Δημοσυνετοιριστικές επιχειρήσεις
Λ. Κουϊνέλης

Α) Ο Μηχανιχόι; σαν \JΠάλληλοι;; των

επιχειeήσεων, τα σχετικά με τα

ΟΤΑ για την επι'Τ\Jχία τηι;

τηρούμενα βιβλία και στοιχεία κατά

· Εχουν

επ ιχε~ηματιχήι; το\Jι;

κατηγορία επιχειeήσεων τις αποσβέσεις,

συνεταιe ισ μών ενώ για την πρώτη

δραστηριότητα~;.

τα αποθεματικά, το διαχειριστικό έλεγχο

πενταετία της λειτουργίας τους τις

β) Ο Μηχανικό~; σαν συνεταίροι;; σε

και την εποπτεία του νομάρχη.

πρόαt>ετες φορολογικές απαλλαγές των

εταιρείει; με ΟΤΑ .

Στον ν.

αμιγών δημοτικών ή κοινοτικών

1416/84

νομοδεσία για τους συνεταιρισμούς.

γίνεται ιδιαίτερη μνεία

για μικρ ές επιχειρήσε ις, που την διοίκησή

τις φορολογικές απαλλαγές των

επιχειρήσεων που προβλέπονται με το

Στα όσα δα αναφερδούν παρακάτω στην

τους ασκεί κατ' ευδείαν το δημοτικό ή

αρ.

εισήγησή μου είναι αφ' ενός εμπειeία

κοινοτικό συμβούλιο. Προβλέπεται να

τεσσάρων χρόνων για το στήσιμο μιάς

νόμος την έκδοση Π .Δ. κ ατά κατηγορία

δημοσιευτεί απόφαση του Υπουργού

επιχειeήσεων μετά από σύμφωνη γνώ μη

σκέψεις και κρίσεις με βάση τον

Εσωτερικών στην εφ ημερίδα της

του Δ.Σ. τη ς ΚΕΔΚΕ και πρόταση του

κυβέρνησης που δα ρυt>μίζει τις

τελευταίο νόμο

Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά

λεπτομέρειες διοίκησης, διαχείρησης,

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και κατά

τέτο ιας εταιρείας με ΟΤΑ, αφ' ετέρου

1416/84

που

αντικατέστησε και συμπλήρωσε σε πολλά
σημεία τον ν.

1065/80.

Οι δ ημοτικές ή κοινοτικές επιχειeήσεις
είναι είτε αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές

είτε με συμμετοχή και άλλων. Σε κάδε
περίπτωση απαιτείται απόλυτη

πλειοψηφία των μελών του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου (στην πράξη
χρειάζεται ομόφωνα), αφού
προηγουμένωc; έχει γίνει πλήρης

οικονομοτεχν ική μελέτη. Επίσης

απαιτείται έγκριση του Υπουργού
Εσωτερικών που στην πράξη
αντικα6ίσταται με απόφαση νομάρχη. Αν

η εταιeεία δεν είναι αμιγής δημοτική ή
κοινοτική από τον νό μο δα είναι ή

ανώνυμη εταιeεία

1i

εταιρεία μικτής

οικονομίας ή συνεταιeισμός. Η ευθύνη

του ΟΤ Α σε επιχειeήσεις είναι μόνο για
το κεφάλαιο που εισφέρει στην

επιχείρηση. Το κεφάλαιο και το ποσοστό
συμμετοχής του ΟΤΑ σε επιχειeήσεις
αποφασίζονται στην αρχή μαζί με την
απόφαση για ίδρυση της επ ιχείρησης.
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του ν.

1065/80.

Προβλέπει ο

τρόπου λειτουργίας, τρόπος προμηθειών

παρέ:κληση από τις διατάξεις της

ή πώλησης αγαt>ών κ .λπ.

νομοδεσίας για συνεταιρ ισμούς;. Οι

Τέλος στον νόμο

1416/84 ορ ίζεται ότι
πέραν των όσων ρυδμίζει ο νόμος· άυτός

λεπτομέρειες 6α αναφέρονται στους

εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της

ποσοστό συμμετοχής του ΟΤΑ στο

αστικής και εμπορικής νομοδεσίας.

