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Στο σχέδιο vOuov "Αστικοί σονέταloiouoI". ενω νσμικο ποοοωπα (δημοσίου ό ιδιωτ.κοΰ cmatci; _τοοούν να γίνου··, 

μέλη uovc αν το ποοδλεηε . τσ καταστατικό του ουνεταιρισα&υ. Ρυθμί
Οσος τη Βουλή των Ελλήνων

ζονται τα σχετικά uc την είσοδο κα. την έξοδο συνεταίρων σύμφωνα 

με την αρχή της ελεύθερης συμμέτοχης μσ· ταυτόχρονη ο μυς αναγνώριση 

της αναγκης να υπάρχει κάποιο ευχέρεια επιλογής των μελών από τη 

γενική ουνελευση, με δάση αντικειμενικό χοιτηοια. Ρυθμίζονται.

i.- Βαοικί ηοοΰηό&εστ, και χυοιοζ μοχλος tic τη δη.μοκοατική ava>£wnor
επίσης τα σχετικά με τη συνεταιοιστιχή υεοίδα και τη μεταδίδασπ της.

της ελλ.ηνικής oixovouiac είναι n avaniutn ενός γνήσιου και fcuvaukoi
ελεύθερα οε άλλο ουνεταίοσ και με συγκατάθεση του διοικητικού συυ-

ouvcT&iOiOTiKOu κινήματος σε πανελλήνια κλίμακα.
δουλιου οε τοίχο. Ιδιαίτερης σηυασίας είναι η διάταξη, που· πεοιοσ.-

-i. Απαραίτητη γι αυτή την ανάπτυξη και τον ταυτόχρονο εκδτ-.μοκοατ ισμο ζρι οι κάθε ηεοίπτυσπ τον αοι&μό των συνεταιρικών μερίδων που μπορεί

του συνεταιριστικού κινήματος είναι η μετασσύ&μιση του υπαογοντος νομο
να αποκτήσει κάθε συνέταιρος. Κα&οοίζοντα. τα δικαιώματα και οι

θετικού πλαισίου και ιδιαίχεοα του »ασΤ«ου νόμου 602 του 1914 που ύστερο
υποχρεωθείς των συνέταιρων, καθώς και η ευθύνη τους απέναντι σε

υάλιοτα απο τις μεταγενέστερες-τοοποποιήοεις του 6ε στάθηκε το κατάλληλο
τρίτους, περιορισμένη ή απεριόριστη, -ανάλογα με το καταστατικό του

.. Co.tbvo γιο τη σταδιοδρομία του θεσμού. .“.ποθεί c vouoc αυτός vc είτε οο. - > ■.»··· ...
ουνεταιο ισμού.

σμένες ©ιλελεύθεοες 6ιατ^έεις, ^vueuv^tc το πνεύμα της εποχής του, 6εν

περιείχε όιως καμμιά Βασική' ποόβλεα·τΓ γ*απ?τΓζν ενίσχυση τον συνεταιο.ονυν Κ γενική συνέλευση των μελών του συνεταιοισμού οοίζεται στα

γιο να γίνουν όργανο αναυάοψοση: της Οικονομίας. Έχοι το ουνεταιοιστικέ άρθρα 5 και 6 ως το ανώτατο Οργανο του συνεταιρισμού με όαση την

κίνημα 6ε μηόοεοε να αναπτυχθεί όχι ucvq„cξαιτίας των γενικόν πολιτικόν αρχή της ιοότητας , του ηεοιοοισμου της αντιπροσώπευσης και u>uc. κά

κοινωνικόν και οικονομικών εξελίξεων-, ίιΣλλί και για λόγους εγγενείς. της απαρτίας και της πλειοΦηωίας. Για την ανάδειξη μελών του

Ε ανάγκη της μεταρρύθμισης είχε μεταπολεμικά επανειλημμένα επίσημον-
διοικητικού συμβουλίου υιοθετείται ανάλογο σύστημα με εκείνο που

θε ί από τις ηιό 6ια*ροοετικές πολιτικά κατευθύνσεις. Αν όυως για τους
θεσπίσθηκε και για τους αγοοτ ικούς συνεταιρισμούς.

