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ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παραιτούμαι, κύριε Πρόεδρε.
I

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγ ιώτης Σαλαμαλίκης) : Ο κ. Παπαπολίτης, ως εισηγητής της

αξιωματικής αντιπολίτευσης^έχει το λογο.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε παρατήρηση μόνη. Θα 'ήθελα να παοακο
I

σω τον κ. Υπουργό στο άρθρο 14 παρ. 3 /την εξής προσθήκη: "Το πιστοποιητ

κό που χορηγεί το Ειρηνοδικείο για τους νόμιμους εκπροσώπους του συνεται

> ισμού γίνεται δεκτό σαν νομιμοποίηση του από το δημόσιο ΝΠΔΔ^όΤΑ πιστωτικ

ιδρύματα κ,λ.π ."

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Ο κ. Στρατήγης έχει καμμία παρατήρηο

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: Δεν έχω παρατόηση κύριε Πρόεδρε.
/

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Ο κ. Κόρακας έχει καμμία παρατήρηση;

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: Οχι̂  κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Κύριε Υπουργέ έχετε καμμία παρατήρηε
/

επί του άρθρου 14;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ Εθν. Οικονομίας): Κύριε Πρόεδρε^ οσον αφορά την

παρατήρηση του κ. Παπαπολίτη νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που καθόριζε

ται απόρους γενικούς νόμους σχετικά με τη δημόσια διοίκηση και να μη ρυθ

σουμε τέτοιο θέμα σ'αυτό^το νόμο γιατί αυτό οδηγεί στην πολυδιάσπαση τοι
/

δικαίου.



— - - - Στεν/φος Β .- Ευθυμιάτου — - δακ/φος Α.--ιΚορολή— 20-11— 1986
...................... ........... - -  -

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). 0 κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
/

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Κύριοι συνάδελφοι

δεν θα συμφωνήσω με τις απόψεις του κυρίου Στρατήγη και του κυρίου Κό

ρακα. Δεν κατάλαβα από πλευράς του κυρίου Στρατήγη ποιον κίνδυνο φοβάτ«

i
1
1

Και >&ν κίνδυνο^τον οποίο διέγραψε ο κύριος Κόρακας δεν είναι πραγμα

τικός. Μία ανώνυμη εταιρεία λειτουργεί με τελείως διαφορετικούς κανόν

απ'ότι λειτουργεί ένας συνεταιρισμός. 0 μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας
)

έχει στα χέρια του ένα περουσιακό στοιχείο, τις μετοχές, τις οποίες επ|

διώκει αν θέλει να αξιοποιήσει τα περιουσιακά τουοστοιχεία να μεταβιβά

σε τρίτους. Η ελευθερία της μεταβίβασης είναι, ένα από τα βασικά στοι-

;Ί
i 1•γ -

1

χεία της ανώνυμης εταιρείας. Γι'αυτό·και οι μετοχές κατά κανόνα είναι

ανώνυμε ς*κ<;
y

πε o L-QQ4̂ ü£>í— ατη uc-pafí ί ΒαστΓ τωίν τιετονών τΐθεντ

μόνο κάα^από-αρισμένες Εάν μετατρα

πεί η ανώνυμη εταιρεία σε συνεταιρισμό χάνει ο μέτοχος αυτή την ευχέρε

0 κύριος Κόρακας στην ομιλία του χθες ανόφερε ότι θα πρέπει ο συνε

ταίρος όταν αποχωρεί από την εταιρεία να παίρνει και την αίία κατά τη
.... - - - - - -  - - . ,

οποία συμμετέχει στην περιουσία της εταιρείας· Απαντήσατε/^ δεν σύμφωνο
Μ

’ <¡TV
μει. και νόμος σ(μφωνα με την παλιά νομοθεσία προβλέπει μια ρύθμιση

η οποία δεν τφ επιτρέπει. 0 μέτοχος της ανώιΛίμης εταιρείας, ο οποίος

έχει εργαστεί ή ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία για να μπορέσει να
Ί /

L



3/1 Στεν/ψος Β ."ΐυθυμιάτου Δ ακ/φος Α. Κορολή 20-11-1986 _  _ _

..  ΤΓ
αζιοποιήσει κάποτε το κέρδος το οποίο συγκετρώνεται στην εταιρεία, αν 

μετατραπεί η ανώνυμη εταιρεία σε-συνεταιρισμό, θα χάσει αυτό το κέρδος.

