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Πρός τήν Πολιτική Επιτροπή
*Ύστερα από την αφάνταστη καταστροφή που άφίνει σε δίη τη 

Χώρα τό πέρασμα του βάρβαρου καταχτητή γίνεται σ' δλα τά λαϊκά 
στρώματα γενική ή αντίληψη δτι οι Συνεταιρισαοι ϋ'ά άποτελέσουν 
ένα από τους κυρίους παράγοντες γιά τήν ανασυγκρότηση τής λαϊκής 
οικονομίας και τή δημιουργία τής καινούριας κοινωνικής ζωής του 
τόπου. Σήμερα όλη ή ύπαιθρος είναι ρημαγμένη και ερειπωμένη. 
Πολλά χωριά είναι καμμένα και οι αγροτικοί πληθυσμοί έχιός από 
τήν προσπάθεια γιά τήν οίκονοαική τους αποκατάσταση έχουν ανάγκη 
καί άμεσης περίθαλψης.'

*Ο εργατικός καί υπαλληλικός κόσμος στίς πόλεις είναι αφανι
σμένος από τήν πείνα καί τις πολύχρονες στερήσεις, τίς εχιελέσεις 
του επιδρομέα καί τά κακουργήματα των ντόπιων οργάνων του. Οι 
έπαγγελματίες, οι επιστήμονες, οί μικροεισοδ η ματιές είναι επίσης οι
κονομικά κατεστραμμένοι. *Η οικονομική καί κοινωνική αυτή εξίσω
ση καί τό ρίξιμο στή δυστυχία του μεγαλυτέρου μέρους σχεδόν τής 
ό/.ότητας του Ελληνικού πληθυσμού είναι φυσικό νά σηκώνει τό 
αίσθημα τής αλληλοβοήθειας καί τής αλληλεγγύης καί νά ζητά στήν 
ένωση τής δύναμης όλων των αδυνάτων καί στή συνεργασία τους 
κάτω από όλες τίς μορφές, επαγγελματική, οικονομικής κοινωνική, 
το μέσο γιά τή βελτίωση τής θέσης τους.

"Ετσι εξηγείται εύκολα καί τό τελευταίο ξάπλωμα των Συνεται
ρισμών στήν Αθήνα καί σε όλες τίς πόλεις τής κατεχόμενης * Ελλάδας, 
γιά νά διεκδικήσουν από τον καταχτητή καί τίς εγκάθετες του Κυβερ
νήσεις τρόφιμα γιά τήν επιβίωση τού Λαού. Σ ' αυτό οφείλεται καί 6 
οργασμός γιά τήν άνασυγκρότηση των παλιών γεωργικών~~Συνεται- 
ρισμών στήν ύπαιθρο καί τή δημι .νργία καινούριων πού έγιναν τά 
κέντρα τής αντίστασης στή συγκέντρωση τών προϊόντων από τον επι
δρομέα καί τής ανταλλαγής τών προϊόντων γιά τήν αλληλοσυμπλήρωση 
τών αναγκών τών αγροτικών πληθυσμών. Μέσα σ' αυτή τήν καινού
ρια άνθηση τού συνεταιριστικού κινήματος βλέπει κανένας καί τήν 
αυτοπεποίθηση τών λαϊκών τάξεων νά στηρίξουν τή μεταπολεμική 
τους άνασυγκρότηση στήν ομαδική τους προσπάθεια πού εκφράζεται χα 
ραχτηριστικά στίς συζητήσεις καί τά ψηφίσματα τού πλήθους τών 
συνεταιριστικών συνεδρίων πού γίνονται σ' δλη τήν ελεύθερη *Ελ 
λάδα καί στά προγράμματα πού διατυπώνονται από συνεννοήσεις καί 
πλατείες συσκέψεις τών συνεταιριστικών στοιχείων στήν ύπόδ ·υλη 
Χώρα. Τό κοινό συμπέρασμα τών εκδηλώσεων αυτών είναι ότι ό παλιός 
τύπος του Συνεταιρισμού δεν μπορεί νά χρησιμεύσει γιά τήν οικονομι
κή καί κοινωνική εξύψωση τών λαϊκών τάξεων καί ή γενική τάση 
είναι ή αναζήτηση καινούριου τύπου Συνεταιρισμού, προσαρμοσμένου 
σιήν πάλη γιά τά σημερινά προβλήματα τού Λαού.

* Η  άναδροαή στήν ιστορία τού Ελληνικού συνεταιριστικού κινή
ματος δείχνει πώς ό βασικός Νόμος 602 τού 1914 δε στάθηκε τό 
κατάλληλο όργανο γιά τήν σταδιοδροιιία τού θεσμού. * Η  κοινωνική 
αξία τού Νόμου 602 ήταν οι φιλελεύθερές τομ διατάξεις—πού ήταν 
σύμφωνες μέ τό πνεύμα της εποχής εκείνης— δεν περιείχε δμως καμ- 
μιά θετική πρόβλεψη γιά τήν ενίσχυση τών Συνεταιρισμών γιά νά 
γίνουν όργανα τής αναμόρφωσης τής λαϊκής υίκυνοιιίας, δπως ήτανε ό 
σκοπός τους. Γ ι' αυτό καί τό συνεταιριστικό κίνημα δεν πήρε καμ- 
μιά άνάπτυξη έως τό 1921 οπότε ή 'Εθνική Τράπεζα οπλισμένη ιιε 
τούς Νόμους 2184 «περί Γεωργικού ' Ενεχυρογράγου» καί 2635
«περί πλασματικού ενεχύρου καπνού» μετάτοεψε τούς Γεωργικούς 
Συνεταιρισμούς σε ΓΙραχτορεΐα διεκπεραίωσης τών δανείων της, πού 
τα χορηγούσε ξεχωριστά σέ κάθε μέλος τού Συνεταιρισμού κατά τήν 
απόλυτη κρίση της. *Η ποικιλόμορφη έκμετάλλευση τών γεωργικών 
Συνεταιρισμών από τήν 'Εθνική Τράπεζα καί τούς κεφαλαιοκρατι
κούς οργανισμούς, πού ήταν συνδεδεμένοι μαζύ της, άρχισε ν,ατόπιν 
μέ τήν μεταβολή τους σέ αναγκαστικούς πελάτες τών περιφήμων λι
πασμάτων Κανελλοπούλου, τού θειαφιού καί θειϊκοΰ χαλκού, σπό 
ρων καί λοιπών ειδών μεγάλης γεωργικής χρήσης, πού ή 'Εθνική 
είχε γίνει ό μονοπωλιακός εισαγωγέας. * Η  εκμετάλλευση τών Συνε

ταιρισμών από τό Τραπεζιτικό Κεφάλαιο καί τό συνδυασμένο μ'αυτό 
βιομηχανικό, έπεχτάθηκε τελικά καί στά παραγόμενα αγροτικά προϊ. 
όντα γιά τά όποια καθιερώθηκε ή εντελώς απλήρωτη (με τή μορφή 
τού παρακρατήματος) ή μισοτιμής (με τήν μορφή τής συγκέντρωσης) 
διαρπαγή από τούς διαφόρους αυτόνομους '  οργανισμούς, πού έχρημα
τοδοτούντο από τήν Ε θνική  καί ’Αγροτική Τράπεζα καί προμήθευαν 
τά διαρπαγμένα προϊόντα στις ντόπιες βιομηχανίες καί τελευταία στο 
χιτλερικό καταχτητή, στού ότοίου τήν υπηρεσία έπέρασαν από τήν 
πρώτη στιγμή τής κατοχής. "Ετσι, μέ όργανα τούς Συνεταιρισμούς καί 
τίς *Ενώσεις τους, συστηματοποιήθηκε καί άλοκληρώθηκε ή λεηλασία 
τής υπαίθρου. Ταυτόχρονα μέ τό Νόμο 4332 τού 1929 άφαιρέθηκε 
καί ή τυπική αυτοτέλεια τών Συνεταιρισμών μέ τήν υπαγωγή τους κά
τω από τήν έποπτεία καί έλεγχο τής 'Αγροτικής Τράπεζας.

Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί σάν οργανώσεις τού Λαού είναι αλή
θεια δτι άντιοτάθηκαν γερά στήν παραπάνω υποδούλωσή τους με πλή
θος συνέδρια, συλλαλητήρια, καί άιεργίες ακόμα. Αυτό προκάλεσε 
καινούρια μέτρα γιά τήν κατάργηση τών ελευθεριών τους δπως τους 
Νόμους τού βενιζέλου 4640 τού 1^30 καί 5289 τού 1932. Με τους 
Νόμους αυτούς άπαγορεύθηκε μέ ποινή διάλυσης τών Συνεταιρισμών 
ή συ αμέτοχη τους σέ Συνέδρια πού δεν ήταν καθαρά συνεταιριστικά. 
Θεσπίσθηκε επίσης ή διαγριφή τών μελών τών Διοικητικών Συμβου
λίων τους πού θα άνακατευόνιανε στήν πολιτική, καί δόθηκε τό δι
καίωμα στους Επόπτες νά παίρνουν μέρος στίς Συνεδριάσεις τών Δι
οικητικών Συμβουλίων.

Τελικά ή 4η Αύγούστου διάλυσε όλότελα καί διέφθειρε τό συνε
ταιριστικό κίνημα μέ τήν καταδίωξη, μέ φυλακές καί εξορίες δλων 
τών τίμιων ηγετικών του στελεχών καί τήν μεταβολή τους κάτω απο 
τήν τρομοκρατική καθοδήγηση τής φασιστικής— 'Εθνικής Συνομοσπον
δίας Συνεταιρισμών καί τού *Υπουργείου Συνεταιρισμών σέ όργάνο) 
αη καταπίεσης τών συνεταιρισμένων αγροτών καί πανηγυρισμών γιά 
τό έργο τή; διχτατορίας.

