ήταν ο Κανονισµός 1435/2003 που
εκδόθηκε από το Συµβούλιο τον Ιούλιο του 2003 σχετικά µε το καταστατικό της
ευρωπαϊκής συνεταιριστικής επιχείρησης και η έκδοση της οδηγίας για το ρόλο
των εργαζοµένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις συνεργατικές εταιρείες.

Στα  πλαίσια της διαβούλευσης εκφράστηκαν πολλές απόψεις από όλους  τους
τοµείς στους οποίους αναπτύσσεται συνεργατική δραστηριότητα. Το υλικό που
προέκυψε από τη διαβούλευση έτυχε της δέουσας επεξεργασίας και το γενικό
συµπέρασµα εκφράστηκε µε την ανακοίνωση της Επιτροπής. Τα κύρια θέµατα
στα οποία αναφέρεται η ανακοίνωση είναι τα ακόλουθα.

● Η προώθηση της ευρύτερης χρησιµοποίησης των συνεταιρισµών σε όλη την
Ευρώπη µε τη βελτίωση της προβολής τους, των χαρακτηριστικών τους και των
γνώσεων για τον τοµέα.

● Η περαιτέρω βελτίωση της νοµοθεσίας για τους συνεταιρισµούς στην
Ευρώπη.
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● Η διατήρηση και η βελτίωση της θέσης των συνεταιρισµών και της συµβολής
τους στους κοινοτικούς στόχους.

Στο κείµενο της ανακοίνωσης αναγνωρίζεται η µεγάλη χρησιµότητα του
συνεργατικού θεσµού και δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις στα πλαίσια των
οποίων θα πρέπει να αντιµετωπίζονται οι συνεργατικές εταιρείες. Παρατίθεται
µια σειρά  από ενέργειες στις οποίες θα προβεί η Επιτροπή για να βελτιώσει τη
λειτουργία των συνεργατικών εταιρειών και να καταστήσει τη χρησιµότητα
τους µεγαλύτερη.

Η ανακοίνωση,  που παρατίθεται αυτούσια πιο κάτω, είναι εξαιρετικά χρήσιµη,
τόσο για τα συνεργατικά κινήµατα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο
και για τις εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-µελών.   
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 23.2.2004
COM(2004) 18 τελικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

σχετικά µε την πρoώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Ιστορικό 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπάρχουν περίπου 300.000 συνεταιρισµοί
οι οποίοι παρέχουν 2,3 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας. Συνεταιρισµοί
υπάρχουν σε όλα τα κράτη µέλη και τις προσχωρούσες ή υποψήφιες
χώρες. Έχουν επίδραση στην καθηµερινή ζωή 140 και πλέον
εκατοµµυρίων πολιτών που είναι µέλη συνεταιρισµών1.

Οι συνεταιρισµοί σήµερα ανθούν στις ανταγωνιστικές αγορές και, παρά
το ότι δεν επιδιώκουν µεγιστοποίηση των κερδών από την απόδοση του
κεφαλαίου, έχουν επιτύχει σηµαντικά µερίδια στην αγορά σε τοµείς όπου
οι κεφαλαιοποιηµένες εταιρείες είναι πολύ ισχυρές, όπως στον τραπεζικό
τοµέα, στον ασφαλιστικό τοµέα, στον τοµέα του λιανικού εµπορίου
τροφίµων, στο φαρµακευτικό και στο γεωργικό τοµέα. Παρουσιάζουν
ταχεία ανάπτυξη στους τοµείς της υγειονοµικής περίθαλψης, των
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, της εκπαίδευσης και της στέγασης.

Οι συνεταιρισµοί λειτουργούν για το συµφέρον των µελών τους, τα οποία
είναι ταυτόχρονα και χρήστες, και όχι προς το συµφέρον εξωτερικών
επενδυτών. Τα κέρδη εισπράττονται από τα µέλη ανάλογα µε τις
συναλλαγές τους µε το συνεταιρισµό και τα αποθεµατικά και τα στοιχεία
του ενεργητικού είναι κοινά, µη διανεµήσιµα και αφιερωµένα στα κοινά
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συµφέροντα των µελών. Επειδή οι προσωπικοί δεσµοί των µελών είναι
κατ’ αρχήν ισχυροί και σηµαντικοί, για την εισδοχή νέων µελών
χρειάζεται προηγούµενη έγκριση, ενώ το δικαίωµα ψήφου δεν είναι
αναγκαστικά ανάλογο µε τις µετοχές (ένα άτοµο µία ψήφος). Η
παραίτηση µέλους δίνει το δικαίωµα στο µέλος αυτό να ζητήσει
καταβολή της µερίδας του και συνεπάγεται αφαίρεση από το κεφάλαιο.

Όλοι οι συνεταιρισµοί ενεργούν µε γνώµονα τα οικονοµικά συµφέροντα
των µελών τους, ενώ ορισµένοι από αυτούς, επιπλέον, δραστηριοποιούνται
για την επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών ή περιβαλλοντικών στόχων προς
όφελος των µελών τους και για το γενικότερο συµφέρον.

1.2. Στόχοι της ανακοίνωσης

Η συζήτηση για το ρόλο των συνεταιρισµών απέκτησε νέο ενδιαφέρον
µετά την έκδοση από το Συµβούλιο, τον Ιούλιο του 2003, κανονισµού
σχετικά µε το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας2,
στο εξής ΕΣΕ, και µετά την έκδοση της οδηγίας για το ρόλο των
εργαζοµένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΣΕ.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι το δυναµικό των συνεταιρισµών δεν έχει πλήρως
αξιοποιηθεί και ότι η εικόνα τους θα έπρεπε να βελτιωθεί σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει επίσης να δοθεί στα νέα
κράτη µέλη και τις υποψήφιες χώρες, όπου, παρά τις εκτεταµένες
µεταρρυθµίσεις, δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως η δυνατότητα σύστασης
συνεταιρισµών.

Η θέσπιση του καταστατικού της ΕΣΕ συνεπάγεται την υποχρέωση των
κρατών µελών για τη θέσπιση µέτρων προς εφαρµογή του κανονισµού
και της οδηγίας. Η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτή είναι µια καλή ευκαιρία
για τις εθνικές αρχές και τα ενδιαφερόµενα µέρη να αναλάβουν
πρωτοβουλίες µε σκοπό τη βελτίωση της νοµοθεσίας που αφορά τους
συνεταιρισµούς και τη δηµιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για
τη σύσταση συνεταιρισµών.
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2 Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1435/2003 του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, περί του
καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας, και οδηγία 2003/72/EΚ του
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για τη συµπλήρωση του καταστατικού του Ευρωπαϊκού
Συνεταιρισµού όσον αφορά το ρόλο των εργαζοµένων_ ΕΕ L207 της 18/8/03.
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Ένα άλλο θέµα που έχει επισηµανθεί από την Επιτροπή είναι ο όλο και
σηµαντικότερος και θετικός ρόλος των συνεταιρισµών για την υλοποίηση
πολλών κοινοτικών στόχων σε τοµείς όπως η πολιτική για την
απασχόληση, η κοινωνική ενσωµάτωση, η περιφερειακή και αγροτική
ανάπτυξη, η γεωργία. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η τάση αυτή θα πρέπει να
διατηρηθεί και ότι η παρουσία των συνεταιρισµών σε πολλά κοινοτικά
προγράµµατα και πολιτικές θα πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο και να
προωθηθεί.

Παρατηρείται ανανέωση του ενδιαφέροντος για τους συνεταιρισµούς σε
διεθνές επίπεδο. Η σηµαντικότερη εξέλιξη στο θέµα αυτό είναι η έκδοση
σύστασης για την προώθηση των συνεταιρισµών από το ∆ιεθνές Γραφείο
Εργασίας, το 2002 (βλ. υποσηµείωση 19 κατωτέρω), η οποία εγκρίθηκε
επίσηµα από τις κυβερνήσεις όλων των κρατών µελών της ΕΕ καθώς και
από τις κυβερνήσεις όλων των προσχωρουσών και υποψήφιων χωρών.

Λόγω του ανανεωµένου ενδιαφέροντος για το θέµα των συνεταιρισµών,
η Επιτροπή ξεκίνησε το 2002 µια ευρεία δηµόσια διαβούλευση για τις
συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη3. Οι απαντήσεις απηχούσαν
τις απόψεις σχεδόν όλων των τοµέων όπου παρουσιάζουν δραστηριότητα
οι συνεταιρισµοί, µε ιδιαίτερα µεγάλη ανταπόκριση από τις
προσχωρούσες και τις υποψήφιες χώρες4. Η ανάλυση και τα
συµπεράσµατα του εγγράφου διαβούλευσης έτυχαν µεγάλης υποστήριξης
αλλά διατυπώθηκαν επίσης και εποικοδοµητικά σχόλια και προτάσεις.

Η παρούσα ανακοίνωση µεταφέρει το γενικότερο συµπέρασµα αυτής της
εκτενούς διαδικασίας διαβούλευσης. Επικεντρώνεται σε τρία κύρια
ζητήµατα τα οποία επισηµάνθηκαν στις απαντήσεις και προσδιορίζει τις
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3 Το έγγραφο της διαβούλευσης «Οι συνεταιρισµοί στην επιχειρηµατική Ευρώπη» διατίθεται
στην εξής διεύθυνση:
http://www.europa/comm/enterprise/entrepreneurship/coop/consultation/index.htm.