Δεν έχει-λοιπόν κανένα λόγο να θελήσει να γι'νει η μετατροπή αυτή.

Η ανώνυμη εταιρεία είναι ένα σχήμα επιχείρησης που βασίζεται στη σκέψη 

ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν οι μέτοχοι στη διοίκηση της επιχείρησης, 

αλλά η διοίκηση της επιχείρησης να γίνεται από λίγους να είναι ευέλικτη 

και γι'αυτό οι αποφάσεις βασίζονται στον κανόνα της πλειοψηφίας.

(26)
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(Β)
1/2 Στεν/φος Δ. Ζαχαροδήμου (Δακτ/φος Ε. Κουλαμπά) 20.1.1.86

η ..............................

I
Συνέχεια κυρίου Κ. Σημίτη Υπουργού Εθνικής Οικονομίας)

Ο συνεταιρισμός αντίθετα είναι ένα σχήμα το οποίο βασίζεται στη

συνεργασία όλων, στη συμμετοχή όλων. 'Εχει .έντονα τα προσωπικά χαρακτ

ριστικά. Μία ανώνυμη εταιρεία η οποία λειτουργεί με επιτυχία δεν έχει

-Λ
κανένα λόγο να γίνει συνεταιρισμός. Θα αλλάΕέ^ι το χαρακτήρα και το

σκοπό της έτσι και/οεν θα γίνει ποτέ συνεταιρισμός. Ο ισχυρισμός ότι

η Κυβέρνηση έβαλε τη διάταξη αυτή για να μπορεί να πει- αναφέρω τον

" ,Μ κύριο Κόρακα- στο μεγάλο κεφάλαιο γίνεται και σεις συνεταιρισμοί,

είναι-ας μου επιτρέψει ο κύριος Κόρακας να πω- αστείος.

Αυτοί οι οποίοι εργάζονται με το σχήμα της ανώνυμης εταιρείας δεν 

πρόκειται ποτέ να μετατρέψουν την ανώνυμη εταιρεία σε συνεταιρισμό

γιατί δεν θα μπορούν να επιτύχουν τις επιδιώξεις τους.

Η διάταξη αυτή εξυπηρετεί αυτό το οποίο ανέψερε και ο κύριος Ρουμελιά

-της. Υπάρχουν(ίσως^ κάποιοι -»ε. κάπο,ιες„εταιρείες καμακώνομες_εταιρείες

_______ ____________ ______ __ ___^κλ >ι________ _____________- ____
οι οποίες ιδρύθηκαν γιατί δεν cCχav την ευχέρεια να "δημιουργηθουν

συνεταιρισμοί Δεν βλάπτει να υπάρχει στο νόμο. Πραγματικά δεν βλέπω 

ποιος είναι ο κίνδυνος, που είναι η βλάβη* (η δυνατότητα αυτής της

μετατροπής όποιος θέλει τηνίξιοποιε(. Αν την αξιοποιήσει(πρέπει να 

συμορφωθεί προς τους κανόνες του συνεταιρισμού. Το λέγει σαφέστατα

η παρ. 4, στην μετατροπή πρέπει μετά να ακολουθηθούν οι κανόνες του



)

ΊΓ/2 Στεν/οος ΔΓ Ζαχαροδήμου (Δακτ/φος Ε. Κουλαμπά)' 20ν-1Λ.86 _τ—  -

........* ............ ................................................
συνεταιρισμού, θα χάσει λοιτιόν τα προτερήματα της ανώνυμης εταιρείας

όποια είναι αυτά και θα πρέπει να ακολουθήσει νέες διαδικασίες οι
)

»
οποίες είναι σε σχέση με την ανώνυμη εταιρεία πολύ περιοριστικές. 

οντ£ να.
Δεν νομίζω . |'χρε ιάζεται; όπως προτάθήκε^διοικητική έγκριση μιας 

τέτοιας μετατροπής-δημιουργούμε γραφειοκρατία για πολύ λίγες περιπτώ

σεις-πιστεύω-και ούτε χρειάζεται να είμαστε περιοριστικοί διότι^έτσι 

όπως είναι  ρύθμισή θα διαλέγει ο καθένας εκείνο που το συμφέρει και

αυτή είναι η επιδίωξή μας.