* Η  Πράξη πού είσηγούμαστε έχει σάν πρώτο σκοπό τ ήν εξυγίανση 
τού συναιριστικού κινήματος μέ βάση τίς δημοκρατικές ελευθερίες καί 
τήν διεύρυνσή τους, σρμφωνα μέ τίς λαοκρατικές αρχές τής Π .Ε .Ε .Α . 
Πραγματικά βασικό στοιχείο γιά τήν εξέλιξη καί πρόοδο κάθε λαϊκού 
θεσμού είναι ή ελευθερία στή σύσταση καί λειτουργία του καί γιαυτό 
τόσο ό φασισμός δσο και τά παλιά ολιγαρχικά καθεστώτα βάζουν πε
ριορισμούς στή δράση τους. Οί άλλες καινούριες διατάξεις πού μπαί
νουν μέ τήν Πράξη πού προτείνουμε είναι :

α) 'Η  διεύρυνση τού σκοπού τών Συνεταιρισμών γιά νά μπορούν 
νά χρησιμοποιηθούν από τήν απλή επαγγελματική καί οικονομική αλ- 
ληλοϋποστήριξη τών μελών τους ίσαμε τήν συγχώνευση καί οργάνωση 
τής παραγωγής τους σάν κοινής επιχείρησης.

β) *Η  γενικότητα τών διατάξεων πού αφορούν τή λειτουργία τών 
συνεταιρισμών, πού τούς επιτρέπει νά συσταθοΰν καί νά λειτουργούν 
είτε σάν γενικοί συνεταιρισμοί, γιά τήν εξυπηρέτηση δλων τών επαγ
γελματικών καί οικονομικών αναγκών τών μελών τους (πιστωτικών, 
προμηθευτικών κλτλ) είτε σάν ειδικευμένοι συνεταιρισμοί γιά τήν προ
αγωγή τής παραγωγής καί εμπορική δπως καί βιομηχανική διαχείριση 
ορισμένων προϊόντων (δτως έλαιουργικών, ο'ινοποιητικών κλπ.).

γ) * Η  απεριόριστη δυνατότητα τής σύνδεσης^πών συνεταιρισμών 
σέ δευτεροβάθμιες καί τριτοβάθμιες οΐ τονομικές οργανώσεις πού θά 
διευκολύνει τή συνεταιριστική οργάνωση τής παραγωγής πάνω σέ πα
νελλήνια κλίμακα καί τήν αντικατάσταση απ' αυτή στή διαχείριση 
τών προϊόντων τών διαφόρων οργανισμών δπως τού ΑΣΟ τής Κ Υ Δ Ε Π  
τής ΚΣΟ Σ κλπ.

δ) * Η  εξασφάλιση τών δικαιωμάτων τών συνεταίρων νά ένδι- 
αφέρονται ενεργά γιά τίς υποθέσεις τού Συνεταιρισμού με τη θέσπι* 
ση 2—4 ταχτικών γενικών συνελεύσεων τό χρόνο, μέ τήν υποχρεωτική 
σύγκληση μέ αίτηση τον 1)20 τών ιιελών έχτακτης γενικής συνέλευ
σης, μέ προσφυγή στον Πρόεδρο τού 'Αναθεωρητικού Δικαστηρίου καί 
ποινική τιμωρία τών μελών ιού Διοικητικού Συμβουλίου αν δεν συμ
μορφωθούν, μέ τήν μεταβολή μέ απόφαση τής γενικής συνέλευσης 
τών θεμάτων τής ημερήσιας διάταξης καί προσθήκη άτιΣ αυτήν και
νούριων, μέ τήν επιστροφή στον άποχωροννια συνέταιρο τής συνε
ταιριστικής του μερίδας καί τής αναλογίας του από τό άποθεματικο 
Κεφάλαιο κλπ.

ε) * Η  διάκριση καί ό σαφής καθορισμός τής Διοικητικής καί 
Διαχειριστικής εξουσίας τών Διοικητικών Συμβουλίων-τών συνεταιρι
σμών, πού είναι στοιχείο απαραίτητο γιά τή'ν καλή λειτουργία τους 
καί ανάπτυξή τους σάν οικονομικών οργανισμών.

στ) *Ο περιορισμός τού έργου τών κρατικών υπαλλήλων, Επο-

/
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πτών καί Έπιϋεωρητών, στόν ’έλεγχο τής νομιμότητας των πράξεων 
των Συνεταιρισμών και την κριοί) των πορισμάτων τους από Συμ
βούλια που αποτελούνται κατά πλειοψηφίαν από εκπροσώπους των Συν
εταιρισμών. y

ζ) Ή  σύσταση ’Ανώτατου Συμβουλίου Συνεταιρισμών πού γνω- 
μοδοτεΐ πάνω σε δία τά συνεταιριστικά ζητήματα προτείνει μέτρα γιά 
την πρόοδο τον συνεταιριστικόν κινήματος και γνωμοόοτεΐ γιά την 
οργάνωση τής κρατικής υπηρεσίας των Συνεταιρισμών και γιά τή ϋέ- 
αη των ύπαλλήιων της.

η) Ή  καϋιέρωση διαδικασίας γιά την πρόληψη τής πτώχευσης 
των Συνεταιρισμών καί τής έκκαϋάρισής τους σέ περίπτωση δια/.υαής 
τους, καϋώς καί τής κατανοαής ανάμεσα στους συνεταίρους του ελλείμμα
τος που παρουσιάζεται γιά την πληρωμή των χρεών ιών Συνεταιρισμών.

ϋ) Ή  ϋέσπιση ποινικών διατάξεων γιά τις παραβάσεις των ορι
σμών τής Πράξης αυτής που κατοχυρώνουν τή δημοκρατική λειτουρ
γία των Συνεταιρισμών, καί \

ι) Ή  ένίσχυση ιών Συνεταιρισμών πού αποβλέπουν σε παραγω
γικούς σκοπούς με άπαλ/.αγές από φόρους ατά μέσα τής παραγωγής, πού 
ϋά έπιτρέψουν νά περάσει ή κοινή παραγωγή των Συνεταιρισμών ή 
ή παραγωγή των μελών τους αέ ανώτερες μορφές.

Οί καινούριες αυτές διατάξεις ατή Έομοϋεσία των Συνεταιρι
σμών καί ή ολοκληρωτική ανασύνταξή της μέ την παρούσα Πράξη πά
νω στις σημερινές /.αοκρατικές αρχές ϋά δώσουν τή βάση γιά τον 
σωστό προσανατολισμό τού συνεταιριστικού κινήματος πού φουντώνει τε
λευταία ανάμεσα στις λαϊκές τάξεις καί πού γιά νά φϋάσει otó σκο
πό τον πρέπει νά βοηϋηϋεϊ καί μέ άλλα ϋετικά μέτρα από τό Λαϊκό 
Κράτος γιά τά όποια ή Γραμματεία Γεωργίας ϋά κάνει ιδιαίτερες κά- 
ϋε φορά προτάσεις.

Στήν Έ δρα τής Επιτροπής, 21 Αύγουστον 1944 
Ό  Γραμματέας Γεωργίας 

Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

Π Ρ Α Ξ Η  60
“ Προσωρινές διατάξεις γιά τή σύσταση καί λειτουργία των Σννε- 

ταιρισμών».
Έχοντας υπόψη τό Ψήφισμα Α'. του ’Εθνικού Συμβουλίου 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Σκοπός—σύσταση
Ά ρ θ ρ ο  1

Συνεταιρισμός είναι ελεύθερη ένωση φυσικών προσώπων μέ 
σκοπό τήν εξυπηρέτηση τών επαγγελματικών, οικονομικών καί 
κοινωνικών τους συμφερόντων καί τό άνέβασμα τού βιωιικοΰ καί 
εκπολιτιστικού τους επιπέδου, μέ βάση τή μεταξύ τους συνεργασία 
καί αλληλεγγύη. Ά ρ θ ρ ο  2

Οί συνεταιρισμοί μπορούν νά ενεργούν γιά λογαριασμό τών 
μελών τους τις παρακάτω δουλειές:

α) Νά συγκεντρώνουν καί νά πουλούν από κοινού τά προϊόντα 
τους καί νά τούς προμηθεύουν κάθε χρήσιμο είδος γιά τις επαγ
γελματικές τους δουλειές (εργαλεία, μηχανήματα, υλικά κ.λ.π,) ή 
γιά τις βιωτικές τους ανάγκες (τρόφιμα, ρουχισμό, φάρμακα κλπ ).

β) Νά βοηθούν τά μέλη τους μέ δάνεισ γιά απόκτηση έπαγ 
γελματικών έφοδίων καί λειτουργία τών επιχειρήσεων τους, καθώς 
και γιά βιωτική τους έπάρκεια ίσαμε τήν παραγωγή καί διάθεση 
τών προϊόντων τους. ’Επίσης μέ μακροχρόνια δάνεια γιά τή μό 
νιμη βελτίωση τή, παραγωγής τους.

γ) Νά άποκτοΰν κοινόχρηστα μηχανήματα, αποθήκες, εργα
στήρια, έργοστά&α καί άλλες εγκαταστάσεις γιά τήν έξυπηρέτηση 
τών παραγωγής τών μελών τους.

δ)̂  Νά οργανώνουν καί νά ενεργούν κοινές παραγωγικές δου
λειές ανάμεσα στά μ^λη τους, καί

ε) Νά αναλαμβάνουν τήν εκτέλεση έργασιών δπου μπορεί νά 
χρησιμοποιηθεί ή τεχνική ή ή διαθέσιμη εργασία τών μελών τους.

Ή  απαρίθμηση αυτή είναι ένδεικτική καί όχι περιοριστική 
καί οί συνεταιρισμοί μπορούν νά κάμνουν κάθε δουλειά πού θά 
ωφελεί τά μέλη τους.

Ά ρ θ ρ ο  3
1. Συνεταιρισμός μπορεί νά γίνει άπό έπτά τουλάχιστον πρό

σωπα (πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός) πού θά συμφωνήσουν καί θά 
υπογράψουν τό καταστατικό καί θά έκλέξουν τό πρώτο διοικητικό 
καί εποπτικό του συμβούλιο.

2. Τό καταστατικό στέλνε tai μέσα σέ τρεις μέρες στό Άνα 
θεωρητικό Δικαστήριο τής περιφερείας πού τό εγκρίνει μέσα σέ 
οχτώ μέρες Ιφ’ δσον είναι σύμφωνο μέ τούς ορισμούς τών διατά- 
ξεων^τής Πράξης αυτής, ή υποδείχνει τις τροποιήσεις του. Μετά 
τήν έγκριση τού καταστατικού, ό συνεταιρισμός αποκτά νομική 
προσωπικότητα καί αρχίζει τις δουλειές του. Αντίγραφο τού έγ 
κριμένου καταστατικού στέλνεται μέσα σέ οχτώ μέρες στήν Ύπη-

ρεσία Συνεταιρισμών καί Γεωργικών ’Οργανισμών τής Γραμμα
τείας Γεωργίας.