συνολικό αριδμό των συν. μερίδων,

όρους σύστασης και λειτουργίας,

Μέχρι το σημείο αυτό μπορεί κανείς να

καταχώρηση στο μητρώο συνεταιeισμών,

παρατηρήσει ότι έχει δημιουργηδεi

για υποχρεωτικές και προαιρετικές

ανάγκη μηχανικών. Τόσο η

μερίδες, δικαι<iψατα, υποχρεώσεις και

οικονομοτεχνική μελέτη, που θα γίνει

ευθύνη των συνεταίρων, τρόπος

είτε από οικονομολόγο είτε από

εκπροσώπισης του δήμου ή κοινότητας

μηχανικό, προϋπ~δέτει μελέτη από

και των άλλων συνεταίρων στα όργανα

μηχανικούς της !'>ληc; επιχείρηση<;, όσο

των ε πιχειρήσεων, σύνδεση, συγκρότηση,

και η διοίκησή τους, και λειτουργίας τους

λειτουργία και αρμοδιότητες των

απαιτούν την παρουσία μηχανικών. Κ αι

οργάνων αυτών, σχηματισμός ταχτικού

αν ακόμη στ~ Δ.Σ. των επιχειeήσεων

αποδεματικού, διάδεση κερδών, διάλυση

αυτών δεν είναι μηχανικοί, οι μελέτες και

και εκκα6άριση, το δικαίωμα προτίμησης

εισηγήσεις τους είναι απαραίτητες σε

του δήμου ή της κοινότητας γ ια την

κάδε σο βαρό Διο ικητικ ό συμβούλιο για

αγορά της εκποιούμενης περιουσίας

να αποφασίσει σωστά. Αλλά κυρίως κατά

κ.λπ.

την λειτουργία των επιχειeήσεων αυτών

Σε μια τέτοια επιχειρήση δα μπορέσουν

είνα ι απαραίτητη η απασχόληση τεχνικού

να συμμετέχουν οι μηχανικοί σαν μέτοχοι

προσωπικού μεταξύ των οποίων και

κ α ι μέσω της επιχείρησης αυτής να

μηχανικοί. Δεν μπορώ να φανταστώ τις

μπορέσουν να λύσουν και προβλήματα

Η εργασιακή σχέση του προσωπικού των

επ ιχειρήσεις αυτές να λειτουργούν χωρίς

απασχόλησής τους, πέραν της απόδοσης

επιχειρήσεων διέπεται από τις δ ιατάξεις

μηχανικούς, τουλάχιστον όπου απαιτείται

των κεφαλαίων που δα επενδύσουν.

της εργατική~; νομοδεσίας. Οι αποσβέσεις

από τον νόμο.

Πρέπει βέβαια εδώ να παρατηρήσω ότι η

γίνονται με τα ποσοστά που ορίζει η

Παρακάτω αναφερόμαστε σε δημοτικές ή

παραπομπή του νόμου σε Π.Δ. δεν λύνει

φορολογική νομοδεσία. Προβλέπεται

κοινοτικές επιχειeήσεις που ο μηχανικός

το πρόβλημα λειτουργίας αυτών των

Π.Δ. με κοινή εισήγηση Υπουργών

συμμετέχει και σαν εταίρος. Τέτοιες είναι

επιχειeήσεων σήμερα αλλά το μεταt>έτει

Εσωτερικών και Οικονομικών για

οι «δημοτικές ή κοινοτικές επιχειeήσεις

χρονικά. Η πικρή μας πείρα λέει ότι δα

ρύ6μιση και κατά παρέκληση από τον

συνεταιeιστικού χαρακτήρα~. αρ.

κώδικα φορολογικών στοιχείων, δέματα

1416/84. Σ '

που αναφέρονται στην τήρηση των

σύμφωνα με τις διατάξε ις της παρ.

βιβλίων και των λοιπών φορολογικών

αρ.

