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Η Ελλθνικι ςυνεταιριςτικι νομοκεςία και θ ςχζςθ τθσ με τθν 

ςυνεταιριςτικι ταυτότθτα από το 1915 μζχρι ςιμερα. 

 Ειςαγωγι 
 

Σφμφωνα με τoν διεκνϊσ αποδεκτό οριςμό τθσ ςυνεταιριςτικισ ταυτότθτασ, οι ςυνεταιριςμοί ζχουν 

διπλι φφςθ, ωσ ενϊςεισ προςϊπων (ςωματεία αλλθλοβοικειασ1)  και παράλλθλα ωσ επιχειριςεισ. 

Εφλογο είναι το ςυμπζραςμα, ότι ο ςκοπόσ μιασ επιτυχθμζνθσ νομοκετικισ πρωτοβουλίασ για το 

ςυνεταιριςτικό μοντζλο είναι να ιςορροπιςει αυτζσ τισ δφο φφςεισ του ςυνεταιριςμοφ. 

Τίκεται το ερϊτθμα: Σε ποιζσ δραςτθριότθτεσ ζνασ ςυνεταιριςμόσ πρζπει να λειτουργεί ωσ ςωματείο 

αλλθλοβοικειασ και ςε ποιζσ ωσ επιχείρθςθ για να διατθριςει αυτι τθν ιςορροπία και να μθν χάςει 

τθν ταυτότθτά του; 

Σφμφωνα με τθ Διεκνι Οργάνωςθ Εργαςίασ (ILO) «Οι πρϊτεσ τζςςερισ ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ είναι οι 

βαςικζσ αρχζσ,  χωρίσ τισ οποίεσ οι ςυνεταιριςμοί κα ζχαναν τθν ταυτότθτά τουσ».2 Άλλωςτε οι 

τζςςερισ πρϊτεσ ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ περιλαμβάνονται ςτον διεκνϊσ αποδεκτό οριςμό των 

ςυνεταιριςμϊν ο οποίοσ ςκιαγραφεί τον πυρινα τθσ ταυτότθτάσ του  

«Συνεταιριςμόσ είναι μια αυτόνομθ (αναφορά ςτθν 4θ αρχι) ζνωςθ προςϊπων, θ οποία ςυγκροτείται 

εκελοντικά (αναφορά ςτθν 1θ αρχι) για τθν αντιμετϊπιςθ των κοινϊν οικονομικϊν, κοινωνικϊν και 

πολιτιςτικϊν αναγκϊν και επιδιϊξεϊν τουσ μζςω μιασ ςυνιδιόκτθτθσ (αναφορά ςτθν 3θ αρχι) και 

δθμοκρατικά ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ (αναφορά ςτθν 2θ αρχι)» 

Η παροφςα εργαςία επιδιϊκει να διερευνιςει, τθν τιρθςθ των τεςςάρων βαςικϊν ςυνεταιριςτικϊν 

αρχϊν κατά τισ πολλαπλζσ αλλαγζσ τισ οποίεσ υπζςτθ θ πολφπακθ ελλθνικι ςυνεταιριςτικι 

νομοκεςία, κακϊσ από το 1915 μζχρι το 2016 οι διατάξεισ τθσ ςυνεταιριςτικισ νομοκεςίασ ζχουν 

αλλάξει εκατοντάδεσ φορζσ.3  

Σκοπεφει, επίςθσ, να περιγράψει ςυνοπτικά ςε ποιζσ χρονικζσ περιόδουσ και κάτω από τθν επίδραςθ 

τθσ κρατικισ νομοκετικισ παρζμβαςθσ, θ ιςορροπία ζγερνε προσ τθν μορφι τθσ ζνωςθσ προςϊπων 

και ςε ποιζσ περιόδουσ ζγερνε προσ τθν μορφι τθσ επιχείρθςθσ καταλιγοντασ ςτθν τάςθ θ οποία 

υπεριςχφει, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτισ πρόςφατεσ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ ςτον χϊρο τθσ 

Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ.   

                                                             
1 - Henry Hagen Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν Συνεταιριςτικι Νομοκεςία ςελ. viii, 39, 70, 79, 85, 88, 93,94 
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/kateuthintiries%20Grammes%20Nomothesia-3ekdosi.pdf, 
Ραπαγεωργίου Κ., Βιϊςιμθ Συνεταιριςτικι Οικονομία Γ’  Ζκδοςθ, ςελίδα 87, Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ, άρκρο 12. 
2 Βλ. …… Η Ανκεκτικότθτα του Συνεταιριςτικοφ Επιχειρθματικοφ Μοντζλου ςε Ρεριόδουσ Κρίςθσ.  
3 Κλιμθσ Αρ. ….., Λαμπροποφλου – Δθμθτριάδου Β. ……, Αποςτόλου Ευ. ……. 

http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/kateuthintiries%20Grammes%20Nomothesia-3ekdosi.pdf
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Η παρουςίαςθ κατανζμεται ςε τρεισ διαφορετικζσ περιόδουσ, οι οποίεσ παρουςιάηουν κοινά 

χαρακτθριςτικά: 

 Τθν περίοδο από το 1915 μζχρι το 1931, κατά τθν οποία ιταν ςε ιςχφ θ εφαρμογι  του γενικοφ 

ςυνεταιριςτικοφ νόμου 602/1915 και των τροποποιιςεων του 

 Τθν περίοδο από το 1931 μζχρι το 1999, με τθν υποπερίοδο 1931- 1979 με τθν ιςχφ του 

γενικοφ νόμου αλλά με διαφορετικι κατεφκυνςθ από τθν προθγοφμενθ περίοδο, όπωσ κα 

περιγραφεί ςτθν ςυνζχεια, και τθν υποπερίοδο 1979-1999 κατά τθν οποία ψθφίςτθκαν και 

εφαρμόςτθκαν διαφορετικοί νόμοι για διάφορεσ κατθγορίεσ ςυνεταιριςμϊν.  

 Τθν περίοδο από το 2000 μζχρι το 2016, θ οποία χαρακτθρίηεται από ζντονεσ εναλλαγζσ ςτα 

χαρακτθριςτικά των αγροτικϊν κυρίωσ ςυνεταιριςμϊν  

 

Επίςθσ κα διερευνθκεί πϊσ θ τρζχουςα ςυνεταιριςτικι νομοκεςία επθρζαςε τθν νζα νομοκεςία 

για τθν Κοινωνικι Αλλθλζγγυα Οικονομία κακϊσ αυτι βαςίηεται και ςε άρκρα του νόμου 

1667/1986 για τουσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ. 

 

Τα ευριματα κα αξιολογθκοφν με κριτιριο το βακμό εξυπθρζτθςθσ των ςυμφερόντων των μελϊν, 

όπωσ προκφπτουν από τισ ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ. 

Σφντομθ Αναδρομι ςτθν Ελλθνικι Συνεταιριςτικι Νομοκεςία  
 

Η Ελλάδα είναι από τισ λίγεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςτισ οποίεσ οι ςυνεταιριςμοί κατοχυρϊνονται και 

προςτατεφονται από το Σφνταγμα. Αναφορζσ για τουσ Συνεταιριςμοφσ ςτα Συντάγματα άλλων 

ευρωπαϊκϊν χωρϊν κα ςυναντιςουμε ςτο Σφνταγμα τθσ Ιςπανίασ, τθσ Ρορτογαλίασ και τθσ Ιταλίασ  

(αμοιβαίεσ ενϊςεισ). 

Ήδθ από το Δεφτερο ανακεωρθμζνο Σφνταγμα τθσ 18θσ  Νοεμβρίου του 1864, με το άρκρο 11, 

κατοχυρϊνεται το δικαίωμα του  ςυνεταιρίηεςκαι χωρίσ τθν άδεια του Κράτουσ αλλά με παράλλθλθ 

υποχρζωςθ τθν τιρθςθ του νόμου4. Ανάλογεσ αναφορζσ μεταφζρονται ςτο άρκρο 11 του Συντάγματοσ 

τθσ  1θσ Ιουνίου του 1911 και ςτο άρκρο 12 του Συντάγματοσ του 1952. 

Με το ιςχφον Σφνταγμα τθσ 14θσ Μαρτίου του 1986, το οποίο αποτελεί ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ  

τθσ 9θσ Ιουνίου του 1974, με το άρκρο 12 θ πρόνοια για τουσ ςυνεταιριςμοφσ  ενιςχφεται με 5 

αναλυτικζσ παραγράφουσ και με δθλωμζνο τον ςεβαςμό τθσ αυτοδιοίκθςθσ των ςυνεταιριςμϊν από 

το Κράτοσ.5 

                                                             
4 Άρκρο 11  του Ελλθνικοφ Συντάγματοσ τθσ 18-11-1864 «Οι Ζλλθνεσ ζχουςι  το δικαίωμα του ςυνεταιρίηεςκαι, 
τθροφντεσ τουσ νόμουσ του Κράτουσ, οίτινεσ όμωσ ουδζποτε δφναται να υπαγάγωςι το δικαίωμα τοφτο εισ 
προθγουμζνθν τθσ Κυβερνιςεωσ άδειαν.»         
5
 Άρκρο 12: (Δικαίωμα του ςυνεταιρίηεςκαι) 

1. Oι Ζλλθνεσ ζχουν το δικαίωμα να ςυνιςτοφν ενϊςεισ και μθ κερδοςκοπικά ςωματεία, τθρϊντασ τουσ νόμουσ, 
που ποτζ όμωσ δεν μποροφν να εξαρτιςουν τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ από προθγοφμενθ άδεια.  
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Στο επίπεδο τθσ κατάρτιςθσ νόμων θ ςυνεταιριςτικι νομοκεςία χαρακτθρίηεται από τισ ςυχνζσ 

αλλαγζσ και τροποποιιςεισ. 

Σφμφωνα με τον ερευνθτι Αριςτείδθ Κλιμθ, μεταξφ των ετϊν 1915 και 1970 ζχουν καταγραφεί 946 

νομοκετιματα (Εκτελεςτικοί Νόμοι, Ρροεδρικά Διατάγματα, Ερμθνευτικζσ Εγκφκλιοι κλπ) ςχετικά με 

τθν μορφι και τθν λειτουργία των ςυνεταιριςμϊν και ςφμφωνα με τθν Β. Λαμπροποφλου - 

Δθμθτριάδου  τθ δεκαετία 1984 -1994 ακολοφκθςαν αλλά 230 νομοκετιματα6. Εάν προςκζςουμε τισ 

αλλαγζσ ςτθν ςυνεταιριςτικι νομοκεςία από το ζτοσ 2000 μζχρι ςιμερα (ςτο ςφνολό τουσ 44), το 

ςφνολο των νομοκετικϊν αλλαγϊν και προςαρμογϊν, από το 1915 υπολογίηονται ςε 1.220. 

 

Εάν ςυγκρίναμε τθν ςυνεταιριςτικι νομοκεςία με τθν νομοκεςία για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ κα 

παρατθροφςαμε ότι ο Νόμοσ 2190 του ζτουσ 1920, ο οποίοσ τισ διζπει, είναι ακόμθ ςε ιςχφ, με δφο 

μεταβολζσ οι οποίεσ ζγιναν κατά το 2005 και μια πρόςφατα τον Ιοφνιο του 2018 εξαςφαλίηοντασ ζνα 

ςτακερό περιβάλλον για τθν ανάπτυξισ τουσ. 

Ππωσ ςθμειϊνει ο Κακθγθτισ Κ. Ραπαγεωργίου, για τισ ςυχνζσ αλλαγζσ τθσ ςυνεταιριςτικισ 

νομοκεςίασ: «Ρλθκωριςμόσ νομοκετθμάτων, ςφγχυςθ, ςυχνοί αυτοςχεδιαςμοί, ςυχνότατεσ 

τροποποιιςεισ, για μικρι χϊρα όπωσ θ Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων.  Η Γερμανία των 90 

εκατομμυρίων διατθρεί τον ίδιο νόμο του 1889 με μερικζσ τροποποιιςεισ του 1973.»    