4 Ελήφθησαν 46 απαντήσεις: 7 από ευρωπαϊκές ενώσεις, 17 από αντιπροσωπευτικές
οργανώσεις στα κράτη µέλη και 5 από συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που στο σύνολό τους
καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος του τοµέα στην Ευρώπη. Επιπλέον, δόθηκαν απαντήσεις: 4
από δηµόσιες αρχές, 9 από τις υποψήφιες χώρες (συµπεριλαµβανοµένης κοινής γνώµης 48
οργανώσεων σε 10 χώρες), 2 από διεθνείς (παγκόσµιες) οργανώσεις και 2 από
εµπειρογνώµονες. Τα πρωτότυπα κείµενα και οι περιλήψεις (στα αγγλικά και τα γαλλικά)
βρίσκονται στον ανωτέρω ιστοχώρο.

SELIDOSH  22 06 06  16:01  ÂÏ ‰ 189



190 ● ΣYNEPΓATIΣMOΣ 1909 - 2006 (Συνοπτική Θεώρηση)

ενέργειες στις οποίες µπορούν να προβούν τα κράτη µέλη και οι
συνεταιρισµοί προκειµένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των
συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Για τα τρία αυτά ζητήµατα η ανακοίνωση
απαριθµεί µια σειρά συγκεκριµένων ενεργειών που πρέπει να
αναληφθούν από την Επιτροπή για την επίτευξη των στόχων.

Τα κύρια θέµατα της ανακοίνωσης είναι:

● η προώθηση της µεγαλύτερης χρήσης των συνεταιρισµών σε όλη την
Ευρώπη µε τη βελτίωση της προβολής τους, των χαρακτηριστικών τους
και των γνώσεων για τον τοµέα·

● η περαιτέρω βελτίωση της νοµοθεσίας για τους συνεταιρισµούς στην
Ευρώπη·

● η διατήρηση και βελτίωση της θέσης των συνεταιρισµών και της
συµβολής τους στους κοινοτικούς στόχους. 

2. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ-
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΚΡΙΒΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΤΟΜΕΑ

2.1. Ανάδειξη της σηµασίας της συνεταιριστικής επιχειρηµατικότητας

2.1.1. Ενέργειες που εξασφαλίζουν την αναγνώριση της σηµασίας των
συνεταιρισµών για την οικονοµία

Η προώθηση της ευρύτερης διάδοσης της σηµασίας των συνεταιρισµών
ως επιχειρήσεων αποκαλύπτει την ανάγκη να εξηγηθούν καλύτερα οι
τοµείς στους οποίους οι συνεταιρισµοί µπορούν να διαδραµατίσουν
ισχυρό ρόλο.

● Οι συνεταιρισµοί µπορούν να αποτελέσουν ένα µέσο για τη
διαµόρφωση ή την αύξηση της οικονοµικής δύναµης των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην αγορά. Ο συνεταιρισµός είναι µια µορφή
εταιρείας που επιτρέπει στις ΜΜΕ να αποκτήσουν ορισµένα
πλεονεκτήµατα µεγέθους, όπως οι οικονοµίες κλίµακας, η πρόσβαση στις
αγορές (συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής σε µεγαλύτερους
δηµόσιους διαγωνισµούς), η αγοραστική δύναµη, η δύναµη προώθησης
στην αγορά, η διαχειριστική ανάπτυξη, οι επιµορφωτικές και ερευνητικές
δυνατότητες. Οι συνεταιρισµοί παρέχουν το κατάλληλο όχηµα για τις
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επιχειρήσεις που επιθυµούν να αναλάβουν από κοινού δραστηριότητες
και να µοιραστούν επιχειρηµατικούς κινδύνους, διατηρώντας
ταυτόχρονα την ανεξαρτησία τους. Οι συνεταιρισµοί καθιστούν επίσης
δυνατή την κάθετη ολοκλήρωση αλυσίδων παραγωγής. Αυτό µπορεί να
αποβεί προς όφελος των µικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ασθενή
θέση στην αλυσίδα της προσφοράς και επιθυµούν να κερδίσουν οι ίδιες
τα έσοδα από την προστιθέµενη αξία των προϊόντων τους ή των
υπηρεσιών τους. Ωστόσο, οι περισσότερες µη συνεταιριστικές
επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν ότι η συνεταιριστική µορφή θα µπορούσε να
είναι το κατάλληλο όχηµα για τέτοιου είδους κοινές δραστηριότητες.

● Ο συνεταιρισµός είναι ένα µέσο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας. Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 70% της παραγωγής και το
69% των θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Πάνω από το 75% όλων των νέων
επιχειρήσεων που δηµιουργούνται στην Ευρώπη ανήκουν στον τοµέα της
παροχής υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις στον τοµέα των υπηρεσιών πρέπει
να παρέχουν όλο και υψηλότερης ποιότητας και πιο προσαρµοσµένες
στις απαιτήσεις των χρηστών τους υπηρεσίες. Μια συνεταιριστική δοµή
µπορεί να δώσει στους χρήστες αυτών των υπηρεσιών, εφόσον είναι
ταυτόχρονα και µέλη του συνεταιρισµού, την εξουσία να επηρεάζουν την
επιχείρηση που τους παρέχει υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας ότι αυτή
ανταποκρίνεται άµεσα στις ανάγκες τους. Οι συνεταιρισµοί είναι συχνά
σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες σε οµάδες που διαφορετικά δεν θα ήταν
σε θέση να έχουν πρόσβαση σ’ αυτές τις υπηρεσίες επειδή η παροχή τους
δεν είναι ελκυστική για εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτό
αφορά τις «τοπικές υπηρεσίες», όπως είναι ο τοµέας παροχής υπηρεσιών
υγείας και πρόνοιας, τοµείς όπου οι συνεταιρισµοί αναπτύσσονται
ταχύτατα5.

● Οι συνεταιρισµοί συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας κοινωνίας της
γνώσης. Πολλοί συνεταιρισµοί (π.χ. συνεταιρισµοί εργαζοµένων), είναι
επιχειρήσεις των οποίων τα µέλη έχουν, ως χρήστες, πραγµατική επιρροή
στις αποφάσεις της διοίκησης. Η συµµετοχική διαχείριση των

5 Μία µελέτη της EUROSTAT, του 2002, σχετικά µε συνεταιρισµούς σε 7 κράτη µέλη για την
περίοδο 1995-8 δείχνει ότι οι συνεταιρισµοί αναπτύσσονται µε ιδιαίτερη ταχύτητα στην
εκπαίδευση, στον τοµέα της υγείας και της κοινωνικής εργασίας και για άλλες δραστηριότητες
τοπικών, κοινωνικών και προσωπικών υπηρεσιών (NACE Τµήµατα M, N & O).
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συνεταιριστικών επιχειρήσεων δηµιουργεί τα άυλα κεφάλαια της γνώσης
και των δεξιοτήτων. Με την έννοια αυτή οι συνεταιρισµοί λειτουργούν
ως σχολεία επιχειρηµατικότητας και διαχείρισης για όσους διαφορετικά
δεν θα είχαν πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης.

Για να εξασφαλιστεί ότι οι συνεταιρισµοί συνεχίζουν να συµβάλλουν
σηµαντικά στο δυναµισµό και τη µεγέθυνση της οικονοµίας, µε τους
τρόπους που αναφέραµε παραπάνω, θα είναι πολύ σηµαντικό οι αρχές
των κρατών µελών, καθώς και οι εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές
οργανώσεις, να αναπτύξουν ή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την
εξασφάλιση καλύτερης κατανόησης του τοµέα.

∆εδοµένου ότι η κατάσταση της ανάπτυξης των συνεταιριστικών
επιχειρήσεων στις διάφορες χώρες δεν είναι ίδια (βλ. σηµεία 3.2.1.
κατωτέρω), υπάρχουν δυνατότητες για µεγαλύτερη ανταλλαγή
πληροφοριών και εµπειριών.

6 Απόφαση (2000/819/EΚ) του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε ένα
πολυετές πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα, ιδίως για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜE) (2001-2005), ΕΕ L 333/84, 29.12.2000.

Eνέργεια 1. Η Επιτροπή θα εξετάσει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
βασίζεται στο πολυετές πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και την
επιχειρηµατικότητα6 και σε άλλα κοινοτικά προγράµµατα, τις
δυνατότητες για την υποστήριξη πρωτοβουλιών από τις οργανώσεις
των ενδιαφερόµενων µερών και των κρατών µελών. Οι ενέργειες αυτές
θα αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, τόσο των
δηµόσιων αρχών όσο και των ιδιωτικών οικονοµικών συντελεστών,
για τις δυνατότητες που παρέχει η συνεταιριστική µορφή ως ένα µέσο
σύστασης επιχειρήσεων ή οµαδοποίησης µικρών επιχειρήσεων. Οι
πρωτοβουλίες αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν τη διοργάνωση
συνεδρίων, τη σύνταξη επεξηγηµατικών φυλλαδίων, θεµατικές
ερευνητικές µελέτες, ηµερήσιες εκδηλώσεις, τη διαµόρφωση δικτύων
κ.τ.λ. 
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2.1.2. Nέα κράτη µέλη και ευαισθητοποίηση σχετικά µε το ρόλο των
συνεταιρισµών 

Μέχρι σήµερα ήταν λίγες οι πρωτοβουλίες για το θέµα αυτό και υπάρχει
γενικά έλλειψη ενηµέρωσης σχετικά µε τις δυνατότητες που παρέχουν οι
συνεταιρισµοί. Το µήνυµα θα πρέπει συνεπώς να φτάσει στις
προσχωρούσες χώρες, στα άτοµα και στους µικρούς επιχειρηµατίες, ότι η
σύσταση ενός συνεταιρισµού µπορεί να είναι ελκυστική επιλογή για
όσους θέλουν να δηµιουργήσουν µια επιχείρηση και δεν διαθέτουν
κεφάλαιο, εµπειρία ή εµπιστοσύνη. Συνενώνοντας τους πόρους τους και
την εµπειρία τους µπορούν να µοιραστούν τις ευθύνες και τους
κινδύνους, ενώ σε µια βάση αυτοαπασχόλησης οι δραστηριότητές τους
µπορεί να µην ήταν βιώσιµες.