στοιχείων των δημοτικών και κοινοτικών

φυσικά πρόσωπα και ισχύει η εκάστοτε
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ν.

αυτές; συμμετέχει ο ΟΤΑ και

του ν.

1065/80

6

του

κατ' ευt>είαν

περάσει τουλάχιστον ένα έτος για να

είναι εφαρμόσιμος; ο νόμος μετά την

έκδοση μερικών Π .Δ. για ορ ισμένες
κατηγορίες επιχειρήσεων. Συνήδως
χρειάζεται

3-4

μήνες μετά τον νόμο για

19

20

να γίνει το σχέδιο ενός Π.Δ., μετά

προσωπικού , ή, προμήΟειες πρώτων

πηγαίνει για έλεγχο της νο μιμότητάς του

υλών Οα την χρεωκοπή σο•Jν και Οα

μεδοδική δουλειά με πίεση προς κάδε

στο Συμβούλιο Επ ικρατείας και μετά

δημιουργή σουν κακό προηγού μ ενο για

κατεύδυνση, όχι για χάρη αλλά για

3-4

κεφαλαίου. Χρειάστηκε πολύ σκληρή και

μήνες επιστρέφεται με τυχόν

ανάπτυξη παρόμοιων φορέων.

επίσπευση διαδικασιών για να φτάσουμε

:ταρατηρήσεις. Δεχόμενοι ότι οι

Μια άλλη κατηγορία επιχειρήσεων είναι

εδώ που φτάσαμε (σχεδόν στην ίδρυση

παρατηρήσεις γίνονται αποδεκτές από το

οι • ανώνυμες εταιρείες με

της εταιρείας) ενώ από το

Υπουργείο Οα χρειαστούν

συνεταιρισμούς» αρ.

1-2

μήνες για

44

ν.

1416/84.

Εδώ

1980

εμείς και

η κοινότητα είχαμε συμφωνήσει σ· όλα.

να γραφεί το τελικό κείμενο, χωρίς αυτό

υποτείΟεται ότι υπάρχει ένας

Στο αρ.

να ξανασταλεί στο Συμβούλιο

συνεταιρισμός που Οα συμπράξει με τον

οι εταιρείες λαϊκής βάση ς. Είναι περίπου

Επικρατείας, Οα φΟάσει στον Π ροέδρο

δήμο ή κοινότητα. Ισχύει κα ι εδώ το αρ .

σαν τις «ανώνυμες εταιρείες με

της Δη μοκρατίας σε

6

8- 10

μήνες. Εκεί

του ν.

1065/80

και η νομοΟεσία για

45

του ν.

1416/84

αναφέρονται

συνεταιρισμούς)) όπου κατ ' ελάχιστον ο

μετά από επεξεργασία της κάποιας

ανώνυμες εταιρεί ες ( χωδ . ν.

νομικής υπη ρεσίας; του Προέδρου της

Γ ια την πρώτη πενταετία έχουν τις

μετοχών και το υπόλοιπο συνεταιρισμοί

Δημοκρατίας; και υποΟέτοντας ότι όλα

φορολογικές απαλλαγές των αμιγών

και φυσικά πρόσωπα. Οι ΟΤΑ μαζί με

πάνε καλά δα υπο γραφεί μετά από

δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων

τους συνεταιρισμούς έχουν την

μήνες . Αν μετρήσουμε και την

όπως αναφέρει το QQ.

πλειοψηφία των μετοχών, ενώ οι ιδιώτες

δημοσίευση στην εφημερίδα της

έχουν μετοχές το πολύ μέχρι

20%

κυβέρνησης έχει περάσει περισσότερος;

1065/80. Οι ΟΤΑ συμμετέχουν από 35%
έως 65% στο μετοχικό κεφάλαιο της

μετοχικού κεφαλαίου.

από ΟΤ Α

3-4
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2190 /20).

του ν.