Σιμερα είναι ςε ιςχφ 9 διαφορετικοί νόμοι ι Ρροεδρικά Διατάγματα για τουσ ςυνεταιριςμοφσ: 

1. Νόμοσ 1627/1939 Γεωργικοί Αναγκαςτικοί ςυνεταιριςμοί 

2. Νόμοσ 1667/1986 Αςτικοί ςυνεταιριςμοί  

3. Ρ.Δ. 27/7/1999 Οικοδομικοί ςυνεταιριςμοί  

4. Νόμοσ 2716/1999 Κοινωνικοί Συνεταιριςμοί Ψυχικισ Υγείασ 

5. Νόμοσ 3569/2007 Συνεταιριςμοί Θαλάςςιασ Αλλθλαςφάλιςθσ 

6. Νόμοσ Ν.4384/2016 Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί  

7. Νόμοσ 4430/2016 Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ και Συνεταιριςμοί Εργαηομζνων 

8. Νόμοσ 4423/2016 Δαςικζσ Συνεταιριςτικζσ Οργανϊςεισ 

9. Νόμοσ 4513/2018 Ενεργειακζσ Κοινότθτεσ  

                                                                                                                                                                                                   
2. Tο ςωματείο δεν μπορεί να διαλυκεί για παράβαςθ του νόμου ι ουςιϊδουσ διάταξθσ του καταςτατικοφ του, 
παρά μόνο με δικαςτικι απόφαςθ. 
3. Oι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςε ενϊςεισ προςϊπων που δεν 
ςυνιςτοφν ςωματείο. 
4. Oι γεωργικοί και αςτικοί ςυνεταιριςμοί κάκε είδουσ αυτοδιοικοφνται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του νόμου και 
του καταςτατικοφ τουσ και προςτατεφονται και εποπτεφονται από το Κράτοσ, που είναι υποχρεωμζνο να μεριμνά 
για τθν ανάπτυξι τουσ.  
5. Επιτρζπεται θ ςφςταςθ με νόμο αναγκαςτικϊν ςυνεταιριςμϊν που αποβλζπουν ςτθν εκπλιρωςθ ςκοπϊν 
κοινισ ωφζλειασ ι δθμόςιου ενδιαφζροντοσ ι κοινισ εκμετάλλευςθσ γεωργικϊν εκτάςεων ι άλλθσ 
πλουτοπαραγωγικισ πθγισ, εφόςον πάντωσ εξαςφαλίηεται θ ίςθ μεταχείριςθ αυτϊν που ςυμμετζχουν. 
6
 Κλιμθσ 1970 και Λαμπροποφλου - Δθμθτριάδου 1995, Ραγκοςμιοποίθςθ και Κοινωνικι Οικονομία ςελ. 222. 
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Μζκοδοσ περιγραφισ των περιόδων τθσ ςυνεταιριςτικισ νομοκεςίασ 
 

Η περιγραφι των ςυνεταιριςτικϊν περιόδων τθσ ελλθνικισ ςυνεταιριςτικισ νομοκεςίασ δεν είναι 

δυνατόν να ςυμπεριλάβει το ςφνολο των εννιά ςυνεταιριςτικϊν νόμων οι οποίοι ιςχφουν ςιμερα αλλά 

κα περιοριςτεί ςτθ βαςικι νομοκεςία για τουσ αγροτικοφσ και αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, οι οποίοι 

είναι οι ςθμαντικότεροι τομείσ τθσ ςυνεταιριςτικισ οικονομίασ ςτθν Ελλάδα. Για αυτοφσ κα γίνει 

περιγραφι των κυριότερων ςθμείων τα οποία αφοροφν τθν ςυνεταιριςτικι ταυτότθτα. 

Επίςθσ, κακϊσ οι ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ από το 1915 μζχρι ςιμερα ζχουν αλλάξει, θ ζρευνα γίνεται με 

τθν παραδοχι ότι το πνεφμα τουσ είναι κοινό, παρά αυτζσ τισ αλλαγζσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ Διλωςθ για τθν Συνεταιριςτικι Ταυτότθτα, όπωσ αυτι ορίςτθκε ςτθ Γενικι 

Συνζλευςθ τθσ ICA ςτο Manchester to 1995  

«Συνεταιριςμόσ είναι μια αυτόνομθ (αναφορά ςτθν 4θ αρχι) ζνωςθ προςϊπων, θ οποία ςυγκροτείται 

εκελοντικά (αναφορά ςτθν 1θ αρχι) για τθν αντιμετϊπιςθ των κοινϊν οικονομικϊν, κοινωνικϊν και 

πολιτιςτικϊν αναγκϊν και επιδιϊξεϊν τουσ μζςω μιασ ςυνιδιόκτθτθσ (αναφορά ςτθν 3θ αρχι) και 

δθμοκρατικά ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ (αναφορά ςτθν 2θ αρχι)». 

Η ςυνεργαςία μεταξφ των ςυνεταιριςμϊν (6θ αρχι) και θ ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ (5θ αρχι) κα 

εξεταςτοφν ςτα πλαίςια  τθσ αυτονομίασ των ςυνεταιριςμϊν ωσ οι απαραίτθτοι παράγοντεσ ςτουσ 

όποιουσ ςτθρίηεται θ ενίςχυςθ και θ επιβίωςθ τθσ ςυνεταιριςτικισ ταυτότθτασ.   

Η κάκε περίοδοσ τθσ ςυνεταιριςτικισ νομοκεςίασ κα εξεταςτεί ςφμφωνα με τισ παρακάτω ζννοιεσ, οι 

οποίεσ ςυνδζονται με τθ Διλωςθ για τθ Συνεταιριςτικι Ταυτότθτα, όπωσ περιγράφονται ςτθν 

ςυνζχεια:  

1. Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ δθμοκρατικά ελεγχόμενθ επιχείρθςθ ( Αναφορά ςτθν 2θ αρχι) 

a) Δθμοκρατικι Διακυβζρνθςθ 

b) Δικαιϊματα μειοψθφίασ  

c) Αυξθμζνθ πλειοψθφία για ςθμαντικά κζματα  

d) Εποπτικό Συμβοφλιο 

2. Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια  ςυνιδιόκτθτθ επιχείρθςθ (Αναφορά ςτθν 3θ αρχι ) 

a) Διανομι πλεονάςματοσ / κερδϊν  

b) Διάκεςθ περιουςίασ μετά τθν εκκακάριςθ του ςυνεταιριςμοφ 

3. Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια αυτόνομθ Οργάνωςθ (Αναφορά ςτθν 4θ αρχι ) 

a) Ανεξαρτθςία από το Κράτοσ 

b) Ανεξαρτθςία από ιδιωτικοφσ φορείσ  

c) Ελευκερία επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ τουσ (οριηόντια ολοκλιρωςθ) 

d) Ελευκερία δθμιουργίασ οργανϊςεων ανωτζρου βακμοφ (κάκετθ ολοκλιρωςθ)  

e) Συνεταιριςτικι εκπαίδευςθ  
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4. Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια ζνωςθ προςϊπων (ςωματείο), το οποίο ςυγκροτείται 

εκελοντικά για τθν αντιμετϊπιςθ των κοινϊν οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν 

αναγκϊν και επιδιϊξεϊν τουσ (Αναφορά ςτθν 1θ αρχι) 

a) Ευκολία ίδρυςθσ ςυνεταιριςμοφ  

b) Ευκολία ειςόδου  

c) Επίτευξθ κοινϊν οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν αναγκϊν και 

επιδιϊξεϊν τουσ 
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Πρϊτθ Περίοδοσ, από το 1915 μζχρι το 1930, κατά τθν οποία ιταν ςε ιςχφ θ 

εφαρμογι  του γενικοφ ςυνεταιριςτικοφ νόμου 602/1915 και τροποποιιςεων 

του 

O πρϊτοσ ςυνεταιριςτικόσ νόμοσ 602, για όλεσ τισ μορφζσ ςυνεταιριςμϊν, ο οποίοσ ψθφίςτθκε το 

1915, βαςίςτθκε ςτθν γερμανικι και αυςτριακι νομοκεςία με τθν ςυμμετοχι Ελβετϊν ςυμβοφλων7 

ειςάγοντασ ςε μεγάλο βακμό το ςυνεταιριςτικό μοντζλο Raiffeisen προςαρμοςμζνο ςτισ τοπικζσ 

ςυνκικεσ. Σφμφωνα με τισ κριτικζσ ελλινων ςυνεταιριςτϊν μελετθτϊν ιταν ζνασ «αξιοκαφμαςτοσ για 

τθ ςυντομία και τθν πλθρότθτά του, χωρίσ διείςδυςθ ςε λεπτομζρειεσ»8 

                                                             
7 Δαςκάλου Γ., Αςτικοί και Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί, ςελ. 129. 
8 Δαςκάλου Γ., Αςτικοί και Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί, ςελ. 165. 
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Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια δθμοκρατικά ελεγχόμενθ επιχείρθςθ ( αναφορά ςτθν 2θ Αρχι ) 

Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια ςυνιδιόκτθτθ επιχείρθςθ ( αναφορά ςτθν 3θ Αρχι) 

 

 

Σχόλια:  

Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια δθμοκρατικά ελεγχόμενθ επιχείρθςθ, ςτα πλαίςια τθσ δθμοκρατικισ 

διακυβζρνθςθσ διζπεται από τθν κλαςικι ςυνεταιριςτικι αρχι, κάκε μζλοσ κατζχει 1 ι με 

προχποκζςεισ 2 ψιφουσ κατά τθν ψθφοφορία ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, θ οποία λειτουργεί με 

κατοχυρωμζνα τα δικαιϊματα τθσ μειοψθφίασ, κακϊσ το 1/20 των μελϊν ζχει το δικαίωμα να κζτει ι 

να αμφιςβθτεί κζματα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Για τα Σθμαντικά κζματα τα οποία αλλάηουν τισ 
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ςυμφωνίεσ ι τουσ ςκοποφσ του ςυνεταιριςμοφ, προβλζπεται αυξθμζνθ πλειοψθφία ¾ των μελϊν.  Το 

Εποπτικό Συμβοφλιο κατζχει διευρυμζνεσ εξουςίεσ κακϊσ το ΝΔ τθσ 12-12-1925 του δίνει το 

δικαίωμα να ανακαλεί το ΔΣ ι τα μζλθ του όταν ενεργοφν πράξεισ αντίκετεσ προσ το νόμο, το 

καταςτατικό ι τισ αποφάςεισ τθσ ΓΣ και να διορίηει τουσ αναπλθρωτζσ τουσ προςωρινά μζχρι τθν 

απόφαςθ τθσ ΓΣ εντόσ 10 θμερϊν.9 Ωσ μια ςυνιδιόκτθτθ επιχείρθςθ, ζνασ ςυνεταιριςμόσ 

πραγματοποιεί διανομι πλεονάςματοσ ι κερδϊν ανάλογα με τθν αξία των ςυναλλαγϊν των μελϊν.  

Μειονζκτθμα ςτθν νομοκεςία αυτισ τθσ περιόδου μπορεί να κεωρθκεί  ότι μετά το πζρασ τθσ 

εκκακάριςθσ του ςυνεταιριςμοφ δεν εφαρμόηεται ρθτϊσ θ αφιλοκερδισ διάκεςθ του υπολοίπου του 

ενεργθτικοφ.  