3. Συνεταιρισμοί μέ τόν ίδιο σκοπό μπορούν νά συγχωνευ- 
θοΰν δταν τό αποφασίσουν οί γενικές τους συνελεύσεις μέ από
λυτη πλειοψηφία τών μελών τους.

Ά ρ θ ρ ο  4
Τό καταστατικό, έκτος άπό άλλους προαιρετικούς δρους, πρέ 

πει νά περιέχει:
α) Τήν επωνυμία τού συνεταιρισμού, τήν έδρα, τό σκοπό καί 

τή χρονική του διάρκεια πού μπορεί νά είναι και απεριόριστη.
β) Τόν αριθμό τών μελών τού διοικητικού καί έποπτικοΰ συμ

βουλίου καί τόν αριθμό τών τακτικών γενικών συνελεύσεων πού 
πρέπει νά γίνουνται κάθε χρόνο, καθώς καί τά διαστήματα <χ\ά
μεσα. στά όποια θά συνέρχονται.

γ) Τήν έκταση τής αλληλέγγυας ευθύνης τών συνεταίρων πού 
μπορεί νά είναι απεριόριστη, δταν θα εύθύνονται γιά τις υπο
χρεώσεις τού συνεταιρισμού μέ δλη τους τήν περιουσία, ή περιο
ρισμένη δταν τό ποσό γιά τό οποίο θα εύθύνονται είναι ορι
σμένο κατά συνεταιρική μερίδα ή πολλαπλάσιο αυτής.

δ) Τόν τρόπο πού σχηματίζονται τά κεφάλαια τού συνεται
ρισμού, τό ποσό μέ τό οποίο κάθε μέλος έχει υποχρέωση νά ιυμ· 
μετέχει στό συνεταιρικό κεφάλαιο (συνεταιρική μερίδα, καί τις 
προκαταβολές απέναντι αύτήις καί απέναντι τής εισφοράς του γιά 
νά συμμετέχει στό άποθεματικό κεφάλαιο (πού δέν μπορεί \ά εί
ναι μικρότερες άπό 10 ο)ο), καθώς καί τό χρόνο καί τις δόσεις 
τής εξόφλησης τού υπολοίπου, καί λ

ε) Τόν τρόπο τής διάθεσης τών κερδών, τό ποσοστό πού κρα
τιέται άπό αυτά γιά τό σχηματισμό άποθεματικοΰ κεφαλαίου καί 
τόν τρόπο τής διανομής τών υπολοίπων στους συνεταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Μέλη, δικαιώματα καί υποχρεώσεις 

·- Ά ρ θ ρ ο  5
1. Μέλη τού συνεταιρισμού μπορεί νά γίνουν "Ελληνες πολί

τες, άνδρες καί γυναίκες πού έχουν συμπληρώσει ηλικία 18 χρό
νων, κάτοικοι τής έδρας τού συνεταιρισμού, πού δέν ανήκουν σέ 
άλλο συνεταιρισμό τού ίδιου σκοπού.

2. Όσοι στερήθηκαν τά πολιτικά τους δικαιώματα μπορεί νά 
είναι μέλη τού συνεταιρισμού, χωρίς δικαίωμα ψήφου καί δέ μπο
ρούν νά ενεργούν ούτε νά χρησιμοποιηθούν γιά υπεύθυνες δου 
λειές τού συνεταιρισμού.

3. Ή  έγγραφή τών καινούριων μελών γίνεται άπό τό διοικη
τικό συμβούλιο καί έγκρίνεται άπό τήν πρώτη γενική συνέλευση 
πού θά γίνει μετά τήν έγγραφή τουσ. Ή  ίδια γενική συνέλευση 
αποφασίζει καί γιά τις αίιήσεις εγγραφής μελών πού δέν τις ένέ- 
κρινε τό διοικητικό συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο  6
1. Κάθε συνέταιρος γράφεται υποχρεωτικά γιά μιά μερίδα καί 

προαιρετικά ίσαμε 50. Ό  συνέταιρος δέν μπορεί νά έχει παρα
πάνω άπό μιά ψΰφο δσες δήποτε μερίδες καί αν έχει.

2. Κάθε συνέταιρος έχει ευθύνη γιά τις υποχρεώσεις τού 
συνεταιρισμού ανεξάρτητα άν δημιουργήθηκαν πριν γίνει μέλος 
ή μετά.

3. Οί συνεταιρικές μερίδες δέν εκχωρούνται ούτε κατάσχον
ται. Οί δανέιστέτ τού συνέταιρο» δέν έχουν δικαίωμα κατάσχεσης 
στά δάνεια σέ ε15ος ή χρήμα πού δίνει ό συνεταιρισμός στόν 
συνέταιρο, ούτε στά προϊόντα πού αυτός έχει δώσει γιά κοινή 
πώληση στό συνεταιρισμό.

Ά ρ θ ρ ο  7
1. ’Εκτός άπό τό ποσά τών συνεταιρικών μερίδων γιά τις 

όποιες γράφεται, κάθε καινούριος ουιέταιρος υποχρεώνεται &ιίστς 
νά καταβάλει γιά κάθε μερίδα πού παίρνει τήν άνάλογη εισ
φορά γιά συμμετοχΐ) του στό άποθεματικό κεφάλαιο τού συνε
ταιρισμού.

2. Γιά τόν υπολογισμό τής (ίσφορά; διαιρείται τό ποσό τού 
άποθεματικού κεφαλαίου πού άνσφέρεται στόν τελευταίο ισολο
γισμό μέ τόν άριθμό τών συνεταιρικών μερίδων πού Ισχύουν 
κατά τήν ίδια χρονολογία.

"Α ρθ ρ ο 8
1. Διαγράφεται άπό τό συνεταιρισμό, μέ απόφαση τής γενι

κής συνέλευσης τό μέλος πού κάμιει επιχείρηση πού συναγωνίζεται 
τό συνεταιρισμό, ή καταδικάσθηκε γιά κατάχρηση σέ βάρος τού συν
εταιρισμού ή καθυστερεί άδικαιολόγτ τα οφειλές στό συνεταιρισμό.

2. Ό  διαγραμμένος μπορεί νά ξανογίνει μέλος του συνεται
ρισμού δταν έξολείφθοΰν οί λόγοι γιά τούς όποιους διαγράφηκε.

Ά ρ θ ρ ο  9
1. Κάθε συνέταιρος έχει δικαίωμα νά αποχωρήσει άπό τό 

συνεταιρισμό μέ γραπτή δήλωση πού θά υποβάλει στό διοικητικό 
συμβούλιο τό λιγώτερο τρεις μήνες πριν τή λήξη τού διαχειριστι
κού έτους. Στήν ίδια λήξη διαγράφεται καί ό συνέταιρος πού πέ·
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θανε εκτός άν οχ κληρονόμοι του-Άηλώσουν όχι θά χόν διαδεχ 
θοΰν καί έχουν ιά προσόντα πού ορίζει χό άρθρο 5 τής Πράξης 
αΰχής.

2. Στούς συνέταιρους πού αποχώρησαν η διαγράφτηκαν καί 
στους κληρονόμους εκείνων πού πέΟ-αναν έπισχρέφεχαι χό ποσόν 
τών συνεταιρικών χους μερίδων καί ή αναλογία χους σχό άπυάε- 
μαχικό κεφάλαιο πού καθορίζεται σύμφωνα μέ χό έδάφ. 2 ιού 
άρθρου 7 ένα μήνα ύστερα από χήν έγκριση ιού ισολογισμού από 
χή γενική συνέλευση.

3. Οί 'συνέταιροι πού αποχωρούν ή διαγράφονται καί οί κλη
ρονόμοι το,υς Ιφ* όσον αποδέχθηκαν τήν κληρονομιά εξακολου
θούν νά εύθύνονχαι για χίς υποχρεώσεις χού συνεταιρισμού, όπως 
καί οί αν/.οι συνέταιροι, ένα χρόνο μεχά χήν έξοδό χους άπό χό 
συνεταιρισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ' ΤΡΙΤΟ 
Συνεταιρικό καί άποθεμαχικό κεφάλαιο 

"Αρθρο 10
Τά κεφάλαια ιού συνεταιρισμού σχηματίζονται :
α) Άπό τις συνεταιρικές μερίδες,
β) Άπό χά Λίοσοσχά πόνο) σχά καθαρά κέρδη πού κραιιοΰνιαι 

κάθε χρόνο γιά άποθεμαχικό κεφάλαιο καί χίς εισφορές πού κα
ταβάλλουν χά καινούρια μέλη γιά νά συμμετέχουν σ’ αύιό.

γ) Άπό δωρεές ή άλλες απρόβλεπτες αιτίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

’Ισολογισμός καί διάθεση «ερδών 
Ά ρ θ ρ ο  ΤΙ

1. Σιή λήξη κάθε διαχειριστικού έτους συντάσσειαι άπό χό 
διοικητικό συμβούλιο 6 ισολογισμός μαζί μέ χό λογαριασμό κερ 
δών καί ζημιών καί υποβάλλεται γιά έγκριση σχήν πρώτη τα
χτική γενική συνέλευση.

2. *0 ισολογισμός μαζί μέ τό λογαριασμό κερδών καί ζη
μιών καταδέχεται σχά γραφεία χού συνεταιρισμού οχτώ αέρες 
πριν άπό ιή γενική συνέλευση καί. βρίσκεται σιή διάθεση κάθε1) 
συνέταιρου.

3. Τά καθαρά κέρδη μετά τήν- αφαίρεση χών εξόδων τής 
χρονιάς καί τις αποσβέσεις γιά τά κχίσμοχα, μηχανήματα, εγκα
ταστάσεις καί φθαρτά εφόδια, διαδέχονται γιά χό σχηματισμό 
άποθεμαιικού κεφαλαίου καί γιά διανομή σχούς συνέταιρους ανά
λογα μέ χίς συνεταιριστικές χους μερίδες καί χό ποσό χών συναλ
λαγών μέ χό συνεταιρισμό. Τό ποσοστό άπό χά καθαρά κέρδη 
πού θά κρατιέται γιά σχηματισμό άποθεματικοή κεφαλαίόυ καί 
τό ποσοστό πού .θά μοιράζεται σχούς συνέταιρους ορίζει χό κα
ταστατικό.