ΟΤ Α ή οι ΟΤ Α έχουν το

35%

· Οταν

των κοινών

του

από ένας; χρόνος. Επαναλαμβάνουμε ότι

εταιρείας αυτής και στο υπόλοιπο

συμμετέχει έναι; μόνο δημος ή μόνο μία

το Π.Δ. Οα λύσει το δέμα λειτουργίας

συμμετέχουν αποκλειστικά

κοινότητα τότε τα φυσικά πρόσωπα

ορισμένης; κατηγορίας επιχειρήσεων, ενώ

συνεταιρισμοί. Μ πορούν όμως κατ·

πρέπει να είναι ή δημότες ή να

για άλλη κατηγορία χρειάζεται νέο Π .Δ.

εξαίρεση μέχρ ι 209ι1 του μετοχικού

κατο ι κούν στο νο μό ή να κατάγονται

Ο μηχανικός σαν συνεταίρος Οα

κεφαλαίου με κοινές μετοχές να

από το νομό που υπάγεται ο ΟΤΑ. Οι

συμμετέχει σε μια τέτοια επιχείρηση όταν

συμμετέχουν φορείς του δημόσιου τομέα

δημοτικές και κοινοτικές εταιρείες

ο δήμος; ή η κοινότητα έχει πρώτες ύλες

της παρ.

λαϊκής βάσης εξομοιώνονται, ως προς την

που η αξιοποίησή τους απαιτεί αυξημένη

Οι μετοχές είναι ονομαστικές και δεν

φορολογική μεταχείρηση των μερισμάτων

την παρουσία μηχανικών.

εισάγονται στο χρηματιστήριο αξιών. Οι

των μετοχών τους, με τις εταιρειες των

· Ενα

εύκολο

6

του αρ.

1 του

νόμου

1256/82.

παράδειγμα η ύπαρξη οικοπεδικών

κοινές μετοχές είναι δεσμευμένες και οι

οποίων οι μετοχές έχουν εισαχδεί στο

εκτάσεων (όχι αγροτικών ή δασικών) με

προνομιούχες δεν έχουν δικαίωμα

χρηματιστήριο. Για την κάλυψη δε του

εγκεκριμένο σχέδιο. Αντί η κοινότητα να

ψήφου . Έχει Δ.Σ. εννεαμελές ή

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

πωλήσει στην ελεύθερη αγορά τα

ενδεκαμελές και τριμελές εποπτικό

λαϊκής βάσης, με δημόσια εγγραφή, δεν

οικόπεδα ή να τα δώσει αντιπαροχή

συ μβούλιο. Τα κέρδη μπορεί μετά την

απαιτείται έγκριση από την επιτροπή

μπορεί με μιά τέτο ια επιχείρηση

δημ ιουργία ταχτικού αποΟεματικού και

κεφαλαιαγοράς, όπως αναφέρει η παρ.

συνεταιριστικού χαρακτήρα, να

καταβολή του πρώτου μερίσματος να

του αρ. 8α του κωδ , νομ.

συνεργαστεί με μηχανικούς που Οα

πάνε από

βάλουν πέραν ορισμένων κεφαλαίων και

στην εταιρεία. Και από

τη προσωπική τους πείρα και γνώση για

Το υπόλοιπο

μελέτη και κατασκευή οικοδομών, ώστε

Γ .Σ. της εταιρείας. Σε περίπτωση

για μια διετία. Τέλος για τις εταιρείες

αντί στην αγορά να πωλεί τα σπίτια ένας

διάλυσης οι ΟΤΑ που συμμετέχουν έχουν

αυτές προβλέπονται μια σειρά Π .Δ. μετά

ιδιώτης, που κατά πάσα πιδανότητα δεν

δικαίωμα πρώτης προτίμησης για αγορά

από πρόταση των Υπ. Εσωτερικών,

έχει καμιά σχέση με το επάγγελμα, και

της εχποιού μενης περιουσίας. Τέλος και

Εμπορίου και του κατά περίπτωση

μοναδικό κρ ιτήριό του την

στο άρδρο αυτό προβλέπονται Π .Δ. που

αομοδίου υπουργού που δα ρυΟμίζουν

μεγιστοποίηση του κέρδους εις βάρος

Οα ρυΟμίσουν λεπτομέρειες ερφαρμογής

λεπτομέρειες εφαρ μογή ς των διατάξεων

πολλές φορές και της ασφάλειας των

του .

