
 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

Σύγκριση της  
Ελληνικής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας 

με την 
Ισπανική Συνεταιριστική Νομοθεσία  

 
η οποία διέπεται από τις συνεταιριστικές αρχές σύμφωνα με 
την Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας  

την οποία η Ελλάδα έχει αποδεχτεί   
 
 
 
 

Πνευματικά δικαιώματα Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. 
Είναι δυνατή η χρήση του κειμένου με αναφορά της πηγής  

 
 
 
 
 

 
K.A.P.A. Network - Greece 
P.O.Box 1333 –P.C. 45110 
www.diktio-kapa.dos.gr  

 
 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μια «ακτινογραφία» της 
Ελληνικής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας 

 
 
 

 

 



 1 

Ενημέρωση για την ελληνική συνεταιριστική Νομοθεσία 
 
Ο Νόμος 1667 του έτους 1985 για τους αστικούς συνεταιρισμούς και ο Νόμος 2810 
του έτους 2000 μαζί με τις τροποποιήσεις του από τον Νόμο 4015 του έτους 2011 για 
τους αγροτικούς συνεταιρισμούς αποτελούν το βασικό συνεταιριστικό Δίκαιο στην 
ελληνική συνεταιριστική Νομοθεσία. 
 
Σύντομη ιστορική ανασκόπηση  
 
Όπως αναφέρεται στο βιβλίο «Historiacal Dictionary of the Cooperative 
Movement»  του Jack  Shaffer, εκδόσεις The Scarecrow, Inc Lanham Md London 
1999  σελ 419, και παρουσιάστηκε στο περιοδικό Digest της I.C.A. τεύχος 51 Αυ-
γούστου 2006 σελ. 6, η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο που ίδρυσε συνε-
ταιρισμούς κατά το έτος 1780. 
 
Σύμφωνα με τον Γάλλο Luis Boulanger που έζησε στην Ελλάδα για περισσότερα από 
30 χρόνια, και εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στην υπηρεσία του Βασιλιά Όθωνα, όταν 
προσπάθησε να μεταφέρει το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα που ήδη έκανε τα 
πρώτα του βήματα στην Ευρώπη, έκπληκτος ανακάλυψε την μακριά συνεταιριστική 
παράδοση του τόπου μας, δηλώνοντας της 7-4-1874: «Εις τον Ελληνικό λαό είναι έμ-
φυτο το αίσθημα της αδελφότητας του συνεταιρισμού…Η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει 
οριστικά, υπό κράτος της ελευθερίας, ότι είχεν αρχίσει πριν από όλους τους λαούς κάτω 
από την σκλαβιά…Τα βάρη κατανέμονταν ανάλογα με το έχειν του κάθε πολίτη…και 
δόθηκε η αφορμή για να γίνουν μεγάλοι παραγωγικοί συνεταιρισμοί, γεωργικοί, βιομη-
χανικοί και ναυτικοί… Αυτοί είχαν ως θεμέλιο την δίκαιη κατανομή των κερδών, ανά-
λογα με την γενόμενη εργασία…Ξεχώριζαν από πριν ένα ποσό ως αποθεματικό, για την 
εκπαίδευση των παιδιών για τα βοηθήματα προς τα ορφανά, τις χήρες και τους αρρώ-
στους».1 
 
Μετά από την ίδρυση του ελληνικού Κράτους, το 1914 ψηφίστηκε ο πρώτος ενιαίος 
συνεταιρικός νόμος 602 ο οποίος βασίστηκε στην γερμανική και αυστριακή συνεται-
ριστική νομοθεσία. Ο Νόμος 602 υπήρξε ένας κοινά αποδεκτός θαυμάσιος Νόμος.   
 
Μεταξύ των ετών 1915 και 1970 έχουν καταγραφεί 946 νομοθετήματα σχετικά με 
την μορφή και την λειτουργία  των συνεταιρισμών2 τα οποία αλλοίωσαν τα συνε-
ταιριστικά χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών. 
 
Τις 6-4-1968 ο  γερμανός νομικός εμπειρογνώμονα του ΟΟΣΑ Rolf Schubert, σε 
έκθεσή του επισημαίνει για τις αλλαγές στον N.602 « … Αφ΄ ενός, υπό την κατα-
φανή επίδραση των εχθρικών οικονομικών κύκλων προς τους συνεταιρισμούς, ενσω-
ματώθηκαν στον νόμο διατάξεις που επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη (π.χ. Ν. 
5289/1931 ) Αφ΄ ετέρου, ο νόμος  αποδιοργανώθηκε σημαντικά με τις επεμβάσεις 
στη δομή της νομοθετικής τεχνικής. Ο νόμος  περιέχει νομικές ρυθμίσεις και διαδικα-
στικές διατάξεις που αποτελούν ξένο σώμα μέσα στο νόμο του εμπορικού δικαίου. Γι΄ 
αυτό έχασε σε μεγάλη κλίμακα την οργανωτική συνάφειά του και την λογική ενότητα 
του. Ο Νόμος 602 δεν συμβαδίζει πλέον, ούτε με την δομή του ούτε με το περιεχόμενό 

                                                
1 Αστικοί και γεωργικοί συνεταιρισμοί Γεώργιος Δασκάλου σελ.  61 
2 Κλήμης 1970 και Λαμπροπούλου – Δημητριάδου 1995,  Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Οικονο-
μία σελ 222.        
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του στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου νόμου. Γι αυτό αποκλείεται να τροποποιηθεί σε 
μερικά τμήματά του. Θα έπρεπε να συνταχθεί ένας εξ ολοκλήρου καινούργιος νόμος, 
που να προσφέρει μια σαφή νομοθετική βάση προσαρμοσμένη στις παρούσες οικονο-
μικές απαιτήσεις για τους συνεταιρισμούς της Ελλάδας».3 
 
Ακολούθησαν την δεκαετία 1984 -1994 230 νομοθετήματα4 για τους συνεταιρισμούς 
χωρίς να καταφέρουν να επαναφέρουν την αληθινή φυσιογνωμία τους.  
(Μερικοί ακόμη νόμοι προστέθηκαν μέχρι το 2011)  
 
Αντίθετα ο Νόμος 2190 του έτους 1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες περιλαμβάνο-
ντας 143 άρθρα, είναι ακόμη σε ισχύ, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό περιβάλλον για 
την ανάπτυξής τους.  
 
Σήμερα οι ελληνικοί συνεταιρισμοί που κάποτε πρωτοστάτησαν παγκοσμίως στην δημι-
ουργία συνεργατικών δομών από τις συχνές και άστοχες αλλαγές τις συνεταιριστικής νο-
μοθεσίας δείχνουν να κινούνται χωρίς πυξίδα. 
 
Ο Νόμος 1667 για τους αστικούς συνεταιρισμούς με 20 άρθρα και ο   2810 για τους α-
γροτικούς συνεταιρισμούς με 40 άρθρα είναι τόσο συνοπτικοί και σε ορισμένα σημεία 
τόσο ελλιπείς που δεν καταφέρνουν να διδάξουν, να εμπνεύσουν και να προσφέρουν τα 
κατάλληλα εργαλεία  για  την δημιουργία επιτυχημένων συνεταιρισμών.   
 