Οι συνεταιρισµοί έχουν αντιµετωπίσει ιδιαίτερα προβλήµατα στις πρώην
κρατικά κατευθυνόµενες οικονοµίες της κεντρικής Ευρώπης. Παρά το ότι
οι συνεταιρισµοί ήταν συχνά η πλέον ελεύθερη µορφή επιχείρησης που
επιτρεπόταν από τον κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας, ωστόσο, η
ταύτισή τους µε το παλιό σύστηµα έχει αποδειχθεί επιζήµια. Στο πλαίσιο
αυτό, πρέπει επίσης να δοθεί έµφαση στις δυνατότητες που έχουν οι νέες
συνεταιριστικές πρωτοβουλίες να βοηθήσουν την ισόρροπη ανάπτυξη
των οικονοµιών και των κοινωνιών των νέων κρατών µελών και των
υποψήφιων χωρών. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των ενεργειών 1 και 2, θα
εξετάσει πώς µπορεί να προωθήσει καλύτερα πρωτοβουλίες στα νέα
κράτη µέλη, που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και
στη µεταφορά πληροφοριών και εµπειριών σε όλη την Ευρώπη. 

2.1.3. Βελτίωση των στατιστικών δεδοµένων

Ένα άλλο πρόβληµα που συµβάλλει στην ατελή κατανόηση του
δυναµικού µιας συνεταιριστικής επιχείρησης είναι ο ανεπαρκής αριθµός
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Ενέργεια 2. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα διοργάνωσης µιας
διαρθρωµένης ανταλλαγής πληροφοριών και εµπειριών, καθώς και τη
δυνατότητα προσδιορισµού καλών πρακτικών στον τοµέα του
επιχειρείν µέσω συνεταιρισµών. Θα εξετάσει επίσης, µαζί µε τα κράτη
µέλη και τα ενδιαφερόµενα µέρη τη σκοπιµότητα προετοιµασίας µιας
διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης των εθνικών πολιτικών και
πρακτικών στον τοµέα αυτό.
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δεδοµένων σχετικά µε τα ποσοτικά µεγέθη και τις τάσεις στην ανάπτυξη
των συνεταιρισµών.

2.2. Ενέργειες για την προώθηση των συνεταιρισµών 

2.2.1. Εκπαίδευση και κατάρτιση

Τα προγράµµατα κατάρτισης στον τοµέα της διαχείρισης τείνουν να
βασίζονται στο κυρίαρχο επιχειρησιακό µοντέλο, δηλαδή στις ανώνυµες
εταιρείες µετοχικού κεφαλαίου. ∆εν είναι συνεπώς άξιο απορίας που οι
νέοι επιχειρηµατίες σπάνια προκρίνουν την επιλογή του συνεταιρισµού,
ακόµα και όταν θα ήταν η πλέον κατάλληλη για τις δραστηριότητές τους.

Υπάρχουν ωστόσο αρκετά παραδείγµατα ειδικών ενοτήτων κατάρτισης
στον τοµέα της διαχείρισης συνεταιρισµών7 (συµπεριλαµβανοµένης και
της εξ αποστάσεως µάθησης) ακόµα και ειδικά πανεπιστηµιακά
µαθήµατα για όσους θέλουν να ασχοληθούν επιχειρηµατικά µε τους
συνεταιρισµούς. ∆υστυχώς οι περισσότερες από τις πρωτοβουλίες αυτές
παραµένουν σποραδικές ενώ θα µπορούσαν να δικτυωθούν επωφελώς σε
ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα κοινοτικά προγράµµατα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την
ηλεκτρονική µάθηση και τη δια βίου µάθηση έχουν τη δυνατότητα να
βοηθήσουν τους συνεταιρισµούς, όπως φάνηκε από την πολύτιµη
συµµετοχή τους σε προγράµµατα όπως το Erasmus/Socrates, το Leonardo
da Vinci I & II και τα προγενέστερα προγράµµατα που λειτουργούσαν
από τα µέσα της δεκαετίας του ’80. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη και
τα εθνικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τις ενδιαφερόµενες οργανώσεις να
καλλιεργήσουν τη γνώση για τη συνεταιριστική µορφή επιχείρησης µέσα
από προγράµµατα σπουδών στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια
εκπαίδευση και να προωθήσουν την ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων.

7 Βλ. ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας: «Μεθοδολογία της κατάρτισης στον τοµέα της διαχείρισης
των συνεταιρισµών» στο: http://www.ilo.org/coop.

Ενέργεια 3. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις δυνατότητες ανάπτυξης της
χρήσης «τεχνικών δορυφορικών λογαριασµών» για τη συλλογή και την
ανάλυση δεδοµένων σχετικά µε τους συνεταιρισµούς και θα µελετήσει
τον τρόπο εφαρµογής τους από τα εθνικά στατιστικά ιδρύµατα.
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2.2.2. Υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθιστά
αναγκαία την ύπαρξη ειδικά προσαρµοσµένων υπηρεσιών στήριξης. Η
παροχή συµβουλών µπορεί να είναι ένα πολύτιµο συνοδευτικό µέτρο και
προϋπόθεση για δανειακή χρηµατοδότηση. Η δικτύωση, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, γραφείων που παρέχουν εξειδικευµένες συµβουλές σε
συνεταιρισµούς θα καθιστούσε δυνατή την επωφελή ανταλλαγή
εµπειριών. Ωστόσο, σε περίπτωση που η ζήτηση τέτοιων υπηρεσιών δεν
επαρκεί για να δικαιολογήσει την ύπαρξη εξειδικευµένων γραφείων, ίσως
να είναι πιο κατάλληλο ένα σύστηµα παραποµπής. Τα εµπορικά
επιµελητήρια και οι οµοσπονδίες εργοδοτών θα πρέπει επίσης να
συνειδητοποιήσουν τις ανάγκες των συνεταιριστικών επιχειρήσεων για
να µπορούν να προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή καλεί τα
κράτη µέλη και τις ενδιαφερόµενες οργανώσεις να εξετάσουν και να
διασφαλίσουν την παροχή υποστήριξης και συµβουλευτικών υπηρεσιών
στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

8 Bλ http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/reports_studies.
htm και http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-studies/craft-
supportserv.htm#support-services-reports

Ενέργεια 4. Η Επιτροπή θα λάβει τα αναγκαία µέτρα για να
εξασφαλίσει ότι τα προγράµµατα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,
τη δια βίου µάθηση και την ηλεκτρονική µάθηση θα διευκολύνουν τη
συµµετοχή των συνεταιρισµών, ιδίως εκείνα τα προγράµµατα που
ενθαρρύνουν τα διακρατικά σχέδια και τα διακρατικά εξειδικευµένα
δίκτυα και οδηγούν στην ανάπτυξη καλών πρακτικών σε τοµείς
καινοτοµίας.

Ενέργεια 5. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα προσδιορισµού
και διάδοσης καλών πρακτικών στον τοµέα των υπηρεσιών
υποστήριξης των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, βάσει των
προηγούµενων εργασιών για τις ΜΜΕ και τις πολύ µικρές
επιχειρήσεις8.
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2.2.3. Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση

Οι συνεταιρισµοί δεν έχουν ή έχουν περιορισµένη πρόσβαση στις αγορές
µετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς εξαρτώνται από τα ίδια κεφάλαιά τους
ή από τη χρηµατοδότηση µέσω πιστώσεων9. Αυτό οφείλεται κυρίως στο
ότι τόσο τα πιστωτικά ιδρύµατα όσο και οι κανονιστικές αρχές δεν
γνωρίζουν αρκετά τη συνεταιριστική µορφή επιχείρησης. Σχετικά µε το
θέµα αυτό και στο πλαίσιο των ενεργειών 1 και 2, η Επιτροπή επιθυµεί να
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο διευκολύνοντας τις ανταλλαγές εµπειριών
µεταξύ τόσο συνεταιριστικών οργανώσεων όσο και εθνικών διοικήσεων
σχετικά µε τις καλές και καινοτόµους πρακτικές για τη χρηµατοδότηση
των συνεταιρισµών. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ενεργειών 9 και 10 έχει
επίσης σηµασία να εξεταστεί ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να λάβουν
υπόψη τα λογιστικά πρότυπα και οι σχετικοί κανόνες τις ιδιαιτερότητες
των συνεταιρισµών, όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου και την
εκτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη δηµόσια χρηµατοδότηση, η Επιτροπή καλεί τα
κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι οι συνεταιρισµοί έχουν πρόσβαση στις
κατάλληλες πρωτοβουλίες για τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων. Επίσης,
λόγω των ειδικών αναγκών των συνεταιρισµών, η Επιτροπή µε τη σειρά
της θα εξετάσει εάν είναι σκόπιµο να συµπεριληφθεί µια ειδική αναφορά
στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων10. 