για τις εταιρείες λαϊκή ς βάσης. Ισχύει και

κατασκευών, να τα πωλεί η κοινοτική

Μ ε το αρ.

αυτή επιχείρηση συνεταιριστικού

να στήσουμε την πρώτη εταιρεία μικτής

προεδρικά διατάγματα και τα

χαρακτήρα. Η επιχείρηση αυτή για να

οικονομίας στην Ελλάδα μεταξύ του

προβλήματά τους.

στηδεί στην αγορά Οα πρέπει να

συνεταιρισμού του ΤΕΕ και της

Ι'ια τον ν.

στηρηχδεί σε μια σωστή οικονομετεχνική

κο ινότητας Χορτιάτη. Αντιμετωπίζοντας

προαναφερΟείσες επιχειρήσεις,

μελέτη , χωρίς ενt>ουσιασμούς; και

τον χρόνο που προαναφέραμε για τα

Οεωρούνται σαν «επιχειρήσεις των

αναμονές; χορηγήσεων από το κράτος ή

Π.Δ. και τα προβλή μ ατά τους, στο

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» και

άλλους φορείς. Να στηΟεί ικανή να

Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργαστήκαμε

οι α) ανώνυμες εταιρείες μεταξύ ΟΤ Α

ανταγωνιστεί την ιδιωτική επιχείρηση και

την απόφαση της κοινότητας Χορτιάτη

μόνον η συμμετοχή φορέων του

η επιτυχία τη ς δα είναι να μπορέσει να

έτσι ώστε να παρακάμψουμε τα Π .Δ.

δημόσιου τομέα με κοινές μετοχές μέχρι

κατεβάσει το τελικό κόστος του

Επίσης έχουμε σε συνεργασία με την

20%

παραγόμενου προϊόντος . Στις σχέσεις της

ΔΕΠ ΟΣ φτιάξει καταστατικό εταιρείας

επιχειρήσεις όπου οι ΟΤ Α έχουν

με το εργατοτεχνικό προσωπικό να είναι

μικτής οικονομίας. Τέλος

τουλάχιστον το

ιδιαίτερα προσεχτική και αυστηρή

αντιμετωπίζοντας τον

0-25%

44

στους εργαζόμενους

0-25% στον ΟΤΑ.
50%-100% αποφασίζει η

του

1416/84

προσπαδούμε

1337/83

σ' ότι

1σχύουν

5

2190/1920.

δε οι φορολογικές απαλλαγές

των αμιγών δημοτικών ή κοινοτικών

επιχειρήσ εων του αρ.

225

του ν.

1065/80

εδώ η παρατήρησή μας για αυτά τα

14 16/84

εκτός από τις

του μετοχικού κεφαλαίου, β)

35%

του μετοχικού ή

εταιρικού κεφαλαίου και μαζί με

απαιτώντας εργασία για τα λεφτά που

αφορά τις εταιρείες μικτής οικονομίας

συνεταιρισμούς έχουν την πλειοψηφία

πληρώνει. Επίσης ο ι αμοιβές του

για την συμμετοχή ή όχι τη ς ΔΕ ΠΟΣ ,

των μετοχών ή μεριδίων. Στα κίνητρα

επιτελείου της να είναι συγκρατημένες

έχουμε γνωμοδότηση τη ς νομικής

είναι: η απαλλαγή από την καταβολή

ενώ οι προμήΟειες πρώτων υλών να

υπηρεσίας, που αποφαίνεται ότι η

φόρου απ' τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ για

γίνονται με κριτήρια ιδιωτικής

ΔΕΠ ΟΣ μπορεί να συμμετέχει σε

την περίπτωση που Οα αγορασουν ή Οα

οικονομίας, αλλά εξασφαλiζοντας το

κο ινοπραξία με την ΕΜΟ σ' ότι αφορά

δεχτούν σαν δωρεά ή σαν εισφορά από

κύρος της επιχείρησης από κακόπιστους,

τις διαδ ικασίες του

για προμήΟειες στα μέλη του Δ.Σ.