Η άποψή μου λοιπόν είναι να μείνει το άρθρο ως έχει
ι ·

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): 0 κύριος Παπαπολίτης έχει το λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). θα προσθέσετε τίποτα, κύριε

Υπουργέ;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). 'Οχι, κύριε Πρόεδρ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ερωτάται η Βουλή, αν γίνεται

δεκτό το άρθρο 16...

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΧΤΗε. Κύριε Προεδοε^ παρακαλούμε η ψηφοφορία να γίνει

δι'αναστάσεως.

—  -ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης) . Παρακαλώ,-κύριε συνάδελφέ -. Αυτό

το θέμα γιατί το ανακινείτε;

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, το θέτετε σε ψηφοφορία και πιστεύ

ουμε ότι είμαστε περισσότεροι. Είναι σαφές.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε 3 κόμματα εδώ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Περιμένετε, κύριοι συνάδελφοι.

Εγώ δεν έχω αντίρρηση να το κάνω, αλλά ξέρετε ότι παγίως, από τότε που

εφαρμόζεται ο Κανονισμός αυτός, δεν χρησιμοποιείται; έχει πέριελθει σέ

πλήρη αχρησία η διάταξη του άρθρου .68, το οποίο ομιλεί για την δι'ανα-

στάσεως ψηφοφορία. Τί σημαίνει ψηφοφορία 6 1 'αναστάσεως; Αν υπάρχει

αμφισβήτηση επί του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, να κάνουμε ονομαστικ

ψηφοφορία. 'Η τη ζητάτε, ή την κάνω εγώ. Θέλετε να κάνω ονομαστική

ψηφοφορία;



(2ΠΑ)1/2 Στεν/φος Ν. Μιμίδης (Δακτ/<ρος Ε.Ταουσιάνη) 20.11 .1986_ 
..................... ...............  ......... —

Μ Ε Τ Α  Τ Η Ν  Δ Ι Α Λ Ο Γ Η  .
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης) .Κύριοι συνάδελφοι^ έχω την τιμή 

να ανακοινώσω στο Σώμα το αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας

η οποία διεξήχθη.

Εψήφισαν συνολικά 167 συνάδελφοι.Υπέρ της αποδοχής του άρθρου 

16 εψήφισαν 103.Κατά του άρθρου εψήφισαν 63 και παρών 1.

Κατόπιν αυτού το άρθρο 16^όπως έχει στο σχέδιο νόμου^γίνεται

δεκτό.

'Αρθρο 17.

- Ο κ. Υπουργός έχει το λόγο. __________ _____________

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ̂ ΙΊ^ΐΧ!ΙΔ1>£Υάε Εθνικής Οικονομίας) .Κύριε Πρόεδρε^ αν 

μου επιτρέπετε για να προλάβω κάποιες συζητήσεις, θέλω να επιφέρω

- ----δύο τροποιήσεις στο άρθρο 17.Η πρώτη αφορά τους συνεταιρισμούς

φαρμακοποιών.

Στη παράγραφο 4 αναγράφεται:Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί 

διέπονται απο την ισχύουσα γι'αυτούς νομοθεσία.Εκεί^λοιπόν^να 

γίνει η εξής τροποποίηση:" "Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και οι 

συνεταιρισμοί φαρμακοποιών διέπονται και απο την ισχύουσα γι'αυτο^ 

νομοθεσία"

δεύτερη τροποποίηση, όπως είχα πει στη διάρκεια της συζήτη 

σης πρέπει να διευκολύνουμε τους υφιστάμενους καταναλωτικούς



2/2 Στεν/φος Ν. Μιμίδης(Δακτ/φος Ε.Ταουσιάνη)20.11.1986

1
συνεταιρισμούς ή τους συνεταιρισμούς που έχουν πάνω απο 1.000

άρθρο 5 παράγραφος 1 η οποία επιτρέπει να επιτυγχάνονται «.οι 

απαραίτητες πλειοψηφίες για την τροποίηση των άρθρων του καταστα- 

τ ικού.