Πολλοί συνεταιρισµοί στις προσχωρούσες χώρες, ακριβώς όπως και οι
οµόλογοί τους στην ΕΕ των 15, έρχονται αντιµέτωποι µε ιδιαίτερες
δυσκολίες σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση πίστωσης ή µετοχικού
κεφαλαίου. Πολλές συνεταιριστικές οργανώσεις έχουν ζητήσει να
δηµιουργηθεί ένα ειδικό προενταξιακό πρόγραµµα για τις
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9 ∆ιάφορα συνεταιριστικά κινήµατα έχουν επιδιώξει να υποστηρίξουν τους αναπτυσσόµενους
συνεταιρισµούς µε τη δηµιουργία επενδυτικών ταµείων (για παράδειγµα το ESFIN/IDES στη
Γαλλία http://www.esfin-ides.com/pages/Contact/ContactRubrique.htm και το Coop Action
στο ΗΒ: http://www.co-operativeaction.coop/. Στην Ιταλία η διαδικασία αυτή έχει
διευκολυνθεί από το νόµο 59 της 31/1/92 που επιτρέπει στους συνεταιρισµούς να δεσµεύουν
το 3% των φορολογήσιµων ετήσιων κερδών τους (που συµπληρώνονται από τα στοιχεία του
ενεργητικού των συνεταιρισµών που υπόκεινται σε εκκαθάριση) για ταµεία αµοιβαίου
οφέλους για την προώθηση των συνεταιρισµών. 

10 http://www.europa/comm/enterprise/entrepreneurship/financing/index.htm
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συνεταιριστικές επιχειρήσεις· ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα
υφιστάµενα µέσα συνιστούν τον αποτελεσµατικότερο τρόπο παροχής
υποστήριξης.

2.2.4. Η συνεργασία µε τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των συνεταιρισµών 

Οι συνεταιρισµοί εκπροσωπούνται ικανοποιητικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο
µέσω των εθνικών ή τοµεακών οµοσπονδιών και των συντονιστικών τους
οργάνων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διατηρεί συχνές επαφές µε τις
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των συνεταιρισµών11 σχετικά µε όλες τις
πολιτικές και τα συναφή µε τους συνεταιρισµούς ζητήµατα (βλ. επίσης
ενέργεια 9).

2.3. Ειδικοί τοµείς της πολιτικής για τις επιχειρήσεις όπου οι
συνεταιρισµοί διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο

2.3.1. Ο ρόλος των συνεταιρισµών εργαζοµένων στις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων 

Το ένα τρίτο περίπου των επιχειρήσεων στην Ευρώπη θα µεταβιβάσει την
ιδιοκτησία κατά τα επόµενα 10 έτη και, όλο και περισσότερο, οι
µεταβιβάσεις αυτές πραγµατοποιούνται έξω από την οικογένεια του
σηµερινού ιδιοκτήτη. Οι εργαζόµενοι έχουν ιδιαίτερο συµφέρον για τη
βιωσιµότητα των επιχειρήσεών τους και έχουν συχνά καλή γνώση της
επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Εντούτοις, δεν έχουν συχνά τα

11 Οι σηµαντικότερες είναι η ∆ιεθνής Συνεταιριστική Ένωση (ICA-Europe) και η Συντονιστική
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Ενώσεων (CCACE).

Ενέργεια 6. Η Επιτροπή θα εκτιµήσει κατά πόσο είναι δυνατό να
συµπεριληφθεί µια ειδική αναφορά για τις συνεταιριστικές
επιχειρήσεις στα χρηµατοπιστωτικά µέσα που διαχειρίζεται το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων τα οποία σήµερα αποτελούν µέρος του
«πολυετούς προγράµµατος για τις επιχειρήσεις και την
επιχειρηµατικότητα και ιδίως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις». Θα
ληφθεί επίσης µέριµνα για να εξασφαλιστεί ότι οι συνεταιρισµοί
συνεχίζουν να είναι επιλέξιµοι σε άλλα κοινοτικά προγράµµατα και ότι
έχουν πλήρη πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα προγράµµατα αυτά.
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κατάλληλα οικονοµικά µέσα και την υποστήριξη για να αναλάβουν και να
διοικήσουν µια επιχείρηση. Η προσεκτική και βαθµιαία προετοιµασία
των µεταβιβάσεων στους εργαζοµένους µε τη µορφή συνεταιρισµού
εργαζοµένων, µπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά επιβίωσης12.

Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να σηµειωθεί η πρόσφατη ανακοίνωση της
Επιτροπής του Ιουλίου του 2002 σχετικά µε ένα «πλαίσιο για την
προώθηση της οικονοµικής συµµετοχής των εργαζοµένων» στο κεφάλαιο
ή τα κέρδη επιχείρησης στην οποία εργάζονται13. Μια µορφή τέτοιων
σχεδίων είναι η σύνδεση των εργαζοµένων µε τα αποτελέσµατα της
επιχείρησης, σε συλλογική βάση, και η συσσώρευση στοιχείων του
ενεργητικού στο συνεταιρισµό των εργαζοµένων, κάτι που θα
χρησιµεύσει ως πιθανή πηγή χρηµατοδότησης µιας εξαγοράς της
επιχείρησης από τους εργαζοµένους. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να
εξετάσουν το ενδεχόµενο παροχής κινήτρων για την ενθάρρυνση τέτοιων
συστηµάτων που θα επιτρέπουν την εξαγορά των εταιρειών από τους
εργαζοµένους.

2.3.2. Κοινωνικές επιχειρήσεις και νέες συνεταιριστικές νοµικές µορφές

Η αποτελεσµατικότητα των συνεταιριστικών µορφών όσον αφορά την
ενσωµάτωση κοινωνικών στόχων οδήγησε ορισµένα κράτη µέλη στη
θέσπιση ειδικών νοµικών µορφών για τη διευκόλυνση αυτών των
δραστηριοτήτων. Αυτές οι µορφές σηµείωσαν σηµαντική επιτυχία και
προκάλεσαν ενδιαφέρον σε άλλα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν
παρόµοια προβλήµατα14. Αυτές οι µορφές συνεταιρισµών

12 H Επιτροπή σε σύστασή της το 1994 (αριθ. 94/1060/EΚ της 7-12-1994 ΕΕ L 385 της 31-12-
1994 σ.14) ζήτησε από τα κράτη µέλη να προωθήσουν τη µεταβίβαση επιχειρήσεων στους
εργαζοµένους τους µε τη µείωση της φορολόγησης των κερδών κεφαλαίου που
επιτυγχάνονται κατά τη µεταβίβαση µετοχών στους εργαζοµένους, µε την απαλλαγή από τέλη
µεταβίβασης, ή µε ευνοϊκά φορολογικά µέτρα ή αναστολή φορολογίας. Τα έγγραφα που
ακολούθησαν τη σύσταση αυτή το 1998 και το 2002 σηµείωσαν την έλλειψη προόδου στον
τοµέα αυτό εκ µέρους των κρατών µελών.

13 COM(2002) 364 τελικό της 05.07.2002. βλ.:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/labour/index_en.htm

14 Στην Ιταλία ιδρύθηκαν 7.700 κοινωνικοί συνεταιρισµοί µέσα σε 10 έτη από το νόµο 381 του
1991, απασχολώντας 210.000 άτοµα, από τα οποία 22.600 ήταν µειονεκτικά. Οι εταιρείες
αυτές συνδυάζουν εθελοντική και αµειβόµενη εργασία και ενσωµατώνουν στην οικονοµία
αποκλεισµένες οµάδες. Το 2001 η γαλλική κυβέρνηση καθιέρωσε τη νέα νοµική µορφή της
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) και στο ΗΒ διατυπώθηκε πρόσφατα πρόταση
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αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδότηση
των δραστηριοτήτων τους.

3. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3.1. Εφαρµογή του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής
Εταιρείας

Η θέσπιση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας,
ή «ΕΣΕ», θα επιτρέψει στους συνεταιρισµούς να λειτουργήσουν σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ενιαία νοµική προσωπικότητα και οµοιόµορφο
σύνολο κανόνων, όπως ακριβώς το καταστατικό της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας θα λειτουργήσει για τις ανώνυµες εταιρείες.

Ο κανονισµός προβλέπει ότι τα κράτη µέλη διαθέτουν περιθώριο τριών
ετών για την εφαρµογή και τη µεταφορά του καταστατικού στην εθνική
νοµοθεσία, δηλαδή έως τις 18 Αυγούστου 2006.

Κατά το στάδιο της διαβούλευσης ελέχθη ότι η ΕΣΕ είναι ένα αναγκαίο
µέσο για να λειτουργούν ελεύθερα οι συνεταιρισµοί σε όλη την Ευρώπη.
Πρέπει συνεπώς να υλοποιηθεί εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Για
το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει, στο πλαίσιο της ενέργειας 1, πώς
µπορεί να συντονιστεί καλύτερα µια ενηµερωτική εκστρατεία για να
συνειδητοποιήσουν οι πιθανοί χρήστες τις δυνατότητες που τους παρέχει
η ΕΣΕ. Θα απευθύνεται κυρίως σε συµβούλους επιχειρήσεων και σε

για µια εταιρεία κοινοτικού συµφέροντος (Community Interest Company) (
http://www.dti.gov.uk/cics/). Σε πολλές από τις προσχωρούσες και υποψήφιες χώρες οι
συνεταιρισµοί αναπήρων (που µοιάζουν µε τους συνεταιρισµούς ένταξης που υπάρχουν στην
Ιταλία) προσφέρουν ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και ιατρική υποστήριξη για τους
αναπήρους από τις αρχές του 20ού αιώνα.

