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9θ Ενότθτα  

Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ Ζνωςθ Προςώπων 

(ωματείο) 

 
 
 

υνεταιριςμόσ = Ζνωςθ Προςώπων (ωματείο) + Επιχείρθςθ 
 

Βιμα Νο 5 Προετοιμαςία μορφισ καταςτατικοφ - Βαςικζσ αρχζσ 
Ζνωςθ Προςώπων (ωματείο) 

Ερωτιςεισ που πρζπει να απαντθκοφν πριν ξεκινιςει θ ςφνταξθ του 
καταςτατικοφ και του εςωτερικοφ κανονιςμοφ 

 
Παρακάτω είναι οι ερωτιςεισ που κα πρζπει να απαντιςετε πριν 
ζρκετε ςε επαφι με δικθγόρο για να ςασ βοθκιςει ςτθ ςφνταξθ του 
καταςτατικοφ και του εςωτερικοφ κανονιςμοφ και του ςυμφωνθτικοφ 
ζνταξθσ μελϊν.  
 
θμείωςθ: Δεν είναι όλεσ οι ερωτιςεισ ςυμβατζσ με όλουσ του τφπουσ 
ςυνεταιριςμϊν. Εςείσ απαντιςτε ςε αυτζσ που ςχετίηονται με τον δικό 
ςασ ςυνεταιριςμό. 
 
Χτίηοντασ το κοινό όραμα, το ςτόχο, τισ αξίεσ και τθ ςτρατθγικι 
 

- Ποιά κα είναι τα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ; Ποίεσ ανάγκεσ τουσ 
πρζπει να καλφπτει ο ςυνεταιριςμόσ (ϊςτε να γίνει ο κατάλλθλοσ 
ςχεδιαςμόσ) 
- Αναφζρετε τισ αξιϊςεισ που ζχετε από το ςυνεταιριςμό 
- Αναφζρετε τα εμπόδια που ςασ δυςκολεφουν να προχωριςετε 



 

Ο Σσνεταιρισμός ως 

Ένωση Προσώπων   

 

6 

 

- Αναφζρετε τισ βαςικζσ αρχζσ και αξίεσ που κα κακοδθγοφν τον 
ςυνεταιριςμό. 
- Σι νζο κζλετε να φζρει ςτον κόςμο ο ςυνεταιριςμό ςασ 
- Ποιο είναι το όραμα του ςυνεταιριςμοφ; 
- Σι ζργο κζλετε να επιτελζςει ο ςυνεταιριςμόσ, ποιοσ κα είναι ο 
ςκοπόσ του; 
- Ποιοι κα υπθρετιςουν ςτθν «Επιτροπι των Εργαςιϊν Εκκίνθςθσ 
του υνεταιριςμοφ» θ οποία κα κακοδθγεί και κα επιβλζπει τισ 
εργαςίεσ ςε όλεσ τισ φάςεισ μζχρι τθν ζναρξθ των 
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων; 

 
Μζλθ 
 

- Ποιοι κα ζχουν δικαίωμα να γίνουν μζλθ; 
- Σι μερίδιο κα καταβάλλουν τα μζλθ; 
- Θα ζχει κάκε μζλοσ ζνα ψιφο ι κα υπάρχει διαβάκμιςθ; 
- Θα ζχει το δικαίωμα ψιφου κάποια οικονομικι επιβάρυνςθ 
(ετιςια ςυνδρομι);  
- Θα είναι όλα τα μζρθ ιςότιμα ι κα υπάρχουν διαβακμίςεισ; 
- Πϊσ μπορεί ζνα μζλοσ να διακόψει τθ ςυμμετοχι του ςτο 
ςυνεταιριςμό; Πωσ μπορεί ο ςυνεταιριςμόσ να διακόψει τθ 
ςυμμετοχι ενόσ μζλουσ; 