                                                             
9 Δαςκάλου Γ., Αςτικοί και Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί, ςελ 143. 
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Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια αυτόνομθ Οργάνωςθ  ( αναφορά ςτθν 4θ Αρχι) 

 

Σχόλια: Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια αυτόνομθ οργάνωςθ, ανεξάρτθτθ από το Κράτοσ.  Το Δικαςτιριο 

μεςολαβεί ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ, (επικφρωςθ καταςτατικοφ, τροποποιιςεισ του, ςφνκεςθ των 

ςυμβουλίων, ιςολογιςμόσ, λογαριαςμόσ κερδϊν-ηθμιϊν, απολογιςμόσ), απόφαςθ διάλυςθσ 

ςυνεταιριςμοφ, πτϊχευςθ. Το Ν.Δ. 12-12-1925 είχε τθν πρόνοια να απαγορεφςει τθν ςυμμετοχισ ςτο 
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Δ.Σ. προςϊπων που αςκοφν ταυτόςθμθ δραςτθριότθτα με αυτι του ςυνεταιριςμοφ, προςτατεφοντασ 

τθν ανεξαρτθςία του ςυνεταιριςμοφ από τον ιδιωτικό τομζα. Δφο ι περιςςότεροι ςυνεταιριςμοί 

μποροφν ελεφκερα να ιδρφουν φορείσ οριηόντιασ ι κατακόρυφθσ ςυνεργαςίασ. Η αυτονομία των 

Συνεταιριςμϊν ςτθριηόταν με τθν Εκπαίδευςθ και επιβράβευςθ των δαςκάλων οι οποίοι ζδιναν τθν 

απαραίτθτθ ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ κυρίωσ ςε γεωργοφσ για να ιδρφςουν ςυνεταιριςμοφσ. To 

1929 ιδρφκθκε Σχολι ςυνεταιριςτϊν.  
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Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια ζνωςθ προςϊπων (ςωματείο) το οποίο ςυγκροτείται εκελοντικά για τθν 

αντιμετϊπιςθ των κοινϊν οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν αναγκϊν και επιδιϊξεϊν τουσ 

( Αναφορά ςτθν 1θ Αρχι) 

 

Σχόλιο: Ωσ μια ζνωςθ προςϊπων (ςωματείο) το οποίο ςυγκροτείται εκελοντικά για τθν 

αντιμετϊπιςθ των κοινϊν οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν αναγκϊν και επιδιϊξεϊν τουσ, 

θ πρόνοια για τθν διευκόλυνςθ ίδρυςθσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ αναδεικνφεται από τον μικρό 

απαραίτθτο αρικμό των 7 μελϊν τα οποία είχαν τθν ευχζρεια κατά τθν είςοδό τουσ ςτον 

ςυνεταιριςμό να καταβάλλουν μόνο το 1/10 τθσ αξίασ τθσ μερίδασ. 

Για τθν επίτευξθ των κοινϊν οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν αναγκϊν 

και επιδιϊξεϊν τουσ ο ενιαίοσ χαρακτιρασ του ςυνεταιριςτικοφ νόμου, ζδινε τθν 

δυνατότθτα να ζχει πολλαπλοφσ ςκοποφσ πζραν του οικονομικοφ. Ωσ παράδειγμα 

μπορεί να αναφερκεί ο Δαςοκομικόσ ςυνεταιριςμόσ Ακαμανίου ο οποίοσ εκτόσ των 

δαςοκομικϊν εργαςιϊν του είχε δραςτθριότθτα πιςτϊςεων για τα μζλθ του, 
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καταναλωτικοφ ςυνεταιριςμοφ, κοινοτικϊν ζργων και αξιοποίθςθσ κοινοτικϊν  χϊρων   

Γενικό ςχόλιο περιόδου: ιςορροπία μεταξφ του ενωςιακοφ και 

επιχειρθματικοφ χαρακτιρα τουσ 

Σφμφωνα με τθν άνω περιγραφι και ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ τθσ περιόδου, διαφαίνεται ότι οι 

ελλθνικοί ςυνεταιριςμοί τθσ περιόδου 1915-1930 διζπονταν από μια ιςορροπία μεταξφ του ενωςιακοφ 

και επιχειρθματικοφ χαρακτιρα τουσ 

 

Δεφτερθ Περίοδοσ από το 1931 μζχρι το 2010, με τθν υποπερίοδο 1931- 1979 

κατά τθν οποία ιταν ςε ιςχφ θ εφαρμογι  του γενικοφ ςυνεταιριςτικοφ νόμου 

602/1915 με τισ τροποποιιςεισ του, και τθν υποπερίοδο 1979-2010 κατά τθν 

οποία ψθφίςτθκαν και εφαρμόςτθκαν διαφορετικοί νόμοι για διάφορεσ 

κατθγορίεσ ςυνεταιριςμϊν. 

Οι νομοκετικζσ ρυκμίςεισ του 1931 ειςάγουν μια νζα περίοδο τροποποιιςεων του ενιαίου 

ςυνεταιριςτικοφ νόμου 602/1915 «οι οποίεσ ζχουν χαρακτθριςτεί από πολλοφσ ωσ περιοριςτικζσ για 

τθν απρόςκοπτθ ςυνεταιριςτικι ανάπτυξθ»10. Αυτζσ οι ρυκμίςεισ διιρκεςαν μζχρι το 1979 (χρονιά 

κατά τθν οποία ψθφίςτθκε χωριςτόσ νόμοσ για τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, αλλά, όπωσ 

διαπιςτϊνεται ςτθν ςυνζχεια, θ διαφοροποίθςθ επεκτάκθκε και ςτισ νεωτζρεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ 

για τουσ ςυνεταιριςμοφσ     

Σφμφωνα με το περιοδικό τθσ εποχισ «ο Συνεταιριςτισ» εκμεταλλευτικοί κφκλοι τθσ υπαίκρου 

(ζμποροι γεωργικϊν προϊόντων) ξεςθκϊκθκαν εναντίον των ςυνεταιριςμϊν, επειδι θ ςυνεταιριςτικι 

δραςτθριότθτα άρχιςε να αποκτά υπολογίςιμθ οντότθτα τόςο ςτον οικονομικό τομζα όςο και ςτθν 

προβολι των προβλθμάτων και αιτθμάτων του αγροτικοφ κόςμου11. Κάτω από αυτζσ τισ πιζςεισ θ 

Κυβζρνθςθ κατάρτιςε ςειρά νομοκετθμάτων θ οποία αλλοίωςε και δυςκόλεψε τθν λειτουργία των 

ςυνεταιριςμϊν    

Μερικζσ δεκαετίεσ  αργότερα (1968) τα αποτελζςματα αυτϊν των νομικϊν ρυκμίςεων περιγράφονται 

από  τον εμπειρογνϊμονα του ΟΟΣΑ Rolf Schubert,12 ο οποίοσ ςτθν ζκκεςι του γράφει για το Ν 602:  

«..Αφ’ ενόσ, υπό τθν καταφανι επίδραςθ των εχκρικϊν προσ τουσ ςυνεταιριςμοφσ οικονομικϊν 

κφκλων, ενςωματϊκθκαν ςτο νόμο διατάξεισ που επιβράδυναν τθν οικονομικι ανάπτυξθ (π.χ. νόμοσ 

5289/1931). Αφ’ ετζρου, ο νόμοσ αποδιοργανϊκθκε ςθμαντικά με τισ επεμβάςεισ ςτθ δομι τθσ 

νομοκετικισ τεχνικισ. Ο νόμοσ περιζχει διοικθτικζσ ρυκμίςεισ και διαδικαςτικζσ διατάξεισ που 

αποτελοφν ξζνο ςϊμα μζςα ς’ ζνα οργανωτικό νόμο του εμπορικοφ δίκαιου. Γι’ αυτό ζχαςε ςε μεγάλθ 

κλίμακα τθν οργανικι ςυνάφειά του και τθ λογικι ενότθτά του.» 

                                                             
10

 Δαςκάλου Γ., Αςτικοί και Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί ςελ 165. 
11 Κλιμθσ Αρ., Οι ςυνεταιριςμοί ςτθν Ελλάδα, Τόμοσ 2, ςελ. 913. 
12 Δαςκάλου Γ., Αςτικοί και Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί ςελ 166 
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Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια δθμοκρατικά ελεγχόμενθ επιχείρθςθ ( αναφορά ςτθν 2θ Αρχι ) 

Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια ςυνιδιόκτθτθ επιχείρθςθ ( αναφορά ςτθν 3θ Αρχι) 

 

Σχόλιο: Σχετικά με τα χαρακτθριςτικά του αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ ωσ μια ςυνιδιόκτθτθ και 

δθμοκρατικά ελεγχόμενθ επιχείρθςθ δεν παρατθρείται κάποια μεταβολι ςτθν νομοκεςία από τθν 

προθγοφμενθ υποπερίοδο 1915-1930. Αξιοςθμείωτθ αλλαγι είναι θ αφιλοκερδισ απόδοςθ τθσ 

περιουςίασ του ςυνεταιριςμοφ ςτθν Ζνωςθ Συνεταιριςμϊν  με τον νόμο 1541 του 1985.   

Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι ςτουσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ παρουςιάηονται χαρακτθριςτικά 

«εταιρικοποίθςθσ», κακϊσ θ διανομι των κερδϊν κατά το ιμιςυ ακολουκεί κεφαλαιακό τρόπο 

διανομισ, δθλαδι ανάλογα με τον αρικμό των κατεχόμενων  μερίδων. 



14 
 

 

Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια αυτόνομθ Οργάνωςθ  ( αναφορά ςτθν 4θ Αρχι) 

 

Σχόλιο: Η αυτονομία των ςυνεταιριςμϊν  ζναντι του Κράτουσ εξαςκενεί υπό τθν κθδεμονία τθσ 

Αγροτικισ Τράπεηασ για τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ και τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτισ οποίεσ πρζπει 

να τοποκετοφν  μζροσ των αποκεματικϊν τουσ, χωρίσ να μποροφν με αυτά να αςκοφν τθν δικι τουσ 

επιχειρθματικι πολιτικι. Η κθδεμονία τθσ Αγροτικισ Τράπεηασ ωσ δανειςτισ αλλά και επόπτθσ των 

αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν γεγονόσ που αποτελεί μια παγκόςμια πρωτοτυπία13 παραχϊρθςθσ κρατικοφ 

ελζγχου ςε μια Τράπεηα. Σθμειϊνεται ότι αν και ο Νόμοσ 602/1915  εμπνζεται από το Γερμανικό και 

Αυςτριακό ςυνεταιριςτικό δίκαιο δεν εφαρμόςτθκε ο κεςμόσ των Αυτόνομων ςυνεταιριςτικϊν 

Τραπεηϊν οι όποιεσ ανικουν ςτουσ αγρότεσ κατά το πρότυπο  του ςυνεταιριςτικοφ μοντζλου Friedrich 

Wilhelm Raiffeisen. 

                                                             
13 Δαςκάλου Γ., Αςτικοί και Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί, ςελ. 639. 
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Το 1982, με τον νόμο 1257/1982, ειςάγονται ςτθν νομοκεςία τα διαφορετικά ψθφοδζλτια για τισ 

εκλογζσ ανάδειξθσ των μελϊν των Οργάνων του ςυνεταιριςμοφ, ψθφοδζλτια τα οποία πλαιςιϊνονται  

από τουσ εκλεκτοφσ κομματικϊν παρατάξεων, αυξάνοντασ τθν εξάρτθςθ των ςυνεταιριςμϊν από τα 

πολιτικά κόμματα και το Κράτοσ. 

Η παλιότερθ προςτατευτικι διάταξθ του νόμου 602/1915 για τθν μθ ςυμμετοχι ςτο Δ.Σ. όςων αςκοφν 

ανταγωνιςτικζσ ιδιωτικζσ δραςτθριότθτεσ καταργείται  

Σχετικά με τθν ςυνεργαςία μεταξφ τουσ ςε κάκετθ ολοκλιρωςθ θ ςυνεταιριςτικι νομοκεςία δεν 

προβλζπει ςυνεταιριςτικά ςχιματα ςυνεργαςίασ αλλά εταιρείεσ του εμπορικοφ νόμου, και ςτθν 

ςυνζχεια του αςτικοφ κϊδικα, Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και Ε.Ρ.Ε. Για τθν οριηόντια ολοκλιρωςθ μζςω των 

ενϊςεων οι ςυνεταιριςμοί από ελεφκερα ςυνεργαηόμενοι μεταξφ τουσ με τθν νεϊτερθ νομοκεςία 

περιορίηονται ςε ςυνεργαηόμενουσ ανά, Νομό, Διμο ι Κοινότθτα και οδθγοφνται ςε αναγκαςτικζσ 

ςυγχϊνευςθσ.  

Στον τομζα τθσ ςυνεταιριςτικισ εκπαίδευςθσ  παρατθρείται θ ανάκεςθ τθσ ςε κρατικοφσ φορείσ. 