ανάγκην σ' αυτήν την ίδια την εταιρεία

τοπικής αυτοδιοίκησης. Μπορούν να

Χαριστικές; πράξεις στις προσλήψ εις

Μ .Ο. έχοντας ποσοστό του μετοχικού της

προσλάβουν προσωπικό χωρίς να λάβουν

1337 /83

και όχι κατ '

κάποιο συνεταιρισμό, ΟΤ Α ή άλλο φορέα

υπόψη τους τον.

τρελλές πολυτέλειες με προώt>ηση στο

πρώτης ύλης. Τέλος η σωφροσύνη του ν.

Επίσης με απόφασή του το δημοτικό ή

κύκλωμα τη ς κατοικίας την χρήση

κοινοτικό συμβούλιο μπορεί να χάνει

ελληνικών προϊόντων . Με την μεt)όδευση

1416/83 να έχει ο ΟΤΑ από 35% μέχρι
65% δίνει την δυνατότητα να έχει την

σύμβαση κατ · ευδείαν με τέτοιες

αυτή μπορεί να βρεt>εί και φδηνή γη,

πλειοψηφία ο φορέας των μηχανικών.

επιχειρήσεις των ΟΤ Α για εκτέλεση

ώστε η συμμετοχή της γης στο κόστος

Παρ' όλα αυτά t>α δεωρούσα ελλειπή την

έργου, εργασία ή μεταφορά ή προμήδεια

κατοικίας από 30 1Κι-40 % που είναι

εισήγησή μου αυτή αν δεν αναφερόμουν

αν το ύψος της κάδε δουλειάς δεν περνά

σήμερα να κατέβει κατ ' αρχήν σ· ένα

σε πραγματικά προβλήματα που βρίσκει

τα

λογικό

1188/81

και

1320/83.

3.000.000 δρχ. Ο Φ.Κ.Ε . που

κανείς μπροστά του σε συνεργασία με

15%-20%.

ΟΤ Α και έχουμε αντιμετωπίσει εμείς.

εισπράτουν και ο φόρος επί των κερδών

Αλλά εκεί που κυρίως βλέπω την

που καταβάλουν οι επιχειρήσεις αυτές

συμμετοχή μετόχων μηχανικών είναι στην

· Ενα

αποτελεί έσοδο της τοπικής

διαδικασία της βιομηχανικής παραγωγής

βραδύτητα με την οποία κινούνται οι

αυτοδιοίκησης. Τέλος μπορούν να

κατ · αρχήν υλικών απαραιτήτων για την

φορείς των ΟΤ Α.

συμμετέχουν σε κοινοπραξί ες και να

δουλειά τους και δευτερευόντοι; άλλων

Αποφάσεις που μ · ένα ιδιώτη παίρνονται

κάνουν χρήση του αρ.

προιόντων για κατανάλωση στην ελληνική

σε μια μέρα μαζί του κοστίζουν

για πρακτική άσκηση σπουδαστών των

αγορά με στόχο και τις εξαγωγές.

τουλάχιστον

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και

Είναι γεγονός ότι από το

αντιπολίτευσης που γίνεται μέσα στα

18

του ν.

1262/82

1975 έχουν

από τα κύρια προβλήματα είναι η

1-2

μήνες. Η στείρα

των Τ .Ε.Ι., με το ποσό επιδότησης στο

σταματήσει να κάνουν επενδύσεις οι

συμβούλια (δημοτικά ή κοινοτικά) π.χ.

70% του ανειδίκευτου εργάτη.

3.000 περίπου οικογένειες στην Ελλάδα

συνεργαζόμαστε με κοινότητα εδώ και

Μετά την σύντομη παρουσίαση των

που ασχολούνται με την βιομηχανία.

χρόνο και ποτέ δεν μπορέσαμε να

δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων

Λόγοι ίσως η κατάργηση της

συζητήσουμε με ανttρώπους της

έχουμε να τονίσουμε την μέχρι στιγμής

δασμολογικής προστασίας που είχαν

μειοψηφίας. Τα οικονομικά μεγέδη που

αδυναμία του ν .