  
Διοικθτικό υμβοφλιο 
 

- Ποία τα χαρακτθριςτικά καταλλθλότθτασ για να υπθρετιςει ωσ 
μζλοσ ςτο Δ; 
- Ποια είναι τα κακικοντα; 
- Πόςοι κα ςυμμετζχουν; 
- Θα ςυμμετζχουν ςτο Δ και άτομα εκτόσ του ςυνεταιριςμοφ; 
- Ποια κα είναι θ χρονικι διάρκεια τθσ κθτείασ των μελϊν του Δ; 
- Πϊσ κα γίνεται θ εκλογι των μελϊν του Δ; Πϊσ κα 
απομακρφνονται; 
- Θα πλθρϊνονται; Θα δίνεται κάποιου είδουσ αποηθμίωςθ; 
- Πϊσ κα καλφπτονται οι απουςίεσ; (άδειεσ κλπ) 
- Πόςο ςυχνά κα ςυγκαλείται το Δ; Θα απαιτείται απαρτία; Πόςο 
ζγκαιρα πρζπει να ειδοποιοφνται τα μζλθ; 
- Θα υπάρχει κάποια διαρκισ ελεγκτικι επιτροπι; Αν υπάρχει, 
ποιοι κα τθν απαρτίηουν και ποία κα είναι τα κακικοντα και ο 
τρόποσ λειτουργίασ; 
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- Θα υπάρχουν άλλοι αξιωματοφχοι (επιτροπζσ); Αν υπάρχουν, 
πϊσ κα επιλζγονται, ποια κα είναι τα κακικοντα, ποια τα πεδία 
δράςθσ τουσ; 

  
Κεφαλαιακι δομι 
 

- Ποια κα είναι θ κεφαλαιακι δομι; Θα εκδϊςετε μετοχζσ, 
μερίδια ι κάτι άλλο; πόςα; Ποια κα είναι θ αξία τουσ; 
- Ποια κα είναι τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ του κατόχου; 
- Θα ζχουν μερίςματα οι μετοχζσ; 
- Ποια κα είναι θ διαδικαςία εξαγοράσ; 

 
Διανομι μεριςμάτων ςτα μζλθ 
 

Ποια κα είναι θ βάςθ τθσ διανομισ μεριςμάτων ςτα μζλθ; 
 
υνελεφςεισ Μελών 
 

- Κάκε πότε κα γίνονται ςυνελεφςεισ μελϊν; Ποιοσ κα μπορεί να 
ςυγκαλζςει ζκτακτθ ςυνζλευςθ; Σι χρονικι προειδοποίθςθ 
απαιτείται; Απαιτείται απαρτία; Αν όχι τι ποςοςτό των μελϊν 
πρζπει να είναι παρόν; 
- Για ποια κζματα κα αποφαςίηουν τα μζλθ; 
- Πωσ κα ψθφίηουν τα μζλθ; με πλθρεξοφςιο; ταχυδρομικά; 
θλεκτρονικά; 
- Με ποια διαδικαςία κα τροποποιοφνται οι εςωτερικοί 
κανονιςμοί και το καταςτατικό; 

 
υμφωνθτικό ζνταξθσ μζλουσ 
 

- Σι κα λαμβάνουν τα μζλθ;  
- Σι κα ςυμφωνοφν να δίνουν τα μζλθ; 
- Πϊσ κα γίνονται οι οικονομικζσ ςυναλλαγζσ; 
- Πωσ κα αξιολογοφνται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά; 
- Πϊσ κα ενιςχφεται το κφροσ και θ δζςμευςθ του ςυμφωνθτικοφ 
(κα υπάρχουν ποινζσ εάν δεν τθρείται); 
- Θα λιγει και κα ανανεϊνεται το ςυμφωνθτικό; Πωσ; 
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υνεταιριςμόσ = Ζνωςθ Προςώπων (ωματείο) + Επιχείρθςθ 

Βιμα Νο 6 Κατάρτιςθ Καταςτατικοφ Ζνωςθ Προςώπων (ωματείο) 

υνεταιριςτικό Καταςτατικό. 