Αποτελεί εξαίρεςθ θ νομοκεςία του 1979 ( Ν. 921) ο οποίοσ αναφζρεται ςε οριςμό ειςφοράσ ςφμφωνα 

με το καταςτατικό  υπζρ τθσ ςυνεταιριςτικισ εκπαίδευςισ.      
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Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια ζνωςθ προςϊπων (ςωματείο) το οποίο ςυγκροτείται εκελοντικά για τθν 

αντιμετϊπιςθ των κοινϊν οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν αναγκϊν και επιδιϊξεϊν τουσ 

( Αναφορά ςτθν 1θ Αρχι) 

 

Σχόλιο: Η αφξθςθ των ιδρυτικϊν μελϊν από 7 ςε 25, 10, 15, 50 ι και 100-150 ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ, θ κατάργθςθ τθσ δυνατότθτασ προκαταβολισ για τθν ενταξιακι μερίδα και οριςμόσ τθσ 

από το κράτοσ, ςίγουρα δυςκόλεψαν τθν ίδρυςθ ςυνεταιριςμϊν. 

Η απαγόρευςθ ςτουσ ςυνεταιριςμοφσ να επιβάλλουν ειςφορζσ ςτα μζλθ για ςκοποφσ εκτόσ των 

κεμελιακϊν  ςκοπϊν του, οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι περιορίηει τισ επιλογζσ τουσ να λειτουργοφν ωσ 

πολλαπλοφ ςκοποφ όπωσ ςτθν περίπτωςθ του Δαςοκομικοφ Συνεταιριςμοφ Ακαμανίου θ οποία 

αναφζρκθκε ςτθν παρουςίαςθ τθσ περιόδου 1915-1930 δυςχεραίνοντασ να λειτουργοφν για να 

ικανοποιοφν κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ ανάγκεσ των μελϊν πζραν των οικονομικϊν. 
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Τρίτθ περίοδοσ από το 2000 μζχρι το 2016 
 

Αυτι θ περίοδοσ χαρακτθρίηεται από ζντονεσ αλλαγζσ κυρίωσ ςτθν Νομοκεςία για τουσ αγροτικοφσ 

ςυνεταιριςμοφσ με κατευκφνςεισ πότε με τθν προςπάκεια επιςτροφισ ςτισ ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ και 

πότε προσ τθν ζντονθ εταιρικοποίθςθ τουσ.    

Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια δθμοκρατικά ελεγχόμενθ επιχείρθςθ ( αναφορά ςτθν 2θ Αρχι ) 

Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια ςυνιδιόκτθτθ επιχείρθςθ ( αναφορά ςτθν 3θ Αρχι) 

 

Σχόλιο: Σχετικά με τα χαρακτθριςτικά του ςυνεταιριςμοφ ωσ μια ςυνιδιόκτθτθ και δθμοκρατικά 

ελεγχόμενθ επιχείρθςθ δεν παρατθρείται κάποια μεταβολι ςτθν νομοκεςία εκτόσ από τθν μθ φπαρξθ 

Εποπτικοφ Συμβουλίου ςτον Νόμο 2810/2000 και τθν διανομι των πλεοναςμάτων για δραςτθριότθτεσ 

οι οποίεσ εγκρίνονται από τα μζλθ και τθν δθμιουργία ταμείου ςυνεταιριςτικισ εκπαίδευςθσ από το 

3% των πλεοναςμάτων κερδϊν (Μζχρι ςιμερα αυτό το ταμείο είναι ανενεργό).  

Σθμαντικι είναι θ Ειςφορά του Νόμου 2810/2000 ο οποίοσ ειςάγει τθν διάκριςθ για πρϊτθ φορά ςτθν  

ςυνεταιριςτικι νομοκεςία τθν διάκριςθ μεταξφ πλεονάςματοσ και κζρδουσ. Τα πλεονάςματα 
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χρθςιμοποιοφνται όπωσ προβλζπουν οι ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ ενϊ τα κζρδθ διατίκενται ςτο 

αποκεματικό. Το Ταμείο Συνεταιριςτικισ Εκπαίδευςθσ κεςπίςκθκε με τον νόμο 4384/2016 

Στουσ Νόμουσ Ν2810/2000 και 4015/2011 δεν προβλζπεται θ αφιλοκερδισ διάκεςθ του υπολοίπου 

του ενεργθτικοφ που απομζνει ςτο πζρασ τθσ εκκακάριςθσ.  

Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια αυτόνομθ Οργάνωςθ  ( αναφορά ςτθν 4θ Αρχι) 

Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια ζνωςθ προςϊπων (ςωματείο) το οποίο ςυγκροτείται εκελοντικά για τθν 

αντιμετϊπιςθ των κοινϊν οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν αναγκϊν και επιδιϊξεϊν τουσ 

( Αναφορά ςτθν 1θ Αρχι) 

 

 

Σχόλιο : Η περίοδοσ 2000- 2016 χαρακτθρίηεται από αλλαγζσ ςτθν ςυνεταιριςτικι νομοκεςία. 

Ο Νόμοσ 2810/2000 για τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ ιταν μια προςπάκεια επαναφοράσ των 

ςυνεταιριςτικϊν αρχϊν, με τθν ενίςχυςθ τθσ ανεξαρτθςίασ των ςυνεταιριςμϊν από το κράτοσ και τον 

ιδιωτικό τομζα, μειϊνοντασ των αρικμό ιδρυτικϊν μελϊν ςε 7 και δίνονται και πάλι τθν δυνατότθτα 

ελεφκερθσ ςυνεργαςίασ ακόμθ και μεταξφ δφο ςυνεταιριςμϊν, προςδοκϊντασ να επαναφζρει τθν 

ιςορροπία μεταξφ τθσ ενωςιακισ και επιχειρθματικισ φφςθσ των ςυνεταιριςμϊν. Δεν διακρίνεται θ 

δυνατότθτα ο ςυνεταιριςμόσ να ικανοποιεί κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ ανάγκεσ των μελϊν, αλλά μόνο 

οικονομικζσ, κακϊσ περιορίηεται  ςε κζματα αγροτικϊν δραςτθριοτιτων.  

Στθν ςυνζχεια ςτον Νόμο 4015/2011 παρατθρείται θ ζντονθ εταιρικοποίθςθ των ςυνεταιριςμϊν 

κακϊσ αποδζχεται μόνο τουσ πρωτοβάκμιουσ ςυνεταιριςμοφσ και οι υφιςτάμενοι ανωτζρου βακμοφ 
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ςυνεταιριςτικοί φορείσ όφειλαν να μετατραποφν ςε πρωτοβάκμιουσ ςυνεταιριςμοφσ ι ςε ανϊνυμεσ 

εταιρείεσ. 

Το 2016 ο Νόμοσ 4384 αποκακιςτά ςε μεγάλο βακμό τθν ιςορροπία μεταξφ τθσ ενωςιακισ και 

επιχειρθματικισ φφςθσ των ςυνεταιριςμϊν. Επιτρζπει τθ δθμιουργία κλαδικϊν ςυνεταιριςμϊν χωρίσ 

περιοριςμό μελϊν. Επιτρζπει τθν καταβολι του 50% τθσ μερίδασ ωσ προχπόκεςθ ζνταξθσ μελϊν ςτον 

ςυνεταιριςμό ωσ διευκόλυνςθ ειςόδου και δθμιουργεί Ταμείο Συνεταιριςτικισ Εκπαίδευςθσ.  Ο 

αρικμόσ ιδρυτικϊν μελϊν των ςυνεταιριςμϊν είναι αρκετά υψθλόσ (20)   

Γενικό ςχόλιο για το ςφνολο τθσ ςυνεταιριςτικισ νομοκεςίασ 1915-2016 
Ο πρϊτοσ ενιαίοσ  ελλθνικόσ ςυνεταιριςτικόσ νόμοσ 602 κεςμοκετικθκε το 1915 ςφμφωνα με τα 

διεκνι πρότυπα τθσ εποχισ υποςτθρίηοντασ τθν εφρυκμθ και επιτυχθμζνθ λειτουργία των 

Συνεταιριςμϊν. 

 Το 1931 κάτω από τθν πίεςθ των ανταγωνιςτικϊν ςυμφερόντων χονδρεμπορίων και μεςαηόντων  

καταρτίηονται τροποποιιςεισ του ενιαίου ςυνεταιριςτικοφ νόμου 602 οι οποίεσ οδιγθςαν ςε 

περιοριςμοφσ ςτθν απρόςκοπτθ ςυνεταιριςτικι ανάπτυξθ. 

Κφρια χαρακτθριςτικά αυτϊν των νομοκετικϊν παρεμβάςεων είναι τα εμπόδια τα οποία 

δθμιουργικθκαν  για τθν ςφςταςθ ςυνεταιριςτικϊν ενϊςεων, αυξάνοντασ τον αρικμό των ιδρυτικϊν 

μελϊν, τον περιοριςμό του αρικμοφ ενϊςεων ανά περιοχι προςφζροντασ ωσ εναλλακτικι για τθν 

μεταξφ τουσ ςυνεργαςία τθν ίδρυςθ Ανωνφμων Εταιριϊν και άλλων εταιρικϊν μορφϊν του τομζα τθσ 

ιδιωτικισ οικονομίασ .  

Αντίςτοιχεσ ςυνεταιριςτικζσ νομοκεςίεσ όπωσ π.χ. τθσ Ιςπανίασ προβλζπουν ςυνεταιριςτικζσ μορφζσ 

επιχειριςεισ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ ςυνεργαςίασ και όχι τθν προςαρμογι επιχειριςεων του ιδιωτικοφ 

τομζα ςτο ςυνεταιριςτικό μοντζλο όπωσ ςυμβαίνει ςε χϊρεσ οι οποίεσ δεν διακζτουν ειδικι 

ςυνεταιριςτικι νομοκεςία.  

Γνωρίηουμε ότι ςε χϊρεσ τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ κακϊσ δεν υπάρχει ειδικι νομοκεςία για τουσ 

ςυνεταιριςμοφσ, είναι ςυνικθσ θ χριςθ των εταιρικϊν ςχθμάτων του τομζα τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ 

για τθν ίδρυςθ ςυνεταιριςμϊν, καταρτίηοντασ τισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ ςτα καταςτατικά τουσ 

ϊςτε να βρίςκονται όςο το δυνατόν πιο κοντά ςτισ ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ, δεν γνωρίηουμε όμωσ καμιά 

χϊρα θ οποία να διακζτει ειδικι νομοκεςία για τουσ ςυνεταιριςμοφσ θ οποία να τουσ προτρζπει να 

ιδρφςουν Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ μορφζσ επιχειριςεων του ιδιωτικοφ τομζα, όπωσ προτρζπει 

κατά περιόδουσ θ ελλθνικι ςυνεταιριςτικι νομοκεςία. Αντίκετα θ Ιςπανικι Συνεταιριςτικι νομοκεςία 

κζτει περιοριςμοφσ ςτουσ ςυνεταιριςμοφσ να ςυμμετζχουν ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζασ ςε 

ποςοςτό μεγαλφτερο του 25% ( ι 50 % κάτω από προχποκζςεισ) κακϊσ και απαγορεφει  τθν 

μετατροπι τουσ ςε άλλουσ τφπουσ επιχειριςεων, εκτόσ εκτάκτων περιςτάςεων .14    

                                                             
14 Βάςκικθ ςυνεταιριςτικι νομοκεςία άρκρο 85 και 134 http://www.diktio-
kapa.dos.gr/keimena/LawCoop%20Company.pdf 

http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/LawCoop%20Company.pdf
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/LawCoop%20Company.pdf
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Η γνϊμθ μασ είναι ότι αυτά τα μοντζλα του τομζα τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, όςο και να 

προςαρμοςτοφν ςτισ ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ, δεν κωρακίηουν εν τζλθ τθν ςυνεταιριςτικι επιχείρθςθ ωσ 

αυτόνομθ, ςυνιδιοκτιτθ και δθμοκρατικά ελεγχόμενθ, οφτε κωρακίηουν τθν ικανότθτα των 

ςυνεταιριςμϊν να ικανοποιοφν κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ ανάγκεσ των μελϊν εκτόσ των 

οικονομικϊν κακϊσ πολλζσ φορζσ κατά το παρελκόν πολλζσ τζτοιεσ εταιρείασ ςτθν Ελλάδα και ςε όλο 

τον κόςμο, άλλαξαν ιδιοκτθςία και κατεφκυνςθ, και εντάχτθκαν ςτον τομζα τθσ Ιδιωτικισ Οικονομίασ.  