Σύμφωνα με το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2004) 18 τελικό «Σχετικά 
με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιριών στην Ευρώπη» Βρυξέλλες 23-2-2004 
παράγραφο 1.25  και την Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ «Οι συνεταιρισμοί 
στην κοινωνική ανάπτυξη» παράγραφο 456 και η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αποδεχτεί 
την Σύσταση 193/20024  της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την προώθη-
ση και προβολή των συνεταιρισμών. H Σύσταση 193/2002 αναφέρεται σε μια εθνική 
νομοθεσία η οποία πρέπει να βασίζεται στις συνεταιριστικές αρχές. Σύμφωνα με το 
ILO η Σύσταση νο. 193/2002 «είναι μια υλοποίηση η οποία δένει τα συνεταιριστικά 
θέματα με τις Πράξεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».7 

 
Αποσπάσματα της Σύστασης 193/2002 του ILO  
 
ΙΙ.7.1 Η προώθηση των συνεταιρισμών πρέπει να θεωρείτε ως ένας πυλώνας της ε-
θνικής και παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 
 
«Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
 
Αφού αναγνώρισε την σημασία των συνεταιρισμών για την δημιουργία θέσεων εργα-
σίας. Αφού αναγνώρισε ότι οι συνεταιρισμοί υπό τις ποικίλες μορφές τους συμβάλ-

                                                
3 Αστικοί και γεωργικοί συνεταιρισμοί Γεώργιος Δασκάλου σελ.  166 
4 Κλήμης 1970 και Λαμπροπούλου – Δημητριάδου 1995,  Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Οικονο-
μία σελ 222 
5 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/KeimenoEE.pdf  
6 Ελληνική Μετάφραση http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/OHEgr.pdf  Πρωτότυπο κείμενο 
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/OHE.pdf  
7 «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» του ILO σελ 5 http://www.diktio-
kapa.dos.gr/keimena/kateyuintiries%20gramesGR.pdf 
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λουν στην πλήρη συμμετοχή ολόκληρου του πληθυσμού στην οικονομική και κοινω-
νική ανάπτυξη…. ΙΙ 6. Για λόγους κοινωνικής αρμονίας, επιβάλλεται να υπάρχουν 
ισχυροί δημόσιοι και ιδιωτικοί τομείς της οικονομίας καθώς και ισχυρός συνεταιρι-
στικός και αλληλοβοηθητικός. Οι κυβερνήσεις οφείλουν, στα πλαίσια αυτά, να υιοθε-
τήσουν μια ευνοϊκή πολιτική και ένα νομικό καθεστώς, τα οποία να συμφωνούν με 
την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, και να έχουν ως βάση τις 
συνεταιριστικές αρχές και αξίες με σκοπό να ….8.στ προωθήσουν την διδασκαλία 
των συνεταιριστικών αρχών και των υφισταμένων πρακτικών εφαρμογής τους καθώς 
και της επιμόρφωσης που αφορά σε αυτές, σε όλα τα επίπεδα όλων των εθνικών συ-
στημάτων παιδείας και κατάρτισης και σε ολόκληρη την κοινωνία…III 11(3) Οι κυ-
βερνήσεις οφείλουν να διευκολύνουν την οργάνωση υπηρεσιών στήριξης (4) Οι κυ-
βερνήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν το ρόλο των συνεταιρισμών και των οργανώ-
σεών τους, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο και τα μέσα για να ιδρυθούν και να 
αναπτυχθούν οι συνεταιρισμοί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο» 
 
Γενικά,  είναι Διεθνής η απαίτηση για μια ενιαία συνεταιριστική νομοθεσία, η οποία 
θα βασίζεται στις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές, και όχι όπως την ελληνική με άλλη 
νομοθεσία για τους αγροτικούς αστικούς, αναγκαστικούς, οικοδομικούς, κοινωνικούς 
συνεταιρισμούς.     
 
Επίσης, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Συνεταιρισμούς (A/56/73) 
από τον ΟΗΕ κατά το 2001 «(Τα κράτη) πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη ότι κανέ-
νας νόμος ή πρακτική δεν θα περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών στην πλήρη συμ-
μετοχή στο συνεταιριστικό κίνημα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σύμφωνα με τις αξίες 
και τις αρχές του και δεν πρέπει να περιορίζουν την λειτουργία του εν λόγω κινήμα-
τος, να προβλέψουν ότι ένας γενικός νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες των 
συνεταιρισμών, αλλά ότι, προκειμένου να υπάρχει ανταπόκριση  στην περίπτωση ο-
ρισμένων κατηγοριών συνεταιρισμών, θα μπορούσε να θεσπιστεί ειδική νομοθεσία, 
σύμφωνα με την γενική για αυτούς νομοθεσία, διατάξεις ώστε όλες οι δικαστικές και 
διοικητικές ρυθμίσεις και πρακτικές να βασίζονται μόνο στη γενική ή ιδιαίτερη νομο-
θεσία για τους συνεταιρισμούς …..Τα κράτη πρέπει να αναγνωρίσουν την αξία της 
κυβερνητικής στήριξης προς το διεθνές συνεταιριστικό κίνημα… Η σύνδεση μεταξύ 
διακυβερνητικών προγραμμάτων και του διεθνούς συνεταιριστικού κινήματος θα 
πρέπει να υποστηριχθεί».8 
 
Όπως αναφέρουν οι εκθέσεις SCE FINAL STUDY ES and PART I & SCE FINAL 
STUDY PART II NATIONAL REPORTS για τις οποίες ανατέθηκε η κατάρτισή τους 
στους Συνεταιρισμούς Ευρώπης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ισπανική συνεται-
ριστική νομοθεσία «είναι μια πλήρης, λεπτομερής και καλά σχεδιασμένη, έντονα ε-
ναρμονισμένη στις συνεταιριστικές αρχές». 
 
Ακολουθούν συγκριτικοί Πίνακες των Συνεταιριστικών Αρχών με την Ελληνική Συ-
νεταιριστική Νομοθεσία και την Ισπανική  

                                                
8 «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» του ILO σελ 75 πα. 12 
http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/kateyuintiries%20gramesGR.pdf 
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Η περιγραφή της σημερινής κατάστασης της ελληνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας βασίζεται στην σύγκριση της με τις Διεθνείς Συνεται-
ριστικές Αρχές, όπως εφαρμόζονται στην ισπανική συνεταιριστική νομοθεσία 
 
 Παρουσίασης της τρέχουσας Ελληνικής 

Συνεταιριστικής Νομοθεσίας  Προβλήματα / Θέματα & Προτάσεις από την Ισπανική Νομοθεσία 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ίδρυση  

 
Αστικοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί 
Η άδεια λειτουργίας για τους αστικούς και 
αγροτικούς συνεταιρισμούς δίνεται από τις 
δικαστικές αρχές (Ν. 1667 άρθρο 1.6, 
Ν.2018  άρθρο 3.2). 
 
 
 
Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί 
Κατ εξαίρεση για την ίδρυση των Οικοδο-
μικοί Συνεταιρισμοί ακολουθείται η διαδι-
κασία ελέγχου εάν υπάρχει σκοπιμότητα 
ίδρυσής τους από τον τοπικό  Δήμο έως το 
Υπουργείο Υποδομών. (Π.Δ. 93/1987 άρ-
θρο 4,5).  
 
 
 
 

Πρόβλημα  
Αστικοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί 
Οι δικαστές που εκδίδουν τις άδειες λειτουργίας είναι γενικού δικαίου χωρίς 
καμία ειδίκευση στο συνεταιριστικό δίκαιο. Έχει παρατηρηθεί έγκριση κα-
ταστατικών εκτός της συνεταιριστικής νομοθεσίας. 
 
 
 
 
Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί 
Ο τρόπος έγκρισης της λειτουργίας των Οικοδομικών Συνεταιρισμών όπως 
περιγράφετε στα άρθρα  4,5 του Π.Δ. 93 αποτελεί άνιση μεταχείριση σε σχέ-
ση με την κατασκευή ιδιωτικών κατοικιών. Για τις ιδιωτικές κατοικίες απαι-
τείται μόνο η άδεια από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου η οποία εγκρίνει 
την νομιμότητα των σχεδίων κατασκευής. 
 