Ενέργεια 7. Η Επιτροπή θα µελετήσει πολιτικές, καλές πρακτικές και
κανονισµούς που αφορούν τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις
κοινωνικού χαρακτήρα στην Ευρώπη και θα υποβάλει έκθεση στα
κοινοτικά θεσµικά όργανα.
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υπηρεσίες υποστήριξης, σε λογιστές και εµπορικά επιµελητήρια. Θα
διανεµηθούν εκδόσεις µέσω των ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης
στα κράτη µέλη. Επιπλέον, η Επιτροπή θα προχωρήσει στα αναγκαία
βήµατα για την έγκαιρη εφαρµογή του κανονισµού έτσι ώστε να
µειωθούν οι ενδεχόµενες διαδικασίες για παράβαση κατά των κρατών
µελών. Στο πλαίσιο αυτό:

3.2. Συνοχή µεταξύ των εθνικών νόµων

3.2.1. Εθνικοί κανονισµοί που διέπουν την ΕΣΕ

Όλα τα κράτη µέλη επιτρέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία
συνεταιρισµών. Ωστόσο, σε ορισµένα κράτη µέλη δεν είναι δυνατόν να
υφίστανται συνεταιρισµοί σε ορισµένους τοµείς. Επιπροσθέτως, οι
νοµικές µορφές και οι παραδόσεις των συνεταιρισµών στα κράτη µέλη
είναι πολύ διαφορετικές. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της νοµοθεσίας
που διέπει τους συνεταιρισµούς µπορούν να διακριθούν σε τρεις
κατηγορίες: (1) χώρες στις οποίες υπάρχει ένας γενικός νόµος για τους
συνεταιρισµούς, (2) χώρες στις οποίες η συνεταιριστική νοµοθεσία
διαιρείται ανάλογα µε τον τοµέα και τον κοινωνικό σκοπό του
συνεταιρισµού και (3) χώρες στις οποίες δεν υπάρχει συνεταιριστική
νοµοθεσία και όπου ο συνεταιριστικός χαρακτήρας µιας εταιρείας
προκύπτει αποκλειστικά από το καταστατικό της ή τον εσωτερικό
κανονισµό της. Η ανοµοιοµορφία αυτή µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα
εµπόδια για την αποτελεσµατική λειτουργία των συνεταιρισµών σε
διασυνοριακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδοµένου ότι καθίστανται ασαφή τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών, των διευθυντών και των
τρίτων. Το πρόβληµα αυτό θα γίνει εµφανέστερο αν εφαρµοστούν
ορισµένες διατάξεις των εθνικών νοµοθεσιών σε ευρωπαϊκές
συνεταιριστικές εταιρείες, ανάλογα µε το κράτος µέλος στο οποίο αυτές
εδρεύουν. Συνεπώς, στο πλαίσιο της ενέργειας 8, η Επιτροπή θα επιδιώξει
να εξετάσει µαζί µε τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τις εθνικές αρχές

Ενέργεια 8. Η Επιτροπή προτίθεται να διοργανώσει συσκέψεις µε
υπαλλήλους των κρατών µελών που είναι αρµόδιοι για την εφαρµογή
του κανονισµού και της οδηγίας σχετικά µε την ΕΣΕ, έτσι ώστε να
συζητηθούν όλα τα θέµατα για τα οποία θα είναι αναγκαία η λήψη
εθνικών µέτρων ή για τα οποία ισχύει το εθνικό δίκαιο.
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τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι διαφορές µεταξύ εθνικών νόµων µπορούν
να δηµιουργήσουν προβλήµατα στην αποτελεσµατική εφαρµογή του
καταστατικού της ΕΣΕ και θα προτείνει κοινά αποδεκτές λύσεις. Η
διαδικασία αυτή µπορεί να οδηγήσει σε µια έµµεση προσέγγιση των
εθνικών νοµοθεσιών. 

3.2.2. Συνεργασία των εθνικών αρχών και των υπηρεσιών της Επιτροπής

Μπορούν να επιτευχθούν βελτιώσεις της συνεταιριστικής νοµοθεσίας µε
τη διευκόλυνση των επαφών µεταξύ των εθνικών αρµόδιων για
κανονιστικές ρυθµίσεις και µε την παροχή ευκαιριών για κοινή ανάλυση
καλών ή καινοτόµων πρακτικών15. Η διεργασία αυτή µπορεί να
περιλαµβάνει τις υποψήφιες χώρες, µερικές από τις οποίες έχουν ήδη
ζητήσει συνδροµή για τη µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας των
συνεταιρισµών, και στις οποίες οι συνεταιρισµοί αντιµετωπίζουν ακόµη
µεγαλύτερη παρανόηση εκ µέρους των αρµοδίων για κανονιστικές
ρυθµίσεις.

3.2.3. Η σύνταξη υποδειγµατικών νόµων

Παρά τις διαφορές της νοµοθεσίας, όπως αναφέρεται και ανωτέρω, η
Επιτροπή δεν προτίθεται να υποβάλει προτάσεις για την εναρµόνιση των
εθνικών νοµοθεσιών περί συνεταιρισµών16. Πολλές συνεταιριστικές

15 Ο συγκριτικός πίνακας των νοµοθεσιών των κρατών µελών και των υποψήφιων χωρών
σχετικά µε τους συνεταιρισµούς διατίθεται στον εξής ιστοχώρο:
http://www.europa/comm/enterprise/entrepreneurship/coop/social-cmaf_agenda/social-cmaf-
cooperatives.htm

16 Ανακοίνωση της Επιτροπής (21/5/2003) «Εκσυγχρονισµός του εταιρικού δικαίου και
ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση – ένα πρόγραµµα για την
επίτευξη προόδου»-κεφάλαιο 3.7 «ενίσχυση της διαφάνειας των εθνικών νοµικών µορφών
επιχειρήσεων». Βλ. επόµενη υποσηµείωση.

Ενέργεια 9. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά µε τις δηµόσιες αρχές
και τις συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδίως στα νέα κράτη µέλη, για να
εξασφαλίσει τη βελτίωση της νοµοθεσίας περί συνεταιρισµών. Για το
σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα επιµείνει στο καθήκον κάθε κράτους
µέλους να ενηµερώνει τα υπόλοιπα και την Επιτροπή όταν συντάσσει
και προτού θεσπίσει νέους νόµους στον τοµέα αυτό.
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οργανώσεις, εγκατεστηµένες κυρίως στην ΕΕ των 15 δήλωσαν ότι η
εθνική νοµοθεσία δεν αποτελεί σηµαντικό περιορισµό για τις
δραστηριότητές τους στο εσωτερικό των χωρών τους. Η οµάδα υψηλού
επιπέδου των ευρωπαίων εµπειρογνωµόνων εταιρικού δικαίου17, στην
οποία είχε δώσει σχετική εντολή η Επιτροπή, επισήµανε ότι οι
συνεταιριστικές οργανώσεις θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για
τη διατύπωση υποδειγµατικών νόµων περί συνεταιρισµών, ως µέσο για
την ενθάρρυνση της αµοιβαίας προσέγγισης των εθνικών νοµοθεσιών που
διέπουν τους συνεταιρισµούς.

3.2.4. Η χρήση των συνεταιριστικών αρχών της ICA

Παρά το ότι οι νόµοι που διέπουν τους συνεταιρισµούς έχουν
διαφορετικές προσεγγίσεις και βασίζονται σε διαφορετικές παραδόσεις,
σε γενικές γραµµές απηχούν τον ορισµό, τις αξίες και τις αρχές για τους
συνεταιρισµούς όπως διατυπώνονται στη «διακήρυξη της
συνεταιριστικής ταυτότητας» που εγκρίθηκε από τη ∆ιεθνή
Συνεταιριστική Ένωση (ICA) το 1995 και υιοθετήθηκε πρόσφατα µε
ψήφισµα των Ηνωµένων Εθνών18 και ενσωµατώθηκε πλήρως στη
σύσταση του ∆ΓΕ19. Συνεπώς, οι εθνικοί νοµοθέτες θα πρέπει να

17 Τελική έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου των ευρωπαίων εµπειρογνωµόνων εταιρικού
δικαίου για ένα σύγχρονο ρυθµιστικό πλαίσιο για το εταιρικό δίκαιο στην Ευρώπη (4
Νοεµβρίου 2002). Βλ.: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/
modern/index.htm

18 Βλέπε ψήφισµα των Η.Ε. 56/114 που εγκρίθηκε στην 88η συνεδρίαση ολοµέλειας της Γενικής
Συνέλευσης των Η.Ε. στις 19 ∆εκεµβρίου 2001 και την έκθεση του Γενικού Γραµµατέα αριθ.
2001/68 µε ηµεροµηνία 14 Μαΐου 2001.