τόσα χρόνια, η ανικανότητα των

συνήδως έχουν τέτοιες επιχειρήσεις

καi)ιερώνει λόγω των πολλών Π.Δ . που

διοικούντων σ· αυτές να στραφούν σε

δημιουργούν πανικό σε δημοτικά ή

απαιτεί και του χρόνου που t>α

χώρους που δεν είναι σήμερα

κ οινοτικά συμβούλια για να

στοιχίσουν αυτά. Δηλαδή ακόμη σήμερα

ξεπερασμένοι, η κατά κανόνα έλλειψη

αποφασίσουν. Η εύκολη •λύ ση» να

δεν υπάρχει ελεύt>ερο το δεσμικό

επιστημονικής οργάνωσης της ελληνική~;

λασπολογούνται μεταξύ τους τα άτομα

πλαίσιο. ώστε με κίνητρο την σαφήνεια

οικογενειακής επιχείρησης αλλά στήριξή

των συμβουλίων των ΟΤΑ ότι •αυτός τα

αυτή να στηt>εί μιά τέτοια επιχείρηση με

της μόνο στο ένστιχτο του εκάστοτε

κάνει για να φάει εκατομμύρια». Η

γρήγορες και σωστές διαδικασίες .

αρχηγού της, ο φόβος από διεκδικήσεις

δημιουργία ε κνευρισμού με φήμες και

Απαιτείται ακόμη ηρωϊσμός απ' όσους

των εργαζομένων που μερικές φορές

διαδόσεις στο εκλογικό σώμα από

t>έλουν να κινηt>ούν στους δρόμους

είναι ικανές να καταστρέψουν μια

συμφέροντα που t>ίγονται με συνέπεια

αυτούς για να ξεπεράσουν εμπόδια που

επιχείρηση, η οικονομική ίσως ευημερία

την αναστολή των συμβουλίων των ΟΤ Α

κανένας δεν τάβαλε εσκεμμένα.

των ίδιων παρά τις χρεωκοπίες των

να αποφασίσουν Η, σε κοινότητες,

όλο τον νόμο δα μπορούσε να υπάρχει

ε πιχειρήσεών τους και πόρους από

συνήδως, παρουσία απλών ανt>ρώπων

άρt>ρο που να λέει ότι μπορούν να

κεφάλαια κατατε6ειμένα σε τράπεζες

στα συμβούλια, όπου είναι μερικές φορές

στηδούν αμέσως οι επιχειρήσεις αυτές με

κ.λπ. που αποδίδουν καi)αρά,

δύσκολο να γίνει κατανοητό αυτό που

όσα λέει ο νόμος και να τροποποιήσουν

αφορολόγητα και ξεκούραστα. Σήμερα

τον συμφέρει, π.χ. σε κοινότητα που

το καταστατικό τους σ' όσα σημεία δα

υπάρχει ανάγκη να βρεt)ούν οι φορείς

εισηγούμαστε να μην αγοράσουμε

υποχρεώνονται από τα Π .Δ. που δα

που t>α αυξήσουν την βιομηχανική

έκτασή τους αλλα να την αξιοποιήσουμε

βγουν μελλοντικά με βάση τον ν .

παραγωγή της χώραι; και φορείς σαν τις

από κοινού μας έβρισαν ορ ισμένοι

1416/84.

επιχειρήσεις των ΟΤΑ είναι ιδανικές.

κάτοικοι γιατί πήγαμε να αγοράσουμε

ΕπανέQχομαι στο 6έμα παρουσίας των

Επειδή όμως δεν νοείται το στήσιμο και

την γη τους. Θα μπορούσα να απαριδμώ

μηχανικών στις επιχειρήσεις των ΟΤ Α

η λειτουργία μιάς επιχείρησης χωρίς

πολλά αλλά σταματώ στο σπουδαιότερο.