" Α ρ θ ρ ο  12
Οι τυχόν ζημίες τού συνεταιρισμού καλύπτονται άπό τό άπο- 

θεματικό κεφάλαιο. Σέ περίπτωση που αυτό.δέν έπαρκεΐ γιά νά 
τις καλύψει, γίνειαι άπό τά μέλη εισφορά ανάλογα μέ τις με 
ρίδες τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Όργανα συνεταιρισμού—Διοικητικό καί εποπτικό συμβούλιο 

Ά ρ θ ρ ο  13
1. Τό διοικητικό συμβούλιο άποτελεϊτάι άπό πέντε τό όλιγώ- 

τερο μέλη πού εκλέγονται άπό τήν πρώτη ταχτική γενική συνέ
λευση τής χρονιάς.

2. Τό διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται μέσα σέ ,τρεις μέρες 
άπό τήν εκλογή του καί εκλέγει μεταξύ τών μελών του τόν Πρόε
δρο, άντιπρόεδρο πού αναπληρώνει τόν πρόεδρο σέ δλα τά κα
θήκοντα καί-δικαιώματά του σέ περίπτωση απουσίας ή κωλύμα
τος του καί ένα ή δυο εξουσιοδοτημένους συμβούλους.

3. Τό διοικητικό συμβούλιο αναλαμβάνει τή διοίκηση τον 
συνεταιρισμού μέσα σέ οχτώ μέρες άπό τήν εκλογή του, έκτος άν 
στο διάστημα αυτό ζητηθεί κατά τό άρθρο 21 έδαφ. 4 άπό τό 
Αναθεωρητικό Δικαστήριο ή ακύρωση τής απόφασης τής γενικής 
συνέλευσης γιά τήν εκλογή του. Τό Αναθεωρητικό’ Δικαστήριο 
δικάζει καί βγάζει τήν απόφασή του μέσα σέ όχτώ μέρες.

" Α ρ θ ρ ο  14
1. Τό διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται ταχτικά δυό φορές τό 

μήνα, σέ μέρες πού έχουν όρισθεΐ μέ απόφασή του, καί έκτακτα 
δταν τό συγκαλέσει ό πρόεδρός του ή τό ζητήσει τό ένα τρίτο 
τών μελών του. Στις συνεδριάσεις τού διοικητικού συμβουλίου 
προεδρεύει ό πρόεδρος.

2. Οί αποφάσεις τον- διοικητικού συμβουλίου παίρνουνται 
κατά πλειοψηφίαν τών μελών του καί καταχωροΰνται σέ πρακτικά 
πού υπογράφονται άπό τά παριστάμενα μέλη. Σέ ίσοψηφία νικά 
ή ψήφος τού προέδρου.

3. Τά αξιώματα τών μελών τού διοικητικού καί έποπτικού 
συμβουλίου είναι τιμητικά. ’Άν δμως ορισμένα μέλη τους άσχο- 
λοΰνται συστηματικά μέ δουλειές τού συνεταιρισμού δικαιούνται 
Αποζημίωση πού τήν καθορίζει ή γενική συνέλευση.

"Α ρ θ  ρ ο 15 ,
1. Τό. διοικητικό συμβούλιο έχει δλη τή διοίκηση καί δια

χείριση τών υποθέσεων τού συνεταιρισμού καί έντργεϊ κάθε πράξη 
πού βρίσκεται μέσα στούς σκοπούς πού ορίζει τό καταστατικό 
καί εκπροσωπεί μέ τόν πρόεδρό του τόν συνεταιρισμό ενώπιον 
τών δικαστηρίων καί κάθε Αρχής.

2. Εΐδικώτερα τό διοικητικό συμβούλιο ένεργεΐ μέσα ατά όρια 
πού βάζει ή γενική συνέλευση; άγόρές, πωλήσεις, ανταλλαγές καί 
μισθώσεις κινητών καί ακινήτων. Παραχωρεί υποθήκες καί ενέ
χυρα, δανείζεται καί δανείζει χρήματα, συνάπτει συμβάσεις ή ερ
γολαβίες, ένεργεΐ καί αίρει κατασχέσεις, εγγραφές υποθηκών καί 
προσημειώσεις, έγείρει άγωγές, καταργεί δίκες, κάμνει συμβιβα
σμούς, δίνει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σέ δσα πρόσωπα 
έγκρίνει καί στούς δικηγόρους τού συνεταιρισμού. Κανονίζει τήν 
έσωτερική λειτουργία τού συνεταιρισμού καί καθορίζει τις δαπά
νες της. Διορίζεικαί παύει τούς υπαλλήλους, πράχτορες καί δικη
γόρους τού συνεταιρισμού καί καθορίζει τά δικαιώματα καί τις 
αμοιβές τους. Στο τέλος τού χρόνου συντάσσει τόν ισολογισμό καί 
τόν υποβάλλει στή .γενική συνέλευση.

3. Τό συμβούλιο μπορεί νά άνάθέσει ορισμένες άπό τις αρ
μοδιότητες .του σ’ ένα ή περισσότερα μέλη του είτε στό διευθυντή 
τού συνεταιρισμού καί άλλους έντολοδόχους πού μπορεί νά είναι 
καί υπάλληλοί του-

4. Ό λα τά έγγραφα μέ τά όποια ό συνεταιρισμός παίρνει 
υποχρεώσει απέναντι τρίτων πρέπει νά υπογράφονται άπό ιόν 
πρόεδρο καί έ\αν εξουσιοδοτημένο σύμβουλο είτε οπό τούς δυό 
έξουσιοδοτημένους συμβούλους ιίτε άπό δυό έντολοδόχους πού 
τούς άναθέτει μέ άπόφασή του τό διοικητικό συμβούλιο δικαί
ωμα υπογραφής γιά ορισμένες πράξεις..

5. Τό διοικητικό συμβούλιο έχει ευθύνη γιά νόθε υπέρβαση 
τών δικαιωμάτων του, πού ορίζονται άπό τό καταστατικό καί τις 
αποφάσεις τής γενικής συνέλευσης.

" Α ρ θ ρ ο  16
Ό ταν ένα ή περισσότερα μέλη τού διοκητικοΰ συμβουλίου 

.παραιτηθούν ή βρίσκονται σέ αδυναμία , νά εκτελέσουν τά καθή
κοντα τους, τό εποπτικό συμβούλιο ορίζει προσωρινούς αναπλη
ρωτές του καί καλεΐ μέσα σέ όχτώ μέρες τή γενική συνέλευση γιά 
τήν οριστική εκλογή.

" Α ρ θ ρ ο  17
1. Τό εποπτικό συμβούλιο άποτελεϊτάι άπό τρία τό λιγόιχερο 

μέλη πού εκλέγονται άπό τή γενική συνέλευση μαζί μέ τό διοι
κητικό συμβούλιο.

2. Τά μέλη τού εποπτικού συμβουλίου συνέρχονται μέσα σέ 
τρεις μέρες άπό τήν έκλογή τους καί έκλέγουν μεταξύ τους τόν 
προϊστάμενο καί τόν αναπληρωτή του.

3. Τό εποπτικό συμβούλιο συνέρχεται ταχτικά μιά φορά τό 
μήνα καί έκτακτα μέ πρόσκληση τού προϊσταμένου του ή δταν τό 
ζητήσουν δυό μέλη του. Οί αποφάσεις τού έποπτικού συμβουλίου 
παίρνουνται κατά πλειοψηφίαν, καταχωροΰνται σέ πρακτικά καί 
υπογράφονται άπό τά παριστάμενα μέλη.

4. Τό έποπτικό συμβούλιο άσχολειται μέ τόν έ'λεγχο τών πρά
ξεων τού διοικητικού συμβουλίου καί τής διαχείρισης τού συν
εταιρισμού. Σέ περίπτωση διαπίστωσης αταξιών υποδείχνει στό 
διοικητικό συμβούλιο τήν έπανόρΟωσή τους καί έχει τό δικαίωμα 
νά καλέσει τή γενική συνέλευση δταν νομίζει δτι κινδυνεύουν σο
βαρά τά συμφέροντα τού συνεταιρισμού. ’Επίσης υποβάλλει σιή 
γενική συνέλευση έκθεσή του πάνω οτόν ισολογισμό.

’Ά ρ θ ρ ο  18
Τά μέλη πού βγαίνουν άπό τό διοικητικό συμβούλιο δεν μπο

ρούν νά έκλέγούν στό έποπτικό συμβούλιο πριν γίνει έγκριση τού 
Ισολογισμού τής εποχής τής διαχείρισής τους καί απαλλαγούν άπό 
κάθε ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
Γενική συνέλευση

"Α ρ θ  ρ ο 19
1. Ή  γενική συνέλευση τών μελών τού συνεταιρισμού συνέρ

χεται ταχτικά δυό έως τέσσερες φορές τό χρόνο, κάθε τρεις ή χεσ- 
σερες ή έξη μήνες όπως ορίζει τό καταστατικό. Ή  πρώτη γενική 
συνέλευση συνέρχεται τό πρώτο δεκαπενθήμερο τού Γενάρη.

2. Έχτός άπό τις ταχτικές γενικές συνελεύσεις τού παραπάνω 
εδαφίου ή γενική συνέλευση συνέρχεται έκτακτα δταν τήν καλέσει 
τό διοικητικό συμβούλιο ή δταν τό ζητήσουν έγγράφως τό 1)20 
τών μελών τού συνεταιρισμού. Ά ν  τό διοικητικό συμβούλιο δέν 
συμμορφωθεί μέ τήν αίτηση αύιή τών συνεταίρων, αυτοί μπορούν 
νά προσφύγουν στον πρόεδρο τού Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, 
ό όποιος διατάσσει τήν σύγκληση τής γενικής συνέλευσης μέσα σέ 
πέντε μέρες.

3. Οί προσκλήσεις γιά τήν γενική συνέλευσή πρέπει ν’ ανα
φέρουν τό μέρος, τή μέρα καί τήν ώρα πού θά συνέλθει, τά θέ
ματα πού θά συζητηθούν, καί νά τοιχοκολλοΰνται πέντε τούλάχι-
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ατον μέρες πριν στα γραφεία του συνεταιρισμού.