 

Ο ςυνεταιριςτικόσ κεςμόσ ςτον Νόμο 4430/2016 για τθν Κοινωνικι και 

Αλλθλζγγυα Οικονομία 

Ειςαγωγι  
 

Σφμφωνα με όςα υποςτθρίχκθςαν ανωτζρω,  κατά τθν ιςτορικι αναδρομι τθσ ςυνεταιριςτικισ 

νομοκεςίασ, ο βακφσ εναγκαλιςμόσ των ςυνεταιριςμϊν με εταιρικά ςχιματα του τομζα τθσ Ιδιωτικισ 

Οικονομίασ διάρκειασ 85 ετϊν (1931-1916 ) κατζςτθςε δυςδιάκριτα τα όρια μεταξφ τουσ.  

Η διπλι φφςθ των ςυνεταιριςμϊν δεν είναι γνωςτι κακϊσ κατανοοφνται από τουσ περιςςότερουσ 

ανκρϊπουσ ωσ ζνασ «ιδιόρρυκμοσ» τφποσ επιχείρθςθσ και όχι ωσ μια ζνωςθ προςϊπων (ςωματείο) το 

οποίο αςκεί τθν επιχειρθματικότθτα για να ικανοποιιςει τισ κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ και οικονομικζσ 

του ανάγκεσ.  

Αυτό πιςτεφουμε ότι διαδραμάτιςε ςθμαντικό ρόλο ςτθν κατάρτιςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κοινωνικι 

και Αλλθλζγγυα Οικονομία.   

Περίοδοσ 2016 – Σιμερα ςχετικά με τθν Κοινωνικι  και  Αλλθλζγγυα Οικονομία   
Ο νόμοσ 4430/2016 για τθν Κοινωνικι Αλλθλζγγυα Οικονομία επιχειρεί τθν επαναρρφκμιςθ  του 

Νόμου 4019 του 2011 για τθν Κοινωνικι Οικονομία. 

Στον Νόμο 4430/2016 για τθν Κοινωνικι Αλλθλζγγυα Οικονομία μεταξφ των άλλων ορίηεται ωσ 

εκπροςωπευτικόσ τθσ φορζασ, θ «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ», ςτθν οποία εφαρμόηονται 

και διατάξεισ του Νόμου 1667 /1985 για τουσ αςτικοφσ ςυνεταιριςμόσ.  

Γνωρίηουμε ότι ο κεςμόσ των κοινωνικϊν ςυνεταιριςμϊν αναπτφχκθκε από το 1970 και 
κεςμοκετικθκε το 1991 ςτθ Ιταλία και επεκτάκθκε ςε όλο τον κόςμο ςφμφωνα με τα Ραγκόςμια 
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Ρρότυπα Κοινωνικϊν Συνεταιριςμϊν15 ωσ «μια δομι διακυβζρνθςθσ θ οποία βαςίηεται ςτθν 
ςυμμετοχι πολλϊν ενδιαφερόμενων φορζων ωσ μζλθ (παραγωγοφσ, χριςτεσ, εκπροςϊπουσ τθσ 
τοπικισ κοινότθτασ)» εξαςφαλίηοντασ τα ενωςιακά του χαρακτθριςτικά ωσ μια association θ οποία 
ικανοποιεί κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ και οικονομικζσ ανάγκεσ (μζςω μιασ ςυνιδιόκτθτθσ και 
δθμοκρατικά ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ. 
 
Αυτι θ προχπόκεςθ τθσ ςυμμετοχισ των ενδιαφερόμενων φορζων ωσ μελϊν, θ οποία ορίηει τθν 
ενωςιακι φφςθ των ςυνεταιριςμϊν ςφμφωνα με τθν ςυνεταιριςτικι ταυτότθτα δεν εξαςφαλίηεται 
ςτθν Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ του Ν.4430/2016 παρά τθν ονομαςία τθσ ωσ 
«ςυνεταιριςτικι». 
 
Σφμφωνα με τθν ζρευνα θ οποία πραγματοποιικθκε από κλιμάκιο νομικϊν των ςυνεταιριςμϊν από 
όλο τον κόςμο, υπό τον ςυντονιςμό του (τότε) Γενικοφ Γραμματζα τθσ CICOPA Bruno Roelants, θ 
Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ του Νόμου 4430/2016 δεν περιγράφει ζναν κοινωνικό οφτε 
κάποιασ άλλθσ μορφισ ςυνεταιριςμό, κακϊσ ο νόμοσ διακρίνεται από ςφγχυςθ μεταξφ των εννοιϊν 
κοινωνικόσ ςυνεταιριςμόσ, κοινωνικι επιχείρθςθ και Κοινωνικι Οικονομία. 16   . (Ραράρτθμα ΙΙ Ρίνακεσ)  
 
Επιςθμαίνεται ότι: 
 

 Η Ελλθνικι Κυβζρνθςθ ζχει δθλϊςει ότι προωκεί το μοντζλο του κοινωνικοφ ςυνεταιριςμοφ 
και όχι τθσ κοινωνικισ επιχείρθςθσ17 ( Άνω πίνακασ από το European Statute For Social And 
Solidarity-Based Enterprise  Antonio Fici for Europian Parliament DIRECTORATE GENERAL FOR 
INTERNAL POLICIESPOLICY DEPARTMENT C: CITIZENS' RIGHTS ANDCONSTITUTIONAL AFFAIRS) 

 Η ελλθνικι κυβζρνθςθ ζχει ψθφίςει και αποδεχτεί τθν Σφςταςθ 193/2002 τθσ Διεκνοφσ 
Οργάνωςθσ Εργαςίασ (ILO)  για τθν εφαρμογι των ςυνεταιριςτικϊν αρχϊν ςτθν νομοκεςία για 
τουσ ςυνεταιριςμοφσ. 

 ο ςωματειακόσ χαρακτιρασ των ςυνεταιριςμϊν προςτατεφεται από το Ελλθνικό Σφνταγμα 
τουσ οποίουσ τοποκετεί ςτο ίδιο άρκρο 12 με τα ςωματεία και ενϊςεισ προςϊπων κακϊσ 
προςτατεφεται και από τθ χάρτα του ΟΗΕ και τθσ ΕΕ, οι οποίεσ ορίηουν τθν ελευκερία του 
ςυνεταιρίηεςκαι18. 

                                                             
15 Ραγκόςμια Ρρότυπα Κοινωνικϊν Συνεταιριςμϊν 
http://www.cicopa.coop/cicopa_old/IMG/pdf/world_standards_of_social_cooperatives_gr-2.pdf 
16 Bruno Roelants Διευκυντισ τθσ Διεκνοφσ Συνεταιριςτικισ Συμμαχίασ 
http://www.cicopa.coop/cicopa_old/Technical-brief-on-the-Greek-SSE.html  και  
17

 Antonio Fici European Statute For Social And Solidarity-Based Enterprise ςελ 42.  http://www.diktio-
kapa.dos.gr/keimena/EuropeanStatuteForSocialAndSolidarity-BasedEnterprise.pdf   
18 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΩΡΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ άρκρο 20 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf 
ΧΑΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΩΡΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ άρκρο 12 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf 

http://www.cicopa.coop/cicopa_old/IMG/pdf/world_standards_of_social_cooperatives_gr-2.pdf
http://www.cicopa.coop/cicopa_old/Technical-brief-on-the-Greek-SSE.html
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/EuropeanStatuteForSocialAndSolidarity-BasedEnterprise.pdf
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/EuropeanStatuteForSocialAndSolidarity-BasedEnterprise.pdf
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Μζλλον 
 
Σφμφωνα με το άρκρο 3 του Νόμου 4430/2016 οι ςυνεταιριςμοί δεν εντάςςονται αυτοδίκαια ςτθν 
Κοινωνικι Αλλθλζγγυα Οικονομία, κζτοντασ κριτιρια τα οποία, θ άποψθ μασ είναι ότι αλλοιϊνουν τον 
χαρακτιρα των ςυνεταιριςμϊν μετατρζποντασ τουσ ζ ςε Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ19  
Αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για τα χαρακτθριςτικά τα οποία πρζπει να ζχει ζνασ ςυνεταιριςμό για να 
ενταχκεί ωσ φορζασ τθσ Κοινωνικισ Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ ορίηεται επίςθσ ςε προκιρυξθ του 
Συμβοφλου του Υπουργείου Εργαςίασ (Βρετανικό Συμβοφλιο), το οποίο ηιτθςε ειδικό εμπειρογνϊμονα 
για τθν «εναρμόνιςθ του νομικοφ πλαιςίου για τουσ ςυνεταιριςμοφσ»20 
 
Σφμφωνα με τθν προκιρυξθ:  

«Ρροκειμζνου να αποφευχκοφν αντιφάςεισ και λανκαςμζνθ χριςθ τθσ ζννοιασ του φορζα Κοινωνικισ 

και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ κακϊσ και του νομοκετικοφ πλαιςίου, ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα πρζπει να 

                                                             
191.«Φορείσ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ» είναι: 
 
α. Οι Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ του άρκρου 14, 
 
β. οι Κοινωνικοί Συνεταιριςμοί Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Ρ.Ε.) που διζπονται από το άρκρο 12 του Ν. 
2716/1999 (Α' 96), ςυμπλθρωματικά από τισ διατάξεισ του Ν. 1667/1986 (Α'196), του άρκρου 12 του Ν. 
3842/2010 (Α' 58) και του παρόντοσ νόμου, 
γ. οι Συνεταιριςμοί Εργαηομζνων, που ςυςτινονται με το άρκρο 24, 
δ. οποιοδιποτε άλλο μθ μονοπρόςωπο νομικό πρόςωπο, εφόςον ζχει αποκτιςει νομικι προςωπικότθτα, όπωσ 
ιδίωσ αγροτικοί ςυνεταιριςμοί του Ν. 4384/2016 (Α' 78), αςτικοί ςυνεταιριςμοί του Ν. 1667/1986, Αςτικζσ 
Εταιρίεσ των άρκρων 741 επ. του Α.Κ., εφόςον ςωρευτικά ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: αα) Αναπτφςςει 
δραςτθριότθτεσ ςυλλογικισ και κοινωνικισ ωφζλειασ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 2. 
 
ββ) Μεριμνά για τθν πλθροφόρθςθ και τθ ςυμμετοχι των μελϊν του και εφαρμόηει δθμοκρατικό ςφςτθμα λιψθσ 
αποφάςεων, ςφμφωνα με τθν αρχι ζνα μζλοσ μία ψιφοσ, ανεξάρτθτα από τθ ςυνειςφορά κάκε μζλουσ. 
 
γγ) Το καταςτατικό του προβλζπει περιοριςμοφσ ςτθ διανομι του ωσ εξισ: 
 
1.ποςοςτό τουλάχιςτον 5% διατίκεται για το ςχθματιςμό αποκεματικοφ, 
 
ii.ποςοςτό ζωσ 35% αποδίδεται ςτουσ εργαηόμενουσ του Φορζα, εκτόσ κι αν τα 2/3 των μελϊν τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ αποφαςίςουν αιτιολογθμζνα τθ διάκεςθ του ποςοςτοφ αυτοφ ςε δραςτθριότθτεσ του ςτοιχείου iii, 
 
iii.το υπόλοιπο διατίκεται για τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ και τθ διεφρυνςθ τθσ παραγωγικισ του 
δραςτθριότθτασ. … 
4.Ο Φορζασ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ υποχρεοφται, από τθ δεφτερθ χριςθ λειτουργίασ του, να 
παρουςιάηει ετιςια δαπάνθ μιςκοδοςίασ τουλάχιςτον ίςθ με το 25% του κφκλου εργαςιϊν τθσ προθγοφμενθσ 
χριςθσ του. Η υποχρζωςθ αυτι αφορά τουσ Φορείσ με κφκλο εργαςιϊν και ζςοδα επιχορθγιςεων τθσ 
προθγοφμενθσ ετιςιασ χριςθσ μεγαλφτερα από το 300 % του ετιςιου κόςτουσ μιςκοδοτικισ δαπάνθσ ενόσ 
υπαλλιλου πλιρουσ απαςχόλθςθσ, με βάςθ τον κατϊτατο νομοκετθμζνο μιςκό χωρίσ επιδόματα. Ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν λαμβάνεται, όπωσ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Α' του Ν. 4308/2014 (Α' 251). 
20 https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/request-for-proposal-harmonisation-july-2017-gr.pdf  

https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/request-for-proposal-harmonisation-july-2017-gr.pdf
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δοκεί ςτα βαςικά χαρακτθριςτικά που απαιτοφνται προκειμζνου να χαρακτθριςκεί ζνασ 

ςυνεταιριςμόσ ωσ φορζασ τθσ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ (π.χ. ςυλλογικόσ και κοινωνικόσ 

αντίκτυποσ, βιωςιμότθτα, επιχειρθματικό μοντζλο και δθμοκρατικι διακυβζρνθςθ).  