συνεταιρισμούς με περισσότερα απο 1.000 μέλη , η Γ. Σ. που συγκα- 

λείταπ νια να επιωέοει την αναγκαία προσαρμογή‘στο καταστατικό 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της παραγράφου 1 του 

άρθρου 5 βρίσκεται σε απαρτία με το 1/3 των μελών και η σχετική 

απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των 

φηφισάντων μελών".Αυτό γιατί είναι προφανές ότι θα είναι πολύ 

δύσκολο  ̂όταν υπάρχουν 4.000 ή 5.000 μέλη να συγκεντρωθούν οι

απαρτίες ι

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ο κ. Παπαπολίτης έχει το λόγο.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ. Κύριε Πρόεδρε^ δεν έχω κανένα σχόλιο επι του

άρθρου 17.Επιφυλάσσομαι να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις επι της

τροπολογίας. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι τουλάχιστον η κοινο
βουλευτική μου συνείδηση και δεοντολογία επιβάλουν να ευχαριστήσω τον κ. Υπουρ
γό γιατί εισακούστηκε το αίτημά μας σχετικά με τους συνεταιρισμούς των φαρμα
κοπο ιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγ ιωτης Σαλαμαλίκης). ο κ. Στρατήγης έχει το λόγο.

(2ΕΖ)



¿/2 Στεν,/φος Ρ. Ζορ^ηά Δακτ/ωος Ρ. Σκρίκα ¿υ-ιι-οο

ΎΙ “
ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπόυργός Εθνικής Οικονομίας) Το καλύπτ ε ι

ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: Το καλύπτει. Εντάξει.

Θα ήθελα μία ερώτηση να κάνω μονάχα: Εδώ στην παράγραφο 5 λέει 

"οι διατάζεις της φορολογικής νομοθεσίας που αφορούν τους συνεταιρισμό 

διατηρούνται σε ισχύ". Για ποιες διατάξεις μιλάμε εδώ σ'αυτή την παρά

γραφο; Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ο κ. Αργυρόπουλος έχει το λόγο.
/

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να παρακαλέσω^να μου επιτρέψετε ελάχι

στα να απασχολήσω τη Βουλή με ένα θέμα ειδικό.-

Υπάρχει στη Λαμία ένας συνεταιρισμός με την επωνυμία Πιστωτικός 

Συνεταιρισμός Τεχνοεργατών Λαμίας. Θα δώσω κάποια στοιχεία της ταυτό

τητας του συνεταιρισμού αυτού. Έχει ενδιαφέρον και από απόψεως γενική 

αλλά και από "ενικής απόψεως δικαιολογεί την παρέμβαση, την οποία κάνω. 

Ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός Τεχνοεργατών Λαμίας έχει ιδρυθεί από το 190 

Είναι πρώτος στην ιστορία της ιδρύσεως ανάλογων συνεταιρισμών στην 

Ελλάδα. Είναι πρωτοποριακός. Είναι υπόδειγμα. Έχει γράψει ιστορία 

στον τομέα αυτό και ήταν τόσο επιτυχής η πορεία του, ώστε πριν από 

τον πόλεμο είχε κατορθώσει να συγκεντρώσει κεφάλαια 30.000.000 δραχμών 

Ο συνεταιρισμός αυτός πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει ως στόχο τη

συγκέντρωση κερδών και τη διανομή κερδών στα μέλη του. Έχει ως στόχο



1/3 ΣτενΛοης Ηαπανικολάου Δακ/οος Γαλαζούλα 20-11-86ici ~
Kafd δήλωσή του Υπουργούς οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θα θίξουν

τον συνεταιρισμό της Λαμίας, ασφαλώς καιτον ανάλογο συνεταιρισμό των 

Ιωαννίνων και όλους τους άλλους οι οποίοι έχουν μέχρι τώρα δημιουργηθεί 

και λειτουργήσει. Εξάλλου και οι ίδιες οι διατάξεις έδειχναν'ότι ως 

προς το προβληθέν επιχείρημα μπήκε ερώτημα για την συνεταιρική μερίδα,, 

ίο άρθρο 2 αναφέρει οτι το καταστατικό καθορίζει το ύφος της συνεται

ριστικής μερίδας. Αυτά ήθελα να πω(σχετικά με το υπο συζήτηση άρθρο 

και γενικά για τον νόμο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Ο κ. Υπουργός έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας); Κύριε Πρόεδρε,
V

ήθελα να διευκρινίσω ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι η νομοθεσία (&2τ-ε ο

νόμος ο οποίος αποωασίζεται σήμερα δεν θα εφαρμοστεί σ' αυτούς τους 

συνεταιρισμούς. 'Αλλωστε το νομοσχέδιο στο άρθρο 17 λίει ξεκάθαρα ότι 

οι συνεταιρισμοί που υπάρχουν σήμερα πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο 

συνεταιρισμών και να προσαρμόσουν το καταστατικό τους στις διατάξεις 

αυτού του νόμου μέσα σε δύο χρόνια απο την έναρξη της ισχύος τους.