”Α-ρ θ· ρ ο 20
1. Ή  συνέλευση είναι, έγκυρη δίαν παρευρίσκονται τά μισά

μέλη του συνεταιρισμού. "Αν δέν γίνει απαρτία, ξανασυνέρχεται 
χωρίς καμμιάάλλη πρόσκληση μετά επτά μερες, στό ίδιο μέρος 
καί την ίδια όίρα καί παίρνει αποφάσεις μέ δσα δήποτε μέλη πα- 
ραστοΰν. ---- -

2. Στην αρχή τής συνεδρίασης εκλέγεται τό προεδρείο τής 
συνέλευσης πού ίποτελείται άπό τόν πρόεδρο, πού διευθύνει τις 
συζητήσεις, δυό γραμματείς πού κρατούν τά πρακτικά καί δυό ψη
φολέκτες.

3. Ή  γενική συνέλευση μπορεί μέ απόφασή της νά τροποποι
ήσει τ,ή σειρά των θεμάτων τής ήμερησίας διάταξης καθώς καί 
νά ορίσει και καινούρια θέματα γιά συζήτηση.

”Α ρ θ  ρ Ο 21
1. Οί αποφάσεις τής γενικής συνέλευτης παίρνονται μέ από

λυτη πλειοψηφία πάνω στον αριθμό των μελών πού παρευρισκόν- 
τανε στήν αρχή τής συνεδρίασής.

2. Τά πρσκτικά καί οί αποφάσεις τής γενικής συνέλευσης κα- 
ταχωροϋνται σέ πρακτικά καί υπογράφονται άπό τό προεδρείο 
της και είναι πάνιοτε στή διάθεση κάθε συνέταιρου.

3. Οί ψηφοφορίες στή συνέλευση γίνονται με ονομαστική 
κλήση. Μυστικές ψηφοφορίες γίνονται γιά εκλογές, γιά τήν έ'γκρι- 
ση τού ισολογισμού καί τήν απαλλαγή του διοικητικού καί επο
πτικού συμβουλίου καί των αντιπροσώπων τού συνεταιρισμού άπό 
ευθύνες γιά ζητήματα εμπιστοσύνη; καί γενικά γιά κάθε προσω
πικό ζήτημα.

1. Τό διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο τού συνεταιρισμού ή 
το 1)20 τών μελών έχει δικαίωμα μέσα σέ όχτώ μέρες άπό τή γε
νική συνέλευση νά ζητήσει τήν ακύρωση τών άποφάσεών της 
από τό ’Αναθεωρητικό Δικαστήριο άν κατά τό πάρσιμό τους έγι
ναν παραβάσεις τών ορισμών τής πράξης αυτής καί τού καταστα
τικού. Τό ’Αναθεωρητικό Δικαστήριο δικάζει καί βγάζει τήν από
φασή του μέσα σέ όχτώ μέρες. ,

" Α ρ θ ρ ο  22
1. Ή  γενική συνέλευση είναι τό κυρίαρχο σώμα καί αποφα

σίζει γιά όλα τά ζητήματα τού συνεταιρισμού καθώς καί τά δρια, 
μέσα στά οποία θά ενεργεί τό διοικητικό συμβούλιο.

2. Είδικώτερά ή γενική συνέλευση άποφασίζει : α) γιά τά 
ποσά τών πιστώσεων πού μπορεί νά παίρνει ό συνεταιρισμός καί 
που μπορεί νά παραχωρεί σέ κάθε συνέταιρο, β) γιά τά είδη πού 
θά προμηθεύεται ό συνεταιρισμό; γιά τις επαγγελματικές και βιω 
τικές ανάγκες τών μελών του, γ) γιά τούς όρους τής συγκέντρο·)· 
σης καί άπό κοινού πώλησης τών προϊόντων τών συνεταίρων, 
δ) γιά τήν άγορά άκινήιων, μηχανημάτων, ίδρυση εργοστασίων 
κλπ. καί τόν τρόπο τής χρησιμοποίησής τους, ε) γιά τούς όρους 
τής εκτέλεσης κοινών παραγωγι κών εργασιών καί τής συμμετοχής 
τών συνεταίρων σ’ αυτές, ζ) γιά τήν άνάληψη όποιωνδήποτε έργα 
σιών πού μπορούν νά έκτελεστούν άπό τό συνεταιρισμό σύμφωνα 
μέ τούς σκοπού? τού καταστατικού, η) γιά τήν τροποποίηση τού 
καταστατικού καί γενικά γιά κάθε ζήτημα πού άφορά τήν εκπλή
ρωση τών σκοπών τού συνεταιρισμού καί τήν καλή του λειτουργία.

3. ’Εξαιρετικά γιά αποφάσεις πού αφορούν τή μεταβολή τού 
σκοπού ή τις ε^ρες τού συνεταιρισμού, τήν μεταβολή τού ποσού 
τής συνεταιρικής μερίδας ή τής ευθύνης τού συνέιαιρου, τή με
ταβολή τού τρόπου τής διανομή; τών κερδών, τήν παράταση τής 
διάρκειας τού συνεταιρισμού, τή συμμετοχή του σέ δευτεροβάθ
μιες ή τριτοβάθμιες συνεταιρικές όργανίόσεις ή συνέλευση βρίσκε 
ται σέ απαρτία δταν παρευρίσκονται σ’ αυτήν τά'δυό τρίτα τών 
μελών τού συνεταιρισμού.

4. Ή  γενική συνέλευση εγκρίνει τόν ισολογισμό καί δίνει ή 
δχι άπαλλαγή άπό ευθύνες στό διοικητικό καί εποπτικό συμβού 
λιο, καθώς καί στούς αντιπροσώπους τού συνεταιρισμού καί εκλέ
γει τό διοικητικό καί εποπτικό συμβούλιο όπω; κάί τούς αντι
προσώπους αυτού. Ή  γενική συνέλευση μ.πορεΐ ν’ άνακαλεΐ καί 
νά αντικαθιστά τά μέλη τού διοικητικού καί εποπτικού συμβου 
λίου καί τούς αντιπροσώπους τού συνεταιρισμού καί πριν λήξει, 
ή θητεία τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ—ΕΒΔΟΜΟ 
Διάλυση—’Εκκαθάριση 

" Α ρ θ ρ ο  23
1. Ό  συνεταιρισμός διαλύεται : α) Σέ περίπτωση πού 6 α

ριθμός τών μελών του περιορισθεί κάτω τών επτά; β) Στή λήξη 
τής διάρκειας του πού τυχόν ορίζει τό καταστατικό, έχτός άν 
ένα χρόνο πριν αποφασίσει τήν παράτασή της ή γενική συνέ
λευση, γ) Μέ απόφαση τής γενικής συνέλευσης πού θά.συγκληθεΐ . 
ειδικά μέ αυτό τό θέμα, καί δ) στήν περίπτωση πτώχευσής του.

2. Γιά τήν έκουσία διάλυση τού συνεταιρισμού χρειάζεται 
απόφαση τών 2)3 τού Λινόλου τών μελών του.

" Α ρ θ ρ ο  24
1. Σέ περίπτωση πού δ συνεταιρισμός σταματήσει τις πλη

ρωμές του/τό διοικητικό ή έποπτικο συμβούλιο η ο πρόεδρός του 
’Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, υστέρα άπό αίτηση κάθε ενδιαφε
ρομένου, συγκαλοΰν ειδική γενική συνέλευση τών μελών του για 
τήν επιβολή εισφοράς στούς συνέταιρους, με σ,κοπο τήν πρόληψη 
τής πτώχευσής του.

2. Στή συνέλευση αυτή τό διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει 
ισολογισμό κλεισμένο τήν ημέρα της πρόσκλησής^ της καί κατά
λογο τών ποσών πού οφείλονται από τούς.συνέταιρους για τήν 
αποπληρωμή τών συνεταιρικών μερίδων και τή συμμετοχη^τους 
στό άποθεματικό κεφάλαιο καί πίνακα συμπληρωματικής εισφο
ράς καταρτισμένο άπό αυτό γιά τήν κάλυψη τών υποχρεώσεων 
τού συνεταιρισμού.

3. 'Ο καταλογισμός τής συμπληρωματικής εισφοράς γίνεται
κατά μέλη σοούς συνεταιρισμούς απεριόριστης ευθύνης, και ανα- 
λογα μέ τις μερίδες πού είναι γραμμένος κάθε συνέταιρος στους 
συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης, μεταξύ τών συνεταίρων 
πού υπήρχαν τήν ήμερα τής πρόσκλησης τής συνέλευσης και κεί
νων πού βγήκαν άπό τόν συνεταιρισμό σιό περασμένο διαχειριστι
κό έτος. Ή  συμπληρωματική εισφορά κανονίζεται μέ τρόπο που 
άν μερικοί άπό τούς συνέταιρους δέν ^ ΐν α ι σέ θέση νά πληρτο 
σουν τό μέρος πού τούς βαραίνει, αύτό νά αναπληρώνεται απο 
τήν εισφορά τών άλλτον. . _ ,

4. Ή  γενική συνέλευση δέχεται ή δχι τήν επιβολή τής εισ
φοράς καί επικυρώνει ή τροποποιεί τον πίνακα πού προτείνει το 
διοικητικό συμβούλιο καί ορίζει προθεσμία, μέχρις ενός  ̂ μηνος 
μέσα σιήν οποία οί συνέταιροι πρέπει νά  ̂ πληρώσουν τα ποσά 
πού οφείλουν γιά τις συνεταιρικές τους αεριδες και τη συμμετο
χή τους στό άποθεματικό κεφάλαιο καθώς και τή συμπληρωμα
τική ιίσφορά πού τούς καταλογίσθηκε. .

" Α ρ θ ρ ο  25
1. Έάν ό συνεταιρισμός δέν έπαναλάβει τις πληρωμές του 

μέσα σέ·40 μέρες άπό τή σύγκληση τής γενικής συνέλευσης τού 
παρά πάνω άρθρου οί δανειστές του προσφεύγουν στό Αναθεω
ρητικό Δικαστήριο γιά τήν κήρυξή tou σέ πτώχευση. Στο ίδιο 
Δικαστήριο προσφεύγουν καί οί συνέταιροι που νομίζουν^ πως αδι
κούνται άπό τή συμπληρωματική εισφορά πού τούς επέβαλε ή 
γενική συνέλευση.

