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5θ Ενότθτα  

Συνεταιριςτικι Διοίκθςθ -Οικονομία 

 

 

Η Τριπλι Ιδιότθτα του Μζλουσ 

 
Πρϊτον, το µζλοσ ζχει τθν ιδιότθτα του ιδιοκτιτθ υπό τθν ζννοια ότι 
ςυμμετζχει υποχρεωτικά ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ ςυνεταιριςτικισ 
εταιρείασ. 
 
Δεφτερον, το µζλοσ είναι το άτομο που ζχει τθν αρμοδιότθτα να αςκεί 
ζλεγχο ςτθ διοίκθςθ και να εγκρίνει ι να απορρίπτει τισ πράξεισ τθσ και 
 
Σρίτον, το µζλοσ είναι το άτομο το οποίο χρθςιμοποιεί τθν εταιρεία ωσ 
πελάτθσ. 

 
 
Επιγραμματικά μπορεί να λεχκεί ότι το µζλοσ ςυγκεντρϊνει ταυτόχρονα 
τθν ιδιότθτα του ιδιοκτιτθ, του πελάτθ και του ελζγχοντοσ – 
διευκφνοντοσ προςϊπου. 
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τισ μεςαίεσ και μικρζσ εταιρείεσ κεφαλαίου οι ιδιότθτεσ του ιδιοκτιτθ 
και του ελζγχοντοσ προςϊπου ςυμπίπτουν ςτα ίδια άτομα, αλλά το 
πελατολόγιο τθσ επιχείρθςθσ αντλείται από το ευρφτερο κοινό. 
 
τισ εταιρείεσ κεφαλαίου θ ςχζςθ είναι διαφορετικι. τισ μεγάλεσ 
εταιρείεσ θ ιδιότθτα του ιδιοκτιτθ υπό τθν ζννοια του μετόχου, θ 
ιδιότθτα του πελάτθ και θ ιδιότθτα του ελζγχοντασ ατόμου δεν 
ςυμπίπτουν κατά κανόνα ι εάν ςυμπίπτουν δεν αποτελοφν ςτοιχείο 
που μπορεί να επθρεάςει τθν εταιρικι δραςτθριότθτα. Είναι ςθμαντικό 
να ςθμειωκεί ότι οι μζτοχοι των μεγάλων εταιρειϊν αναμζνουν απλϊσ 
τθν απόδοςθ του κεφαλαίου που επζνδυςαν και ςυνικωσ δεν ζχουν 
καμιά αρμοδιότθτα ςτα εταιρικά δρϊμενα. 
 
Σθμείωςθ: το Βιβλίο Θεωρθτικζσ Σθμειώςεισ (2) του εγχειριδίου 
υπάρχουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθν κλαςικι οργανωτικι δομι 
και οικονομικι οργάνωςθ των ςυνεταιριςμϊν ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ και 
αξίεσ (Οργανωτικι δομι και οικονομικι οργάνωςθ ενόσ ςυνεταιριςμοφ 
Κεφάλαιο 5) 

Η Οργανωτικι Δομι - Διοίκθςθ των Συνεταιριςτικών 

Επιχειριςεων 

 
Οι ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ είναι δθμοκρατικοί οργανιςμοί, όλεσ οι 
εξουςίεσ τθσ διοίκθςθσ πθγάηουν από τα µζλθ τουσ, που ζχουν τα ίδια 
δικαιϊματα και τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ. Κυρίαρχο όργανο είναι θ Γενικι 
υνζλευςθ ςτθν οποία ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ όλα τα µζλθ. Κάκε 
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μζλοσ ζχει μόνο μια ψιφο, και για τθν εκλογι των Διοικθτικϊν 
υμβουλίων (Αιρετϊν Οργάνων ). 
 

Σα μζλθ των Διοικθτικϊν υμβοφλιων, καλό είναι να εκλζγονται ςε δφο 
διαδοχικζσ φάςεισ ανανζωςθσ κατά το ιμιςυ. Εάν π.χ. θ κθτεία των 
μελϊν είναι τζςςερα ζτθ τα μιςά εκλζγονται το πρϊτο ζτοσ, και τα άλλα 
μιςά το τρίτο ζτοσ. Ζτςι δίνεται θ δυνατότθτα να δθμιουργθκοφν Δ.. με 
ζμπειρα ςτελζχθ, που κα μεταδίδουν τθν γνϊςθ τουσ ςε νζα ςτελζχθ, 
επιτυγχάνοντασ τθν ςυνεχι ανανζωςθ και εναλλαγι τθσ ςκυτάλθσ τθσ 
διοίκθςθσ με αςφάλεια. 
 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ελζγχεται από αιρετι Ελεγκτικι Επιτροπι που 
ενεργεί ωσ αντιπροςωπευτικό όργανο τθσ Γενικισ υνζλευςθσ. 
 

Όλα τα Αιρετά Όργανα είναι ανακλθτά ανά πάςα ςτιγμι από τθν Γενικι 
υνζλευςθ. 
 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο διορίηει για τθν Διοίκθςθ Μθ Αιρετά Όργανα 
που δεν είναι μζλθ τθσ ςυνεταιριςτικισ επιχείρθςθσ αλλά 
επαγγελματίεσ (Managers) που αμείβονται. 
 

Σα μθ Αιρετά Όργανα, δίχωσ δικαίωμα ψιφου, ειςθγοφνται 
τεκμθριωμζνα ςχζδια δράςθσ ςτα Αιρετά Όργανα, τα Αιρετά όργανα 
ειςθγοφνται ςτθν Γενικι υνζλευςθ. Η Γενικι υνζλευςθ αποφαςίηει. 
Σα Αιρετά Όργανα μεταφζρουν τισ αποφάςεισ τθσ Γ.. ςτα Μθ Αιρετά 
Όργανα. Αυτόσ ο κφκλοσ μπορεί να επαναλθφκεί για τθν βελτίωςθ του 
ςχεδίου δράςθσ. 
 