Οι ςυςτάςεισ κα πρζπει να διαμορφωκοφν ςφμφωνα με τον νζο νόμο 4430/2016 για τισ Κοινωνικζσ 

Επιχειριςεισ» 

Είναι ςαφζσ ότι το Υπουργείο Εργαςίασ ταυτίηει τθν ζννοια του Φορζα Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ 

Οικονομίασ με τθν ζννοια  τθσ Κοινωνικισ Επιχείρθςθσ, και όλοι οι φορείσ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ 

Οικονομίασ πρζπει να μετατραποφν ςε Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ, χάνοντασ ζτςι οι ςυνεταιριςμοί, τθν 

διπλι τουσ φφςθ ωσ ενϊςεισ ( ςωματειακοφ τφπου) και παράλλθλα ωσ  επιχειριςεισ. 

Εάν θ Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία ιταν ζνα δζντρο με κλαδιά τουσ ςυνεταιριςμοφσ, τα 

ταμεία αλλθλαςφάλιςθσ, τισ ενϊςεισ, τα ιδρφματα, τισ νζεσ μορφζσ κοινωνικϊν επιχειριςεων και 

άλλων άτυπων ςχθμάτων, το Υπουργείο Εργαςίασ φαίνεται να επικυμεί να αναποδογυρίςει αυτό το 

δζντρο να το ξαναριηϊςει ςτθν ςυνζχεια, μόνο ςε ζνα του κλαδί, αυτό τθσ Κοινωνικισ Επιχείρθςθσ.  

Εκφράηοντασ τθν ανθςυχία μασ για το μζλλον των ςυνεταιριςμϊν ςτθν Ελλάδα, κακϊσ φαίνεται ότι δεν 

κα υπάρχουν και κα αντικαταςτακοφν από κοινωνικζσ επιχειριςεισ, παρακαλοφμε για τθν βοικεια τθσ 

Διεκνοφσ Συνεταιριςτικισ Νομικισ Κοινότθτασ. 
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Βιβλιογραφία- Αναφορζσ 
 

Hagen Henry κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν Συνεταιριςτικι νομοκεςία 3θ ζκδοςθ Hagen Henry (ILO) 

European Statute For Social And Solidarity-Based Enterprise Antonio Fici 

CICOPA news Techical Brief on the Greece Bruno Roelants 
 
Βιϊςιμθ Συνεταιριςτικι Οικονομία γ Ζκδοςθ κ. Ραπαγεωργίου 
 
Αςτικοί και Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί  Γ. Δαςκάλου 
 
Οι ςυνεταιριςμοί ςτθν Ελλάδα Α. Κλίμθσ Τόμοσ 2  
 
Ραγκοςμιοποίθςθ και Κοινωνικι Οικονομία Ρρακτικά Συνεδρίου του Τμιματοσ  Στελεχϊν 
Οργανϊςεων και Εκμεταλλεφςεων 22-24 Οκτωβρίου 1999   
 
Καταςτατικό Αναγκαςτικοφ Συνεταιριςμοφ Διαχείριςθσ Συνιδιοκτθςίασ Δάςουσ  και Χορτονομισ 
Ακαμανίου και κ . Ακαμανίου Αρτασ ΣΥΝ.ΡΕ. 
 
Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ 

Ραγκόςμια Ρρότυπα Κοινωνικϊν Συνεταιριςμϊν CICOPA 

Οικουμενικι Διακιρυξθ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 

Χάρτθσ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Σφςταςθ 193/2002 Διεκνζσ Οργάνωςθ Εργαςίασ  

Νομόσ 602/1915 Ρερί ςυνεταιριςμϊν  

Νομόσ 602/1915 Ρερί ςυνεταιριςμϊν (1932 ) Αγροτικι Συνεταιριςτικι Τράπεηα Ελλάδοσ 

Νομόσ 602/1915 Ρερί ςυνεταιριςμϊν (1961 ) Δθμθτρίου Ι. Ιωάννου  

Νόμοσ 1667/1985 Ρερί αςτικϊν ςυνεταιριςμϊν  

Νόμοσ  4051/2011 Για τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ 

Νόμοσ  4384/2016 Για τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ  
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Παράρτθμα I 

 

Πίνακεσ ςυνοπτικισ περιγραφισ περιόδων 

Ελλθνικισ Συνεταιριςτικισ Νομοκεςίασ 

(Σε ευδιάκριτθ μορφι)  



Συνεταιριςτικι Ταυτότθτα 

Περίοδοσ 1915-1930 Περίοδοσ 1931-1979 Περίοδοσ 1979-1999  

Νόμοσ 602/1915 και τροποποιιςεισ του 
Ν.1453/1918, 1688/1919, Ν.Δ. 12-12-1925, Ν, 4055/1929, Ν. 

4640/1930,Ν. 5277/1931,Ν. 5289/1931,5240/1932, Ν.6070/1934,  
νζοσ νόμοσ ο οποίοσ δεν εφαρμόςτθκε  Ν.921/1979 

Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί 
Ν. 1257/1982, Ν. 1541/ 1986, Ν. 

2169/1993, Ν.2810/2000, Ν. 
3147/2003, Ν. 3399/2005 

Αςτικοί ςυνεταιριςμοί 
Ν 1667/1986 

Αναφορά ςτθν 2θ αρχι 
 
Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ 
δθμοκρατικά ελεγχόμενθ 
επιχείρθςθ 

Δθμοκρατικι Διακυβζρνθςθ 

1 μζλοσ/1 ψιφοσ , με 
προχποκζςεισ 20F

i  
 
Ν.Δ. 12.12.1925, μζχρι 5 ψιφουσ 
για ςυνεταιριςμοφσ 
οινοποιθτικοφσ, ελαιουργικοφσ, 
τυροκομικοφσ και επεξεργαςίασ 
οπωρ/κϊν αν προβλζπεται από 
το καταςτατικό 

Ν. 921/1979 ( Για αγροτικοφσ 
ςυνεταιριςμοφσ) 1 μζλοσ με 
προχποκζςεισ μζχρι 3 ψιφουσ1F

ii 
 

Ν. 1541/85  1 μζλοσ/1 ψιφοσ 

Ν. 2169/1993 1 μζλοσ με 
προχποκζςεισ μζχρι  2 ψιφουσ 

 

Ν 1667 /1986  1 μζλοσ μζχρι 5 
ψιφουσ,  

Δικαιϊματα μειοψθφίασ  
 
Αυξθμζνθ πλειοψθφία για 
ςθμαντικά κζματα  

Κατοχυρϊνεται θ  ελάχιςτθ 
μειοψθφία των ςυνεταίρων για 
να τεκεί ζνα κζμα ςτθν Γενικι 
ςυνζλευςθ (1/20) 2F

iiiκαι  
Η  αυξθμζνθ πλειοψθφία για τθν 
απόφαςθ για ςθμαντικά κζματα 
τα οποία αλλάηουν τισ μζχρι 
τϊρα ςυμφωνίεσ (3/4)3F

iv 

Κατοχυρϊνεται θ  ελάχιςτθ 
μειοψθφία των ςυνεταίρων για 
να τεκεί ζνα κζμα ςτθν Γενικι 
ςυνζλευςθ(1/20)v ι (1/10 
ΝΔ227/1973 Ν.921/1979)3vi viiκαι  
θ αυξθμζνθ πλειοψθφία για τθν 
απόφαςθ για ςθμαντικά κζματα 
τα οποία αλλάηουν τισ μζχρι 
τϊρα ςυμφωνίεσ (3/4)viii  

Κατοχυρϊνεται θ  ελάχιςτθ 
μειοψθφία των ςυνεταίρων για 
να τεκεί ζνα κζμα ςτθν Γενικι 
ςυνζλευςθ (1/5)ixκαι θ 
 αυξθμζνθ πλειοψθφία για τθν 
απόφαςθ για ςθμαντικά κζματα 
τα οποία αλλάηουν τισ μζχρι 
τϊρα ςυμφωνίεσ (2/3)x 

Κατοχυρϊνεται θ  ελάχιςτθ 
μειοψθφία των ςυνεταίρων για 
να τεκεί ζνα κζμα ςτθν Γενικι 
ςυνζλευςθ (1/10)xi και θ 
αυξθμζνθ πλειοψθφία για τθν 
απόφαςθ για ςθμαντικά κζματα 
τα οποία αλλάηουν τισ μζχρι 
τϊρα ςυμφωνίεσ (2/3)xii 

Εποπτικό Συμβοφλιο  Ναι Ναι  Ναι   Ναι με πάνω από 25 μζλθ 

Αναφορά ςτθν 3θ αρχι  

Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια 
ςυνιδιόκτθτθ επιχείρθςθ 

Διανομι πλεονάςματοσ- κερδϊν  
Διανομι ανάλογα με τθν αξία 
των ςυναλλαγϊν των μελϊνxiii 

Ν.Δ. 227/1973 Διανομι ανάλογα 
με τθν αξία των ςυναλλαγϊν των 
μελϊν Ή και ανάλογα με τισ 
υποχρεωτικζσ μερίδεσ 
 
921/1979  Διανομι ανάλογα με 
το φψοσ των ςυναλλαγϊνxiv 
 

Ν. 1541/1985 Διανομι όπωσ 
ορίηει το καταςτατικόxv 

Ν. 2169/93 Σο ½ ανάλογα με τον 
αρικμό μερίδων  το υπόλοιπο 
ανάλογα με το φψοσ ςυναλλαγϊν 
xvi 

 
Ν 1667/1986 Σο ½ ανάλογα με 
τον αρικμό μερίδων  το υπόλοιπο 
ανάλογα με το φψοσ 
ςυναλλαγϊν, αν δεν ορίηει 
αλλιϊσ το καταςτατικόxvii 
 
Απόκτθςθ μζχρι 100 μερίδων για 
καταναλωτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, 
και μζχρι 1500 για πιςτωτικοφσ 
ςυνεταιριςμοφσ 

xviii
 

Διάκεςθ  περιουςίασ μετά τθν 
εκκακάριςθ του ςυνεταιριςμοφ  

Διανομι ςτα υπάρχοντα μζλθ 
εφόςον δεν ορίηεται άλλοσ 
τρόποσ από το καταςτατικό xix  

Ν.Δ. 227//1973 Απόδοςθ μόνο 
τθσ αξίασ τθσ μερίδασ , το 
υπόλοιπο ςτθν Ομοςπονδία 
ςυνεταιριςμϊν xx 

Ν 1541/85 Αποδίδετε ςε Ζνωςθ 
ςυνεταιριςμϊν  

Ν 1667 /1986 Διανομι ςτα 
υπάρχοντα μζλθ εφόςον δεν 
ορίηεται άλλοσ τρόποσ από το 
καταςτατικό xxi 

 

 

 

 

 



Συνεταιριςτικι Ταυτότθτα 

Περίοδοσ 1915-1931 Περίοδοσ 1931-1979 Περίοδοσ 1979-1999  

Νόμοσ 602/1915 και τροποποιιςεισ του 
Ν.1453/1918, 1688/1919, Ν.Δ. 12-12-1925, Ν, 4055/1929, Ν. 

4640/1930,Ν. 5277/1931,Ν. 5289/1931,5240/1932, Ν.6070/1934,  
νζοσ νόμοσ ο οποίοσ δεν εφαρμόςτθκε  Ν.921/1979 

Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί 
Ν. 1257/1982, Ν. 1541/ 1986, Ν. 