 

 Μια ςυμφωνία των μελϊν ςε ςυνεταιριςτικι βάςθ 

 Ορίηει ςε ςυνεταιριςτικι βάςθ τισ ςχζςεισ μεταξφ των μελϊν 

και μεταξφ των μελϊν και τουσ ςυνεταιριςμοφ 

 Είναι μια ςυμφωνία μεταξφ των μελϊν που μόνοι τουσ 

αποφάςιςαν και πρζπει να τθριςουν  

 Σο καταςτατικό αποτελεί τθν βαςικι ςυνεταιριςτικι 

εκπαίδευςθ τθν οποία κάκε μζλοσ πρζπει να γνωρίηει 

 Σα καταςτατικά των επιτυχθμζνων ςυνεταιριςτικϊν 

επιχειριςεων διεκνϊσ ςτθρίηονται ςτισ 7 Διεκνείσ 

υνεταιριςτικζσ Αρχζσ 

 

υνικθσ περιεχόμενο ενόσ καταςτατικοφ 
 

 ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Ζδρα 

κοπόσ – Δραςτθριότθτεσ 

ΜΕΛΗ  

Όροι Ζνταξθσ- Δικαιϊματα – Τποχρεϊςεισ- Ποινζσ – Οικονομικι Ευκφνθ 

- Αποχϊρθςθ - Διαγραφι  

 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΤ 

Γενικι υνζλευςθ  

υγκρότθςθ – Ψιφοι – Αρμοδιότθτεσ – φγκλθςθ – Απαρτία –  

υνεδρίαςθ – υηιτθςθ – Ψθφοφορία -Απόφαςθ 
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Διοικθτικό υμβοφλιο 

υγκρότθςθ – Λειτουργία – Αρμοδιότθτεσ 

Πρόεδροσ  

Αρμοδιότθτεσ Προζδρου 

Γραμματζασ 

Αρμοδιότθτεσ Γραμματζα 

Σαμίασ 

 Αρμοδιότθτεσ Σαμία 

Ευκφνεσ 

Αποηθμίωςθ μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου 

Εκλογζσ 

ΕΛΕΓΧΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

Ζλεγχοσ 

Εποπτικι Επιτροπι Αρμοδιότθτεσ - Τποχρεϊςεισ 

 Εξωτερικόσ ζλεγχοσ 

Διαχειριςτικι Χριςθ - Διαχειριςτικό υπόλοιπο – Πλεόναςμα – Κζρδθ 

Ειδικά Αποκεματικά Κεφάλαια -Ζκτακτθ Ειςφορά –Ηθμίεσ  

Σθροφμενα Βιβλία 

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΣΑ 

Προςωπικό - Σροποποίθςθ Καταςτατικοφ - Διάλυςθ – Εκκακάριςθ 

 

θμείωςθ: Δείτε ςτα Βιβλία Εργαλειοκικθ υνεταιριςμόσ ωσ Ζνωςθ 
Προςώπων (ωματείο) (4α,4β,4γ και 4δ) του εγχειριδίου ςυμβουλζσ 
για τθν κατάρτιςθ ενόσ καταςτατικοφ το οποίο κα βαςίηεται ςτισ 
ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ και παραδείγματα από άλλα καταςτατικά και 
κανονιςμοφσ λειτουργίασ. 
 
 
Βιμα Νο 7 Εκλογι μελών Οργάνων  
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Παραδείγματα θγετϊν προσ αποφυγιν (από το βιβλίο 
«Επανεφεφρεςθ των ςυνεταιριςμϊν του Edgar Parnell) 
 