Ο ζλεγχοσ από εξωτερικοφσ Ορκωτοφσ Λογιςτζσ ειδικευμζνουσ ςτισ 
ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ είναι υποχρεωτικόσ. Σα μζλθ αποφαςίηουν 
για τον τρόπο ελζγχου των ςτελεχϊν. Η κακιερωμζνθ λογοδοςία τον 
οργάνων είναι ςυχνότατθ. 
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Αρμοδιότθτεσ Οργάνων Διευκρίνιςθ ςχζςεων μεταξφ τουσ 

Οικονομικζσ Ευκφνεσ 
 

Σα μζλθ ορίηουν τουσ ςκοποφσ, δεν διοικοφν. Σα Όργανα τουσ 
ςυνεταιριςμοφ διοικοφν και αναλαμβάνουν τισ ευκφνεσ τουσ προσ τα 
μζλθ και τουσ τρίτουσ ςφμφωνα με τον νόμο. 
 
Περιοριςμζνθ Οικονομικι Ευκφνθ Μελών: Σο κάκε μζλοσ ευκφνεται 
ζναντι των πιςτωτϊν με τθ χρθματικι αξία των ςυνεταιριςτικϊν 
μερίδων που κατζχει.  
 

Οικονομικι Ευκφνθ Μελών Διοικθτικοφ Συμβουλίου: Τα Μζλθ των 
Διοικθτικών Συμβουλίων φζρουν αςτικι ευκφνθ για τον τρόπο 
διοίκθςθσ (Ρωτιςτε ζναν δικθγόρο για τισ ευκφνεσ των Διοικθτικϊν 
υμβουλίων ςε ζνα ςυνεταιριςμό)  

Εφαρμοηόμενθ Φορολογικι πολιτικι ςτουσ ςυνεταιριςμοφσ και ςτα 
μζλθ τουσ ςτθν Ελλάδα 

 
Εκτόσ από τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ οι οποίοι απολαμβάνουν 
οριςμζνεσ ατζλειεσ και τον διαχωριςμό των ςυναλλαγϊν με τα μζλθ ωσ 
πλεόναςμα που δεν φορολογείται ςε αντίκεςθ με τα κζρδθ που 
πραγματοποιοφνται με μθ μζλθ δεν υπάρχει διαφορετικι αντιμετϊπιςθ 
από τουσ άλλουσ τφπουσ επιχειριςεων από τθν ελλθνικι νομοκεςία. 
 
ε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ο διαφορετικόσ τρόποσ λειτουργίασ των 
ςυνεταιριςμϊν ςυμβάλλει ϊςτε να είναι κατανοθτό ότι δεν διανζμει 
κζρδθ ςτα μζλθ του για να φορολογθκοφν, αλλά επιςτροφζσ από 
προϊόντα που τουσ διάκεςε κατεβάηοντασ ακόμθ περιςςότερο τθν τιμι 
κοντά ςτο κόςτοσ (καταναλωτικοί ςυνεταιριςμοί). Επίςθσ τα 
αποκεματικά κακϊσ είναι αδιανζμθτα ςτα μζλθ ακόμθ και εάν ο 
ςυνεταιριςμόσ διαλυκεί, αλλά είναι μια υποκικθ για τισ επόμενεσ 
γεννάσ ςυνεταιριςτϊν και αυτά δεν υπόκεινται ςε φορολόγθςθ. 
 

Παράδειγμα φορολόγθςθσ ςυνεταιριςμών από τθν Ιςπανία  

 
Η ενδεδειγμζνθ φορολογικι αντιμετώπιςθ των ςυνεταιριςμών ςε 3 
ςχιματα 
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Όπωσ εφαρμόηεται ςτθν Ιςπανίασ (Περιφζρεια των Βάςκων) και 
παρόμοια ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ.  
 
1ο ςτάδιο  
 
Αναγνωρίηοντασ τθν διπλι φφςθ των ςυνεταιριςμϊν ωσ Οργανϊςεισ και 
ωσ Επιχειριςεισ, οι οικονομικοί πόροι που αφιερϊνονται για 
κοινωφελείσ ςκοποφσ και ωσ επενδυτικό αποκεματικό των 
ςυνεταιριςμϊν δεν φορολογοφνται.  
 
Επιςθμαίνεται ότι για τουσ καταναλωτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, θ 
απόδοςθ του Φ.Π.Α. γίνεται ςφμφωνα με τθν τιμι που αγόραςε τα 
προϊόντα ο ςυνεταιριςμόσ και όχι με τθν τιμι που τα προςζφερε ςτα 
μζλθ του.  
 
2ο ςτάδιο  
 
Η φορολόγθςθ των προςτατευόμενων ςυνεταιριςμϊν είναι θ μιςι από 
ότι των άλλων τφπων εταιρειϊν (10%). 
 
3ο ςτάδιο  
 
Ακολουκεί θ διανομι ςτα Σαμεία του ςυνεταιριςμοφ και ςτα μζλθ του 
(ςε ποςοςτό επιλεγόμενο από τθν Γενικι υνζλευςθ και μζχρι 70%).  
 
Επιςθμαίνεται ότι θ φορολόγθςθ των ειςοδθμάτων από ςυνεταιριςτικά 
μερίςματα είναι μειωμζνθ κατά 5% ςε ςχζςθ με τθν φορολόγθςθ 
ειςοδθμάτων από άλλουσ τφπουσ εταιρειϊν. 
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