Σύμφωνα με τον Γεώργιο Δασκάλου9 με τη παλιότερη νομοθεσία 
ΑΝ2012/1967 το έτος 1970 από τους 1.700 υπό ίδρυση Οικοδομικοί Συνε-
ταιρισμοί διαλύθηκαν οι 1321. 
Κατά το έτος 1987 με την ισχύ του Π.Δ. 93/87 υπήρχαν για έγκριση στο Υ-

                                                
9 Αστικοί και γεωργικοί συνεταιρισμοί Γεώργιος Δασκάλου σελ. 370-372 
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Απαιτούμενος αριθμός μελών 
 Για την ίδρυση αστικού συνεταιρισμού 
απαιτούνται  15 μέλη, κατ΄ εξαίρεση για 
τους  καταναλωτικούς 100 ( Ν 1667/86 
άρθρο 1.3, 25) στους Οικοδομικούς Συνε-
ταιρισμούς 25 (Π.Δ. 93 άρθρο 4.ΙΙ.2) και 
για τους αγροτικούς απαιτούνται 20 μέλη 
(Ν. 4015 άρθρο 16 .2(1,5)) 

πουργείο Υποδομών 374 Οικοδομικοί Συνεταιρισμοίs,  από τους οποίους 
185 προσάρμοσαν τα καταστατικά τους στην Νέα νομοθεσία, σε 50 δόθηκε η 
άδεια χωροθέτησης, σε 41 προωθούν την μελέτη κατασκευής, και 98 ολο-
κλήρωσαν την κατασκευή και προχώρησαν στη διανομή στα μέλη. 
Θέμα - Δημόσιες Δομές Υποστήριξης  
Διερεύνηση του θέματος για την ανάγκη δημιουργίας Δημόσιων Υπηρεσιών, 
με ειδικευμένο νομικό προσωπικό όπως π.χ. το Μητρώο Συνεταιρισμών της 
Ισπανικής Νομοθεσίας ή ειδικευμένο σώμα δικαστικών, με αρμοδιότητα την 
έγκριση λειτουργίας και έλεγχου των συνεταιρισμών και να σταματήσει η 
γραφειοκρατική κηδεμονία του κράτους όπως αυτή περιγράφετε για τους Οι-
κοδομικούς Συνεταιρισμούς, η οποία εμποδίζει την ανάπτυξή τους. 
 
Πρόβλημα - Απαιτούμενος αριθμός μελών 
Ο απαιτούμενος υψηλός αριθμός μελών για την ίδρυση συνεταιρισμών είναι 
υπερβολικός.  
 
Αποθαρρύνει την προσπάθεια λίγων ανθρώπων που εάν επιτύχουν μπορούν 
να προσελκύσουν και αλλά μέλη. 
 
Η απαίτηση «Οι Συνεταιρισμοί να μπορούν να πραγματοποιούν οποιαδήποτε 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική εργασία» δεν μπορεί να ικανοποιηθεί 
όταν απαιτείτε μεγάλος αριθμός. Υπάρχουν και εργασίες που δεν χρειάζονται 
15-20 μέλη.  
Θέμα - Μείωση αριθμού μελών 
Διερεύνηση του θέματος για την μείωση των  απαιτούμενων μελών σε τρία, 
όπως στην ισπανική νομοθεσία. 
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1η αρχή: Εθελοντική 
και ανοικτή ένταξη μέ-
λους  
 
Οι συνεταιρισμοί είναι 
εθελοντικές οργανώσεις, 
ανοικτές σε όλους τους 
ανθρώπους που είναι σε 
θέση να χρησιμοποιή-
σουν τις υπηρεσίες τους 
και πρόθυμοι να αποδε-
χτούν τις ευθύνες της 
συμμετοχής τους ως μέ-
λη, δίχως καμία διάκριση 
φύλου, κοινωνική, φυλε-
τική, πολιτική ή θρη-
σκευτική. 
 

Η ένταξη στους συνεταιρισμούς, γενικά 
είναι ανοιχτή, αλλά στους συνεταιρισμούς 
υπηρεσιών λόγω μη πρόνοιας του Νόμου 
μπορεί να τεθούν διακρίσεις στην είσοδο 
των μελών, επίσης δεν απαιτείται από τον 
νόμο η αποσαφήνιση στα καταστατικά των 
ευθυνών και των υποχρεώσεων των μελών 
σε όλη την έκτασή τους. 

Πρόβλημα – απαγόρευση εισόδου για λόγους εκτός σκοπών του συνεται-
ρισμού 
Δεν προβλέπεται η μη απαγόρευση ένταξης για λόγους που δεν περιλαμβά-
νονται στους σκοπούς των συνεταιρισμών υπηρεσιών, όπως της επαγγελμα-
τικής ιδιότητας του υποψήφιου μέλους. Π.χ. υπάρχει η δυνατότητα δημιουρ-
γίας «κλειστών» καταναλωτικών συνεταιρισμών μόνο για τους υπαλλήλους 
μιας τράπεζας και να απαγορεύει έμμεσα την είσοδο άλλων ατόμων.  
Θέμα – Μη διάκριση ένταξης λόγο επαγγέλματος 
Διερεύνηση του θέματος για πρόβλεψη στους συνεταιρισμούς υπηρεσιών να 
μην υπάρχει  διάκριση στην ένταξη μελών λόγο επαγγέλματος σύμφωνα με 
την ισπανική νομοθεσία.  
 
Πρόβλημα - Έκταση ευθυνών,  υποχρεώσεων μελών  
Η ευθύνες και υποχρεώσεις εξαντλούνται σε διοικητικά θέματα μιας 
association και οικονομικά θέματα μιας επιχείρησης, δεν περιλαμβάνονται οι 
υποχρεώσεις και οι ποινές ως εργαζόμενοι-μέλη  οι χρήστες-μέλη  μιας συ-
νεταιριστικής επιχειρήσεις. Γενικά η συνεταιριστική νομοθεσία δεν προβλέ-
πει ευθέως την δημιουργία συνεταιρισμών εργαζομένων. 
Θέμα  διεύρυνση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων  
Διερεύνηση του θέματος για την υποχρεωτική εγγραφή στα καταστατικά των 
δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ποινών των μελών καθώς και η προώθηση 
διατάξεων για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων με παράδειγμα την ισπανι-
κή νομοθεσία. 
 
Πρόβλημα – Δεν υπάρχει συνεργασία στους αγροτικούς συνεταιρισμούς 
Στους αγροτικούς συνεταιρισμούς δεν απαιτείται η από κοινού πώληση των 
αγροτικών προϊόντων τους από των συνεταιρισμών τους, ούτε η από κοινού 
προμήθεια υλικών (σπόρων, λιπασμάτων). Το κάθε μέλος συνήθως πουλά 
μόνο τους τα παραγόμενα προϊόντα του και προμηθεύεται μόνο του πρώτες 
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ύλες. 
Η πρώτη βαθμίδα αγροτικών συνεταιρισμών προβλέπει την ένταξη αγροτών 
ως μελών  οποιαδήποτε αγροτική εργασία και εάν κάνουν και όχι συνεταιρι-
σμών με ομοιογενείς παραγωγές για να έχουν τις ιδέες ανάγκες να προωθή-
σουν. ( Νόμος 2810 άρθρο 5.1) Τι κοινό μπορεί να έχει ένας αγρότης που 
καλλιεργεί πατάτες με ένας αγρότη που έχει γελάδες για να δουλέψουν από 
κοινού;  
Η πρώτη βαθμίδα αγροτικών συνεταιρισμών είναι μια association αγροτών 
και όχι μια κοινή επιχείρηση. 
Θέμα – Η υποχρέωση συνεργασίας στους αγροτικούς συνεταιρισμού 
Η υποχρεωτική συνεργασία των μελών των αγροτικών συνεταιρισμών σε 
θέματα προμηθειών ή πώλησης προϊόντων. 
Η δημιουργία συνεταιρισμών πρώτου βαθμού από μέλη με κοινά παραγόμε-
να προϊόντα. 
 