2. Τό ’Αναθεωρητικό Δικαστήριο δικάζει υστέρα απο 8 μέρες 
μετά τήν λήξη τής προθεσμίας τών 40 μερών τού παρά πάνω 
εδαφίου όλες μαζί τις προσφυγές. Κατά τή διεξαγωγή τής δίκης 
τό διοικητικό συμβούλιο τού συνεταιρισμού καταθετει πίνακα 
τών χρεών τού συνεταιρισμού, λογαριασμό τών περιουσιακών 
του στοιχείων καί τών απαιτήσεων του άπό τους συνέταιρους 
γιά τήν αποπληρωμή τών μερίδαν τους καί τοΰ δικαιώματος συμ
μετοχής τους στό άποθεματικό κεφάλαιο καί πίνακα τών συμπλη
ρωματικών εισφορών πού αποφάσισε ή γενική συνέλευση καί οί 
ενδιαφερόμενοι δανειστές καί συνέταιροι φέρνουν τις αντιρρήσεις 
τους καί τις απόψεις τους..

3. Το ’Αναθεωρητικό Δικαστήριο μέ απόφασή του επικυ
ρώνει ή τροποποιεί τόν πίνακα τών συμπληρωματικών εισφορών, 
τόν κηρύσσει έχτελεστό καί διορίζει τριμελή εκκαθαριστική επι
τροπή άπό έ’να μέλος τού συνεταιρισμού, έναν αντιπρόσωπο τών 
δανειστών καί ένα τρίτο μέλος πού ορίζει αύτό, στήν όποια τό 
διοικητικό συμβούλιο παραδίνει δλα τά περιουσιακά στοιχεία 
καί βιβλία τού συνεταιρισμού.

4. Ή  εκκαθαριστική επιτροπή ρευστοποιεί τήν περιουσία τού 
συνεταιρισμού, εισπράττει τις οφειλές τών συνεταίρων άπό τις 
συνεταιρικές μερίδες καί συμμετοχή στό άποθεματικό κεφάλαιο 
καί τις συμπληρωματικές εισφορές καί καταβάλλει κάθε φορά τά 
ποσά πού εισπράττει στούς δανειστές κατ’ αναλογία τών ποσών 
πού έχουν νά λάβουν άπό τό συνεταιρισμό. Μετά τή λήξη τής 
εκκαθάρισης,ή εκκαθαριστική επιτροπή παραδίδετ στόνΠρόεδρο τού 
’Αναθεωρητικού Δικαστηρίου τούς λογαριασμούς της καί τά βι
βλία τού συνεταιρισμού.

5. · Ή  αμοιβή τής εκκαθαριστικής επιτροπής βαρύνει τούς 
δανειστές καί καθορίζεται άπό τό ’Αναθεωρητικό Δικαστήριο.

" Α ρ θ ρ ο  26
1. Στις περιπτιόσεις διάλυσης τού συνεταιρισμού έξ αιτίας 

λήξης τής διάρκειας του ή περιορισμού τών μελών του κάτω άπό 
επτά ή μέ απόφαση τής γενικής'συνέλευσης, τήν εκκαθάρισή του 
ενεργεί τό διοικητικό συμβούλιο τό όποιο αποπερατώνει όλες 
τις εκκρεμείς υποθέσεις; εισπράττει τις απαιτήσεις τού συνεται
ρισμού καί ρευστοποιεί τήν κινητή καί ακίνητη περιουσία του, 
-πληρώνει τις υποχρεώσεις του καί μοιράζει στούς συνέταιρους 
τά ποσά πού μένουν σάν καθαρή περιουσία τού συνεταιρισμού 
ανάλογα μέ τις μερίδες τους.

2. "Ισαμε τή λήξη τής διάλυσης τού συνεταιρισμού τό επο
πτικό συμβούλιο καί ή γενική τυνέλευση διατηρούν δλα τά δίκαιοι- 
ματα πού τούς ορίζει τό Καταστατικό. η
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Ενώσεις καί 'Ομοσπονδίες Συνεταιρισμών 
“Α ρ θ ρ ο  27

1. Επτά τουλάχιστον συνεταιρισμοί μπορούν νά συστήσουν 
"Ενωση Συνεταιρισμών (δευτεροβάθμιος συνεταιρισμός).

2. Ή  γενική συνέλευση τής "Ενωσης άποτελεΐται από αντι
προσώπους του συνεταιρισμοί) που μετέχουν σ’ αυτή, πού εκλέ
γονται κάθε χρόνο άπό τις γενικές συνελεύσεις τους.

3. Εια ιή σύσταση και λδιτουργία των Ενώσεων εφαρμό
ζονται όλες οί διατάξεις τής πράξης αυτής, όπως καί στους συνε
ταιρισμούς.

4. Γιά τό ποσό του κεφαλαίου μέ τό όποιο θά μετέχει κάθε 
συνεταιρισμός στην Ενωση (συνεταιρική μερίδα), γιά τήν έκταση 
τής αλληλέγγυας ευθύνης του, γιά τήν τροποποίηση τού κατα
στατικού της, τήν παράταση τής διάρκειας της, τή συγχώνευση 
καί τή διάλυσή της οί αντιπρόσωποι πρέπει νά είναι " ειδικά 
εξουσιοδοτημένοι άπό τις γενικές συνελεύσεις ταυ συνεταιρισμούτους. 

“Α ρ θ ρ ο  28
1. Οί 'Ενώσεις Συνεταιρισμών μπορούν νά συνδεθούν μεταξύ 

τους σε 'Ομοσπονδιακές Οργανώσεις (τριτοβάθμιος συνεταιρισμός).
2. Γιά τή σύσταση καί λειτουργία των 'Ομοσπονδιακών Όρ- 

γανοδσεων εφαρμόζονται οί ίδιες διατάξεις τής σύστασης καί λει
τουργίας τώ 'Ενώσεων Συνεταιρισμών.

3. Σε Ομοσπονδιακές ’Οργανώσεις πού Ιδρύονται γιά ειδι
κούς σκοπούς (όπως μεταξύ παραγωγών τού ίδιου προϊόντος κλπ.) 
μπορούν νά συμμετέχουν άπευθειας καί συνεταιρισμοί πρώτου 
βαθμού πού έχουν τούς ίδιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ 
Έποπτεία καί έλεγχος 

“Α ρ θ ρ ο  29
1. Ή  σύμφωνα μέ τήν Πράξη 32 τής Π.Ε.Ε.Α. (άρθρο 2 ε

δάφιο ε), Υπηρεσία Συνεταιρισμών καί Γεωργικών ’Οργανισμών 
τής Γραμματεία, Γεωρ/ίας άσκεί τήν έποπτεία καί έλεγχο τών συν
εταιρισμών όλων τών βαθμών μέ ’Επιθεωρητές πού τοποθετούν
ται στήν έδρα τών Διοικητικών Επιτροπών καί ’Επόπτες στήν 
έδρα τών ’Επάρχιακών Συμβουλίων. Σέ ’Επαρχίες πού λειτουρ
γούν πολλοί ειδικευμένοι συνεταιρισμοί (όπως οϊνοποιητικοί, ά 
λιευτικοί, δασικοί κλπ.) μπορεί νά διορισθούν ’Επόπτες καί κατά 
κλάδους.

2. Οί ’Επόπτες ελέγχουν τή νομιμότητα τών πράξεων τών 
συνεταιρισμών πρώτου βαθμού τής ’Επαρχίας τους καί υποβά
λουν τό πόρισμά τους στούς ’Επιθεωρητές τής Διοικητικής Περιο
χής τους. Συγκεντρώνουν επίσης καί κατατάσσουν συστηματικά 
στατιστικά στοιχεία τής κίνησης τών συνεταιρι ιμών τής περιφε 
ρείας ή τού κλάδου τους καί τά υποβάλλουν μιά φορά τό χρόνο 
μέ έκθεσή τους στόν Επιθεωρητή τους.

3. Οί ’Επιθεωρητές ελέγχουν τήν υπηρεσία τών Εποπτών 
καί έιεργοΰν οί ίδιοι ή μέ βοηθούς τους (’Επόπτες πού είναι άπο 
σπασμένοι στά Γραφεία ’Επιθεώρησης) τόν έλεγχο τής νομιμότη
τας τών πράξεων τών συνεταιρισμών δευτέρου καί τρίτου βαθμού 
καί υποβάλλουν τά πορίσματά τους στήν 'Υπηρεσία Συνεταιρι
σμών καί Γεωργικών ’Οργανισμών τής Γραμματείας Γε
ωργίας. Φροντίζουν επίσης γιά τήν εφαρμογή τού συνεται
ριστικού προγράμματος καί τών οδηγιών τής 'Υπηρεσίας Συνε
ταιρισμών καί Γεωργικών ’Οργανισμών καί υποβάλλουν σ’ αυτές 
κάθε χρόνο έκθεση γιά τήν κίνηση τών συνετό ιρισμών τής Διοι
κητικής Περιοχής τους, λεπτομερειακά κατά επαρχίες καί κλά
δους, καί, γιά τήνάπόίοση τού ελέγχου τών συνεταιρισμών καί 
τής υπηρεσιακής δράσης τών ’Εποπτών, καθώς καί προτάσεις γιά 
τα διοικητικά ή νομοθετικά μέτρα πού κατά τήν κρίση τους πρέ
πει νά παρθοΰν γιά τήν πρόοδο τού συνεταιριστικού κινήματος.

“Α ρ θ ρ ο  30
1. Στήν έδρα κάθε ’Επιθεωρητή συνιστάται Περιφερειακό 

Συμβούλιο Συνεταιρισμών πού άποτελεΐται άπό τόν ’Επιθεωρητή, 
τρεις αντιπροσώπους τών συνεταιρισμών, πού εκλέγονται κάθε 
χρόνο άπό τά διοικητικά συμβούλια τών συνεταιρισμών πρώτου 
βαθμού τής Διοικητικής Περιοχής καί ένα αντιπρόσωπο τής Διοι
κητικής ’Επιτροπής. Τό Περιφερειακό Συμβούλιο συνέρχεται ταχ
τικά μιά φορά τό μήνα καί έχταχτα όταν τό καλέσει ό ’Επιθεω
ρητής καί κρίνει τις προσφυγές τών διοικήσεων τών συνεταιρι
σμών πάνω στά πορίσματα τού ελέγχου τών ’Εποπτών.