Οι ςυνεταιριςμοί ςυχνά προςελκφουν «μελλοντικοφσ - θγζτεσ» οι 
οποίοι είναι ενδεχομζνωσ επικίνδυνοι για το ςυνεταιριςμό 
απειλϊντασ το ίδιο του το μζλλον. Σα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ 
ζχουν τθν εξουςία να εκλζξουν τουσ δικοφσ τουσ θγζτεσ. τουσ 
μικροφσ ςυνεταιριςμοφσ τα μζλθ ζχουν το προνόμιο να εντοπίηουν 
πολφ άνετα τουσ «κακοφσ» θγζτεσ και να τουσ αποκακθλϊνουν 
ςφντομα, αλλά ς' ζνα μεγάλο ςυνεταιριςμό είναι πολφ ευκολότερο 
να παρειςφριςει ο λανκαςμζνοσ τφποσ θγζτθ και να παραμείνει 
ςτθ κζςθ του τθ ςτιγμι που ςτθν πραγματικότθτα κα ζπρεπε να 
αντικαταςτακεί. Ζνα ςυμβοφλιο μελϊν, ικανό να εξετάηει πιο 
προςεκτικά και με κριτικό πνεφμα τθν απόδοςθ των 
ςυνεταιριςτικϊν θγετϊν, μπορεί να αποβεί πολφτιμο με το να 
εξαςφαλίηει ότι μόνο οι καταλλθλότεροι κα ορίηονται ωσ θγζτεσ. 
 
Οι περιςςότεροι από μασ γνωρίηουμε τι κζλουμε από τθν θγεςία, 
αλλά, όταν παρατθροφμε ότι κάτι δεν πθγαίνει καλά, πρζπει να 
είμαςτε ςε κζςθ να εντοπίηουμε τα αρνθτικά γνωρίςματα που 
διακρίνουν κάποιουσ ωσ ακατάλλθλα πρόςωπα για θγζτεσ ς' ζνα 
ςυνεταιριςμό. 
 
Ειδικότερα, τα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ πρζπει να προςζχουν να 
μθν επιλζγουν θγζτεσ που φροντίηουν υπερβολικά τα δικά τουσ 
ςυμφζροντα, διότι ς' ζνα ςυνεταιριςμό οι θγζτεσ πρζπει να 
επιδεικνφουν τθν αφοςίωςθ τουσ ςτα ςυμφζροντα τθσ 
πρωτεφουςασ ομάδασ ενδιαφερομζνων και τθν πίςτθ τουσ ότι θ 
κοινι δράςθ κα αποφζρει αλθκινά οφζλθ ςτα μζλθ. 
 
Σα μζλθ οφείλουν να αποφεφγουν τθν εκλογικι υποςτιριξθ ι τον 
οριςμό θγετϊν με τα ακόλουκα γνωρίςματα, ενϊ, αν είναι ιδθ 
εκλεγμζνοι, πρζπει ν' αντικαταςτακοφν το γρθγορότερο δυνατό. 
 

 Οι καιροςκόποι - Αυτοί χρθςιμοποιοφν το ςυνεταιριςμό για ίδιο 
ςυμφζρον, εκμεταλλευόμενοι τθν ευκαιρία που παρουςιάηεται λόγω 
τθσ θγετικισ τουσ κζςθσ για να εξαςφαλίςουν προςωπικά τουσ οφζλθ 
ανεξάρτθτα από το γενικό ςυμφζρον των μελϊν. 
 

 Οι τυχάρπαςτοι - Αυτοί ςτοχεφουν να απλϊςουν τα χζρια τουσ 
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ςτο ςυγκεντρωμζνο κεφάλαιο του ςυνεταιριςμοφ και το επιτυγχάνουν 
ςυνικωσ μετατρζποντασ το ςυνεταιριςμό ςε κεφαλαιουχικι εταιρεία. 
 