Πρόβλημα – Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί 
Παρά την αρχή της εθελοντικής ένταξης των μελών σε ένα συνεταιρισμό από 
το 1923 έχουν καθιερωθεί σε ορισμένες αγροτικές περιοχές οι αναγκαστικοί 
συνεταιρισμοί. Σύμφωνα με το Legislative Decree 19 July 1923, όλοι οι κά-
τοικοι αυτής της περιοχής είναι υποχρεωτικά μέλη ενός συνεταιρισμού που 
του ανήκει αυτή η περιοχή και έχει άδεια εκμετάλλευσης της ( π.χ. ένα δάσος 
το οποίο τα μέλη του εκμεταλλεύονται την ξυλιά του). 
Από το 1923 πολύ κάτοικοι ή τα παιδιά τους έφυγαν και πήγαν στις πόλεις 
να εργαστούν μα παραμένουν μέλη ή καλύτερα ιδιοκτήτες του συνεταιρι-
σμού χωρίς να προσφέρουν εργασία. Υπάρχουν προστριβές με αυτούς που 
δουλεύουν στους συνεταιρισμούς και από αυτούς που έφυγαν τι ανήκει στον 
καθένα, καθώς επίσης εντοπίζονται προβλήματα κατά την ψηφοφορία στους 
περισσότερους από ένα κληρονόμους οι οποίοι διαθέτουν όλοι μαζί μια ψή-
φο. 
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Θέμα – Συνεταιρισμοί κοινής καλλιέργειας 
Η ισπανική νομοθεσία δίνει λύση με τους συνεταιρισμούς κοινής καλλιέρ-
γειας όπου περιλαμβάνει μέλη ιδιοκτήτες που παραχωρούν την εκμετάλλευ-
ση γης και μέλη καλλιεργητές που την καλλιεργούν.  
 
  

2η αρχή: Δημοκρατικός 
έλεγχος των μελών  
 
Οι συνεταιρισμοί είναι 
δημοκρατικές οργανώ-
σεις που ελέγχονται από 
τα μέλη τους, τα οποία 
συμμετέχουν ενεργά 
στον καθορισμό των πο-
λιτικών τους και την λή-
ψη των αποφάσεων. Οι 
άνδρες και οι γυναίκες 
που υπηρετούν ως ε-
κλεγμένοι αντιπρόσωποι 
είναι υπόλογοι έναντι 
των μελών. Στους πρω-
τοβάθμιους συνεταιρι-
σμούς η ψήφος του κάθε 
μέλους έχει την ίδια βα-
ρύτητα σύμφωνα με τον 
κανόνα "ένα μέλος, μια 
ψήφος", οι συνεταιρισμοί 
ανωτέρων βαθμίδων ορ-
γανώνονται επίσης κατά 
δημοκρατικό τρόπο.  

Οι ελληνικοί συνεταιρισμοί ακολουθούν 
το κλασικό μοντέλο Διοίκησης με Διοικη-
τικό Συμβουλίου – Εποπτικής Επιτροπής 
και Γενική Συνέλευση υπό την αρχή «ένα 
μέλος μια ψήφος». Θα λέγαμε όμως ότι τα 
μέλη δεν καθορίζουν με ευέλικτο τρόπο 
την πολιτική του συνεταιρισμού, ούτε ότι 
οι αντιπρόσωποι τους είναι άμεσα υπόλο-
γοι στα μέλη.  

Πρόβλημα – Κλασικό Συνεταιριστικό Διοικητικό Μοντέλο 
Η εμπειρία έχει αποδείξει  ότι το κλασικό συνεταιριστικό μοντέλο δεν κατά-
φερε να προσφέρει τους απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου για να αποτρα-
πεί η διαφθορά και να ενισχυθεί η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη των μελών 
προς τον συνεταιρισμό τους.   Η συνεταιριστική διοίκηση είναι ένα σημείο 
το οποίο υστερούν οι ελληνικοί συνεταιρισμοί.   
Θέμα - Ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου  
Η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου με την Συνεταιριστική Εκπαίδευση ως 
εγγύηση του Δημοκρατικού Ελέγχου για να γνωρίζουν τα μέλη, τους τρό-
πους προστασίας τους από τις πιθανές αυθαιρεσίες των αντιπροσώπων τους. 
 
Να γνωρίζουν και να επιβάλλουν τα μέλη  τρόπους προστασίας οι οποίοι θα 
προβλέπονται από μια νέα  συνεταιριστική Νομοθεσία όπως: 
 
• Η ανανέωση κατά το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο 
μέσο της θητείας του ( κυλιόμενη θητεία μελών) 

• Η εκπαίδευση του Εποπτικού Συμβουλίου για τον οικονομικό έλεγχο  
• Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου να μη συμπίπτει με τη θητεία 
του Εποπτικού Συμβουλίου  

• Το δικαίωμα ενημέρωσης του κάθε μέλους με αναλυτικές και σαφείς 
αναφορές στο νόμο και στο καταστατικό 

• Το δικαίωμα προσβολής αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 
της Γενικής Συνέλευσης 
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 • Το δικαίωμα καθαίρεσης του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να είναι 
θέμα ημερήσιας διάταξης εάν υπάρχει λόγος κακοδιαχείρισης 

• Τα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του μέλους Επιτροπών και Συμβουλί-
ων  

• Η ρητή απαγόρευση σχέσεων των μελών Επιτροπών και Συμβουλίων με 
ανταγωνιστικές εταιρείες  

• Η σαφής δήλωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Συνεταιριστι-
κών Οργάνων και της Γενικής Συνέλευσης   

 
Και πολλά άλλα τα οποία αναφέρονται στην ισπανική νομοθεσία      
 
Πρόβλημα - Έκταση της  συμμετοχής των μελών στον καθορισμό των 
πολιτικών τους και την λήψη των αποφάσεων  
Η ενεργή συμμετοχή των μελών στην διαχείριση των κερδών ή του πλεονά-
σματος  περιορίζεται στην έγκριση ή μη του ισολογισμού. Η κατανομή τους 
εκτός, από αυτά που προβλέπονται για τα υποχρεωτικά ταμεία, γίνεται σύμ-
φωνα με το καταστατικό και δεν είναι ένα δικαίωμα της Γενικής Συνέλευ-
σης. (Νόμος 1667/86 άρθρο 5.4 Νόμος 2018 άρθρο 19.3) Η Γενική Συνέλευ-
ση για να κάνει διαφορετική κατανομή θα πρέπει να αλλάζει το καταστατικό 
κάθε χρόνο. Έτσι η Γενική Συνέλευση μπορεί απλώς να αποδεχτεί ή να α-
πορρίψει τον ισολογισμό. 
Επίσης η δυνατότητα ένα ποσοστό μελών μπορεί να θέτει θέματα για την 
ημερήσια διάταξη μόνο σε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και όχι σε τακτι-
κές. ( Ν1667/86 άρθρο  5.3 Νόμος 2810 άρθρο 1.6)       
Θέμα - Ευέλικτη διαχείριση των Κερδών ή Πλεονάσματος από την Γενι-
κή Συνέλευση 
Η καθιέρωση δυνατότητας κατανομής των κερδών ή πλεονάσματος, σύμφω-
να με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και όχι βάση του καταστατικού για 
την ευέλικτη δημιουργία κοινωνικών ταμείων ανάλογα με τον ισολογισμό 
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κερδών ή πλεονάσματος σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία προωθώντας 
μια δυναμική εξέλιξη του συνεταιρισμού από την στατική λειτουργία του. 
Η καθιέρωση της δυνατότητας ένα ποσοστό μελών να θέτει θέματα για την 
Τακτική Γενική Συνέλευση.  
 
Πρόβλημα - μη ύπαρξη μηχανισμού άμεσης ανάκλησης αντιπροσώπων  
Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη άμεση δυνατότητα ανάκλησης των αντιπροσώ-
πων ως άμεσα υπόλογοι.   
Θέμα - Δικαίωμα καθαίρεσης από την Γενική Συνέλευση και το Εποπτι-
κό Συμβούλιο 
Ρητή καθιέρωση δικαιώματος καθαίρεσης του Διοικητικού Συμβουλίου χω-
ρίς να είναι θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης εάν υπάρχει 
λόγος κακοδιαχείρισης σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, καθώς και δυ-
νατότητα προσωρινής καθαίρεσης από το Εποπτικό Συμβούλιο μέχρι την 
πραγματοποίηση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.  