19 Σύσταση 193 για την προώθηση των συνεταιρισµών που εκδόθηκε κατά την 90ή σύνοδο της
∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης Εργασίας στις 20 Ιουνίου 2002. Εκτός από τον ορισµό και τις βασικές
αξίες, η σύσταση περιέχει τις ακόλουθες αρχές: εθελοντική και ανοικτή συµµετοχή των
µελών, δηµοκρατικός έλεγχος από τα µέλη, οικονοµική συµµετοχή των µελών, αυτονοµία και
ανεξαρτησία του συνεταιρισµού, δικαιώµατα των µελών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και
την πληροφόρηση, το καθήκον της συνεργασίας των συνεταιρισµών και το ενδιαφέρον για την
κοινότητα (για την ηλεκτρονική διεύθυνση βλ. υποσηµείωση 7).

Ενέργεια 10. Η Επιτροπή καλωσορίζει τις πρωτοβουλίες εθνικών και
ευρωπαϊκών οργανώσεων για τη σύνταξη «υποδειγµατικών» νόµων
και δηλώνει πρόθυµη να συνδράµει στην εκπόνηση των
νοµοθετηµάτων.

SELIDOSH  22 06 06  16:01  ÂÏ ‰ 202



βασίζονται στον ορισµό, τις αξίες και τις αρχές για τους συνεταιρισµούς
όταν θεσπίζουν νέους νόµους που διέπουν τους συνεταιρισµούς. Στο
πλαίσιο αυτό, ωστόσο, ζητείται από τα κράτη µέλη να επιδεικνύουν
επαρκή ευελιξία ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους συνεταιρισµούς να
ανταγωνίζονται αποτελεσµατικά στις αγορές και µε ίσους όρους µε άλλες
µορφές επιχειρήσεων. Οι συνεταιρισµοί δεν χρειάζονται ευνοϊκή
µεταχείριση αλλά µια νοµοθεσία που θα διαµορφώνει ένα ισότιµο πεδίο
ανταγωνισµού, µε την έννοια ότι τους δίνεται η δυνατότητα να
λειτουργούν χωρίς τους περιορισµούς και τις υποχρεώσεις που
βασίζονται στους διάφορους στόχους της εθνικής πολιτικής και στους
οποίους ωστόσο δεν υπόκεινται οι άλλες µορφές εταιρειών µε τις οποίες
ανταγωνίζονται σε µια σύγχρονη οικονοµία της αγοράς. Η σωστά
διατυπωµένη νοµοθεσία µπορεί επίσης να βοηθήσει στην υπέρβαση
ορισµένων από τους περιορισµούς που είναι εγγενείς στη φύση των
συνεταιρισµών, όπως είναι η έλλειψη πρόσβασης σε κεφάλαια που
προέρχονται από επενδύσεις. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να επιτραπεί
στους συνεταιρισµούς να εκδίδουν µετοχές επενδυτών που απευθύνονται
σε µη χρήστες, οι οποίες είναι εµπορεύσιµες και τοκοφόρες, υπό τον όρο
ότι η συµµετοχή αυτού του είδους των µετόχων θα είναι περιορισµένη
ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η συνεταιριστική φύση
των εταιρειών αυτών. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να έχουν ως
οδηγό, κατά τη σύνταξη των εθνικών κανονισµών που διέπουν τους
συνεταιρισµούς, τον «ορισµό, τις αξίες και τις αρχές για τους
συνεταιρισµούς» της προαναφερθείσας σύστασης αλλά και να
επιδεικνύουν επαρκή ευελιξία ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες
ανάγκες των συνεταιρισµών (βλ. επίσης ενέργεια 9 και ενέργεια 10).

3.2.5. Αποφυγή της «πρόωρης» διάλυσης των επιτυχηµένων συνεταιρισµών·
αποτροπή της λεηλασίας των περιουσιακών στοιχείων ή των
«αποαµοιβαιοποιήσεων»

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι τα
περιουσιακά στοιχεία των συνεταιρισµών που διαλύονται ή αλλάζουν
µορφή διανέµονται σύµφωνα µε τη «διανοµή χωρίς συµφέρον», δηλαδή
είτε σε άλλους συνεταιρισµούς στους οποίους µπορεί να συµµετέχουν τα
µέλη, είτε σε συνεταιριστικές οργανώσεις που έχουν παρόµοιους ή
γενικού συµφέροντος στόχους. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν
δηµιουργηθεί συχνά κατά τη διάρκεια πολλών γενεών, παραµένουν υπό
συλλογική ιδιοκτησία και είναι «κλειδωµένα» στους στόχους αυτών των
συνεταιρισµών. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυνατό να υπάρχει πρόβλεψη
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για διανοµή των περιουσιακών στοιχείων ενός υπό διάλυση συνεται-
ρισµού στα µέλη του, σε σαφώς καθορισµένες περιπτώσεις. Ενθαρρύ-
νονται τα κράτη µέλη να παρέχουν επαρκή προστασία για τα περιουσιακά
στοιχεία των συνεταιρισµών εξασφαλίζοντας ότι, σε περίπτωση προτεινό-
µενων εξαγορών και κατά συνέπεια µετατροπής ενός συνεταιρισµού σε
ανώνυµη εταιρεία, γίνονται σεβαστές οι επιθυµίες των µελών και οι στό-
χοι του συνεταιρισµού (βλ. ενέργεια 9 και ενέργεια 10).

3.2.6. Η φορολογική µεταχείριση και άλλα «οφέλη»

Ορισµένα κράτη µέλη (όπως το Βέλγιο, η Ιταλία και η Πορτογαλία) θεω-
ρούν ότι οι περιορισµοί που είναι εγγενείς της ιδιαίτερης φύσης του συν-
εταιριστικού κεφαλαίου αξίζουν ειδικής φορολογικής µεταχείρισης. Για
παράδειγµα, το γεγονός ότι οι µετοχές των συνεταιρισµών δεν είναι ει-
σηγµένες στα χρηµατιστήρια αξιών και, εποµένως, δεν είναι ευρέως δια-
θέσιµες για αγορά, έχει ως αποτέλεσµα να είναι σχεδόν αδύνατη η πραγ-
µατοποίηση κερδών κεφαλαίου· το γεγονός ότι οι µετοχές εξοφλούνται
στο άρτιο της αξίας τους (δεν έχουν κερδοσκοπική αξία) και η απόδοσή
τους (µέρισµα) είναι κατά κανόνα περιορισµένη, µπορεί να αποθαρρύνει
την εγγραφή νέων µελών. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι οι
συνεταιρισµοί υπόκεινται συχνά σε αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά την
απόδοση σε αποθεµατικά. Η ειδική φορολογική µεταχείριση µπορεί να
είναι ευπρόσδεκτη αλλά, σε όλες τις πτυχές της κανονιστικής νοµοθεσίας
για τους συνεταιρισµούς, θα πρέπει να τηρείται η αρχή σύµφωνα µε την
οποία τυχόν προστασία ή προνόµια που χορηγούνται σε ένα είδος επι-
χειρησιακής οντότητας θα πρέπει να είναι ανάλογα µε τυχόν νοµικούς πε-
ριορισµούς, την κοινωνική προστιθέµενη αξία ή περιορισµούς εγγενείς
αυτού του είδους δραστηριότητας και δεν θα πρέπει συνεπώς να οδηγούν
σε αθέµιτο ανταγωνισµό. Επιπροσθέτως, τυχόν άλλα χορηγούµενα
«πλεονεκτήµατα» δεν θα πρέπει να επιτρέπουν την ανεπιθύµητη χρήση
της συνεταιριστικής µορφής από µη καλόπιστους συνεταιρισµούς, ως µέ-
σου για την αποφυγή των σχετικών απαιτήσεων κοινοποίησης και εταιρι-
κής διακυβέρνησης. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη, όταν σχεδιάζουν
την κατάλληλη και αναλογική φορολογική µεταχείριση για το µετοχικό
κεφάλαιο και τα αποθεµατικά των συνεταιρισµών, να λαµβάνουν υπόψη
τους ότι τέτοιου είδους διατάξεις δεν πρέπει να δηµιουργούν καταστάσεις
που δεν ευνοούν τον ανταγωνισµό (βλ. επίσης ενέργεια 9 και ενέργεια
10.)
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3.2.7. Κανόνες περί ανταγωνισµού που εφαρµόζονται στους συνεταιρισµούς 

Η διαδικασία διαβούλευσης για τους συνεταιρισµούς αποκάλυψε ότι
υπάρχει κάποια σύγχυση και ανησυχία όσον αφορά την εφαρµογή των
κανόνων περί ανταγωνισµού στους συνεταιρισµούς. 

Οι συνεταιρισµοί που ασκούν οικονοµικές δραστηριότητες θεωρούνται
“επιχειρήσεις” κατά την έννοια των άρθρων 81, 82 και 86 έως 88 της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εποµένως,
υπόκεινται πλήρως στους ευρωπαϊκούς κανόνες περί ανταγωνισµού και
κρατικών ενισχύσεων, καθώς και επίσης στις διάφορες εξαιρέσεις,
κατώτατα όρια και κανόνες de minimis. ∆εν υπάρχουν λόγοι ειδικής
µεταχείρισης των συνεταιρισµών στους γενικούς κανόνες περί
ανταγωνισµού, αν και ορισµένες πτυχές της νοµικής µορφής και της
δοµής τους θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά περίπτωση, όπως
έχουν αποδείξει προηγούµενες αποφάσεις και δικαστικές αποφάσεις.

Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν συνεταιρισµούς νοµικών
προσώπων (και όχι φυσικών προσώπων). Ένας τέτοιος συνεταιρισµός
είναι τόσο ένωση επιχειρήσεων, όσο και επιχείρηση αφ’ εαυτής (όταν
ασκεί οικονοµική δραστηριότητα). Εποµένως, τόσο ο συνεταιρισµός όσο
και τα µέλη του υπόκεινται στους κανόνες περί ανταγωνισµού. Επιπλέον,
οι κανόνες περί ανταγωνισµού εφαρµόζονται όχι µόνο στις συµφωνίες
µεταξύ επιχειρήσεων (π.χ.: τη δηµιουργία ενός συνεταιρισµού και το
ιδρυτικό καταστατικό του), αλλά και στις αποφάσεις που λαµβάνονται
από τα εσωτερικά όργανα του συνεταιρισµού. Εποµένως, αν και η
οργάνωση ως συνεταιρισµός δεν είναι απαραίτητο να έρχεται σε αντίθεση
µε το άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ, η µεταγενέστερη συµπεριφορά του ή
οι κανόνες του ενδέχεται να θεωρηθούν περιοριστικοί για τον
ανταγωνισµό. Η Επιτροπή καλεί τις οργανώσεις των ενδιαφερόµενων
µερών και τις υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν
ευρύτατη διάδοση των κανόνων περί ανταγωνισµού που αφορούν τους
συνεταιρισµούς στην Ευρώπη.

3.3. Επανεξέταση του κανονισµού

Το άρθρο 79 του κανονισµού της ΕΣΕ προβλέπει ότι: «Πέντε έτη το
αργότερο µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού η Επιτροπή
υποβάλει στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά µε
την εφαρµογή του κανονισµού και, ενδεχοµένως, προτάσεις τροποποιή-

SELIDOSH  22 06 06  16:01  ÂÏ ‰ 205



206 ● ΣYNEPΓATIΣMOΣ 1909 - 2006 (Συνοπτική Θεώρηση)

σεων». Στο άρθρο αυτό καθορίζονται ορισµένα από τα ζητήµατα που
πρέπει να εξετάζει η έκθεση (εγκατάσταση της κεντρικής διοίκησης και
καταστατική έδρα, αποσυγχώνευση µιας ΕΣΕ, ένδικα µέσα σε περίπτωση
απάτης κ.τ.λ.). 

Επιπλέον, η οµάδα υψηλού επιπέδου εµπειρογνωµόνων για το ευρωπαϊκό
εταιρικό δίκαιο20 δήλωσε ότι «υπάρχουν σηµαντικά ζητήµατα που χρειά-
ζονται ανάλυση όσον αφορά τη µελλοντική εφαρµογή του κανονισµού
της ΕΣΕ … Θα είναι ενδιαφέρον να δούµε µε ποιον τρόπο σχετίζεται η
ΕΣΕ µε τις εθνικές µορφές συνεταιρισµών. Θα χρησιµοποιηθεί πράγµατι
η ΕΣΕ για διακρατικές αναδιαρθρώσεις και επιχειρήσεις; εάν ναι, αυτό
µπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των συνεταιρισµών».

Σε µια προσπάθεια σύνθεσης των ανωτέρω συστάσεων θα µπορούσαµε
να πούµε ότι το σηµαντικότερο στοιχείο που πρέπει να αξιολογηθεί είναι
η ελευθερία που έχει δοθεί στα κράτη µέλη να ρυθµίζουν κανονιστικά µια
σειρά ζητηµάτων ανάλογα µε τις εθνικές παραδόσεις. Επειδή αναµένεται
ότι ο κανονισµός θα έχει ως αποτέλεσµα µια έµµεση και σταδιακή
εναρµόνιση, καθώς γίνεται σηµείο αναφοράς για µελλοντική νοµοθεσία,
ιδίως στις νέες και υποψήφιες χώρες, (βλ. επίσης σηµείο 3.2.1. της
ανακοίνωσης), η Επιτροπή πιστεύει ότι ακόµα µεγαλύτερη σηµασία έχει
να αποκτήσει ο κανονισµός στο µέλλον απλούστερους και ισχυρότερους
κανόνες και να ελαχιστοποιηθούν οι αναφορές στους εθνικούς νόµους.

4. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ

Χάρη στα πολλαπλά οφέλη που έχουν οι συνεταιρισµοί για την
ευρωπαϊκή οικονοµία, αποτελούν θεµελιώδη συνιστώσα για την επίτευξη

20 Έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου ό.α. Κεφάλαιο VIII «Συνεταιρισµοί και άλλες µορφές
επιχειρήσεων», σ.121.

Ενέργεια 11. Στο πλαίσιο των εργασιών επανεξέτασης η Επιτροπή θα
δώσει ιδιαίτερη σηµασία σε ενδεχόµενη απλοποίηση του κανονισµού
προτείνοντας τη θέσπιση κοινών για όλη την Ευρώπη κανόνων, όπου
αυτό είναι δυνατό.
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των στόχων της Λισσαβόνας· οι συνεταιρισµοί είναι ένα εξαιρετικό
παράδειγµα εταιρικής µορφής που µπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα
επιχειρηµατικούς και κοινωνικούς στόχους µε τρόπο αλληλοενισχυτικό.
Εκτός από τον τοµέα της πολιτικής για τις επιχειρήσεις, οι συνεταιρισµοί
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην αγροτική οικονοµία, στην
ανάπτυξη των περιφερειών µε οικονοµικές δυσκολίες, ενώ η δοµή τους
είναι ιδανική για την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής
συνοχής. Η προώθηση της ευρύτερης διάδοσης του ρόλου και του
δυναµικού των συνεταιρισµών είναι, συνεπώς, σηµαντική όχι µόνο όσον
αφορά τα άµεσα οφέλη για τους ίδιους τους συνεταιρισµούς, αλλά και
λόγω της σχέσης µε σηµαντικούς στόχους και πολιτικές, όπως εξηγείται
στις επόµενες παραγράφους. Υπάρχει συνεπώς σαφής ανάγκη να
καταβληθούν προσπάθειες σε κοινοτικό επίπεδο για να εξασφαλιστεί ότι
ο ρόλος των συνεταιρισµών λαµβάνεται πλήρως υπόψη σε όλα τα σχετικά
κοινοτικά προγράµµατα.

4.1. Γεωργική πολιτική και διεύρυνση

Οι συνεταιρισµοί είχαν και εξακολουθούν να έχουν πολύ σηµαντικό ρόλο
στον τοµέα της γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρέχεται ήδη
υποστήριξη µέσω αναπτυξιακών µέτρων για την ύπαιθρο που χρηµα-
τοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ για την ίδρυση οργανώσεων που παρέχουν
διάφορες υπηρεσίες στους αγρότες σε συλλογική βάση (π.χ. οµίλους
µηχανηµάτων, υπηρεσίες βοήθειας και διαχείρισης αγροκτηµάτων). Οι
συνεταιρισµοί είναι ιδιαίτερα κατάλληλο µέσο για τέτοιες υπηρεσίες και
είναι επιλέξιµοι για τα µέτρα αυτά. 

Στα νέα κράτη µέλη οι αρνητικές συνδηλώσεις του όρου «συνεταιρισµός»
είναι πρόβληµα για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου συνεταιρισµού. Στο
συλλογικό ασυνείδητο ο όρος συνδέεται ακόµα κυρίως µε την έλλειψη
ελευθερίας στον αγροτικό τοµέα, λόγω των κεντρικών κανονισµών. Σε
όλες τις προσχωρούσες χώρες έχουν γίνει ιδιωτικοποιήσεις της γης και
έχουν δηµιουργηθεί χιλιάδες µικρές και µεσαίες εκµεταλλεύσεις και
επιχειρήσεις µεταποίησης. Ο κατακερµατισµός αυτός δεν επιτρέπει στις
επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τα οφέλη των οικονοµιών κλίµακας,
ενώ οι µικρές επιχειρήσεις δεν έχουν το αναγκαίο κεφάλαιο για να
επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες ώστε να µπορούν να ικανοποιούν τους
πρόσφατα εισαχθέντες αυστηρότερους κτηνιατρικούς και φυτοϋγειονοµι-
κούς κανόνες. Η έλλειψη κεφαλαίων και σωστής νοµοθεσίας ή η ύπαρξη
αλληλοσυγκρουόµενων νόµων αποτελούν ακόµα πρόβληµα για πολλές
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γεωργικές επιχειρήσεις και εταιρείες τροφίµων. Η δηµιουργία συν-
εταιρισµών από µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις που δραστηριο-
ποιούνται στον ίδιο ή σε συναφείς τοµείς µπορεί να τους δώσει τη δυ-
νατότητα να πετύχουν την απαιτούµενη κριτική µάζα για µεγαλύτερα
επενδυτικά σχέδια ενώ ταυτόχρονα θα παρέχονται στις τράπεζες και
στους επενδυτές οι κατάλληλες εγγυήσεις. Τα προγράµµατα PHARE και
ISPA της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκόλυναν, σε κάποιο βαθµό, την
πρόσβαση σε κεφάλαια, ενώ, σε αναγνώριση της σηµασίας των συλ-
λογικών προσεγγίσεων, τόσο το προενταξιακό µέσο SAPARD όσο και η
συνθήκη προσχώρησης, προβλέπουν ειδικές ενισχύσεις για οµάδες παρα-
γωγών του αγροτικού τοµέα, που µπορούν να έχουν τη µορφή συνεται-
ρισµών.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η µορφή των αγροτικών συνεταιρισµών µπορεί
να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη του αγροτικού το-
µέα στις νέες χώρες. Εκτός από τη θέσπιση νοµοθεσίας προς την κα-
τεύθυνση αυτή, η Επιτροπή µπορεί να συνεξετάσει µαζί µε τα νέα κράτη
µέλη και άλλους παράγοντες επιτυχίας, όπως είναι: οι στέρεες συν-
εταιριστικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες, η χρηστή διαχείριση, η
συνεργασία µεταξύ συνεταιρισµών και, πάνω από όλα, η εµπλοκή των
νέων στην ανάπτυξη και τη διαχείριση συνεταιρισµών. Επιπλέον, θα µπο-
ρούσε να επιδιωχθεί η σύνδεση των πολιτικών για την ενίσχυση του εισο-
δήµατος µε την κατάρτιση και την ανάπτυξη της θεσµικής ικανότητας.
Μια νέα γενιά αγροτών µε υψηλή ειδίκευση θα σήµαινε ουσιαστική
προθυµία για καινοτοµία ή για ανάληψη κινδύνων είτε µέσα από
αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις είτε µέσα από την διαφοροποίηση
των γεωργικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, προβληµατισµό προκαλεί το γεγονός ότι ο τοµέας της παροχής
υπηρεσιών δεν είναι καθόλου ανεπτυγµένος στις αγροτικές περιοχές των
νέων κρατών µελών. Η προώθηση συνεταιρισµών στον τοµέα πωλή-
σεων/αγορών µπορεί να καλύψει το κενό αυτό ενώ νέες ευκαιρίες παρέ-
χονται σε συνεταιρισµούς στον τοµέα της παροχής µη γεωργικών υπη-
ρεσιών, που στο παρελθόν παρείχε η κυβέρνηση, όπως ο τοµέας των
υπηρεσιών υγείας, της µέριµνας για τα παιδιά και τους ηλικιωµένους και
των «κοινωνικών συνεταιρισµών» µε ποικίλους στόχους κοινοτικού ενδι-
αφέροντος.
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4.2. Αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη

Οι συνεταιρισµοί, ως οργανώσεις βασισµένες στα µέλη τους, έχουν τις
ρίζες τους στις τοπικές κοινότητες· συµβάλλουν στη διατήρηση των
τοπικών θέσεων απασχόλησης και στην παροχή τοπικών υπηρεσιών σε
ένα πλαίσιο οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. Οι χρήστες των υπηρεσιών
ενός συνεταιρισµού, είτε είναι παραγωγοί, καταναλωτές ή εργαζόµενοι,
τείνουν να είναι σταθεροί από γεωγραφική άποψη. Αυτές οι ισχυρές
τοπικές ρίζες µπορούν να είναι αποτελεσµατικό αντικίνητρο για την
ερήµωση των αγροτικών περιοχών και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των
φτωχότερων περιφερειών και τόπων. Καλούνται τα κράτη µέλη να
λάβουν σοβαρά υπόψη τον ευεργετικό ρόλο των τοπικών συνεταιρισµών
για τις περιφέρειες, τις αποµακρυσµένες περιοχές και τις φτωχές αστικές
περιοχές, κατά το σχεδιασµό µιας υποστηρικτικής πολιτικής για τις
περιοχές που µειονεκτούν οικονοµικά.

4.3. ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας από τους συνεταιρισµούς του τοµέα της
«κοινωνικής οικονοµίας»

Οι επιδόσεις ενός συνεταιρισµού δεν µετρώνται µε βάση το επίπεδο
απόδοσης των επενδυµένων κεφαλαίων αλλά µε βάση τις υπηρεσίες που
παρέχει στα µέλη του. Η ικανότητα των συνεταιρισµών να λειτουργούν
ακόµη και όταν βρίσκονται στο νεκρό σηµείο ή βάσει του κόστους πλέον

21 Απόφαση αριθ. 2002/177/EΚ του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά µε
κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές των κρατών µελών για την απασχόληση το 2002.
ΕΕL 60, της 1-3-2002, σ. 60. Στην κατευθυντήρια γραµµή 11 της ευρωπαϊκής στρατηγικής για
την απασχόληση (2002) δηλώνεται ότι «τα κράτη µέλη προωθούν µέτρα για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικής ανάπτυξης και της ικανότητας της κοινωνικής οικονοµίας για τη δηµιουργία
περισσότερων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ποιότητάς τους, ειδικότερα την παροχή
αγαθών και υπηρεσιών σχετιζοµένων µε τις ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόµη από
την αγορά, και εξετάζουν τα τυχόν εµπόδια που αντιµετωπίζουν τα µέτρα αυτά, µε στόχο τη
µείωσή τους».

Ενέργεια 12. Η Επιτροπή, πέρα από τις ενέργειες 1 και 2, θα επιδιώξει
να εξασφαλίσει ότι η ιδιαίτερη συµβολή των συνεταιρισµών στην
αγροτική ανάπτυξη στα νέα κράτη µέλη θα αξιοποιηθεί περαιτέρω
µέσα από τα συναφή κοινοτικά προγράµµατα.
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ορισµένο κέρδος επιτρέπει σε πολλούς από αυτούς να δηµιουργούνται και
να διοικούνται από άτοµα που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση στην
αγορά εργασίας. Μπορούν, συνεπώς, να εντάσσουν αποτελεσµατικά στην
εργασία και στην κοινωνία αποκλεισµένες οµάδες του πληθυσµού,
δίνοντάς τους επίσης επιχειρηµατική εµπειρία και διαχειριστικές ευθύνες.
Παρέχοντας επιχειρηµατικές λύσεις για την ικανοποίηση ανεκπλήρωτων
οικονοµικών και κοινωνικών αναγκών, ιδίως εκεί όπου υπάρχει έλλειψη
της δηµόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οι συνεταιρισµοί µπορούν να
δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας και να ενθαρρύνουν τη βιώσιµη και
βασισµένη στην αλληλεγγύη ανάπτυξη χωρίς την επιδίωξη καθαρού
κέρδους προς διανοµή στα µέλη τους (κοινωνική οικονοµία)· µε τον
τρόπο αυτό συµβάλλουν στην ευελιξία των αγορών εργασίας. Οι
συνεταιρισµοί θεωρούνται, συνεπώς, συχνά κοµµάτι της «κοινωνικής
οικονοµίας» µαζί µε άλλες µορφές λαϊκών επιχειρήσεων, όπως είναι οι
αµοιβαίες εταιρείες, οι ενώσεις και τα ιδρύµατα. Πολλές δηµόσιες αρχές
έχουν διαπιστώσει ότι οι συνεταιρισµοί στον τοµέα της «κοινωνικής
οικονοµίας» συνιστούν αποτελεσµατικό τρόπο για την προώθηση µιας
ισόρροπης και βασισµένης στην αλληλεγγύη οικονοµικής µεγέθυνσης21.
Η Επιτροπή θα επιδιώξει, στο πλαίσιο της ενέργειας 7, να εξασφαλίσει ότι
θα συνεχίσει να αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη συµβολή των συνεταιρισµών
στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και ότι αυτή θα αξιοποιηθεί περαιτέρω
µέσα από τις σχετικές κοινοτικές πολιτικές και τα προγράµµατα, όπως
είναι το πρόγραµµα EQUAL, το οποίο στηρίζει διάφορα σχέδια για
συνεταιρισµούς της «κοινωνικής οικονοµίας» στον άξονα
«επιχειρηµατικότητα».

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι συνεταιρισµοί έχουν µια ισχυρή παράδοση που χρονολογείται από τη
βιοµηχανική επανάσταση· δεν θα πρέπει ωστόσο να θεωρηθούν

κατάλοιπο του 19ου αιώνα. Σήµερα, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η
µεγάλη ποικιλία των µορφών επιχείρησης στην ΕΕ είναι ένα σηµαντικό
στοιχείο για την οικονοµία της ΕΕ. Πρόκειται για σύγχρονες και
δυναµικές επιχειρήσεις µε µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Οι
συνεταιρισµοί αντιστοιχούν στο 83% της ολλανδικής αγροτικής
παραγωγής, στο 50% και στο 37% των γαλλικών και κυπριακών
τραπεζικών υπηρεσιών αντίστοιχα, στο 35% του φινλανδικού λιανικού
εµπορίου τροφίµων, στο 21% της υγειονοµικής περίθαλψης στην Ισπανία
και στο 60% της δασοκοµίας στη Σουηδία. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει,
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συνεπώς, την αποτελεσµατική προώθηση και ανάπτυξη της
συνεταιριστικής επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις υποψήφιες
χώρες. Ωστόσο, η ανάπτυξη της συνεταιριστικής επιχείρησης
εξακολουθεί να εµπίπτει σε πολύ µεγάλο βαθµό στη σφαίρα
αρµοδιότητας των κρατών µελών. Για την επίτευξη των στόχων που
περιγράφονται στο παρόν έγγραφο θα απαιτηθεί συνεπώς και η ενεργός
συµµετοχή των κρατών µελών και των υποψήφιων χωρών.

Οι ενέργειες που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση καλύπτουν
την περίοδο 2004-2008. Στο τέλος αυτής της περιόδου θα αξιολογηθεί η
πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε σχέση µε τους στόχους της παρούσας
ανακοίνωσης σε στενή συνεργασία µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Βάσει
της αξιολόγησης αυτής θα ληφθεί απόφαση για τις κατάλληλες
πρωτοβουλίες στο µέλλον.
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