αγροτικούς συνεταιρισυούς τελικά θεσμοθετήθηκε ο ν. 1541/85, για τους Θεσπίζονται απλές διαδικασίες και οοίζεται σειρά θεμάτων απο

.συνεταιοισμούς γενικά όιάωοοες προσπάθειες 6εν ξεπέοασαν το όοια του κλειστικής αρμοδιότητας της γενικής συνέλευσης.

σχεόίου, με εξαίρεση αποσπασματικές ρυθμίσεις οοισαένων θεμάτων.
Τα άλλα δύο όογανα του συνεταιρισμού, το διοικητικό και

2. Το ποοκείιιενο σχέδιο νόμου για τους συνεταιρισμούς στοχεύει εποπτικό συμβούλιο, ρυθμίζονται στα άοθοα 7 και 8. Το διοι

στην υλοποίηση της αλλαγής του γενικού θεσμικού πλαισίου του συνεταιρι κητικό συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε τουλάχιστο μέλη, εκ

στικού κινήματος με κατάργηση του ν. 602/14 και κάθε σχετικής προηγού
προσωπεί και διοικεί το συνεταιρισμό κάτω από την εποτιτεία

μενης όιάταξπς, με εξαίρεση το ν. 1541/Β5.
και τον έλεγχο του εποπτικού συμβουλίου. Στο διοικητικό συμ

Βασικές αρχές του προτεινόμενομ νομοσχεδίου είναι:
βούλιο εξασφαλίζεται η συμμετοχή των εργαζομένων στο συνε

a) η ελευθερία σύστασης και λειτουογίας'του συνεταιρισμού, η ταιρισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν μπο

ελευθερία συμμετοχής ο'αυτόν, η δημοκοατιχή του διοίκηση και η
ρούν να γίνουν και μέλη του συνεταιρισμού εφόσον συγκεντρώνουν

αποδέσμευση από τη διοικητική γραοειοκοατ ία.
τις σχετικές προϋποθέσεις.

δ) η σύνδεση του συνεταιοιστικού κινήματος με το εργατικό και
Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από τρία τουλάχιστον

το καταναλωτικό, καθώς και με την τοπική αυτοδιοίκηση και η οογα-

νωσή του σε πεοιοσότεοους δα&μούς με δημοκρατική δάση.
εκλεγόμενα μέλη. Ιε συνεταιοισμούς με λιγότεοα από 25 μέλη

γ) η διεύθυνση των σκοπών και δυνατοτήτων των συνεταιοισμών
δεν είναι υποχρεωτική η εκλογή εποπτικού συμβουλίου. Το ολι

για την εξέλιξή τους σε δασικά κύτταρα της οικονομικής και κοι
γάριθμο των συνεταίρων και η κατά τεκμήοιο στενότερη μεταξύ

νωνικής ανάπτυξης. τους συνεργασία, όπως και η δυνατότητα καθενός για έλεγχο.

δ) η ενίσχυση της θέσης των συνεταιοισμών με τον κεριοοισμό
επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χωοίς την ανάγκη

των διατυπώσεων, ακυροτήτων, κ.α. ύπαρξης εποπτικού συμβουλίου.

Ειδικές ρυθμίσεις προδλέπονται ποοκειμένου για καταναλωτικούς Βιβλία, ισολογιοτμός, διάθεση κερδών, ρυθμίζονται κατά τρόπο

συνεταιρισμούς παίονοντας υπόώη την ιδιαίτερη προβληματική που απλό στο άοθοο 9 το ίδιο η διάλυση, η εκκαθάριση, η αναβίωση.

π&οουοιάξει η ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος στον χύοο η συγχώνευση (άοθοο 10) καθώς και η αδυναμία πληρωμών και η

των καταναλωτών. πτώχευση συνεταιρισμού (άοθοο 11).