Τώρα|όσο\/αφορά το θέμα που θέσατε ̂ χύριε Λούλη; και που έθεσε ο κ.

éfv
Αργυρόπουλος, νομίζω επειδή υπάρχουν δύο. περιπτώσεις τις οποίες ανα-

ο -
φέρατε υπάρχουν/καιπολλές άλλες, δεν μπορούμε να κάνουμε ειδικές εξαι- 

/ ϊ



ρέσεις για τον έναν ή τον άλλο συνεταιρισμό στο νόμο. Γι'αυτ'ακριβώς 

πρότεινα τη'διάταξη αυτή^την οποία σας διάβασα ,"Χε υφιστάμενους συ

νεταιρισμούς με περισσότερα απο χίλια μέλη μπορεί να .γίνει η τροποποίη- 

ση του καταστατικού Γη οποία νά ποηΒλέώρ.ι. αυτή την ειδική ρύθμιση για 

απαρτίες και πλειοψηφίες με μικρότερη απαρτία και μικρότερη πλειο-

ψηφία απ'ότι κανονικώς εχόντων των πραγμάτων.

Στη πρόταση που ανέφερα προηγουμένως λέω ότι χρειάζεται μόνο το 

1/3 των μελών για απαρτία και μόνο η απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού 

των ψηωισάντων μελών . Σύμφωνα με το υπόμνημα το οποίο μου έδωσε ο

συνεταιρισμός κύριε Αργυρόπουλε έχουν 4.000 μέλη. Μπορούν πιστεύω 
* /

να κινητοποιηθούν να βρούν 1300 μέλη να αποφασίσουν για την τροποποίηση

του καταστατικού. Αμα τροποποιήσουν το καταστατικό τότε μπορούν να 

προβλέψουν τις ειδικές διαδικασίες τις οποίες έχει ο νόμος γι'αυτούς 

τους μεγάλους συνεταιρισμούς και να μην υπάρχει πιά στο μέλλον θέμα 

να συγκεντρώνουμε τέτοιον αριθμό για να έχουμε τέτοιες απαρτίες και
ο
πλειοψηφίες. Νομίζω είναι η μόνη λύση . Λύση δέν είναι η ειδική εξαίρε- 

σή για κανένα συνεταιρισμό διότι δικαίως τότε και ο συνεταιρισμός

Ιωαννίνων ή διάφοροι άλλοι συνεταιρισμοί οι οποίοι'έχουν ζητήσει κά

ποια ειδική ρύθμιση θα πούν , γιατί γι'αυτούς και όχι για μας.

5



3/3 Στεν/ςοος Παπανικολάου y&ακ/φoc Γαλαζούλα 20-11-86

Νομίζω ότι με αυτό το τρόπο με λίγη προσπάθεια μπορεί να λυθεί

το θέμα ικανοποιητικά.

Οσο αφορά' το θέμα που έθιξε ο κ. Βουγιουχλάκης θα ήθελα να 

παρατηρήσω ότι, -το ορώτημά του που έθεσε επιμόνως αν θεωρείται εισόδημα 

ή όχι είχε ήδη απαντηθεί απο τον ίδιο *^δεωρείται με βάση την φορολο

γική νομοθεσία ειάόδημα και φορολογείται. Εκείνο το οποίο'ήθελε ο κ.

Βουγιουκλάκης είναι να κάνω κάποια δήλωση ότι δεν θεωρείται εισόδημα

ώστε να μην φορολογηθεί. Κ απάντησή μου είναι η ίδια που δώσατε εσείς

κ. Βουγιουκλάκη ότι το τι είναι εισόδημα και φορολογείται κανόνιςεται

σχέση με την φορολόγηση εισοδήματος υπαρχόντων συνεταιρισμών, γι'αυτό 

δεν μπορώ να αποδεχθώ την τροπολογία την οποία προτείνατ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Ο κ . Βουγιουκλάκης έχει το λόγο. 

ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ^ ο νόμος λέει ότι το εισόδημα που 

προέρχεται απο την υπερτίμηση ακινήτων και πλοίων των συνεταιρισμών 

δεν θεωρείται εισόδημα^ Επομένως δεν φορολογείται. Γιατί λέτε εσείς σή 

μέρα'ότι φορολογείται| Αυτή είναι η σύγχυση που σας επεδήμανα προηγου 

μένως κα,1 σας ζήτησα με την εεμκαιρία αυτή να την επιλύσετε.

απο τον Φορολογική νομοθεσία. Και δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμέίς εδώ

την φορολογική νομοθεσία (ούτε να συζητήσουμε φορολογικά θέματα σε

(Ακ)



1/3 Στεν/φος Α.Καλλιγέρη (δακτ/φος Λ.Κουρούμαλη) -20.11.86

" Μ
Τί από τα.δύο συμβαίνει τέλος πάντων, βυτό που λέτε εσείς ότι φορολογεί

Ι*ίλ.ι
ται σαν εισόδημα στην περίπτωση υπερτιμήσεως των πλοίων και των συνεται

ρισμών ή αυτό που λέει ο νόμος ότι δεν αποτελεί εισόδημα και επομένως

δεν φορολογείται; Διαπιστώνετε ο ίδιος οτι βρίσκεσθε σε σύγχυση και)
εσείς^^πολύ περισσότερο βεβαίως θα βρεθούν σε σύγχυση οι λεωφοριούχοι

οι παλιοί οι οποίοι έχουν παύσε ι να είναι λεαχροριούχοι από χο'ΊΊ διότι
) · *

πουλώντας αυτά τα ακίνητα που έχουν αποκτήσει με τις συνεταιριστικές

Τ 0\!ί,
μερίδες/δεν θα ξέρουν αν θα πρέπει το επιπλέον της συνεταιριστικής μερί

ιι."
δας Λιοσόν να αποτελέσει εισόδημα και να φορολογηθεί, ή να θεωρηθεί επι -

στροφή της συνεταιριστικής μερίδος με την πραγματική σημερινή αξία που

*
έχει η συνεταιρική μερίδα τους και επομένως να μη φορολογηθεί. Αυτό σας

*- . ♦
ζητώ. Εγώ δεν σας ζητώ τίποτα δύσκολο. Εγώ σας ζητώ να διευκρινίσετε

αυτό ακριβώς που δημιουργεί σύγχυση κα; σε κείνους που αποτελούν μέλη

του συνεταιρισμού σε σας τον ίδιο^που είστε ο αρμόδιος Υπουργός.

Διευκρινίστε το λοιπόν για να ξέρουμε και μεις τί συμβάίνει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Ο κ. Υπουργός έχει το λόγο.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Εθν.0ικονομίας): Δεν είναι ο ρόλος μου να ερμηνεύω

τη φρολογική νομοθεσία. Δεν εχω λοιπόν να διευκρινίσω τίποτα. ΗΤί?ερίπτω

ση που αναφέρει ο κ. Βουγιουκλακης ισχύει ο,τι λέει ο Νόμος για τη φορο
ι

λόγηση του εισοδήματος • /



2¿2 Στενΐχρος Α. Χαλλιγέοη (ΔακίΜυο^; &. Κουοούααλη) 20.1 1.36 ·: .......

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Ερωτάται η Βουλή αν γίνεται δεκτό 

το άρθρο 17^όπως τροποποιήθηκε από τον κ. Υπουργό.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕΔΣΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης) Συνεπώς^ το άρθρο 11? έγινε δεκτό 

όπως τροποποιήθηκε από τον κ. Υπουργό, κατά πλειοψηφία.

Πριν μπούμε στο ακροτελεύτιο άρθρο^θα μπούμε στη συζήτηση 

των τροπολογιών.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΔΟΠΟΥΛΟΣ: κύριε Πρόεδρε πριν μπούμε στο ακροτελεύτιο άρ-
I

θρο υπάρχει το πρόβλημα(όπως γνωρίζετε της τροπολογίας. Επιθυμώ πριν απ 

όλα να απευθυνθώ σον κ. Υπουργό και να τον ρωτήσω αν επιμένει πράγματι
I

I
στην εισαγωγή και ψήφιση της τροπολογίας η οποία άλλωστε δεν φέρει την

)

υπογραφή του. Θα παρακαλούσα να έχω την απάντηση προκειμένου εν συνεχεί
)