3η αρχή: Οικονομική 
συμμετοχή των μελών  
 
Τα μέλη συμμετέχουν 
δίκαια στο κεφάλαιο του 
συνεταιρισμού τους και 
στον έλεγχό του με δη-
μοκρατικές μεθόδους. 
Μέρος, τουλάχιστον, 
αυτού του κεφαλαίου 
είναι συνήθως η κοινή 
περιουσία του συνεται-
ρισμού. Τα μέλη συνή-
θως λαμβάνουν περιορι-

Ο οικονομικός συνεταιριστικός τρόπος 
διαχείρισης και διανομής δεν επιβάλλεται 
τουλάχιστον στους αστικούς συνεταιρι-
σμούς, στους οποίους μπορεί να εφαρμο-
στεί μια οικονομική διαχείριση και διανο-
μή η οποία ταιριάζει σε επιχειρήσεις κε-
φαλαίου.  Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί συ-
νεργάζονται μεταξύ τους μέσω εταιρειών 
κεφαλαίου ( Α.Ε.) και όχι συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων.  
 
 
 
 

Πρόβλημα  – Οικονομική Διαχείριση και Διανομή 
Δεν υπάρχει η έννοια του πλεονάσματος στους αστικούς συνεταιρισμούς, δεν 
υπάρχει διάκριση μεταξύ επιστροφής και μερίσματος.       
Η συμμετοχή των μελών στο 50% των κερδών μπορεί να γίνει σύμφωνα με 
τα μερίδια που κατέχουν και όχι σύμφωνα με το ύψος των συναλλαγών τους 
με το συνεταιρισμό (Νόμος 1667 άρθρο 9.4), όπως θεωρείται συνεταιρικά ως 
ο δίκαιος τρόπος διανομής. (Νόμος 1667 άρθρο 9.4). 
Οι προαιρετικές μερίδες αντιμετωπίζονται όπως οι υποχρεωτικές, παίρνουν 
μέρισμα από τα κέρδη και όχι ένα περιορισμένο επιτόκιο. 
Δεν επιβάλλεται, αλλά προβλέπεται η δημιουργία ταμείων για τους σκοπούς 
του συνεταιρισμού και η δημιουργία κοινής και αδιαίρετης περιουσίας   
(Νόμος 1667 άρθρο 9.4). 
Δεν επιβάλλεται η δημιουργία αδιαίρετων αποθεματικών και περιουσίας τα 
οποία θα χρησιμοποιηθούν για κοινωφελείς σκοπούς ή για την δημιουργία 
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σμένη αποζημίωση, αν 
λαμβάνουν, για το κε-
φάλαιο το οποίο κατα-
βάλλουν ως προϋπόθεση 
για την συμμετοχή τους. 
Τα μέλη διαθέτουν τα 
πλεονάσματα για όλους 
ή μερικούς από τους α-
κόλουθους σκοπούς: την 
ανάπτυξη του συνεται-
ρισμού τους, πιθανόν 
για την δημιουργία απο-
θεματικών, μέρος των 
οποίων τουλάχιστον θα 
είναι αδιαίρετο, για την 
παραχώρηση ωφελημά-
των στα μέλη αναλογικά 
με τις συναλλαγές τους 
με το συνεταιρισμό και 
για την προώθηση άλ-
λων δραστηριοτήτων 
που εγκρίνονται από τα 
μέλη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

άλλων συνεταιρισμών. Συνήθως κατά την διάλυση η περιουσία μοιράζεται 
στα μέλη, εάν δεν προβλέπεται αλλιώς από το καταστατικό (Νόμος 1667 άρ-
θρο 10.2). 
Θέμα – Επιστροφή στον συνεταιριστικό οικονομικό τρόπο διαχείρισης  
 
Επανεισαγωγή της έννοιας του πλεονάσματος, με διαφορετική φορολογική 
αντιμετώπιση από το κέρδος. 
 
Επιστροφή πλεονάσματος μόνο ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών με τον 
συνεταιρισμό. 
 
Επιστροφή μειωμένου επιτοκίου για τις προαιρετικές μερίδες. 
 
Δημιουργία υποχρεωτικών και αδιανέμητων ταμείων και περιουσίας του συ-
νεταιρισμού  (Αποθεματικών και Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Προώ-
θησης) 
 
Δυνατότητα δημιουργίας νέων ταμείων κοινωνικών και πολιτιστικών σκο-
πών από την Γενική Συνέλευση και όχι από το καταστατικό. 
 
Κατά την διάλυση ενός συνεταιρισμού διανομή, χωρίς συμφέρον για την δη-
μιουργία άλλων συνεταιρισμών ή για κοινωφελείς σκοπούς και όχι για δια-
νομή στα μέλη. 

Οικονομική συμμετοχή 
των μελών 
Απόκτηση υποχρεωτι-
κής συνεταιριστικής 
μερίδας για την ένταξη   

Η απόκτηση υποχρεωτικής μερίδας για την 
ένταξη γίνεται μόνο με την καταβολή με-
τρητών    
 
 

Πρόβλημα - Απόκτηση μερίδας για την ένταξη μόνο σε μετρητά 
Θέμα – Η δυνατότητα  ένταξης μελών πληρώνοντας την υποχρεωτική μερί-
δα είτε με την προσφορά υλικών αγαθών, μηχανημάτων, υποδομών κλπ είτε 
με την προσφορά εργασία τους όπως προβλέπεται σε ευρωπαϊκές νομοθεσίες 
όπως η Ισπανική. 
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Συναλλαγές με τρίτους 
στις υπηρεσίες - στην 
προσφορά εργασίας  

Δεν υπάρχει περιορισμός στις συναλλαγές 
με τρίτους, ούτε στον αριθμό των εργαζό-
μενων στους συνεταιρισμούς οι οποίοι δεν 
είναι μέλη του   

Πρόβλημα – Αλλοίωση του συνεταιριστικού σκοπού 
Η μη ύπαρξη περιορισμών στις συναλλαγές με μη μέλη και στον αριθμό ερ-
γαζόμενων μη μελών, οδηγεί τους συνεταιρισμούς σε μια επιχειρηματική 
μορφή η οποία επιδιώκει το κερδών με τις συναλλαγές του με μη μέλη και 
όχι την ικανοποίηση των αναγκών των μελών του. Ως αποτέλεσμα το Ελλη-
νικό κράτος δεν εφαρμόζει καμία διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση σε 
σχέση με άλλες μορφές επιχειρήσεων για τους συνεταιρισμούς. 
Θέμα - Εφαρμογή ποσόστωσης στις συναλλαγές με μη μέλη και στους 
εργαζόμενους 
Η εφαρμογή μέσο του νόμου ενός περιορισμού των συναλλαγών με μη μέλη,  
καθώς και του αριθμού εργαζομένων μη μελών στο 30% στα πρότυπα της 
ισπανικής νομοθεσίας θα βοηθήσει στην αποδοχή ενός διαφορετικού φορο-
λογικού καθεστώτος για τους συνεταιρισμούς ως επιχειρήσεις που καλύ-
πτουν τις ανάγκες των μελών τους και όχι ως επιχειρήσεις η οποίες επιδιώ-
κουν το κέρδος από τις συναλλαγές τους με μη μέλη.     