 Οι εγωπακείσ - Αυτοί μπορεί να είναι πρόεδροι ι διευκφνοντεσ 
ςφμβουλοι που ζχουν κάνει ςκοπό τουσ να επιδεικνφουν το πόςο 
ςθμαντικοί είναι. Σζτοιοι θγζτεσ αρζςκονται ςυνικωσ να τονίηουν τθ 
ςθμαςία τουσ ζχοντασ όλα τα ςφμβολα δφναμθσ και πλοφτου, τα οποία 
αποκτοφν γι' αυτοφσ μεγαλφτερθ ςθμαςία από το να κάνουν το 
ςυνεταιριςμό επιτυχθμζνο. Αυτόσ ο τφποσ θγζτθ αρζςκεται ςυνικωσ να 
ζχει όμορφα γραφεία και να διαςκεδάηει ςε περίλαμπρεσ εκδθλϊςεισ 
χρθςιμοποιϊντασ τουσ πόρουσ του ςυνεταιριςμοφ. 
 

 Οι ματαιόδοξοι - Αυτά τα άτομα ςτρζφουν κυρίωσ τθ ματιά τουσ 
ςε κάποιο δθμόςιο αξίωμα, ίςωσ ζνα τιμθτικό τίτλο ι μια ζδρα ςτθ 
Βουλι ι ςτθ δθμόςια αναγνϊριςθ με τθ μορφι ενόσ επαγγελματικοφ ι 
ακαδθμαϊκοφ βραβείου. Για τζτοιουσ ανκρϊπουσ οι δραςτθριότθτεσ 
του ςυνεταιριςμοφ είναι απλά ζνα ςκαλοπάτι για τισ φιλοδοξίεσ τουσ. 
 

 «Οι κουρςάροι» (.τ.Μ. - the hijackers) - Αυτοί δεν εργάηονται για 
το πραγματικό ςυμφζρον των μελϊν και τθσ πρωτεφουςασ ομάδασ 
ενδιαφερομζνων, αλλά αντίκετα για λογαριαςμό κάποιασ άλλθσ 
ομάδασ ενδιαφερομζνων. Θ πραγματικι τουσ πρόκεςθ είναι να 
αποςπάςουν το ςυνεταιριςμό από τα αρχικά του μζλθ. 
 

 Οι πολιτικοί τυχοδιώκτεσ - Αυτοί κα χρθςιμοποιιςουν τθ κθτεία 
τουσ ωσ ζνα ςκαλοπάτι για πολιτικι καριζρα. Ο ςυνεταιριςμόσ κα 
«ανελιχκεί» προκειμζνου να παράςχει κάκε είδουσ ευκαιρία για 
προϊκθςθ των πολιτικϊν τουσ φιλοδοξιϊν. 
 

 Οι δογματικοί - Αυτοί απλά αντιμετωπίηουν το ςυνεταιριςμό ωσ 
μζςο επιδίωξθσ του δικοφ τουσ πολιτικοφ ι κρθςκευτικοφ πιςτεφω. Δεν 
κζλουν ο ςυνεταιριςμόσ να παρζχει οφζλθ ςτα μζλθ του, αντίκετα 
κζλουν να χρθςιμοποιιςουν το ςυνεταιριςμό μόνο για να 
υποςτθρίξουν το ςκοπό που αυτοί ζχουν επιλζξει. 
 

 Οι «καλοί αμαρείτεσ» - Αυτοί αρζςκονται να κάνουν 
αγακοεργίεσ με τα χριματα των άλλων και κατόπιν να περιβάλλονται 
τθν αίγλθ του φιλάνκρωπου, που είναι γνωςτόσ για τθν υποςτιριξθ που 
παρζχει ςτα καλά ζργα. Ο ςυνεταιριςμόσ γίνεται μζςο υποςτιριξθσ 
κοινωνικϊν ςκοπϊν και φιλανκρωπιϊν αντί να παρζχει οφζλθ ςτα μζλθ 
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του. 
 