2169/1993, Ν.2810/2000, Ν. 
3147/2003, Ν. 3399/2005 

Αςτικοί ςυνεταιριςμοί 
Ν 1667/1986 

Αναφορά ςτθν 4θ αρχι 
 
Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια 
αυτόνομθ Οργάνωςθ 

Ανεξαρτθςία από το Κράτοσ 

Σο Πρωτοδικείο μεςολαβεί ςε 
ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ, 
(επικφρωςθ  καταςτατικοφ, 
τροποποιιςεισ του, οι μεταβολζσ 
των μελϊν του, θ ςφνκεςθ των 
ςυμβουλίων, ιςολογιςμόσ, ο 
λογαριαςμόσ κερδϊν-ηθμιϊν, 
απολογιςμόσ), απόφαςθ 
διάλυςθσ ςυνεταιριςμοφ, 
πτϊχευςθxxii 
 
N. 4432 /1929 Ίδρυςθ ΑΣΕ ωσ 
Κρατικόσ επόπτθσ και 
ταυτόχρονα δανειςτισ  

5289/1931 Σο αποκεματικό 
κεφάλαιο των γεωργικϊν 
ςυνεταιριςμϊν δεν 
χρθςιμοποιείται ςτισ εργαςίεσ 
του ςυνεταιριςμοφ , αλλά 
κατατίκεται ςτθν Κρατικι 
Αγροτικι Σράπεηαxxiii  
 
Ν.6070/1934 Σα ¾ του ετιςιου 
αποκεματικοφ των αςτικϊν 
ςυνεταιριςμϊν κατατίκεται ςτθν 
Σράπεηα τθσ Ελλάδασ xxiv     

Ν.1257/1981 και 1541/ 1986 
Κατάργθςθ ενιαίου 
ψθφοδελτίου, Ειςάγονται  
διαφορετικά κομματικϊν 
παρατάξεων , οι ανεξάρτθτοι 
υποψιφιοι αποκλείονται από τθν 
δεφτερθ και τρίτθ κατανομι  xxv 
 
Επαναφορά του ενιαίου 
ψθφοδελτίου ςτουσ επομζνουσ 
νόμοσ  
 
Ν.1541/1985 καταργείται θ 
εποπτεία τθσ ΑΣΕ ςτουσ 
Αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ xxvi 
 

Ναι 

Ανεξαρτθςία από ιδιωτικοφσ 
φορείσ  

ΝΔ 12-12-1925 Απαγόρευςθ 
ςυμμετοχισ ςτο Δ.. προςϊπων 
που αςκοφν ταυτόςθμουσ 
ςκοποφσ με αυτοφσ του 
ςυνεταιριςμοφ xxvii 

Ν. 6070/1934 Επιτρζπει τθν 
ςυμμετοχι ζμπορων και 
παντοπωλϊν ςτθν διοίκθςθ 
αςτικϊν ςυνεταίρωνxxviii 

Ναι Ναι 

Ελευκερία επιχειρθματικισ 
ςυνεργαςίασ τουσ (οριηόντια 
ολοκλιρωςθ)    
 
Ελευκερία δθμιουργίασ 
οργανϊςεων ανϊτερου βακμοφ 
(κάκετθ  ολοκλιρωςθ)    

Ν .602/1915 άρκρο 85 Δφο ι 
περιςςότεροι ςυνεταιριςμοί 
μποροφν να ιδρφςουν ζνωςθ ι 
Κεντρικό φνδεςμοxxix 
  
Ν.Δ. 12-12-1925 Δυνατότθτα 
ίδρυςθσ ςωματείωνxxx 

Ν.Δ.. 921/1979 Οι ςυνεταιριςμοί 
μποροφν να ςυςτινουν εταιρείεσ 
του εμπορικοφ νόμου 
Ν. 921/1979 οι ςυνεταιριςμοφ 
μποροφν να ςυςτινουν   ι να 
μετζχουν ςε ανϊνυμεσ 
εταιρείεσxxxi 
________________________   
 
Ν. 5289/1931 Περιοριςμόσ 
πρωτοβάκμιων  ςυνεταιριςμϊν 
ςε ζνα Διμο ι δυο γειτονικζσ 
κοινότθτεσxxxii   
ΝΔ 227/1973 επιβάλει  
αναγκαςτικι ςυγχϊνευςθ 
πρωτοβάκμιων ςε κάκε 
κοινότθτα και των ενϊςεων ςε 
κάκε νομό. 
Για τθν ίδρυςθ ζνωςθσ 
ςυνεταιριςμοφ ςε κάκε νόμο 
απαιτοφνται 7xxxiii  

Ν.1541/1985 Κλαδικζσ 
Οργανϊςεισ Παραγωγισ 
(ΚΟΠΑ), Κλαδικζσ Οργανϊςεισ 
Ενϊςεων (ΚΟΠΕΑ, Κεντρικζσ 
Κλαδικζσ Οργανϊςεισ (ΚΚΕ), 
υνεταιριςτικζσ Εταιρείεσ  
ςφμφωνα με τον αςτικό 
κϊδικαxxxiv   
Ν1541/ 1985 Διάλυςθ 
κοινοπραξιϊν, μετατροπι ςε 
αςτικζσ εταιρίεσxxxv   
Ν. 2169/1993  Αγροτικζσ 
Εταιρείεσ αςτικοφ δικαίου με 
51% ςυνεταιριςτικζσ μετοχζσ σ  
_______________________ 
N.921/1979 Οι ςυνεταιριςμοί 
ορίηονται ωσ επαγγελματικζσ 
οργανϊςεισxxxvi 
Ν.1541/1985 ( Αγροτικοί 
ςυνεταιριςμοί) Μόνο μια ζνωςθ 
ανά νομόxxxvii 

Οι αςτικοί ςυνεταιριςμοί 
ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ μζςω 
τθσ ίδρυςθσ Ανωνφμων Εταιρειϊν  
 
_________________________ 
 
5 αςτικοί ςυνεταιριςμοί  για 
ίδρυςθ ζνωςθσ ςε Νομό 
 
Οι κλαδικοί ςυνεταιριςμοί ΟΛΗ 
ΣΗ ΧΩΡΑ μποροφν να ιδρφςουν 
Ομοςπονδία  

Συνεταιριςτικι εκπαίδευςθ 

Εκπαίδευςθ και επιβράβευςθ 
των δαςκάλων οι οποίοι 
υποςτθρίηουν τθν ίδρυςθ 
ςυνεταιριςμϊν xxxviii 
 
Νόμοσ 4142/1929 ίδρυςθ χολισ 
υνεταιριςτϊνxxxix 

υςτινεται τριμελι επιτροπι 
από το Τπουργείο και τθν ΑΣΕ και 
τθν ΠΑΤΓΕxl 

Ν. 921/1979 Αναφορά 
καταςτατικοφ ςε  ποςοςτό των 
κερδϊν ωσ ειςφορά ςτθν 
ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθxli   

Ν1667/1986 Δθμιουργία 
Τπθρεςίασ του Τπουργείου 
Εκνικισ Οικονομίασ και για τθν 
ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ θ 
οποία δεν λειτοφργθςε ποτζxlii    

 



 

Συνεταιριςτικι Ταυτότθτα 

Περίοδοσ 1915-1931 Περίοδοσ 1931-1979 Περίοδοσ 1979-1999  

Νόμοσ 602/1915 και τροποποιιςεισ του 
Ν.1453/1918, 1688/1919, Ν.Δ. 12-12-1925, Ν, 4055/1929, Ν. 

4640/1930,Ν. 5277/1931,Ν. 5289/1931,5240/1932, Ν.6070/1934,  
νζοσ νόμοσ ο οποίοσ δεν εφαρμόςτθκε  Ν.921/1979 

Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί 
Ν. 1257/1982, Ν. 1541/ 1986, Ν. 

2169/1993, Ν.2810/2000, Ν. 
3147/2003, Ν. 3399/2005 

Αςτικοί ςυνεταιριςμοί 
Ν 1667/1986 

Αναφορά ςτθν 1θ αρχι  
 
Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια ζνωςθ 
προςϊπων (ςωματείο) το οποίο 
ςυγκροτείται εκελοντικά για τθν 
αντιμετϊπιςθ των κοινϊν 
οικονομικϊν, κοινωνικϊν και 
πολιτιςτικϊν αναγκϊν και 
επιδιϊξεϊν τουσ 

Ευκολία ίδρυςθσ ςυνεταιριςμοφ  Ν. 602/1915 Αρικμόσ μελϊν 7xliii  

N. 5289/1931 Αρικμόσ μελϊν 25 
 
Ν. Δ. 227/73 (Αγροτικοί 
ςυνεταιριςμοί )Αρικμόσ μελϊν 
10 ι 150 για δεφτερο 
ςυνεταιριςμό ςτον ίδιο διμο ι 
κοινότθταxliv  

Ν. 921/1979 (Αγροτικοί 
ςυνεταιριςμοί )Αρικμόσ μελϊν 
10 ι 100 για δεφτερο 
ςυνεταιριςμό ςτθν ίδια 
περιφζρεια  
 
Ν.1541/1986(Αγροτικοί 
ςυνεταιριςμοί ) Αρικμόσ μελϊν 
50  
 
Νόμοσ 2169/1993  (Αγροτικοί 
ςυνεταιριςμοί )Αρικμόσ μελϊν 
20 

Ν. 1667/1986 ( Αςτικοί 
ςυνεταιριςμοί ) 15 ι 100 για 
καταναλωτικοφσ  xlv 

Ευκολία ειςόδου  

Χαμθλι τιμι μερίδασ ςε δόςεισ 
(1/10 μερίδασ κατά τθν 
εγγραφι)xlvi  
Ν. 602 άρκρο 13 Οι γυναίκεσ 
γίνονται χωρίσ τθν άδεια του 
γονζα, κθδεμόνα ι ςυηφγου. (Να 
ςθμειϊςουμε ότι το δικαίωμα 
ψιφου των γυναικϊν ςτισ 
δθμοτικζσ και εκνικζσ εκλογζσ 
ςτθν Ελλάδα δόκθκε το 1952.) 

Χαμθλι τιμι μερίδασ ςε δόςεισ 
(1/10 μερίδασ κατά τθν 
εγγραφι)xlvii  

Ν. 921/1979 (Αγροτικοί 
ςυνεταιριςμοί ) υποχρεωτικι 
μερίδα 5.000 δρχ 
 
Ν. 1541/1986 (Αγροτικοί 
ςυνεταιριςμοί) υποχρεωτικι 
μερίδα 25.000 δρχ 
 
Ν. 2169 /1993 (Αγροτικοί 
ςυνεταιριςμοί) υποχρεωτικοί 
μερίδα 50.000 δρχxlviii 
 

Η τιμι μερίδασ ορίηεται από το 
καταςτατικό xlix 
 
Κάκε νζοσ ςυνεταίροσ 
υποχρεοφται να καταβάλει, εκτόσ 
από το ποςό τθσ µερίδασ του και 
ειςφορά ανάλογθ προσ τθν 
κακαρι περιουςία του 
ςυνεταιριςµοφ ,l ( μετατροπι 
ςυνεταιριςμοφ ς ε κεφαλαιακι 
εταιρεία ) 

Επίτευξθ κοινϊν οικονομικϊν, 
κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν 
αναγκϊν και επιδιϊξεϊν τουσ 

Η ενιαία ςυνεταιριςτικι 
νομοκεςία υποςτθρίηει 
ςυνεταιριςμοφσ πολλαπλϊν 
ςκοπϊν  
π.χ. καταςτατικό δαςικοφ 
ςυνεταιριςμοφ Ακαμανίου  
1) Δαςοκομικζσ εργαςίεσ  
2) Πίςτωςθ ςτα μζλθ 
3) Καταναλωτικόσ-ςυνεταιριςμόσ 
4) Κοινοτικά ζργα 
5) Αξιοποίθςθ κοινοτικϊν  χϊρων   

Ν. 5289/1931 Απαγορεφει ςτουσ 
ςυνεταιριςμοφσ να επιβάλλουν 
ειςφορζσ, ςυνδρομζσ εκτόσ των 
κεμελιωδϊν ςκοπϊν τουli    

Οι ςυνεταιριςμοί με διαφορετικι 
ςυνεταιριςτικι νομοκεςία για 
κάκε τφπο ςυνεταιριςμό 
δυςκολεφονται να ζχουν 
πολλαπλοφσ ςκοποφσ 
κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ, εκτόσ 
του κφριου οικονομικοφ ςκοποφ 
τουσ.   