α να καθορίσουμε τη στάση μας.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: Για ποια τροπολογία μιλάτε;

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για την τροπολογία που αφορά την αναβολή εκλο ?
γών στα επιμελητήρια.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Εθν. Οικονομίας): Να συζητήσουμε πρώτα^τις τροπολογίες

που αφορούν αυτό το νόμο, τους αστικούς συνεταιρισμούς και μετά να συ

ζητήσουμε την άλλη τροπολογία που αφορά τα εμπορικά επιμελητήρια,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό σημαίνει οτι επιμένετε στην συζήτηση της
• , 1



της τροπολογίας για την αναβολή των εκλογών στα επιμελητήρια.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Εθν. Οικονομίας): Ναι, βεβαίως.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε^παρακαλώ το λόγο επ αυτού. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): *Οταν θα φθάσουμε στη συζήτηση για

την τροπολογία αυτή ασφαλώς θα έχετε το λόγο.

I (
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω οτι δικαιούμαι να μιλήσω από τώρα που

) '

μπήκαμε στην τροπολογ ία. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν είναι ουσιώδες^ 

^α"περιμένω να συζητηθεί πρώτα και μετά-να λάβω-τσ λό γ ο .--------------

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Να πάμε σύμφωνα με τον κανονισμό.

Θα συζητηθεί η υπ αριθ. 65/3 τροπολογία που αφορά την τροποποιησ 

διατάξεων που αναφέρονται στους συνεταιρισμούς ,

ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε παίρνω το όγο εξαιτίας του γεγονότος
I

ότι ο Υπουργός Εθν. Οικονομίας δήλωσε στη Βουλή προχθές ότι το άρθρο
Τ  . / '

45 του προσχέδιου που αφορούσε τα κίνητρα στις συνεταιριστικές-οργανω

σεις του αστικού χώρου αποσύρθηκε για μελέτη ώστε να έχει τη δυνατότητε
)

η ΚΥβέρνηση να το ξανακαταθέσει αφού το~μελετήσει σε συσχετισμό με το 

νόμο για την προστιθέμενη αξία που έχει ήδη ψηφισθεί. Εφοσον λοιπόν τα

πράγματα έχουν έτσι^πιστεύω ότι η τροπολογία προσθήκη που συζητάμε τωρι

έχει*να προσφέρει πολλά πραγματα στο συνεταιριστικό κίνημα του αστικού χώρου, 
πλην όμως αν υπήρχε δυνατότητα να επανέλθει το παλιό άρθρο 45( ίσως ακόμη περκτ-Ρτίρ 
υπήρχε βοήθειαστους αστικούς συνεταιρισμούς.



4/3 Στεν/φος Κ. Μασούρας ( ΐ α π ~ .Ταυυσιάνη) 20.1.1 .1.986.______ *_____
. . . . . . .  -  ...................-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Κυρίες και κύοιοι 

δεν πιστεύω ότι η διάταξη αυτή είναι θεμελιακή για το νόμο. Στη^

εισήγησή μου , προσπάθησα να εξηγήσω γιατί δεν εξαρτάται η εφαρμογή 

του νόμου αυτού απο την παροχή κινήτρων.

Θέλω να υπενθυμίσω ότι το συνεταιριστικό κίνημα ξεκίνησε διεθνώς!

, , ί
χωρίς κίνητρα.Οι συνεταιρισμοί επεβλήθηκαν απο τις περιστάσειο

)

η^αν μια μορφή αμυνα$ η μια μορφή προώθησης μικρών επιχειρήσεων^

εεν ήταν μορφή εκμετάλλευσης κινήτρων.Στη χώρα μας Αέχθηκενότι 

ο προηγούμενος νόμος περιείχε πολλά κίνητρα τα οποία δεν 

επαναλαμβάνει αυτός ο νόμος.Όμως,θυμίζω,ότι μέχρι το 1981 ήταν 

πολλοί λίγοι συνεταιρισμοί που ιδρύθηκαν}παρά τα υποτιθέμενα έκείνα

κίνηιρα. Και απο το 19151 και μετά ιδρύθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν 

εξίσου πολλοί συνεταιρισμοί  ̂όσο στο χρονικό διάστημα πριν.

(3ΠΑ)



1/3 Στεν/φος Ε. Παπασπυροπούλου Δακ/φος Α.Κορολή 20-11-1986

......................................7 3■
(Συνέχεια κυρίου Κων*Γ, Σημίτη^Υπουργού Εθνικής Οικονομίας) .