πέρα από τα όσα ανέφερα για

μηχανικούς, αντί να αρκεστούμε στον

δυνατότητ'α συμμετοχής στο Δ.Σ., στη

Από προσωπικές αντιδικίες γίνονται

μέχρι τώρα ρόλο του παραγωγού. Για να

παράξενες συμμαχίες από άτομα που σε

λειτουργία και την μελέτη των

πετύχουν νέοι φορείς για το «σπρώξιμο»

προηγούμενες συνεδριάσεις των

επιχειρήσεων αυτών, προανέφερα ότι

της ελληνικής παραγωγής χρειάζεται και

συμβουλίων τους είχαν πάρει ευνοϊκή

μπορεί να συμμετέχει σαν συνεταίρος σ '

η συσώρευση κεφαλαίων. Αν ό μως σαν

απόφαση και προχωρήσανε σε μελέτες

αυτές όπως του αρ. 43 του ν. 1416/84 τις

άτομα έχουμε μικρή οικονομική

και έξοδα με δεδομένη την τότε

επιχειρήσεις συνεταιριστικής μορφής.

επιφάνεια μέσω ενός συνεταιρισμού

απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου.

Επίσης μπορεί μέσω της δημιουργίας

γίνεται κατορt>ωτό το μεγάλωμα της

Έτσι σε κάποια κοινότητα μετά την

συνεταιρισμού μεταξύ των μηχανικών να

οικονομικής δύναμης. Απλά αναφέρω τον

κατ ' αρχην συνένεσή τους η συνεργασία

συμ μετέχει είτε στις ανώνυμες εταιρείες

συνεταιρισμό μας με

σύμβουλου της δεξιάς με σύμβουλου της

με συνεταιρισμούς (αρ.

μετρητά.

14 16/84 που τις
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· ισως

σ'

του ν.

1416/84), είτε στιι; εταιρείες λαϊκής
βάσης (αρ. 45 του ν. 1416/84). Πέρα της

· Ετσι

100.000.000 δρχ.

λοιπόν σαν σχήμα βλέπω την

1

αριστεράς εκφράστηκε με την κατηγορία
«ξεπουλάνε την περιουσία μας σε

συνεταιριστική μας οργάνωση για

μασόνους και χουμουνιστές» για να είναι

απόδοσης της επένδυσής του, δεωρώ

συσώρευση κεφαλαίων και την

προφανώς ικανοποιημένοι και οι δυο με

απαραίτητη την παρουσία του μηχανικού

συνεργασία με κάποιο ΟΤ Α για ίδρυση

συνέπεια να περιμένει κανείς τις νέες

σαν συνεταίρου σ · αυτές τις επιχειρήσεις

της επιχείρησης. αν λόγοι t>εσμικοί ή

όπου το αντικείμενό τους είναι σχετικό

πραγματικοί το επιβάλλουν. Μ έχρι

με το επάγγελμά του, π.χ. η

στιγμί1ς λόγοι δεσμικοί φαίνεται να

λόγους αντιπολιτευτικούς προς τον

εκμετάλλευση της δημοτικής ή

προτρέπουν για κάτι τέτοιο. Αλλά αν

πρόεδρο της κοιν6τητας άτομα του

κοινοτικής αστικής γης, χωρίς το

ληφt>εί υπόψη ότι για παραγωγή σε

κυβερνώντος κόμματος να εναντιώνονται

~επούλημά τηι; μπορεί να γίνει από

προϊόντα που χρειαζόμαστε πάρα πολλές

σε προσπάδεια σύμφωνη με τα ισχύοντα

τέτοιες εταιρείες, όπως προανέφερα με

φορές ιδιοκτήτης τηι; πρώτης ύλης είναι

κυβερνητικά προγράμματα. Διαδικασίες

στόχο την μείωση του κόστους κατοικίας

κάποιος ΟΤ Α , η από κοινού επιχείρηση

λοιπόν σαν αυτές μόνο για επιχειρηματίες

και παροχή σωστού σπιτιού χωρίς

μαζί τους, εξασφαλίζει προμήt>εια

δεν ταιριά ζουν.

εκλογές.

· Εχουμε

επίσης παράδειγμα όπου για

· l σως

δικαιολογώντας
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