2. Οί ’Επιθεωρητές παίρνοντας τά πορίσματα τού ελέγχου 
τών ‘Εποπτών κοινοποιούν στά διοικητικά καί έποπτικά συμβού
λια τών συνεταιρισμών τις παρατηρήσεις τους γιά τις τυχόν πα
ραλήψεις ή αταξίες ώς καί τις ίδικές τους παρατηρήσεις ώς προς 
τήν ουσιαστική λειτουργία καί απόδοση τού συνεταιρισμού, άν δέ 
έχουν πισιοποιηθεί παραβάλεις πού έχουν γιά συνέπεια ποινικές 
διώξεις υποδείχνουν στις διοικήσεις τών συνεταιρισμών τό δικαί
ωμα πού έχουν νά προσφύγουν έναντια στό πόρισμα τών ’Επο
πτών μέσα σέ 15 μέρες άπό τή λήψη τής κοινοποίησης τού ’Επι

θεωρητή, στό περιφερειακό Συμβούλιο Συνεταιρισμών, τού πα
ραπάνω εδαφίου. Οί προσφυγές γίνονται γραπτές καί έπιδίνονται 
στόν Έπόπιη τής επαρχίας ή στόν ίδιο τόν ’Επιθεωρητή.

3. Μετά τό πέρασμα τής προθεσμίας τών 15 ημερών ό ’Επι
θεωρητής φέρνει στήν πρώτη συνεδρίαση τού περιφερειακού συμ
βουλίου τών συνεταιρισμών τά πορίσματα τού ελέγχου τών συνε
ταιρισμών, στά όποια έχουν πιστοποιηθεί παραβάσεις πού έχουν 
γιά συνέπειες τήν ποινική δίωξη τών διοικήσεων τους, μαζύ μέ 
τις προσφυγές τους άν έχουν υποβληθεί. Τό συμβούλιο κρίνει άν 
υπάρχει ένοχή ή ευθύνη καί αποφασίζει ανάλογα γιά τήν παρα
πομπή τής ύπόθεσης στή Δικαιοσύνη ή στή γενική συνέλευση 
τού συνεταιρισμόν ή τόν τερματισμό της. Οί παρατηρήσεις γιά 
τή λειτουργία καί απόδοση τών συνεταιρισμών γνωστοποιούνται 
υποχρεωτικά στήν πρώτη γενική συνέλευση γιά νά κρίνει καί 
αποφασίσει.

4. Στούς συνεταιρισμούς δευτέρου καί τρίτου βαθμού τήν 
πρόσκληση στις διοικήσεις τους γιά τήν ύποβολή προσφυγής τήν 
κάνει ό προϊστάμενος 'Υπηρεσίας Συνεταιρισμών καί Γεωργικών 
’Οργανισμών τής Γραμματείας Γεωργίας, στόν όποιον υποβάλλει 
τό πόρισμα τού ελέγχου του ό ’Επιθεωρητής καί γιά τήν παρα
πομπή ή όχι τής ύπόθεσης στή Δικαιοσύνη κρίνει τό Ανώτατο 
Συμβούλιο Συνεταιρισμών, τού παρακάτω άρθρου 31.

“Α ρ θ ρ ο  31
1. Στήν 'Υπηρεσία Συνεταιρισμών καί Γεωργικών ‘Οργανι

σμών τής Γραμματείας Γεωργίας συνιστάται Ανώτατο Συμβού
λιο Συνεταιρισμών πού άποτελεΐται άπό τόν Προϊστάμενο τής 
'Υπηρεσίας αυτής, 6 άντιπροσώπους τών συνεταιρισμών πού εκλέ
γονται κάθε δυο χρό'ΐα άπό τά διοικητικά συμβούλια τών δευ
τεροβαθμίων καί τριτοβαθμίων συνεταιριστικών οργανώσεων καί 
2 ειδικούς πού διορίζονται άπό τό Γραμματέα τής ’Εθνικής 
Οικονομίας. Τό συμβούλιο αυτό συνέρχεται δυό φορές τό μήνα 
καί γνωμοδοτεί πάνω στις εισηγήσεις τού Προϊσταμένου τής Υ πη
ρεσίας Συνεταιρισμών καί Γεωργικών ’Οργανισμών καί στις εκθέ
σεις καί στά μέτρα πού προτείνουν οί ’Επιθεωρητές καί οί συν
εταιριστικές οργανώσεις, κρίνει τά πορίσματα τού έλέγχου τών 
συνεταιρισμών δευτέρου καί τρίτου βαθμού (σύμφωνα μέ τό άρθρο 
30 εδάφιο 3) καί υποδείχνει αυτόβουλα κάθε νομοθετικό ή διοι
κητικό μέτρο γιά τήν έπέχταση καί ενίσχυση τού συνεταιριστικού 
κινήματος.

2. Τό Ιδιο συμβούλιο γνωμοδοτεί γιά τόν καθορισμό τών 
εδρών τών ’Εποπτών καί ’Επιθεωρητών, καί γιά τήν άνάγκη ή 
όχι νά συμπληρωθούν οί θέσεις τους. ’Επίσης γιά τή μονιμο
ποίηση, προαγωγή καί πειθαρχικές ποινές πού πρέπει νά έπιβλη- 
θοΰν στά ίδια όργανα καί πάνω σέ κάθε θέμα πού άφορα τήν 
καλή λειτουργία καί εκπλήρωση τού σκοπού τής Υπηρεσίας 
Συνεταιρισμών καί Γεωργικών "Οργανισμών.

3. Οί γνωμοδοτήσεις τού Άνωιατου Συνεταιριστικού Συμβου
λίου πάνω στά ζητήματα τών μονιμοποιήσεων, προαγωγών κσί 
πειθαρχικών ποινών τών υπαλλήλων^ τής 'Υπηρεσίας Συνεταιρι
σμών καί Γεωργικών ’Οργανισμών παραπέμπονται στά υπηρεσιακά 
καί διοικητικά συμβούλια τής Γραμματείας Γεωργίας γιά τις περί- 
πτώσεις πού είναι αρμόδια ή σιό Γραμματέα Γεωργίας έφόσο 
δέν λειτουργούν τά συμβούλια αύτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
’Ενισχύσεις καί άτέλειες 

“Α ρ θ ρ ο  32
1. Οί άγωγές τών συνεταιρισμών είσάγονιαι στά δικαστήρια 

καί δικάζονται ύστερα άπό προθεσμία 3 ήμερών άπό τήν επίδοσή 
τους. Ή  προθεσμία τών 3 ήμερών μπορεί νά γίνει μεγαλύτερη 
λόγψ άποστάσεως.

2. Τά καταστατικά ή άλλες πράξεις τών συνεταιρισμών, οί 
αιτήσεις καί τά έγγραφά τους στις Διοικητικές καί Δικαστικές 
’Αρχές, τά βιβλία τους, οί άποδείξεις πληρωμής πού παίρνουν η 
δίνουν, τά γραμμάτια, συναλλαγματικές καί έγγραφα πού έκδί- 
δονται γιά συναλλαγές μεταξύ τών συνεταιρισμών καί τών μελών 
τους ή τών συνεταιρισμών μέ τρίτους, τά πληρεξούσια, τά άντί- 
γραφα κάθε εγγράφου, τά δικόγραφα δικών-καί έχτελέσεων καί 
κάθε έγγραφο πού άπαιτεϊ ή εφαρμογή τής Πράξης αυτής, συν- 
τάσσονται σέ άπλό χαρτί.

3. Ή  ταχυδρομική καί τηλεγραφική Αλληλογραφία τών συνε
ταιρισμών πρός τις Δημόσιες ’Αρχές καί τις Αυτοδιοικήσεις όπως 
καί ή μεταξύ τών συνεταιρισμών όλων τών βαθμών διαβιβάζεται
άτελώς.

4. Τά έμπορικά καί βιομηχανικά σήματα τών συνεταιρισμών 
καταθέτονται άτελώς.

“Α ρ θ ρ ο  33
1. ’Απαλλάσσονται άπό κάθε δημόσιο εισαγωγικό δασμό καί 

κοινοτικό λιμενικό ή δποιοδήποτε άλλο φόρο τά εργαλεία, μηχα
νές, όργανα καί σκεύη πού είσάγονται άπό τους συνεταιρισμούς 
γιά σύσταση καί λειτουργία κοινών μεταξύ τών μελών τους εκμε-
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ταλλεύσεονν η γιά τις Ιδιωτικές επαγγελματικές τους χρήσεις 
’Ομοίως απαλλάσσονται από κάθε φορολογία τά κέρδη, ιο άποθε- 
ματικό καί ο κύκλος εργασιών τού συνεταιρισμού. Άγοραπωλη 
σίες ακινήτων ή κινητών έφόσον ό ένας από τούς συμβαλλόμενους 
είναι συνεταιρισμός απαλλάσσονται άπό κάθε φόρο ή τέλος εις 
βάρος τού συνεταιρισμού.

2. Γιά τούς συνεταιρισμούς πού τά μέλη τους άσχολούνται με 
τή γεωργία, αλιεία, χτηνοτροφία, δασικές εκμεταλλεύσεις καί 
συναφείς με αυτούς βιοτεχνικούς καί βιομηχανικούς κλάδους ή 
σύμφωνα μέ ιό παραπάνω εδάφιο άπαλλαγή χορηγείται: η) γιά 
άροτρά, καλλιεργητικά εργαλεία καί μηχανές, καθαριστήρια οπό 
ρων, έκκοκτστήρια, εργαλεία καί μηχανές θερισμού καί αλωνισμού, 
κινητήρες μηχανημάτων καί μέσα μεταβίβασης κίνησης, ψεκιι ττή 
ρες καί όργανα καί στεύη γιά τήν καταπολέμηση ζωικών καί φυ 
τικών παρασίτων, β) όποιουσδήποτε σπόρους, γ) χημικά Λιπά
σματα, θειάφι, θειϊκό χαλκό, πατάσσα σταφίδας καί. έντομοχτόνα 
καί παρασιτοχτόνα φάρμακα, δ) εργαλεία, μηχανήματα ι.οί σκεύη 
άμπελουργικά, οίνοποιϊκά, καί οίνοπνειιματοποιητικά, έλαιο ομι ιά 
καί έλαιουργίας, άποξήρανσης καί συσκευασίας φρούτων καί λα 
χανικών, γαλακτομικά, βουτυροκομικά, τυροκομικά, μελισσοκο 
μικά, σηροτροφικά, ε) πριόνια ύλοιομίας, ¡ καταρράχτες, δισκοπρί- 
ονα, κορδέλες, συσκευές απόσταξης ρητίνης, φουρ άσματος όξυάς, 
τεχνικής άποξήραναης ξυλείας καί ειδικά μέσα μετατόπισης καί 
μεταφοράς δασικών προϊόντων, ζ) αλιευτικά σκάφη και εξαρτήματα 
τους, ιστία καί υφάσματα γιά τήν κατασκευή τους, δίχτυα καί 
υλικά κατασκευής τους, φωτιστικούς προβολείς καί λάμπες έλκυ 
στικοΰ φωτισμού, ψυγεία παί δοχεία μεταφοράς καί διατήρησης 
ψαριών, αλιευτικά εργαλεία κλπ.