Φορολογική  
αντιμετώπιση  
από το Κράτος 

Δεν υπάρχει διαφορετική φορολογική α-
ντιμετώπιση από αυτή που εφαρμόζεται σε 
άλλες μορφές επιχειρήσεων  

Πρόβλημα – Η ίδια φορολογική  με αυτή που εφαρμόζεται σε όλες τις 
μορφές επιχειρήσεων  
Στους αστικούς συνεταιρισμούς δεν υπάρχει η έννοια του πλεονάσματος, δεν 
υπάρχει επίσης διάκριση μεταξύ επιστροφής και μερίσματος, δεν υπάρχουν 
περιορισμοί στις συναλλαγές με μη μέλη για αυτό δεν υπάρχει και διαφορε-
τική φορολογική αντιμετώπιση.  
Θέμα – Επιστροφή στον συνεταιριστικό τρόπο οικονομικής διαχείρισης 
και φορολόγησης 
Διάκριση μεταξύ πλεονάσματος  και κέρδους  
Πλεόνασμα =  Έσοδα του συνεταιρισμού από τις συναλλαγές με μέλη  
Κέρδος =  Έσοδα του συνεταιρισμού χρήματα από τις συναλλαγές με μη μέ-
λη 
Επιστροφές = Επιστροφή πλεονάσματος από τους συνεταιρισμούς στα μέλη 
ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών τους 
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Μερίσματα =   Περιορισμένη επιστροφή μερίσματος από τα κέρδη του συ-
νεταιρισμού στα μέλη για τις προαιρετικές μερίδες τους και για άλλες επεν-
δύσεις τους στον συνεταιρισμό. 
Καταβολή Φ.Π.Α. = Για τα προϊόντα, υπηρεσίες και παροχές τα οποία προ-
σφέρει ο συνεταιρισμός στα μέλη του, να καταβάλλει Φ.Π.Α. σύμφωνα με 
την αξία αγορά τους και όχι σύμφωνα με την τιμή διάθεσής τους στα μέλη.  
Φορολόγηση Συνεταιρισμού= Φορολόγηση όπως και των άλλων εταιρειών 
για τα κέρδη, μηδενική φορολόγηση για το πλεόνασμα, μη φορολόγηση των  
κερδών που χορηγούνται σε κοινωνικά ταμεία του συνεταιρισμού. 
Φορολόγηση Μέλους = Κανονική φορολόγηση για τα μερίσματα και τους 
μισθούς όπως γίνεται σε όλες τις μορφές επιχειρήσεων, μηδενική για τις επι-
στροφές ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών του με τον συνεταιρισμό.   
 
Οι παραπάνω προτάσεις προέρχονται από την ιταλική νομοθεσία και όχι από 
την ισπανική. Στην ισπανική νομοθεσία ενοποιούνται το κέρδος και το πλεό-
νασμα και εφαρμόζεται μια ενδιάμεση φορολογία από την πλήρη φορολόγη-
ση  και την μηδενική. Τα κοινωνικά ταμεία δεν φορολογούνται.  
 

Διαχείριση των  
Ζημιών  

Υπάρχει μόνο μια απλή αναφορά ότι τα 
μέλη του συνεταιρισμού  θα πρέπει να κα-
λύψουν τις ζημιές 

Πρόβλημα – Ζημιές  
Δεν υπάρχει εκτενής περιγραφή της συνεταιριστικής νομοθεσίας σε ειδικούς 
μηχανισμούς για την κάλυψη των ζημιών. 
Θέμα   
Προσαρμογή με παράδειγμα την ισπανική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία 
δηλώνετε: Ποιο μέρος των ζημιών θα πρέπει να καλυφθεί από το υποχρεωτι-
κό αποθεματικό, πόσο από τις υποχρεωτικές ή εθελοντικές εισφορές, προ-
κειμένου ο συνεταιρισμός να αποφύγει την πτώχευση. 

Διεθνή Λογιστικά  
Πρότυπα 

Η Οικονομική Διαχείριση των συνεταιρι-
σμών δεν έχει προσαρμοστεί στα Διεθνή 
Λογιστικά πρότυπα  

Πρόβλημα – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  
Η μη συμμόρφωση της λειτουργίας των συνεταιρισμών με τα Διεθνή λογι-
στικά πρότυπα προφανώς δεν συμβάλλει στην αξιοπιστία τους.  
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Θέμα  – Η συμμόρφωση προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
Η δεύτερη τροποποίηση στην ισπανική (Βασκική) συνεταιριστική νομοθεσί-
α, προσάρμοσε την οικονομική διαχείριση των συνεταιρισμών σύμφωνα με 
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Με παράδειγμα αυτή την τροποποίηση, μπο-
ρεί επίσης να τροποποιηθεί η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία. 

4η αρχή: Αυτονομία και 
ανεξαρτησία 
  
Οι συνεταιρισμοί είναι 
αυτόνομες, οργανώσεις 
αυτοβοήθειας που ελέγ-
χονται από τα μέλη τους. 
Εάν συνάψουν συμφωνί-
ες με άλλους φορείς, συ-
μπεριλαμβανομένων των 
κυβερνήσεων, ή εάν ε-
ξασφαλίσουν κεφάλαιο 
από εξωτερικές πηγές, θα 
πρέπει να το πράττουν με 
όρους οι οποίοι θα δια-
σφαλίζουν τον δημοκρα-
τικό έλεγχο που ασκείται 
από τα μέλη τους και θα 
διατηρούν την συνεται-
ριστική αυτονομία τους.  
 

Δεν εφαρμόζονται από την νομοθεσία μη-
χανισμοί οι οποίοι θα εγγυούνται την αυ-
τονομία και ανεξαρτησία των συνεταιρι-
σμών σε σχέση με το Κράτος και τις κε-
φαλαιακές εταιρείες. 
 
Δεν αναδεικνύονται μέθοδοι  εύρεσης οι-
κονομικών πόρων, οι οποίοι εγγυούνται 
την αυτονομία και ανεξαρτησία των συνε-
ταιρισμών 
 
Δεν προβλέπονται Επιτροπές Προσφυγών 
εντός του Συνεταιρισμού οι οποίες επιλύ-
ουν θέματα συνεργασίας μεταξύ των εταί-
ρων μελών για τα οποία, σύμφωνα με την 
νομοθεσία είναι υπεύθυνη  η ελληνική δι-
καιοσύνη   
 

Πρόβλημα – Δεν υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή μη συνεταιριστι-
κών επιχειρήσεων σε συνεταιρισμούς  
Δεν προβλέπεται κανένας περιορισμός στην συμμετοχή νομικών προσώπων 
του ιδιωτικού ή κρατικού τομέα ο οποίος να εγγυάται την αυτονομία του συ-
νεταιριστικού τομέα, στον νόμο για τους αστικούς συνεταιρισμούς (Ν. 1667 
άρθρο 3.3) ένα καταστατικό μπορεί να ορίζει  ότι ένα νομικό πρόσωπο του 
κρατικού τομέα μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό προαιρετικών μερίδων. 
 
Η απουσία της Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης επίσης συμβάλει στην άγνοια 
πως οι συνεταιριστές θα προστατεύσουν την αυτονομία και ανεξαρτησία του 
συνεταιρισμού τους 
 
Όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί εάν επιθυμούν την ένταξη σε μια πανελλή-
νια συνομοσπονδία είναι υποχρεωμένοι να εντάσσονται στην Πανελληνιά 
Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), η οποία είναι η μό-
νη οργάνωση κορυφής η οποία ιδρύθηκε με νόμο του κράτους (Νόμος 
2810/2000 άρθρο 33.1),  χρηματοδοτείται από το κράτος και όχι από τα μέλη 
της ( νόμος 4015 άρθρο 14)     
Θέμα - Μηχανισμοί Ενίσχυσης της αυτονομίας και ανεξαρτησίας  
Η δυνατότητα από τον νόμο νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή κρατικού τομέα να 
μην μπορούν να κατέχουν πάνω από το 25% των ψήφων και μεριδίων ενός  
συνεταιρισμού όπως αναφέρεται στην ισπανική νομοθεσία  
 
Η ενίσχυση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης η οποία θα συμβάλλει να κατα-
νοήσουν τα μέλη την αξία της αυτονομίας και ανεξαρτησίας των συνεταιρι-
σμών. 
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Η νομοθετική αποδοχή της ανεξαρτησίας και αυτονομίας των συνεταιρισμών 
Η ελεύθερη και εθελοντική ένωση σε Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες χω-
ρίς να είναι υποχρεωτική η ένταξη σε μια συγκεκριμένη Συνομοσπονδία με 
την υποχρέωση της χρηματοδότησή τους από τα μέλη μέσω θεσμοθετημένων 
ταμείων, όπως το Ταμείο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Προώθησης που 
υπάρχει σε κάθε συνεταιρισμό σύμφωνα με την ισπανική Νομοθεσία.  
Η κάθε Συνομοσπονδία να μπορεί να προσθέσει στην επωνυμία της την κα-
τάληξη « της Ελλάδας» εάν έχει ως μέλη το 50% των Ομοσπονδιών. 
 