Δεν υπάρχει περιοριςμόσ 
ςυναλλαγϊν με μθ μζλθ.  
 
Σα μζλθ δεν ικανοποιοφν κοινζσ 
οικονομικζσ, κοινωνικζσ και 
πολιτιςτικζσ ανάγκεσ. 
Αποκομίηουν κζρδθ από τισ 
ςυναλλαγζσ με μθ μζλθ      
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xxxiii Βιϊςιμθ υνεταιριςτικι Οικονομία Κ. Παπαγεωργίου ςελ. 280  
xxxiv Αςτικοί και Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί Γ. Δαςκάλου ςελ  230, 232-234 
xxxv Αςτικοί και Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί Γ. Δαςκάλου ςελ  241 
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xxxvii Βιϊςιμθ υνεταιριςτικι Οικονομία Κ. Παπαγεωργίου ςελ. 88-92 του Παραρτιματοσ  
xxxviii Αςτικοί και Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί Γ. Δαςκάλου ςελ 154 
xxxix Οι ςυνεταιριςμοί ςτθν Ελλάδα Κλιμθσ Β Σόμοσ ςελ. 263   
xl Αςτικοί και Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί Γ. Δαςκάλου ςελ 177 
xli Αςτικοί και Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί Γ. Δαςκάλου ςελ 193 
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xliii Αςτικοί και Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί Γ. Δαςκάλου ςελ 157 
xliv Αςτικοί και Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί Γ. Δαςκάλου ςελ 168 
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li Αςτικοί και Γεωργικοί ςυνεταιριςμοί Γ. Δαςκάλου ςελ. 140 



Συνεταιριςτικι Ταυτότθτα 

Περίοδοσ 2000  - 2016  

Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί  
Ν.2810/2000 

Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί 
N.4015/2011 και τροποποιιςεισ του 

Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί 
Ν.4384/2016 

  

Αναφορά ςτθν 2θ αρχι 
 
Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ δθμοκρατικά 
ελεγχόμενθ επιχείρθςθ 

Δθμοκρατικι Διακυβζρνθςθ 
Ν.2810/2000 ( Για αγροτικοφσ 
ςυνεταιριςμοφσ) 1 μζλοσ μζχρι  3 
ψιφουi 

1 μζλοσ μζχρι  3 ψιφουii 1 μζλοσ 1 ψιφοσiii 

Δικαιϊματα μειοψθφίασ  
 
Αυξθμζνθ πλειοψθφία για ςθμαντικά 
κζματα  

Κατοχυρϊνεται θ  ελάχιςτθ μειοψθφία 
των ςυνεταίρων για να τεκεί ζνα κζμα 
ςτθν Γενικι ςυνζλευςθ (1/5)ivκαι θ 
 αυξθμζνθ πλειοψθφία για τθν 
απόφαςθ για ςθμαντικά κζματα τα 
οποία αλλάηουν τισ μζχρι τϊρα 
ςυμφωνίεσ (2/3)v 

Κατοχυρϊνεται θ  ελάχιςτθ μειοψθφία 
των ςυνεταίρων για να τεκεί ζνα κζμα 
ςτθν Γενικι ςυνζλευςθ (1/5)viκαι θ 
 αυξθμζνθ πλειοψθφία για τθν απόφαςθ 
για ςθμαντικά κζματα τα οποία αλλάηουν 
τισ μζχρι τϊρα ςυμφωνίεσ (2/3)vii 

Κατοχυρϊνεται θ  ελάχιςτθ μειοψθφία 
των ςυνεταίρων για να τεκεί ζνα κζμα 
ςτθν Γενικι ςυνζλευςθ (1/5) και θ 
 αυξθμζνθ πλειοψθφία για τθν 
απόφαςθ για ςθμαντικά κζματα τα 
οποία αλλάηουν τισ μζχρι τϊρα 
ςυμφωνίεσ (2/3) 

Εποπτικό Συμβοφλιο  Όχι Ναι Ναι  

Αναφορά ςτθν 3θ αρχι  

Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια  ςυνιδιόκτθτθ 
επιχείρθςθ 

Διανομι πλεονάςματοσ- κερδϊν  

Κακιζρωςθ διάκριςθσ μεταξφ 
πλεονάςματοσ ςτισ ςυναλλαγζσ με 
τα μζλθ και του κζρδουσ ςτισ 
ςυναλλαγζσ με τα μθ μζλθ    
 
Ν 2810/2000 (αγροτικοί ςυνεταιριςμοί) 
Διατίκεται α) για τθν ανάπτυξθ του 
ςυνεταιριςμοφ, β) ςτα μζλθ ανάλογα 
με τισ ςυναλλαγζσ τουσ γ) για 
υποςτιριξθ άλλων δραςτθριοτιτων 
που εγκρίνονται από τα μζλθ  viii 
 
 

Διάκριςθ μεταξφ πλεονάςματοσ ςτισ 
ςυναλλαγζσ με τα μζλθ και του κζρδουσ 
ςτισ ςυναλλαγζσ με τα μθ μζλθ    
 
4015/2011 (αγροτικοί ςυνεταιριςμοί) 
Διατίκεται α) για τθν ανάπτυξθ του 
ςυνεταιριςμοφ, β) ςτα μζλθ ανάλογα με 
τισ ςυναλλαγζσ τουσ γ) για υποςτιριξθ 
άλλων δραςτθριοτιτων που εγκρίνονται 
από τα μζλθ  ix 

Διάκριςθ μεταξφ πλεονάςματοσ ςτισ 
ςυναλλαγζσ με τα μζλθ και του 
κζρδουσ ςτισ ςυναλλαγζσ με τα μθ μζλθ    
 
Διατίκεται α) για τθν ανάπτυξθ του 
ςυνεταιριςμοφ, β) ςτα μζλθ ανάλογα 
με τισ ςυναλλαγζσ τουσ γ) για 
υποςτιριξθ άλλων δραςτθριοτιτων 
που εγκρίνονται από τα μζλθ δ)  3% για 
το Ταμείο Συνεταιριςτικισ Εκπαίδευςθσ 
x 

Διάκεςθ  περιουςίασ μετά τθν 
εκκακάριςθ του ςυνεταιριςμοφ  

Ν 2810/2000  Διατίκεται ςφμφωνα με 
τα όςα ορίηει το καταςτατικό xi 

4015/2011 Διατίκεται ςφμφωνα με τα 
όςα ορίηει το καταςτατικό xii 

Το υπόλοιπο του ενεργθτικοφ  
διατίκεται ςε άλλον ΑΣ ι για άλλο 
κοινωνικό ςκοπό, ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ςτο καταςτατικό και δεν 
διανζμεται ςτα μζλθ.xiii 

 

 

 

 



 

 

 

 

Συνεταιριςτικι Ταυτότθτα 

Περίοδοσ 2000  - 2016  

Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί  
Ν.2810/2000 

Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί 
N.4015/2011 και τροποποιιςεισ του 

Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί 
Ν.4384/2016, Ν 4492/2017 

  

Αναφορά ςτθν 4θ αρχι 
 
Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια αυτόνομθ 
Οργάνωςθ 

Ανεξαρτθςία από το Κράτοσ Επαναφορά του ενιαίου ψθφοδελτίου Επαναφορά του ενιαίου ψθφοδελτίου - 

Ανεξαρτθςία από ιδιωτικοφσ φορείσ  Ναι Ναι - 

Ελευκερία επιχειρθματικισ 
ςυνεργαςίασ τουσ (οριηόντια 
ολοκλιρωςθ)    
 
Ελευκερία δθμιουργίασ οργανϊςεων 
ανϊτερου βακμοφ (κάκετθ  
ολοκλιρωςθ)    

Ίδρυςθ Ανωνφμων Εταιρειϊν ι ΕΠΕ με 
τθν πλειοψθφία 51%xiv 
 
________________________________ 
 
Ίδρυςθ ενϊςεων από τουλάχιςτον δφο 
ςυνεταιριςμοφσ. 

 
Ορίηει τθν μετατροπι των 
Συνεταιριςτικϊν Εταιρειϊν ςε Αγροτικζσ 
Εταιρικζσ Συμπράξεισ,  
Κατάργθςθ δευτεροβακμίων 
ςυνεταιριςμϊν, ςυνεργαςία 
ςυνεταιριςμϊν μζςω δθμιουργίασ 
Ανωνφμων Εταιρειϊνxv 
 

 
Δφο ι περιςςότεροι ςυνεταιριςμοί 
μποροφν να ςυςτιςουν  Κλαδικό 
Συνεταιριςμόxvi 
 
Τρεισ βακμοί Οργάνωςθσ, 
(Συνεταιριςμοί , Ομοςπονδίεσ , 
Συνομοςπονδία)xvii  

Συνεταιριςτικι εκπαίδευςθ 
   Η ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ είναι 
υποχρζωςθ τθσ Οργάνωςθσ Κορυφισ 
(ΠΑΣΕΓΕΣ)xviii   

 
Δθμιουργία Ταμείου Συνεταιριςτικισ 
Εκπαίδευςθσ χρθματοδοτοφμενο από 
το 3% κάκε ςυνεταιριςμοφxix 

Αναφορά ςτθν 1θ αρχι  
 
Ο ςυνεταιριςμόσ ωσ μια ζνωςθ 
προςϊπων (ςωματείο) το οποίο 
ςυγκροτείται εκελοντικά για τθν 
αντιμετϊπιςθ των κοινϊν οικονομικϊν, 
κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν αναγκϊν 
και επιδιϊξεϊν τουσ 

Ευκολία ίδρυςθσ ςυνεταιριςμοφ  
(Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί) Αρικμόσ 
ιδρυτικϊν μελϊν 7xx 
 

Αρικμόσ ιδρυτικϊν μελϊν 20 
 
Ορίηεται  κεφάλαιο 30.000 ευρϊ για τθν 
ίδρυςθ ςυνεταιριςμοφ, όςο και των 
ανωνφμων Εταιρειϊν xxi 

Αρικμόσ μελϊν 20, 10 για αλιευτικοφσ, 
5 για γυναικείουσxxii 

Ευκολία ειςόδου  
Η τιμι μερίδασ ορίηεται από το 
καταςτατικό 

Η τιμι μερίδασ ορίηεται από το 
καταςτατικό 

Η τιμι μερίδασ ορίηεται από το 
καταςτατικό ι οποία καταβάλετε κατά 
το 50% κατά τθν είςοδοxxiii 

Επίτευξθ κοινϊν οικονομικϊν, 
κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν αναγκϊν 
και επιδιϊξεϊν τουσ 

Οι ςυνεταιριςμοί με διαφορετικι 
ςυνεταιριςτικι νομοκεςία για κάκε 
τφπο ςυνεταιριςμό δυςκολεφονται να 
ζχουν πολλαπλοφσ ςκοποφσ 
κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ, εκτόσ του 
κφριου οικονομικοφ ςκοποφ τουσ.   
 

Οι ςυνεταιριςμοί  ωσ μια μορφι 
Ανϊνυμθσ Εταιρείασ δυςκολεφονται να 
ζχουν πολλαπλοφσ ςκοποφσ κοινωνικοφσ, 
πολιτιςτικοφσ, εκτόσ του κφριου 
οικονομικοφ ςκοποφ τουσ.   

Δίνεται θ δυνατότθτα για διάκεςθ 
μζροσ του πλεονάςματοσ κερδϊν για 
άλλεσ δραςτθριότθτεσ που εγκρίνονται 
από τα μζλθxxiv   
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x Ν.4384/2011 άρκρο 27  
xi Βιϊςιμθ Συνεταιριςτικι Οικονομία Κ. Παπαγεωργίου ςελ. 88-92 Παραρτιματοσ 
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 Ν.4384/2011 άρκρο 27 
xiv Βιϊςιμθ Συνεταιριςτικι Οικονομία Κ. Παπαγεωργίου ςελ. 88-92 Παραρτιματοσ 
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xvi Ν.4384/2016 άρκρο 61 
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xviii Νόμοσ 2810 άρκρο 33 
xix

 Ν.4384/2011 άρκρο 23 
xx Ν.2810/2000 άρκρο 3 
xxi N.4051/2011 άρκρο 8 
xxii Ν.4384/2011 άρκρο 20 
xxiii Ν.4384/2011 άρκρο 5 
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