3. Μέ πρόταση τού κατά τό άρθρο 31 Άνωτάτου Συμβουλίου 
Συνεταιρισμών μπορεί νά έκδίδονται πράξεις τών Γραμματέων 
Γεωργίας καί Οικονομικών γιά άπαλλαγή άπό τούς παραπάνω 
φόρους καί άλλων ειδών πού είσάγονται άπό τούς συνεταιρισμούς.

Ά  ρ θ  ρ ο 34

1. Γιά τά είδη καί τις ποσότητες πού μπορεί κάθε συνεται
ρισμός νά παραλάβει άτελώς σύμφωνα μέ τό παραπάνω άρθρο 
αποφασίζει γιά τούς πρωτοβαθμίους συνεταιρισμούς τό Περιφε
ρειακό Συμβούλιο καί για τούς δευεροβαθμίους καί τριιοβαθ· 
μίους τό ’Ανώτατο Συμβοιλιο Συνεταιρισμών ύστερα άπό αίτηση 
τών ενδιαφερομένων συνεταιρισμών καί γνωμάτευση τών άρμο 
δίων ’Εποπτών ή ’Επιθεωρητών.

2. Σύμφωνα μέ τις παραπάνω άποφάσεις τού Περιφερειακού 
ή Άνωτάτου Συμβουλίου ό αρμόδιος ’Επόπτης ή ’Επιθεωρητής 
εκδίδουν πιστοποιητικά σέ κάθε συνεταιρισμό πού τά προσάγουν 
στις ’Αρχές που είναι αρμόδιες γιά τήν είσπραξη τών φόρων αυ
τών. Ό  ‘Επόπτης ή ό ’Επιθεωρητής πού έδωσαν τμ παραπάνω 
πιστοποιητικά ελέγχουν τή χρησιμοποίηση άπό τού. συνεταιρι
σμούς τών ειδών πού παρελήφθησαν άτελώς είτε γιά ειδικές έρ 
γασίες ή γιά τή διάθεση στο μέλη τους καί υποβάλλουν στήν 
προϊσταμένη τους υπηρεσία άντίγραφα τών πιστοποιητικών πού 
εξέδοσκαν καί πραχτικά τού ελέγχου πού έκαναν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Ποινικές Διατάξεις 

" Α ρ θ ρ ο  3ό

1. Μέλη τού διοικητικού καί εποπτικού συμβουλίου, άντιπρό- 
σωποι τού συνεταιρισμού πού έχουν εκλεγεί άπό τή γενική συνέ
λευση καί έντολοδόχοι στούς όπόίους τό διοικ. συμβούλιο πάρε 
χώρησε μέρος τής δικαιοδοσίας τους, τιμωρούνται μέ φυλάκιση 
μέχρις ενός έτους ή μέ άνάλογη χρηματική ποινή ή καί μέ τις 
δυό ποινές, έφόσο δέν συντρέχει άλλη παράβαση πού κολάζεται 
βαρύτερα, εάν στις άνακοινώσείς, γνωστοποιήσεις καί έκθέσεις 
τους ή στά λογιστικά βιβλία κάνουν έν γνώσει τους ψεύτικες δη 
λώσεις γιά τήν περιουσία τού συνεταιρισμού ή τών συνεταίρων 
καί τό ποσόν τής ευθύνης αυτών ή παραστήσουν στή γενική συ 
νέλευση ψεύτικα πράγματα γιά άληθινά. Μέ τις ίδιες ποινέτ τι 
μωροΰνται τά παραπάνω πρόσωπα όπως καί οί υπάλληλοι τών 
συνεταιρισμών άν άρνηθοΰν νά παραδώσουν στούς διαδόχους τους 
τά βιβλία, τό ταμείο καί όλα τά είδη πού ανήκουν στο συνεται 
ρισμό.

2. Μέ φυλάκιση μέχρις 6 μηνών ή άνάλογη χρηματική ποινή 
ή καί μέ τις δυό ποινές τιμωρούνται τά μέλη τού διοικ. συμβου
λίου, οί εκλεγμένοι άπό τή γενική συνέλευση άντιπρόσωπο*. τού 
συνεταιρισμού καί οί έντολοδόχοι στούς οποίους τό διοικητικό 
συμβούλιο παρεχώρησε μέρος τής δικαιοδοσίας του, εάν ένεργοΰν

πράξεις αντίθετες μέ τό καταστατικό καί τις αποφάσεις τής γεν, 
συνέλευσης, έάν ζητούν ή δέχονται δώρα γιά τήν εκπλήρωση ή 
παράλειψη τών καθηκόντων τους, έάν άρνούνται νά δυόσουν στούς 
αρμόδιους ’Επόπτες καί Επιθεωρητές τά βιβλία καί έγγραφα τοΰ 
συνεταιρισμού καί κάθε στοιχείο καί πληροφορία χρήσιμο στόν 
έλεγχο καί έάν άπό παραμέληση τών καθηκόντων τους έγιναν 
αίτιοι ζημίας στό συνεταιρισμό. Μέ τις ίδιες ποινές τιμωρούνται 
καί τά μέλη τοΰ συνεταιρισμού πού δίνουν τήν ψήφο τους στις 
γενικές συνελεύσεις άντί άμοιβής πού πήραν ή τούς έχουν όπο- 
σχεθεί.

3. Μέλη τού διοικητικού καί έποπτικοΰ συμβουλίου τοΰ συνε
ταιρισμού τιμωρούνται μέ 3 μηνών φυλάκιση ή άνάλογη χρημα
τική ποινή ή καί μέ τις δυό ποινές : α) έάν δέν προσβάλουν 
ένοόπιο τού’Αναθεωρητικού Δικαστηρίου σύμφωνα μέ τό άρθρο 
21 εδάφιο 4 τις άποφάσεις τής γεν. συνέλευσης πού πάρθηκαν 
παρά το καταστατικό καί τούς ορισμούς τής Πράξης αυτής ή δέν 
βαλουν σέ εφαρμογή τις άποφάσεις τής γενικής συνέλευσης πού 
τό Αναθεωρητικό Δικαστήριο έθεώρησε έγκυρες, β) έάν είναι 
παρόντα στή γενική συνέλευση καί άποφύγουν νά συστήσουν τήν 
προσοχή της πάνω στις άποφάσεις πού παίρνονται κατά παράβαση 
τοΰ καταστατικού ή τών ορισμών τής Πράξης αυτής, γ) έάν ζη
τήσουν άπο τή γενική συνέλευση τήν έγκριση πράξεων πού έγι
ναν κατά παράβαση τού καταστατικού καί τών ορισμών τής 
Ιΐράξης αυτής ή χωρίς άτόφαση τής γενικής συνέλευσης, καί δ) 
έαν ύστερα άπό αίτηση τού 1)20 τών μελών τού συνεταιρισμοί 
δέν καλέσουν τή γενική συνέλευση μέσα σέ 5 μέρος.

Ά ρ θ ρ ο  36
1. Μέ φυλάκιση μέχρι 3 μηνών ή άνάλογη χρηματική ποινή 

τιμωρείται οποίος σέ γενικές συνελεύσεις δημιουργεί ταραχές μέ 
σκοπό νά τις εμποδίσει νά λάβουν άΛοφάσεις γιά τις όποιες δια
φωνεί. Ή  ποινή αυξάνεται σέ φυλάκιση 6 μηνών άν έγιναν ζη
μίες σέ πράγματα καί ενός έτους άν έκακοποιήθησαν πρόσωπα. 
Ή  χρήση όπλων θεωρούνται σάν ξέχωρες έπιβαρυντικές αίτιες 
καί προκαλοΰν τις πρόσθετες ποινές πού ορίζουν οί Νόμοι.

Ά ρ θ ρ ο  37
’Εργοδότες, έμποροι, βιομήχανοι, κεφαλαιούχοι καί άλλαπρό- 

σωπα, πού άπό συμφέρον τους εμποδίζουν ή προσπαθούν νά εξα
ναγκάσουν όποιονδήποτε νά γίνει μέλος τού συνεταιρισμού ή 
συνέταιρο νά άποχωρήσει άπό αυτόν, ή χρησιμοποιούν άθέμιτα 
μέσα πού μπορούν να φέρουν διάλυση, διάσπαση ή ζημίες σέ 
συνεταιρισμό, τιμωρούνται μέ 6 μηνών φυλάκιση ή άνάλογη χρη
ματική ποινή ή καί μέ τις δυό ποινές.

" Α ρ θ ρ ο  38

Τά μέλη τοΰ διοικητικού καί εποπτικού συμβουλίου τοΰ συνε
ταιρισμού, οί εκλεγμένοι άπό τή γενική συνέλευση ιντιπρόσωποι 
καί οί έντολοδόχοι στούς όποιους τό διοικητικό συμβούλιο παρε
χώρησε μέρος τής δικαιοδοσίας του, καθώς καί οί υπάλληλοι τού 
συνεταιρισμού καί οί «ατά τό άρθρο 25 έκκαθαριστές του ευθύ 
νονται άλληλέγγυα άπέναντι τού συνεταιρισμού καί τών δανει
στών του γιά κάθε ζημία πού θά προέλθει άπό τήν παράβαση 
τών καθηκόντων τους όπως ορίζονται άπό τό καταστατικό, τούς 
ορισμούς τής Πράξης αυτής καί τις άποφάσεις τής γενικής 
συνέλευσης ή τήν άπόφαση τοΰ Αναθεωρητικού Δικαστηρίου πού 
όρίζει τό άρθρο 25.

Ή  Πράξη αύτή Ισχύει άπό τή δημοσίευσή της.
Ψηφίστηκε άπό τήν Αντιπροσωπεία τού Έθν. Συμβουλίου 

στή συνεδρίαση τής 30 Αύγούστου 1944.

Στην "Εδρα τή ς  ’Επιτροπής, 31 Αύγουστου 1944.

Ό  Πρόεδρος τής Π.Ε.Ε.Α.
ΑΛ. ΣΒΩΛΟΣ
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Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε
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Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 
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