Πρόβλημα - Μέθοδοι χρηματοδότησης  
Εκτός από την άντληση κεφαλαίων μέσω τον υποχρεωτικών εισφορών, δεν 
προβλέπεται η άντληση οικονομικών πόρων από προαιρετικές μερίδες  με 
περιορισμένο επιτόκιο (εσωτερικός δανεισμός), και η κυκλοφορία ομολόγων 
τα οποία έχουν το πλεονέκτημα ενώ εξυπηρετούν οικονομικές ανάγκες χρη-
ματοδότησης  του συνεταιρισμού, δεν δίνουν δικαίωμα ψήφου στους κατό-
χους τους (εξωτερικός δανεισμός), ως μια εγγύηση της ανεξαρτησίας των 
συνεταιρισμών. Συνήθης πρακτική είναι η χρηματοδότηση με προαιρετικές 
μερίδες πλήρους απόδοσης κεφαλαίου (το 50% των κερδών μπορούν να δια-
νεμηθούν ανάλογα με τον αριθμό των μερίδων που κατέχει το κάθε μέλος 
Νόμος 1667 άρθρο 5.8))  και η απευθείας δανειοδότηση από ιδιωτικές τρά-
πεζες . 
Θέμα - Προαιρετικές μερίδες –έκδοση ομολόγων    
H   νομική θεσμοθέτηση τον προαιρετικών μερίδων με περιορισμένο επιτό-
κιο για τα μέλη και η δυνατότητα έκδοσης ομολόγων και για μη μέλη με πα-
ράδειγμα την ισπανική νομοθεσία καθώς και η δανειοδότηση από Συνεταιρι-
στικές Τράπεζες με συνεταιριστικά επιτόκια που διαφέρουν από τα επιτόκια 
της αγοράς.   
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Πρόβλημα -  Δομές διευθέτησης συνεταιριστικών διαφορών 
Οι διαφορές συνεταιριστικού (σχέσεις μεταξύ συνεταιριστών) και όχι εργα-
σιακού  χαρακτήρα επιλύονται μέσω της Δικαστικής οδού. 
Θέμα – Επίλυση διαφορών συνεταιριστικού χαρακτήρα εντός του συνε-
ταιρισμού από αρμόδια όργανα  
 Οι διαφορές συνεταιριστικού και όχι εργασιακού  χαρακτήρα, σύμφωνα την 
ισπανική νομοθεσία, επιλύονται εντός του συνεταιρισμού με την επιπρόσθε-
τη δυνατότητα προσφυγής στην Επιτροπή Προσφυγών του συνεταιρισμού ως 
δευτεροβάθμιο όργανο.     

5η αρχή: Εκπαίδευση, 
κατάρτιση και πληρο-
φόρηση  
 
Οι συνεταιρισμοί παρέ-
χουν εκπαίδευση και κα-
τάρτιση στα μέλη τους, 
στους εκλεγμένους αντι-
προσώπους, στους διευ-
θυντές και στους υπαλ-
λήλους έτσι ώστε να 
μπορούν να συμβάλουν 
αποτελεσματικά στην 
ανάπτυξη των συνεται-
ρισμών τους. Ενημερώ-
νουν το ευρύ κοινό, ι-
διαίτερα τους νέους και 
τους ηγέτες της κοινής 
γνώμης, για την φύση 
και τα οφέλη του συνερ-
γατισμού.  

Εάν και υπάρχουν απλές αναφορές για την 
συνεταιριστική εκπαίδευση στην Ελληνική 
Νομοθεσία δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Δεν 
υπάρχει ενημέρωση του κοινού για τα ο-
φέλη των συνεταιρισμών από τις οργανώ-
σεις Κορυφής     

Πρόβλημα – Δεν υπάρχει διάδοση της Συνεταιριστική Εκπαίδευση και 
ενημέρωσης για τα οφέλη των Συνεταιρισμών 
Εάν και στην ελληνική Νομοθεσία αναφέρεται η Συνεταιριστική Εκπαίδευση 
ως υποχρέωση της Υπηρεσίας Συνεταιρισμών του Υπουργείου Οικονομικών 
(Νόμος 1667 άρθρο 13.1) και της ΠΑΣΕΓΕΣ (Νόμος 2810 άρθρο 35.10) ως 
μια δράση από πάνω προς τα κάτω η Υπηρεσία Συνεταιρισμών από το 1985 
που ψηφίστηκε ο νόμος δεν έχει ιδρυθεί και η ΠΑΣΕΓΕΣ δεν πραγματοποιεί 
συνεταιριστική εκπαίδευση για τα μέλη της. 
 Για το θέμα της ενημέρωσης για τα οφέλη των Συνεταιρισμών, ούτε κατά το 
Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις Κορυφής δεν 
διέδωσαν την σημασία των συνεταιρισμών για την κοινωνία.  
 Θέμα - Ταμείο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Προώθησης από κάθε 
συνεταιρισμό 
Σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία ένα μέρος των κερδών και του πλεονά-
σματος χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Ταμείου Συνεταιριστικής Εκ-
παίδευσης και προώθησης σε κάθε συνεταιρισμό, για την δράση από κάτω 
προς τα πάνω. 
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6η αρχή: Συνεργασία 
μεταξύ των συνεταιρι-
σμών  
 
Οι συνεταιρισμοί εξυπη-
ρετούν τα μέλη τους πε-
ρισσότερο αποτελεσμα-
τικά και ενδυναμώνουν 
το συνεταιριστικό κίνη-
μα δουλεύοντας μαζί μέ-
σω των τοπικών, εθνι-
κών, περιφερειακών και 
διεθνών δομών.  
 

Η συνεργασία των συνεταιρισμών δεν εί-
ναι εφικτή μέσω συνεταιριστικών επιχει-
ρήσεων.  

Πρόβλημα – Δεν προβλέπονται Δευτεροβάθμιοι Συνεταιρισμοί  
Στην Ελληνική Νομοθεσία προβλέπονται μόνο ενώσεις και όχι δευτεροβάθ-
μιοι ή ανωτέρου βαθμού συνεταιρισμοί  ως επιχειρήσεις (συνεταιρισμοί των 
συνεταιρισμών). Οι συνεταιρισμοί μπορούν  να συνεργαστούν μεταξύ τους 
μέσω εταιρειών κεφαλαιακού τύπου ακυρώνοντας στην πράξη το συνεταιρι-
στικό εγχείρημα. Οι συνεταιρισμοί δεν μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις 
τους, όπως ενώνουν τις δυνάμεις τα άτομα μέλη τους στους συνεταιρισμούς 
πρώτου βαθμού, για να δημιουργήσουν μια οικονομία μεγαλύτερης κλίμα-
κας. 
Θέμα – Καθιέρωση Συνεταιρισμών Δευτέρου ή Ανωτέρου Βαθμού –
Ταμείο Συνεταιριστικής Προώθησης  
Η Καθιέρωση Συνεταιρισμών Δευτέρου ή Ανωτέρου βαθμού και άλλων συ-
νεταιριστικών σχημάτων όπως Συνεταιριστικών Ομίλων, Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων, Μεικτών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων οι οποίες λειτουρ-
γούν σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αρχές στα πρότυπα της ισπανικής νο-
μοθεσίας για να συμβάλλουν στην συνεταιριστική συνεργασία για την δημι-
ουργία οικονομιών κλίμακας. Η καθιέρωση συνεταιρισμών Δευτέρου και 
Ανώτερου βαθμού  μεταξύ αστικών και αγροτικών συνεταιρισμών για να 
υπάρχει ο συνεταιριστικός τρόπος συνεργασίας από την παραγωγή μέχρι την 
κατανάλωση. 
Καθιέρωση του Ταμείου Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Προώθησης, το 
οποίο σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία χρησιμοποιείται και για την 
προώθηση των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των συνεταιρισμών. 
Απλοποίηση του άρθρου 12 του Νόμου 1667 αίροντας τους γεωγραφικούς 
και αριθμητικούς περιορισμούς για την δημιουργία ενώσεων. 