II. Το νομοσχέδιο συγκροτείται από 16 άρθρα.
Γτο άρθρο 12 ακολουθεί η οοιζόντια και η κάθετη οοτάνωση

Το ποώτσ άρθρο αναοέοεται στην έννοια και σύσταση του owe τα ι — του συνεταιριστικού κινήματος σε τοπική και εθνική κλίμακο

ρισμού. Εδώ πεοιέχεται μία όχι εξαντλητική διάκριση των χστηγοοιών
και ειδικότερα ποοβλέπεται:

των συνεταιρισμών, καθώς και μία επίσης ενδεικτική αναοοοο των δρα

στηριοτήτων τους. Για τη σύσταση συνεταιρισμού απαιτείται έγγοαση α). σε επίπεδο νομού η δημιουργία ένωσης συνεταιοισμών από

συμαωνία δεκαπέντε τουλάχιστον προσώπων, που πεοιέχει το καταστα
πέντε τουλάχιστο συνεταιοισμούς.

τικό και καταχώοηση στο μητρώο συνεταιρισμών του εισηνοδικεΐου,

της έδοας του συνεταιρισμού. Καθοοίζονται τα απαραίτητα στοιχεία
β) σε εθνικό επίπεδο η δημιουργία ομοσπονδιών των κλαδικών

του καταστατικού, που την έλλειώή τους ελέγχει ο ειρηνοδίκης και συνεταιρισμών όλης της χώρας και

οοίζεται πως η ποοδολή ακυοότητας σχετική με τη σύσταση επιτρέπε γ) σε εθνικό επίπεδο η δημιουργία συνομοσπονδίας από

ται μόνο με αγωγή που ασκείται μέσα σε τρεις μήνες από την κατα
ομοσπονδίες των κλαδικών συνεταιρισμών με συμμετοχή των

χώοηση .
ενώσεων συνεταιρισμών όλης της χώρας.

Γιο 0o5oc 2. 2 «οι 4 διαγράφονται οι οχέσέις συνεταιρισμού κο

μελών. Κέλη του συνεταιρισμοί μπορούν και'αρχήν να γίνουν μόνο Γτο άρθρο 13 ποοβλέπεται η μέριμνα της πολιτείας για την

Φυοικά πρόσωπα. π ου έχουν ουμη.ληοώσε ι το 16 έτος της ηλικίας τους. ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος.



Λ___

Για τττν ανάπτυξη xq. επσπτεία των συνεταιοισυών ποοδλέ- 

-πεται η ίδρυση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονουίας υπηρεσίας 

συνεταιρισυών καθώς και συιιδουλίου συνεταιρισμών uc γνωαο- 

δοτικές και συυάουλευτικές αρμοδιότητες.

Προδλέπεται ακόυα στο άρθρο 14 η ίδρυση μητρώου συνεται

ρισμών σε κάθε ειοπνοδιχε ίο με δημόσια πίστη των χαταχωρήσε- 

ών του, πράγμα που θα ευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές με 

τους συνεταιοισιιοϋς και το νομοσχέδιο κλείνει ιιε τις ποινι

κές διατάξεις του άρθρου 15 και τις μεταδοτικές και τελικές 

διατάξεις των άρθρων 16 και 17.

Γ'αυτές ποοδλέπεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα μετατοοπής 

κάθε τύπου Εταιοείας σε συνεταοισυό, η ποοθεσμία ποοσαομογτϊς - 

στο νέο νσυοθειικό καθεστώς των συνεταιρισυών που λειτουργούν 

ήδη σήμερα κ.α.

Η ώήφίση του νομοσχεδίου αυτού θα δώσει τη δυνατότητα στο 

νέο ελληνικό συνεταιριστικό κίνημα να αναπτυχθεί σωστά πάνω σε 

στέρεο δηυοκοατικό νουοθετικό πλαίσιο και να αγκαλιάσει πλα

τύτερα στρώματα του ελληνικού λαού για μιά ισόροοπη και απο

κεντρωμένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας υας.

Αθήνα, Αοαμου 1986
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