Επομένου δεν είναι θέμα κινήτρων, είναι θέμα γενικού περιβάλλοντος

και κατά πόσο η πολιτική της Κυβέρνησης τείνει σε ενίσχυση αυτής της

επιχειρηματικής μορφής,

'Αλλωστε,πιστεύω ότι κίνητρα όπως αναφέρθηκαν εδω^δεν είναι αναγκαία.

ί« 

*

Δεν είναι αναγκαία , γιατί δεν είναι το αποφασιστικό αυτό στοίχε ίο,αν θα
/

Γιδρυθεί/θα προωθηθεί συνεταιρισμός.

Επαναλαμβάνω την άποψη ότι δεν πρέπει να εξαρτώμε τις πρωτοβουλίες τις

οποίες θεωρούμε σχόπιμες^για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών σχέσεων για
'ί

τη διαμόρφωση μιας διαφορετικής δομής στην οικονομία, από τη συνεχή παρο

χή κινήτρων.

Αν θεωρούμε τις μορφές αυτές σωστές, πρέπει να'τις"επιδιώξουμε χωρίς 

ειδικές παροχές, διότι τότε η όλη δραστηριοποιηση θα εξαρτάται από ειδι-

χές παροχές. Τέτοιες όμως ειδικές παροχές -υπενθυμίζω- δεν ενδείκνυνται

> *
και λόγω της γενικής οικονομικής κατάστασης. Το κράτος χρειάζεται έσοδα ♦

και δεν είναι η εποχή αυτή που θα καταργήσουμε υφιστάμενα έσοδα.

Μίλησαν πολλοί συνάδελφοι για το χαρτόσημο και το φόρο προστιθέμενης 

αξίας. Το χαρτόσημο καταργείται με την εισαγωγή του φόρου προστιθέμενης

3

*
α.ξίας, 6 Φόρος προστιθέμενης αξίας -κατά την δίκιά μας εκτίμηση-στην πε-

ωίττ-' 1Σ , . (ερίπτωση του συνεταιρισμού.θα λειτουργεί. &'τσι Ιζάν επιβαρύνει, θα επιβαρύνει

%



2/3 Σ τεν/ψος Ε. Παπασπυροπούλου Δακ/φος Α. Κορολή 20-11-1986

ελάχιστα την όλη δραστηριότητα του συνεταιρισμού και τούτο διότι ο φόρος

προστιθέμενης αξίας είναι ένας φόρος ο οποίος μετακυλίεται.

Επίσης θέλω και πάλι να τονίσω ότι ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι
/

ένας νέος φόρος και δεν είναι σωστό να διασπάσουμε τη νομοθεσία, να προ-

βλέψουμε εξαιρέσεις, που άλλωστε^θεωρώ σκόπιμες, διότι τότε δε θα

βοηθήσουμε σε μία σωστή και γενική εφαρμογή του και πρέ&ει η εφαρμογή 

του^να είναι γενική.
Ι

Τέλος αυτό ισχύει αναλογικά και για τις άλλες ρυθμίσεις ..¿εν είναι 

σκόπιμο να διασπούμε τις φορολογικές ρυθμίσεις και εν γένει τις νομικές 

ρυθμίσεις  ̂οι οποίες υπάρχουν με το να καθιερώνουμε μία σειρά από εξαι 

ρέσεις >ι'αυτό και η παράγραφος 1 προβλέπει ένα περιορισμένο χρονικό διά 

στημα- $ι ρυθμίσεις πρέπει να είναι γενικά ίδιες.

Εμείς πιστεύουμε ότι η ενίσχυση των συνεταιρισμών θα προέλθει από τη 

γενική πολιτική της Κυβέρνησης, από την κινητοποίηση του τραπεζικού συ

στήματος, από την εκπαίδευση η οποία παρέχεται, από τη συνδρομή στην αντι

μετώπιση προβλημάτων τα οποία έχου^κατά την οργάνωση της παραγωγής ή 

τη διάθεση των προϊόντων και όχι αποκλειστικά από τη μία ή άλλη παροχή.

Γι'αυτό κύριοι συνάδελφοι^ νομίζω ότι το άρθρο πρέπει να διατηρηθεί

στη μορφή που έχει.