7η αρχή: Μέριμνα για 
την κοινότητα  
 
Οι Συνεταιρισμοί εργά-

Δεν πραγματοποιούνται κοινωνικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες από τους συ-
νεταιρισμούς, ούτε καν για τα μέλη τους 

Πρόβλημα – κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις  
Παρόλο που ο γενικός νομικός ορισμός για τους συνεταιρισμούς στην ελλη-
νική νομοθεσία, είναι πολύ κοντά στην διεθνή αναγνωρισμένη συνεταιριστι-
κή ταυτότητα  της I.C.A. για την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών 
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ζονται για την βιώσιμη 
ανάπτυξη των κοινοτή-
των τους μέσω πολιτικών 
που εγκρίνονται από τα 
μέλη τους.  
 

και πολιτιστικών αναγκών των μελών τους, (Νόμος 1667 άρθρο 1, Νόμος 
2810 άρθρο 1) στην συνέχεια δεν επιβάλλεται από τη νομοθεσία η δημιουρ-
γία ταμείων για τις κοινωνικές ή πολιτιστικές ανάγκες των μελών όπως π.χ. 
το ταμείο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης όπως προβλέπετε στην ισπανική νο-
μοθεσία. Πολύ περισσότερο δεν καλύπτουν κοινωνικές και πολιτιστικές α-
νάγκες των κοινοτήτων. Δεν γνωρίζουμε καμία τέτοια δράση για μέλη και μη 
μέλη από ελληνικούς συνεταιρισμούς. 
Θέμα - Ταμείο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης –δυνατότητα ίδρυσης κοι-
νωνικών τομέων από την Γ.Σ.  
Υποχρεωτική καθιέρωση του Ταμείου Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και 
Προώθησης από κάθε συνεταιρισμό – δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης 
και όχι του καταστατικού στην διανομή των κερδών και του πλεονάσματος 
σε ταμεία για την ίδρυση και συντήρηση εσωτερικών τμημάτων υπηρεσιών  
με κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς όπως προβλέπεται και από την 
ισπανική νομοθεσία.    

Συγχώνευση–Διάσπαση 
–  Μετατροπή  

Προβλέπεται μόνο συγχώνευση αγροτικών 
συνεταιρισμών καθώς και η μετατροπή 
άλλου είδους εταιρείας σε συνεταιρισμό 
για τους αστικούς συνεταιρισμούς.  

Πρόβλημα – Δεν υπάρχει ευελιξία  
Η ελληνική Νομοθεσία δεν προσφέρει την δυνατότητα της συγχώνευσης για 
τους αστικούς συνεταιρισμούς, επιτρέποντας τους έτσι να ενώσουν τις δυνά-
μεις τους με αυτό τον τρόπο. Επίσης δεν προβλέπεται  η διάσπαση ενός συ-
νεταιρισμού ως δικαίωμα εθελοντικής αποχώρησης ομάδας μελών του για 
την δημιουργία άλλου συνεταιρισμού.  
Θέμα – Πλήρη ένταξη δικαιωμάτων Συγχώνευσης – Διάσπασης –  
Μετατροπής 
Η πλήρης ένταξη των δικαιωμάτων στους συνεταιρισμούς να συγχωνεύονται 
και να διασπόνται, καθώς και το πλήρες δικαίωμα άλλων μορφών εταιρειών 
να μετατρέπονται σε συνεταιρισμούς όπως στην ισπανική νομοθεσία.  
Δικαίωμα δικαιολογημένης αποχώρησης για τα μέλη που δεν συμφωνούν με 
την συγχώνευση.    
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Δομές Υποστήριξης 
Συνεταιρισμών  

Δεν έχουν ιδρυθεί Δομές Υποστήριξης που 
προβλέπονται από την ελληνική Νομοθε-
σία.  

Πρόβλημα - Δεν υπάρχουν Δομές Υποστήριξης  
Εάν και στην ελληνική Νομοθεσία αναφέρεται από το 1985 ως δομή υπο-
στήριξης η ίδρυση της Υπηρεσίας Συνεταιρισμών του Υπουργείου Οικονο-
μικών (Νόμος 1667 άρθρο 13.1) δεν έχει ιδρυθεί. 
Θέμα - Δομές Υποστήριξης 
Ίδρυση Δημόσιων Δομών υποστήριξης και Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεται-
ρισμών με παράδειγμα την ισπανική νομοθεσία. 

 Έλεγχος - ποινές  Προβλέπονται ποινές από δημόσιες υπη-
ρεσίες  

Πρόβλημα - Ποινές γενικού χαρακτήρα για οικονομικές - διοικητικές 
απάτες 
Η ελληνική Νομοθεσία προβλέπει ποινές σε στελέχη των συνεταιρισμών μό-
νο για οικονομικές  και διοικητικές απάτες. 
  
Θέμα -  Ποινές για την μη τήρηση της συνεταιριστικής ταυτότητας   
Εφαρμογή της ισπανικής Νομοθεσίας η οποία προβλέπει ποινές και για την 
μη τήρηση της συνεταιριστικής ταυτότητας με την απώλεια του ειδικού φο-
ρολογικού καθεστώτος μέχρι και το κλείσιμο του συνεταιρισμού.    

Νομοθεσία για συνε-
ταιρισμούς εργαζομέ-
νων  

Δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία για τους 
συνεταιρισμούς εργαζομένων 

Πρόβλημα – Δεν υπάρχουν συνεταιρισμοί εργαζομένων στην Ελλάδα 
Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων θα συνέβαλλαν και στην ολοκλήρωσης της 
συνεταιριστικής αλυσίδας από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.   
Θέμα – Προσθήκη νομικών διατάξεων 
 
Προσθήκη νομοθετικών διατάξεων για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων 
αντίστοιχες με αυτές της ισπανικής νομοθεσίας. 
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Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο 
τον κόσμο είναι μέλη συνεταιρισμών  

Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, παρέχουν πάνω από 100.000.000 
θέσεις εργασίας, 20% περισσότερες από αυτές που προσφέρουν οι 
πολυεθνικές επιχειρήσεις 
 
Οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσμο κατά 
το 2009 παρά την ύφεση, παρουσίασαν αύξηση στην ανάπτυξη 
τους κατά 14%, αντιπροσωπεύοντας σε όλους τους τομείς της οι-
κονομίας ένα κύκλο εργασιών 1,1 τρις δολαρίων ίσο με αυτό της 
10ης οικονομίας στον κόσμο, της Ισπανίας. Τα στοιχεία για το έτος 
2010 αναφέρουν, παρά την ύφεση, αύξηση του κύκλου εργασιών 
στα 1,6 τρις δολάρια, ικανοποιώντας ταυτόχρονα και κοινωνικές 
ανάγκες των μελών. Για το έτος 2011 ο κύκλος εργασιών έφτασε 
στα 2 τρις δολάρια.  
 
Το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών από τον ΟΗΕ προωθεί την 
Συνεταιριστική Εκπαίδευση, την προσαρμογή των εθνικών συνε-
ταιριστικών νομοθεσιών σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αρχές και 
την δημιουργία συνεταιρισμών, ως τρόπο καταπολέμησης της κοι-
νωνικοοικονομικής Κρίσης. 