 Οι αποκθςαυριςτζσ - Αυτοί ζχουν τθν εντφπωςθ ότι θ επιτυχία 
του ςυνεταιριςμοφ μετράται με τα περιουςιακά ςτοιχεία που 
ςυςςωρεφουν, ςυνικωσ ςε μορφι κτθρίων και εργοςταςίων. Αντί να 
επιδιϊκουν τισ καλφτερεσ δυνατζσ επιχειρθματικζσ πράξεισ για τα μζλθ 
τουσ προτιμοφν να ελζγχουν όλο και περιςςότερα μζςα παραγωγισ. 
Επίςθσ ςυνθκίηουν να αυξάνουν το μζγεκοσ του εργατικοφ δυναμικοφ 
κακϊσ αυτό δθμιουργεί τθν εντφπωςθ ότι κατζχουν περιςςότερθ 
δφναμθ. Βαςικά πιςτεφουν ςτθ διοίκθςθ ενόσ πλοφςιου ςυνεταιριςμοφ 
με ςχετικά πτωχά μζλθ. 
 
Κςωσ να μθν αποδειχκεί εφκολο ν' απαλλαγεί κανείσ από ζνα κακό 
θγζτθ ς' ζνα ςυνεταιριςμό, αφοφ αυτοί οι θγζτεσ ςυχνά 
αποδεικνφονται ικανότατοι να χειρίηονται επιδζξια τα μζλθ για να 
διατθριςουν τθν υποςτιριξθ τουσ. Όμωσ όςοι ζχουν γνιςιο 
ενδιαφζρον για το ςυνεταιριςμό τουσ κα πρζπει να ςυναςπιςτοφν 
και να εξαςφαλίςουν τθν αντικατάςταςθ του κακοφ θγζτθ. Αυτό 
ςυχνά κα ςθμαίνει ότι κάποιοσ πρζπει να είναι προετοιμαςμζνοσ ν' 
αναλάβει αυτόσ τον θγετικό ρόλο, διότι δεν είναι δυνατόν να 
περιμζνει εισ το διθνεκζσ κάποιον άλλο ν’ αναλάβει τθ κζςθ. Αυτι 
είναι θ ουςιϊδθσ πλευρά τθσ ιδιότθτασ ενόσ υπευκφνου 
ςυνεταιριςτικοφ μζλουσ. Μερικζσ φορζσ κα χρειαςτεί να αναλάβεισ 
κάποια κακικοντα που δεν επιδίωξεσ. 
Βιμα Νο 8 Διαδικαςία Ζναρξθσ  

 
Κατάκεςθ του καταςτατικοφ ςτισ Αρμόδιεσ Αρχζσ για ζγκριςθ και  
ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του ςυνεταιριςμοφ 
 
Α) Κατάκεςθ του καταςτατικοφ ςτθν Αρμόδια Αρχι για ζγκριςθ 
 
Β) Ακολουκοφμε το χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν το οποίο 
καταρτίςαμε ςτο Επιχειρθματικό χζδιο  
 
Γ) Επιπλζον, ςυνεχίηετε θ ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ, γιατί δεν 
αρκεί να ςυγκεντρωκεί μια ομάδα από ανκρϊπουσ που κζλουν να 
ιδρφςουν ζναν ςυνεταιριςμό, πρζπει επίςθσ να διακζτουν και τισ 
απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ.  
 



 

Ο Σσνεταιρισμός ως 

Ένωση Προσώπων   
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Όπωσ οποιαδιποτε επιχείρθςθ, ζνασ ςυνεταιριςμόσ απαιτεί πολφ 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ και γνϊςεισ. Τπάρχουν τζςςερα είδθ 
ικανοτιτων και γνϊςεων:  
 
 Σεχνικι, απαραίτθτθ για να παραχκοφν τα αγακά ι οι 
υπθρεςίεσ του ςυνεταιριςμοφ  
 Σεχνικι προϊκθςθσ, για όλεσ τισ διαδικαςίεσ που 
χρειάηονται για τθν πϊλθςθ των προϊόντων  
 Διαχείριςθ, για τθν λειτουργία του ςυνεταιριςμοφ  
 Διακυβζρνθςθ, ςχετικά με τθν διοίκθςθ και τθν 
κακοδιγθςθ του ςυνεταιριςμοφ 
 Διαχείριςθ αποφυγισ ςυγκροφςεων 

 
Καλι επιτυχία! 

Καλι αρχι! 
 


